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PREDSEDNIK REPUBLIKE

895.

Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Republiki
Kolumbiji

896.

Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Večnacionalni državi Boliviji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republi‑
ke 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

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republi‑
ke 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

UKAZ
o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Republiki Kolumbiji

UKAZ
o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Večnacionalni državi Boliviji

Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slo‑
venije v Republiki Kolumbiji s sedežem v Brasilii postavim
Mileno Šmit.

Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slo‑
venije v Večnacionalni državi Boliviji s sedežem v Brasilii po‑
stavim Mileno Šmit.

Št. 501-03-11/11-2
Ljubljana, dne 21. marca 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Št. 501-03-12/11-2
Ljubljana, dne 21. marca 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Bolivarski
republiki Venezueli

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 zu‑
nanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno
besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) izdajam

UKAZ
o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Bolivarski republiki Venezueli
Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slo‑
venije v Bolivarski republiki Venezueli s sedežem v Brasilii
postavim Mileno Šmit.
Št. 501-03-13/11-2
Ljubljana, dne 21. marca 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

MINISTRSTVA
898.

Pravilnik o preizkusnem testu in dodatnem
usposabljanju

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena in tretjega odstavka
41.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03
– uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in
108/09) izdaja minister za zunanje zadeve

PRAVILNIK
o preizkusnem testu in dodatnem usposabljanju
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja objavo, vsebine in način opravljanja
preizkusnega testa za diplomatsko službo ter izbiro kandidatov
in opravljanje ter potek dodatnega usposabljanja v ministrstvu
za zunanje zadeve.
I. PREIZKUSNI TEST
2. člen
(objava preizkusnega testa)
(1) Ministrstvo za zunanje zadeve (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo) objavi poziv za opravljanje preizkusnega testa za
diplomatsko službo (v nadaljnjem besedilu: preizkusni test)
občasno, ko so voljo prosta delovna mesta, praviloma enkrat
na leto.
(2) Poziv kandidatom za opravljanje preizkusnega testa
se objavi na spletnih straneh ministrstva in ministrstva, pri‑
stojnega za javno upravo. V objavi se določi rok za pošiljanje
pisnih prijav za udeležbo na preizkusnem testu, ki ne sme biti
krajši od osmih dni. Preizkusni test se objavi najmanj 30 dni
pred njegovo izvedbo.
(3) Objava preizkusnega testa vsebuje:
– podatke o pogojih za pristop k preizkusnemu testu,
– podatke o vsebini prijave,
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– podatke o roku in naslovu (vključno z elektronskim) za
vlaganje prijav in roku obveščanja o izbiri,
– podatke o osebi, ki daje informacije o izvedbi preizku‑
snega testa,
– navedbo, da bo obvestilo o končanem izbirnem postop‑
ku objavljeno na spletnih straneh ministrstva,
– navedbo, da bo organ obravnaval samo popolne pri‑
jave,
– merila za izbiro kandidatov.
3. člen
(prijava kandidata in predložitev dokazil)
(1) Kandidat vloži prijavo v pisni obliki. Prijava se pošlje v
zaprti ovojnici z označbo »za preizkusni test«. Prijava se lahko
pošlje tudi v elektronski obliki, pri čemer veljavnost prijave ni
pogojena z elektronskim podpisom.
(2) Prijava na preizkusni test mora vsebovati najmanj:
1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahte‑
vane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, v kateri je bila izobrazba pri‑
dobljena,
2. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kazni‑
vega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil
obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev,
– zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dol‑
žnosti,
– mu ni prenehalo delovno razmerje v državnem organu
iz krivdnih razlogov na njegovi strani.
3. izjavo, da za namen tega postopka ministrstvu dovoli
pridobitev podatkov iz druge točke iz uradne evidence.
4. člen
(pregled in popolnost prijav)
(1) Ministrstvo po izteku roka za vložitev prijav preveri
popolnost prijav.
(2) K preizkusnemu testu ne morejo pristopiti kandidati, ki
ne izpolnjujejo natečajnih pogojev. Kandidatu, ki ne more pri‑
stopiti k preizkusnemu testu, se izda sklep o zavrnitvi pristopa
k preizkusnemu testu, zoper katerega je dovoljena pritožba
na komisijo za pritožbe iz delovnega razmerja pri vladi v roku
osem dni od vročitve sklepa.
(3) Nepopolna prijava je prijava,
– ki ji kandidat ne priloži vseh prilog, ki so navedene v
objavi preizkusnega testa,
– iz katere ni mogoče razbrati, ali izpolnjuje pogoje.
(4) Če je prijava nepopolna ali nerazumljiva, ministrstvo
pošlje kandidatu zahtevo za odpravo pomanjkljivosti v skladu
z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
5. člen
(sestavna dela preizkusnega testa in ponavljanje testa)
(1) Preizkusni test je sestavljen iz pisnega in ustnega
dela. Rezultati na pisnem in ustnem delu se seštevajo.
(2) Posamezni kandidat lahko opravlja preizkusni test
največ dvakrat.
6. člen
(pisni del preizkusnega testa)
(1) Pisni del preizkusnega testa obsega preverjanje:
– splošne izobrazbe v obliki vprašanj s področja polito‑
logije, sociologije, ekonomije, politične geografije, prava in
zgodovine,
– znanja tujih jezikov na višjem nivoju, ki se preverja z
najmanj enim pisnim izdelkom iz tujega jezika,
– psihofizične sposobnosti, ki se preverja s testom.
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(2) Kandidat lahko doseže:
– na področjih iz 1. alinee prejšnjega odstavka največ
60 točk (največ 10 točk na vsakem podpodročju),
– na področju iz 2. alinee prejšnjega odstavka največ
10 točk; v primeru da kandidat z ustreznimi dokazili izkaže zna‑
nje dodatnega tujega jezika na višji ravni, pa za vsak dodatni
tuji jezik, 5 točk, vendar lahko kandidat na tem področju doseže
skupaj največ 20 točk,
– na področju iz 3. alinee prejšnjega odstavka največ
20 točk.
(3) Pisni del preizkusnega testa pripravi Strokovno‑izo‑
braževalni svet ministrstva, test psihofizične sposobnosti pa
usposobljen zunanji izvajalec.
(4) Ministrstvo zagotovi tehnične pogoje, s katerimi se
omogoči anonimnost kandidatov, ki opravljajo pisni dela preiz‑
kusnega testa in sicer tako, da prejmejo šifro, ki se uporablja
namesto osebnega imena.
7. člen
(ustni del preizkusnega testa)
(1) Na ustni del preizkusnega testa se uvrsti največ dvaj‑
set kandidatov, ki so na pisnem delu preizkusnega testa dosegli
najvišje število točk.
(2) Pogoj za pristop k ustnemu delu izpita je, da je kan‑
didat dosegel:
– na področju iz 1. alinee prvega odstavka prejšnjega
člena najmanj 30 točk,
– na področju iz 2. alinee prvega odstavka prejšnjega
člena najmanj 5 točk,
– na področju iz 3. alinee prvega odstavka prejšnjega
člena najmanj 10 točk.
(3) Ustni del preizkusnega testa poteka pred izpitno ko‑
misijo, ki jo sestavljajo vodja službe, pristojne za kadrovske
zadeve, in štirje diplomati. Najmanj dva člana izpitne komisije
se določita izmed diplomatov, ki so imenovani za izpraševalca
na diplomatskem ali višjem diplomatskem izpitu. Izpitno komi‑
sijo določi Strokovno‑izobraževalni svet ministrstva.
(4) Na ustnem delu kandidati odgovarjajo na vprašanja
članov izpitne komisije iz področij iz 1. in 2. alinee prvega
odstavka prejšnjega člena. Ustni del obsega tudi ustno pred‑
stavitev ali nastop kandidata, pri čemer se ocenjuje resnost in
zanesljivost pri nastopanju ter komunikacijske sposobnosti.
(5) Kandidat lahko na ustnem delu doseže:
– 30 točk za ustno predstavitev ali nastop,
– 20 točk na področju splošne izobrazbe,
– 10 točk na področju znanja tujih jezikov.
8. člen
(rezultati preizkusnega testa in obvestilo kandidatom)
(1) Izpitna komisija ugotovi, koliko točk je dosegel posa‑
mezni kandidat na preizkusnem testu.
(2) Kandidat mora na preizkusnem testu doseči najmanj
80 točk, sicer se šteje, da preizkusnega testa ni opravil.
(3) Rezultati se objavijo na spletnih straneh ministrstva na
način, da je zagotovljena anonimnost kandidatov.
(4) Ministrstvo o rezultatih pisno obvesti kandidate v
osmih dneh po zaključku ustnega dela.
(5) Kandidatom, ki so na preizkusnem testu dosegli naj‑
manj 80 točk, ministrstvo izda potrdilo o doseženem številu točk
in o tem, na katero mesto so se uvrstili.
9. člen
(pravica do vpogleda v gradivo
in ugovor na dosežen rezultat)
(1) Kandidat lahko v treh delovnih dneh po prejemu ob‑
vestila iz četrtega odstavka prejšnjega člena zahteva, da mu
ministrstvo omogoči vpogled v gradiva preizkusnega testa (list
z vprašanji in odgovori, ocenjevalni list, točkovnik in drugo
gradivo v zvezi s preizkusnim testom). Vpogled se opravi pod
nadzorom uslužbenca ministrstva.
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(2) Kandidat, ki je pravočasno vpogledal v pisno gradivo
in se ne strinja z doseženim rezultatom, lahko v roku osmih
dni od vpogleda vloži na ministrstvo obrazložen pisni ugovor
na način izračuna doseženega števila točk ali na točkovanje
odgovorov.
(3) Strokovno‑izobraževalni svet ministrstva v primeru
pravočasnega obrazloženega pisnega ugovora imenuje tri‑
člansko komisijo, ki jo sestavljajo uslužbenec ministrstva, ki je
po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik, in dva diplomata
z nazivom prvega kariernega razreda, pri čemer ti uslužbenci
niso bili člani prve izpitne komisije.
(4) Tričlanska komisija v roku osmih dni od imenovanja
ponovno pregleda gradivo preizkusnega testa in glede na
navedbe v ugovoru preveri pravilnost izračuna doseženega
števila točk oziroma preveri pravilnost točkovanja odgovorov,
pri čemer lahko primerja točkovanje drugih kandidatov.
(5) Če tričlanska komisija oceni, da je za presojo uteme‑
ljenosti ugovora zoper točkovanje ustnega dela preizkusnega
testa potrebno ponovno opravljanje tega dela, lahko kandidatu
dovoli ponovno opravljanje tega dela preizkusnega testa, pri
čemer se to ne šteje za ponovno opravljanje preizkusnega
testa. Ustni del preizkusnega testa se ponovno opravlja v roku
15 dni od odločitve tričlanske komisije.
(6) Če tričlanska komisija ugotovi, da je ugovor utemeljen,
se doseženo število točk ustrezno popravi, v nasprotnem pri‑
meru ostane doseženo število točk nespremenjeno. Odločitev
tričlanske komisije je dokončna. O odločitvi komisije ministrstvo
pisno obvesti kandidata.
10. člen
(potrdilo o opravljenem preizkusnem testu
in evidenca izdanih potrdil)
(1) Potrdilo o opravljenem preizkusnem testu vsebuje ime
in priimek kandidata, rojstni datum kandidata, stalno oziroma
začasno prebivališče kandidata, datum opravljanja preizku‑
snega testa, število doseženih točk, mesto, na katerega se je
z doseženimi točkami uvrstil kandidat, zaporedno številko in
datum izdanega potrdila.
(2) Ministrstvo vodi evidenco izdanih potrdil s podatki, na‑
vedenimi v prejšnjem odstavku. Za kandidate, ki se zaposlijo na
ministrstvu, se evidenca hrani trajno. Za neizbrane kandidate
se evidenca hrani še pet let po izdaji potrdila.
11. člen
(poročilo o izvedbi)
Izpitna komisija pripravi poročilo o izvedbi preizkusnega
testa. Poročilo se pošlje predstojniku in generalnemu sekretarju
v ministrstvu.
12. člen
(objava javnega natečaja in zaposlitev kandidatov)
(1) Ministrstvo objavi javni natečaj za zaposlitev pripravni‑
kov za diplomatsko službo ali za zaposlitev za nedoločen čas
na diplomatskem delovnem mestu, v katerem se poleg ostalih
sestavin določi pogoj, da je kandidat opravil preizkusni test.
Ministrstvo lahko obvesti kandidate, ki so opravili preizkusni
test, o objavi javnega natečaja.
(2) Na javnem natečaju se glede na število razpisanih
delovnih mest izberejo kandidati, ki so dosegli najvišje število
točk in izpolnjujejo pogoje za delovno mesto.
(3) Na javnem natečaju ministrstvo upošteva dosežene
rezultate prijavljenih kandidatov, ki so se udeležili enega od
zadnjih treh preizkusnih testov pred objavo javnega natečaja.
Pri tem se upošteva število doseženih točk in ne mesto, na
katero se je v okviru posameznega preizkusnega testa uvrstil
kandidat.
(4) Postopek javnega natečaja se izvede v skladu z za‑
konom o javnih uslužbencih in podzakonskimi akti, izdanimi na
njegovi podlagi.
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II. DODATNO USPOSABLJANJE
13. člen
(dodatno usposabljanje)
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PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o polimernih materialih
in izdelkih, namenjenih za stik z živili

(1) Pogoj za delo na diplomatskem delovnem mestu je
poleg opravljenega pripravništva tudi opravljeno dodatno uspo‑
sabljanje.
(2) Pripravništvo in dodatno usposabljanje trajata skupaj
dve leti. Če je javni uslužbenec že opravil pripravništvo v orga‑
nu državne uprave, traja dodatno usposabljanje eno leto.
(3) Dodatno usposabljanje se izjemoma podaljša, če je
javni uslužbenec med trajanjem dodatnega usposabljanja opra‑
vičeno neprekinjeno odsoten več kot en mesec, in sicer za
toliko časa, kot je trajala opravičena odsotnost.

1. člen
V Pravilniku o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih
za stik z živili (Uradni list RS, št. 65/08 in 22/10) se v 1. členu
besedilo »Uredbo Komisije (ES) št. 975/2009 z dne 19. oktobra
2009 o spremembi Direktive 2002/72/ES o polimernih materi‑
alih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (UL L št. 274 z dne
20. 10. 2009, str. 3)« nadomesti z besedilom »Direktivo Komi‑
sije 2011/8/EU z dne 28. januarja 2011 o spremembi Direktive
2002/72/ES glede omejitve uporabe bisfenola A v plastičnih ste‑
kleničkah za dojenčke (UL L št. 16 z dne 29. 1. 2011, str. 11)«.

14. člen

2. člen
Proizvodnja polimernih materialov in izdelkov, namenjenih
za stik z živili, ki niso v skladu s pravilnikom, je prepovedana
od dneva uveljavitve tega pravilnika, njihovo dajanje v promet
in uvoz pa od 1. junija 2011.

(potek dodatnega usposabljanja)
(1) Med dodatnim usposabljanjem uslužbenec opravlja
delo v dveh notranjih organizacijskih enotah v notranji službi
in na enem predstavništvu Republike Slovenije v tujini, ki se
določijo s programom dodatnega usposabljanja. Program do‑
datnega usposabljanja pripravi služba, pristojna za kadrovske
zadeve, določi pa ga generalni sekretar.
(2) Uslužbenci v času dodatnega usposabljanja obiskujejo
strokovna izpopolnjevanja in se izpopolnjujejo v znanju tujih
jezikov. V okvir strokovnih izpopolnjevanj, ki jih morajo obisko‑
vati uslužbenci, štejejo usposabljanja za diplomatski izpit, ki jih
organizira ministrstvo.
(3) Pred zaključkom dodatnega usposabljanja vsak
uslužbenec v skladu s programom dodatnega usposabljanja
opravi vsaj šestmesečno prakso na predstavništvu v tujini.
Praksa se praviloma opravlja na Stalnem predstavništvu
Republike Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju ali na dru‑
gem diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike
Slovenije v tujini. Diplomatsko predstavništvo ali konzulat,
v katerem se opravlja praksa, določi služba, pristojna za
kadrovske zadeve.
15. člen
(zaključek dodatnega usposabljanja)
Dodatno usposabljanje se zaključi z uspešno opravljenim
diplomatskim izpitom.
III. KONČNA DOLOČBA
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-94/2010/13
Ljubljana, dne 10. marca 2011
EVA 2010-1811-0030
Samuel Žbogar l.r.
Minister
za zunanje zadeve

899.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o polimernih
materialih in izdelkih, namenjenih za stik
z živili

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o zdra‑
vstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z
živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02 – ZdZPZ), izdaja minister
za zdravje

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-27/2011
Ljubljana, dne 14. marca 2011
EVA 2011-2711-0009
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

900.

Sklep o določitvi socialnovarstvenih
in zdravstvenih zavodov ter delovnih mest,
za katera se izplačuje dodatek po 11. točki
39. člena KPJS

Minister za delo, družino in socialne zadeve in minister za
zdravje s soglasjem reprezentativnih sindikatov za dejavnosti
zdravstva in socialnega varstva, podpisniki Aneksa št. 3 h Ko‑
lektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 89/10), na
podlagi petega odstavka 11. točke 39. člena Kolektivne pogod‑
be za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09,
16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 83/10 in 89/10, v nadaljnjem
besedilu: KPJS) izdajata

SKLEP
o določitvi socialnovarstvenih in zdravstvenih
zavodov ter delovnih mest, za katera se izplačuje
dodatek po 11. točki 39. člena KPJS
I.
Socialnovarstveni in zdravstveni zavodi, v katerih se iz‑
plačuje dodatek za delo z osebami s senzorno, telesno ali
duševno motnjo so:
a) splošni in posebni socialnovarstveni zavodi, v katerih
se izplačuje dodatek za delo z osebami s senzorno oziroma
telesno motnjo skladno s prvo in drugo alineo prvega odstavka
11. točke 39. člena KPJS:
– Zavod Prizma Ponikve,
– Center slepih in slabovidnih Škofja Loka – enota za
slepe in slabovidne,
– Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad – oddelek
mlajših invalidov,
– Dom starejših občanov Fužine – enota za mlajše in‑
valide;
b) splošni in posebni socialnovarstveni zavodi, v katerih
se izplačuje dodatek za delo z osebami z motnjo v duševnem
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Št.

razvoju skladno z drugo, tretjo in četrto alineo prvega odstavka
11. točke 39. člena KPJS:
– Socialno varstveni zavod Dutovlje,
– Zavod Hrastovec,
– Dom Nine Pokorn Grmovje Žalec,
– Dom Lukavci – Križevci pri Ljutomeru,
– Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor – enota za
odrasle s posebnimi potrebami,
– Dom starejših občanov Ilirska Bistrica – enota za odra‑
sle s posebnimi potrebami,
– Dom upokojencev Jožeta Primožiča – Miklavža Idrija –
enota Spodnja Idrija,
– Dom upokojencev Podbrdo – enota Petrovo Brdo,
– Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca – enota
Impoljca;
c) zavodi za usposabljanje in varstveno delovnih centrih,
ki so del javne službe za izvajanje storitve vodenja varstva in
zaposlitve pod posebnimi pogoji in institucionalnega varstva
otrok in mladostnikov z zmerno, težjo in težko motnjo v dušev‑
nem razvoju, v katerih se izplačuje dodatek za delo z osebami
z motnjo v duševnem razvoju skladno z drugo, tretjo in četrto
alineo prvega odstavka 11. točke 39. člena KPJS;
č) zdravstvena zavoda, v katerih se izplačuje dodatek za
neposredno delo z osebami z duševno, telesno ali senzorno
motnjo skladno z prvo, drugo, tretjo in četrto alineo prvega
odstavka 11. točke 39. člena KPJS sta:
– Oddelek za invalidno mladino Stara Gora v Splošni
bolnišnici Dr. Franc Derganc Nova Gorica,
– Center za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični.

F027017
F027018
F017007
F027003
F027002
F027006
F027005
F027012
F018001
E017018

II.
Delovna mesta, na katerih javnemu uslužbencu pripada
dodatek za delo z osebami s senzorno, telesno ali duševno
motnjo, v zavodih iz prejšnje točke, so:

E037011

ŠIFRA DM
F023001
F023002
F024005
F024001
F024002
F024003
F024004
F025005
F024006
F024007
F025001
F025002
F025010
F025009
F025011
F025012
F026001
F026002
F026003
F027001
F027004
F027008
F017001
F027009
F017002
F017010
F027010
F027011
F027013
F017008
F027014
F017009

DELOVNO MESTO
oskrbovalka
socialna oskrbovalka III
socialna oskrbovalka II
bolničar negovalec I – nega III in IV
bolničar negovalec II
delovni inštruktor II
gospodinja oskrbovalka
socialna oskrbovalka I
varuhinja II
voznik oseb s posebnimi potrebami
animator II
delovni inštruktor I
srednja medicinska sestra II
srednja medicinska sestra I
Varuhinja – specialna znanja
varuhinja I
animator I
animator I
gospodinja, usklajevalka oskrbe
delovni terapevt
fizioterapevt
individualni habilitator
individualni habilitator
individualni habilitator s specialnimi znanji
individualni habilitator s specialnimi znanji
socialni delavec
medicinska sestra vodja tima
medicinska sestra vodja tima s specialnimi
znanji
skupinski habilitator
skupinski habilitator
skupinski habilitator s specialnimi znanji
skupinski habilitator s specialnimi znanji

E018001
E018005
E018009
E018013
E034002
E034003
E035008
E035009
E035017
E035019
E035021
E035022

E037013
E037014
E037021
E037024
E037025
E037026
E037038
E037901
E037902
E037903
E037904
E037905
E037906
E037907
E043002
E044001
E045001
E047011
E047012
E047013
E047014
E047015
E047016
E047017
E047020
E047021
E047022
E047023
E047024

22 / 25. 3. 2011 /

Stran

2827

tehnolog
tehnolog
psiholog
delavni terapevt specialist
delovni terapevt s specialnimi znanji
fizioterapevt specialist
fizioterapevt s specialnimi znanji
medicinska sestra vodja tima specialist
klinični psiholog specialist
zdravnik/zobozdravnik brez specializacije
z licenco
zdravnik specialist II
zdravnik specialist III
zdravnik specialist IV
zdravnik specialist V/VI
bolničar negovalec, spremljevalec
bolničar negovalec, spremljevalec –
psihiatrijia
srednja medicinska sestra s specialnimi
znanji
srednja medicinska sestra v ambulanti
srednja medicinska sestra v negovalni
enoti
srednja medicinska sestra v psihiatriji
srednja medicinska sestra v IT III
srednja medicinska sestra v specialistični
ambulanti
dipl. medicinska sestra dispanzerska
dejavnost
dipl. medicinska sestra s specialnimi
znanji
dipl. medicinska sestra specialist
dipl. medicinska sestra v negovalni enoti
dipl. medicinska sestra v psihiatriji
dipl. medicinska sestra v IT III
dipl. medicinska sestra v specialistični
ambulanti
profesor zdravstvene vzgoje
strokovni vodja I
strokovni vodja II
strokovni vodja III
strokovni vodja IV
strokovni vodja V
strokovni vodja VI
strokovni vodja VII
spremljevalec bolnikov
delovni inštruktor II
delovni inštruktor I
delovni terapevt – delo z osebami
s psihično motnjo
delovni terapevt I (intenzivna nega,
rehabilitacijska enota)
delovni terapevt II (negovalna enota,
diagnostična enota)
delovni terapevt III (ambulanta)
delovni terapevt s specialnimi znanji
delovni terapevt specialist
delovni terapevt svetovalec
fizioterapevt – delo z osebami s psihično
motnjo
fizioterapevt – intenzivna terapija III
fizioterapevt I (intenzivna nega,
rehabilitacijska enota)
fizioterapevt II (negovalna enota,
diagnostična enota)
fizioterapevt III (ambulanta)

Stran
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E047025
E047026
E047027
E047037
E047038
E047050
E047051
E047052
E047067
E047068
E047069
E047072
E047073
E048001
E048002
E048003
E048004
E048022
E048023
J032023
J032024
J032025

Št.
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fizioterapevt s specialnimi znanji
fizioterapevt specialist
fizioterapevt svetovalec
logoped II
logoped III
psiholog – delo z osebami s psihično
motnjo
psiholog I
psiholog II
socialni delavec – delo z osebami
s psihično motnjo
socialni delavec II
socialni delavec III
specialni pedagog II
specialni pedagog III
klinični psiholog specialist
klinični psiholog specialist – delo
z osebami s psihično motnjo
klinični psiholog specialist konzultant
logoped I
socialni delavec I
specialni pedagog I
strežnica I (I)
strežnica II (II)
strežnica III (III)

III.
Socialnovarstveni in zdravstveni zavodi, v katerih se izpla‑
čuje dodatek iz pete alinee prvega odstavka 11. točke 39. člena
KPJS za delo z osebami z demenco, če so izpolnjeni pogoji iz
četrtega odstavka 11. točke 39. člena KPJS, so:
a) splošni socialnovarstveni zavodi ali izvajalci, ki so del
mreže izvajanja javne službe institucionalnega varstva starejših
in izvajalci socialnovarstvene storitve pomoč na domu,
b) zdravstveni zavodi, ki so del mreže izvajanja javne
službe.
IV.
Pri določitvi višine dodatka po prvi, drugi, tretji in četrti
alinei prvega odstavka 11. točke 39. člena KPJS se pri posame‑
znem izvajalcu upošteva strukturo uporabnikov po vrstah priza‑
detosti. Struktura uporabnikov se določi najmanj enkrat letno s
sklepom direktorja zavoda po predlogu strokovnega sveta.
Dodatek po peti alinei prvega odstavka 11. točke 39. člena
KPJS pripada javnemu uslužbencu, če povprečni mesečni ob‑
seg neposrednega dela z osebami z demenco presega 23%
delovnega časa javnega uslužbenca. Odstotek delovnega časa
se opredeli na podlagi zdravstvene dokumentacije, v kateri je s
strani zdravnika opredeljena potreba po povečanem nadzoru
nad osebo z demenco. Javnemu uslužbencu, ki dela z osebo
z demenco, se upravičenost do dodatka ugotavlja na podlagi
mesečnih evidenc. Dejansko mesečno opravljeno obveznost
posameznega javnega uslužbenca potrdi javni uslužbenec,
ki vodi oziroma usklajuje dela na posamezni organizacijski
enoti.
Delovna mesta, na katerih javnemu uslužbencu pripada
dodatek po peti alinei prvega odstavka 11. točke 39. člena
KPSJ na področju zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodov
iz prejšnjega odstavka, so opredeljena v katalogu delovnih
mest v Aneksu k Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in
socialnega varstva (Uradni list RS, št. 60/08), in sicer v skupi‑
nah E1, E3, E4, F1, F2 in J3.
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VI.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-25/2011/1
Ljubljana, dne 8. marca 2011
EVA 2011-2611-0057
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje
		

dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

SOGLASJE SINDIKATOV:
Sindikat
zdravstva in socialnega
varstva Slovenije
Zvonko Vukadinović l.r.
Sindikat
delavcev v zdravstveni negi
Slovenije
Jelka Mlakar l.r.
Sindikat
zdravstva in socialnega
skrbstva Slovenije
Darinka Auguštiner l.r.

901.

Odredba o seznamu registriranih
fitofarmacevtskih sredstev v Republiki
Sloveniji

Na podlagi 28. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih
(Uradni list RS, št. 35/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o seznamu registriranih fitofarmacevtskih
sredstev v Republiki Sloveniji
1. člen
Ta odredba določa seznam registriranih fitofarmacevtskih
sredstev v Republiki Sloveniji.
2. člen
Fitofarmacevtska sredstva, ki so registrirana za promet
in uporabo v Republiki Sloveniji, so navedena v Prilogi, ki je
sestavni del te odredbe.
3. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba
o seznamu registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 38/10 in 90/10).
4. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-57/2011
Ljubljana, dne 1. marca 2011
EVA 2011-2311-0063

V.
Vsi izvajalci socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev iz
tega sklepa morajo v 30 dneh od objave tega sklepa sprejeti
interne akte za njegovo izvedbo.

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Priloga

Mesto

prodaje*

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

Zap.

št.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Priloga

Xn

/

/

N, Xn
Xi

38081040 pirimifos-metil (50,00%)

38083021 pendimetalin (40,00%)

38083023 linuron (45,00%)

38081090 emamektin (0,950%)

38083011 propakvizafop (10,00%)

38089090 metaldehid (5,00%)

38081090 kalijeve soli maščobnih ksl.
(4,90%)

38081090 kalijeve soli maščobnih ksl.
(0,150%)

38082015 fosetil-Al (80,00%)

38083015 diflufenikan (18,00%)
38083023 jodosulfuron-metil natrij
(4,50%)
38083023 mezosulfuron (6,00%)

38081090 metaflumizon (24,00%)

38083090 alfanaftil acetamid (NAD)
(8,40%)

ACTELLIC 50 EC

ACTIVUS 40 WG

AFALON

AFFIRM

AGIL 100 EC

AGROSAN B POLŽOMOR

AKTIV

AKTIV - R

ALIETTE FLASH

ALISTER GRANDE

ALVERDE

AMID THIN W
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ISAGRO

BASF SE

BAYER CS

BAYER CS

UNICHEM d.o.o.

UNICHEM d.o.o.

KOLLANT

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

BAYER D.O.O.

BAYER D.O.O.

UNICHEM d.o.o.

UNICHEM d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

SYNGENTA Crop Protection AG,
Basel
AGAN CHEMICAL MAN.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.,
METROB, d.o.o.

distributer

Zastopnik,

AGAN CHEMICAL MAN.

MAKHTESHIM-AGAN

SYNGENTA

SYNGENTA

BASF SE

Proizvajalec

28.01.2003
08.11.2007
27.11.2009
28.01.2003
08.11.2007
27.11.2009
27.03.2003
26.11.2004
21.11.2005
27.11.2009

327-02-277/02
327-02-277/02/7
327-02-242/00/5
327-02-277/02/R
327-02-277/02/8
327-02-242/00/5
327-02-303/01
327-02-374/04/3
327-02-303/01/10
327-02-303/01/12

reg.
spr.
spr.
reg.
spr.
spr.
spr.
spr.
spr.
spr.

11.2.2018

5.11.2012
13.12.2011

5.11.2009
20.12.2002
24.07.2003
27.11.2009

3433-415/07/8
327-02-262/02
327-02-223/03
327-02-133/01/12
reg.
spr.
spr.

11.5.2020

21.5.2012

25.11.2012

25.11.2012

31.12.2011

31.5.2014

12.11.2013

13.4.2017

reg.

11.5.2010

04.07.2007
27.06.2008
27.11.2009
03.11.2010

3433-409/07/2
3433-409/07/6
327-02-261/03/25
3433-409/07/8
reg.
spr.
spr.
zač.

3433-637/08/11

16.03.2001
24.07.2003
27.11.2009
27.12.2010

327-02-127/01
327-02-223/03
327-02-127/01/3
327-02-127/01/7
reg.
spr.
spr.
zač.

reg.

12.11.2010

3433-580/08/10

327-02-406/04/12
327-02-406/04/14

reg.

11.2.2008
13.04.2007
27.11.2008

3433-493/06/12

reg.

08.03.2002
24.07.2003
27.11.2009
02.02.2010

327-02-284/01
327-02-219/03
327-02-284/01/5
327-02-284/01/7

reg.
spr.
spr.
spr.

pod.
spr.

17.9.2017

17.09.2007
16.10.2007
27.06.2008
27.11.2009
02.02.2010

327-02-176/02/7
327-02-176/02/6
327-02-176/02/12
327-02-176/02/14
327-02-176/02/16

pod.
raz.
spr.
spr.
spr.

25.1.2012

22.1.2012

Datum
prenehanja
veljavnosti

20.02.2002
24.07.2003
04.04.2007
27.11.2009

odločbe

Datum izdaje

327-02-256/00
327-02-217/03
327-02-250/01/7
327-02-206/02/8

odločbe

Številka

reg.
spr.
spr.
spr.

odločbe***

Vrsta

Št.

N, Xi

Xi

Xn

N, Xn

N, T

N, Xi

Xn

N

38081090 tiametoksam (25,00%)

ACTARA 25 WG

Xn

nevarnosti

Skupina

38082060 dimetomorf (9,00%)
38082030 mankozeb (60,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

ACROBAT MZ WG

Ime sredstva
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prodaje*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

št.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Mesto

15

Zap.

N, Xn
N, Xn

N, Xn

4

/

N, Xn

Xn

Xn
N, Xi
N, Xn

/

38082080 azoksistrobin (8,00%)
38082080 klorotalonil (40,00%)

38082030 propineb (70,00%)

38082080 cimoksanil (6,00%)
38082030 propineb (70,00%)

38082030 propineb (70,00%)

38081090 klofentezin (50,00%)

38082080 izolat M-10 glive
Ampelomyces quisqualis (58,00%)

38083027 tepraloksidim (5,00%)

38082060 fenpropidin (27,50%)
38082050 propikonazol (12,50%)

38089090 metaldehid (5,00%)

38083023 tritosulfuron (25,00%)
38083023 dikamba (50,00%)

38082050 ciprokonazol (16,00%)
38082050 propikonazol (25,00%)

38083011 MCPA (0,490%)
38083011 mekoprop - P (0,280%)
38089090 železov sulfat (18,10%)

38083013 propoksikarbazon (70,00%)

AMISTAR OPTI

ANTRACOL

ANTRACOL COMBI

ANTRACOL WG 70

APOLLO 50 SC

AQ - 10

ARAMO 50

ARCHER TOP 400 EC

ARION +

ARRAT

ARTEA PLUS

ASEF 3V1

ATTRIBUT 70 SG
N
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BAYER CS

BAYER D.O.O.

SILK, d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

UNICHEM d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

BAYER D.O.O.

31.12.2012

19.12.2000
09.08.2001
24.07.2003
07.05.2004
27.11.2009
18.10.2010
14.01.2008
27.06.2008
11.11.2010

327-02-221/00
327-02-265/01
327-02-219/03
327-02-221/00/2
327-02-284/01/5
327-02-221/00/7
3433-467/07/2
3433-467/07/5
3433-467/07/7

reg.
spr.
reg.
spr.
spr.
spr.
spr.
zač.
reg.
spr.
zač.

327-02-5/04/12
327-02-329/04/19
reg.
spr.

27.3.2016

14.12.2011

28.01.2002
24.07.2003
04.02.2005
26.02.2008
27.11.2009
327-02-272/00
327-02-226/03
327-02-272/00/7
3433-81/08/2
327-02-272/00/15
reg.
spr.
spr.
spr.
spr.

27.03.2006
27.11.2009

14.5.2017

21.10.2020
14.05.2007
27.11.2009

327-02-584/05/10
327-02-176/02/14
reg.
spr.

21.10.2010

8.3.2016

08.03.2006
27.06.2008

327-02-41/00/21
327-02-41/01/25

reg.
spr.
spr.
spr.
spr.

327-02-488/05/16

12.2.2011

17.04.2001
24.07.2003
17.03.2008
08.04.2009
27.11.2009
327-02-133/01
327-02-223/03
327-02-133/01/7
327-02-133/01/11
327-02-133/01/12

reg.
spr.
zač.
spr.
raz.

reg.

3.3.2011

06.03.1998
25.07.2001
03.03.2008
27.11.2009
14.09.2010

SFS 8045
327-02-252/01
3433-165/07/3
327-02-133/01/12
3433-520/09/3

31.12.2011

14.12.2019

14.12.2009

327-02-195/02/5

28.2.2014

08.03.2004
04.10.2007
27.06.2008
06.03.2009
27.11.2009

pod.

14.12.2019

14.12.2009

327-02-303/02/14
327-02-303/02/18
327-02-303/02/19
327-02-303/02/20
327-02-329/04/19

6.5.2019

15.2.2016

Datum
prenehanja
veljavnosti

327-02-43/04/5

6.5.2009

15.2.2006

odločbe

Datum izdaje

pod.
spr.
spr.
zač.
spr.

3433-604/08/5

327-02-164/04/9

odločbe

Številka

pod.

reg.

reg.

odločbe***

Vrsta
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Scotts Celaflor Handelgesellschaft
M.B.H.

SYNGENTA

BASF SE

KOLLANT

SYNGENTA

BASF SE

INTRACHEM Bio Italia S.p.A.,
Grassobbio (BG), Italija

MAKHTESHIM-AGAN

BAYER CS

BAYER D.O.O.

BAYER D.O.O.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

distributer

Zastopnik,

Št.

BAYER CS

BAYER CS

SYNGENTA

SYNGENTA

Proizvajalec

2830 /

N, Xn

N, Xn

nevarnosti

Skupina

38082080 azoksistrobin (20,00%)
38082050 ciprokonazol (8,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

AMISTAR EXTRA

Ime sredstva

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Mesto

prodaje*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Zap.

št.

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

/

Xn

Xn
Xn
3

4

38081090 tiametoksam (1,20%)

38081090 tiametoksam (0,0100%)
38081090 abamektin (0,0015%)

38082030 propineb (45,50%)
38082010 baker v obliki bakrovega
oksiklorida (17,50%)

38083023 dikamba - sol (48,00%)

38083027 bentazon (48,00%)

38083027 bentazon (33,30%)
38083011 diklorprop - P (23,30%)

38083027 dazomet (98,00%)

38083027 glufosinat-amonijeva sol
(15,00%)

38082040 karbendazim (50,00%)

AXORIS PALČKE

AXORIS SPREJ

BAKRENI ANTRACOL

BANVEL 480 S

BASAGRAN 480

BASAGRAN DP-P

BASAMID GRANULAT

BASTA-15

BAVISTIN-FL

BELLIS

38082080 boskalid (25,20%)
38082030 piraklostrobin (12,80%)

BEETUP COMPACT SC 38083017 fenmedifam (8,25%)
N, Xn

N, Xi

3

/

/
reg.
spr.

COMPO GmbH&Co. KG,
METROB, d.o.o.

4/25

BASF SE

UPL

BASF SE

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

PINUS TKI d.d.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

BAYER D.O.O.

CHEMTURA EUROPE Ltd.

KANESHO SOIL TREATMENT
SPRL/BVBA

BAYER CS

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

BAYER D.O.O., PINUS TKI d.d.

COMPO GmbH&Co. KG

25.2.2009

25.2.2019

reg.

3433-421/07/12

17.8.2010

15.04.2003
27.11.2009

17.8.2020

20.2.2013

13.6.2011

21.03.1997
23.04.2004
28.06.2006
02.02.2007
30.12.2009
03.12.2010
SFS 7045
327-02-192/04/1
327-02-192/04/2
327-02-192/04/9
327-02-192/04/14
327-02-192/04/17
reg.
spr.
spr.
spr.+pod.
spr.
spr.

327-02-292/02
327-02-27/02/18

30.9.2011

reg.
spr.
spr.
zač.
spr.

reg.
spr.

31.12.2011

18.10.2010
09.04.1996
01.04.2003
26.11.2004
03.03.2008
27.11.2009

18.8.2016

SFS 6064
327-02-71/03/4
327-02-374/04/3
327-02-450/05/4
327-02-321/04/7

18.08.2006
27.11.2009
327-02-331/05/12

327-02-155/05/4
327-02-155/05/8
zač.

pod.
spr.

3433-430/06/11

15.02.2006
27.11.2009

327-02-231/05/9
327-02-349/04/12

pod.
spr.
reg.

8.6.2011

08.08.2001
16.06.2003
24.07.2003
07.05.2004
04.10.2007
27.11.2009
327-02-231/01
327-02-173/03
327-02-212/03
327-02-231/01/3
327-02-231/01/6
327-02-321/04/7

reg.
spr.
spr.
spr.
spr.
spr.

15.2.2016

10.12.2019

10.12.2009

5.3.2019

5.3.2019

3433-465/07/6

05.03.2009
11.06.2010

30.6.2012

11.2.2011

Datum
prenehanja
veljavnosti

reg.

3433-14/08/4
3433-14/08/6

05.03.2009
11.06.2010

reg.
spr.

COMPO GmbH&Co. KG,
METROB, d.o.o.
3433-12/08/4
3433-12/08/11

16.10.2007
27.11.2009
06.09.2010

3433-58/06/12
327-02-176/02/14
3433-58/06/17

reg.
spr.
zač.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

odločbe

Datum izdaje
22.02.2000
24.07.2003
11.02.2008
27.06.2008
27.11.2009

odločbe

Številka
327-02-43/00
327-02-217/03
327-02-559/05/6
327-02-559/05/7
327-02-206/02/8

odločbe***

Vrsta

reg.
spr.
zač.
spr.
spr.

distributer

Zastopnik,

BASF SE

BASF SE

SYNGENTA

BAYER CS

COMPO GmbH&Co. KG

COMPO GmbH&Co. KG

COMPO GmbH&Co. KG

SYNGENTA

BASF SE

Proizvajalec

Št.

38083017 desmedifam (8,25%)

/

38081090 tiametoksam (1,20%)

AXORIS GRANULAT

N, Xi

38083027 pinoksaden (5,00%)

AXIAL

Xi

nevarnosti

Skupina

38082080 cimoksanil (4,80%)
38082030 metiram (57,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

AVISO DF

Ime sredstva

Uradni list Republike Slovenije

22 / 25. 3. 2011 /
Stran

2831

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

N, Xn

N, Xn

/
/

38081010 piretrin (0,0750%)

38081090 tiakloprid (24,00%)

38083027 glifosat v obliki izopropilamino
soli (48,00%)

38082010 baker v obliki bakrovega
sulfata (20,00%)

38083017 prosulfokarb (80,00%)

38089090 polieter-polimetilsiloksankopolimer (100,00%)

38083027 bromoksinil oktanoat (32,75%)

38081010 beta-ciflutrin (2,50%)

38083027 glifosat v obliki izopropilamino
soli (48,00%)

38083027 glifosat v obliki izopropilamino
soli (48,00%)

38082050 propikonazol (25,00%)

38083027 metazaklor (40,00%)

BIOTIP Ubij me nežno

BISCAYA

BOOM EFEKT

BORDOJSKA BROZGA
CAFFARO

BOXER

BREAK THRU S 240

BROMOTRIL 225 EC

BULLDOCK EC 25

BUMERANG

BUMEX R

BUMPER 25 EC

BUTISAN 400 SC
N, Xn

5/25

BASF SE

MAKHTESHIM-AGAN

PINUS TKI d.d.

PINUS TKI d.d.

MAKHTESHIM-AGAN

MAKHTESHIM-AGAN

Goldschmidt, Nemčija

SYNGENTA

ISAGRO

PINUS TKI d.d.

BAYER CS

COPYR

COPYR

COPYR, UNICHEM d.o.o.

UPL

BAYER CS

NUFARM

Proizvajalec

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

VELOX, d.o.o.

PSI (UK) Ltd

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

KZ KRKA z.o.o.

PINUS TKI d.d.

BAYER D.O.O.

BIOTEH d.o.o.

BIOTEH d.o.o.

UNICHEM d.o.o.

PINUS TKI d.d.

BAYER D.O.O.

PINUS TKI d.d.

distributer

Zastopnik,

10.9.2009

3.4.2008
3433-434/07/10

327-02-235/02/12
reg.

26.1.2011

34330-39/10/3
par.

17.5.2010

pod.

34330-3/10/3

21.09.2006
14.09.2010

327-02-158/03/8
3433-521/09/3
pod.
raz.
par.

11.2.2008

327-02-237/02/7

18.08.2006
27.11.2009
pod.

reg.
spr.

327-02-362/05/5
327-02-155/05/8

29.05.2007
27.11.2009
13.05.2010
06.12.2010

327-02-473/05/12
327-02-176/02/14
327-02-473/05/19
327-02-473/05/21

10.9.2014

3.4.2018

26.1.2012

17.5.2011

21.9.2016

11.2.2018

18.8.2016

29.5.2017

31.5.2014

21.06.2000
17.05.2002
24.07.2003
16.03.2004
27.11.2009
15.06.2010
327-02-53/00
327-02-40/02
327-02-225/03
327-02-53/00/2
327-02-53/00/8
327-02-53/00/9
reg.
spr.
spr.
spr.
spr.
zač.
reg.
spr.
reg.nuj.
spr.

19.1.2017

14.12.2019
19.01.2007
27.11.2009

327-02-248/03/17
327-02-248/03/31

14.12.2009

31.8.2015

13.7.2017

4.6.2014

30.10.2019

22.4.2015

21.3.2011

Datum
prenehanja
veljavnosti

pod.
spr.

3433-511/09/4

327-02-220/00
327-02-218/03
327-02-220/00/9

reg.

20.5.2010
04.04.2001
24.07.2003
06.09.2010

3433-63/10/2

01.06.2004
08.11.2007
27.11.2009

30.10.2009

22.04.2005
27.11.2009

31.03.1998
26.03.2007
21.03.2008
16.11.2009
25.03.2010

odločbe

Datum izdaje

reg.
spr.
zač.

327-02-359/01/14
327-02-359/01/22
327-02-430/02/11

3433-43/09/4

327-02-108/03/7
327-02-329/04/19

SFS 8055
327-02-306/03/2
327-02-306/03/5
327-02-306/03/6
327-02-306/03/11

odločbe

Številka

reg.

pod.
spr.
spr.

reg.

reg.
spr.

reg.
spr.
zač.
spr.
raz.

odločbe***

Vrsta

22 / 25. 3. 2011

N

N, Xn

N, Xn

Xi

/

N, Xn

/

N

/

38081010 piretrin (1,82%)

38081010 piretrin (0,0750%)

N, Xi

38083027 etofumesat (11,50%)
38083017 fenmedifam (7,50%)
38083017 desmedifam (1,50%)

BETASANA TRIO SC

BIO PLANTELLA
FLORA KENYATOX
VERDE
BIOTIP FLORAL

N

38083017 desmedifam (7,10%)
38083017 fenmedifam (9,10%)
38083027 etofumesat (11,20%)

BETANAL EXPERT

4

nevarnosti

Skupina

Št.

1

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

BELO OLJE FRUTAPON (in
38081090 parafinsko olje (98,00%)
odprodaja zalog
Frutapon do 31.12.2011)

Ime sredstva

2832 /

44

1

prodaje*

št.

43

Mesto

Zap.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

prodaje*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

št.

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

Mesto

60

Zap.

Xn

N, Xi
N
/

N, Xn
N

38083027 bentazon (32,00%)
38083023 dikamba (9,00%)

38083015 S-metolaklor (40,00%)
38083027 mezotrion (4,00%)

38082080 boskalid (50,00%)

38081090 granulozni virus Adoxophyes
orana (1,000%)

38089090 metaldehid (5,00%)

38082050 metkonazol (6,00%)

38083023 prosulfuron (5,00%)
38083023 dikamba (50,00%)

CAMBIO

CAMIX

CANTUS

CAPEX

CARAKOL

CARAMBA

CASPER

/

38081090 acetamiprid (0,0005%)

38083027 klomazon (36,00%)

/

38081090 acetamiprid (0,0005%)

CENTIUM 36 CS

/

38081090 acetamiprid (0,500%)

Xi

/

/

38081090 acetamiprid (4,00%)

38082040 tiabendazol (1,000%)

/

38081090 acetamiprid (4,00%)

Xn

SILK, d.o.o.
Scotts Celaflor
Handelgesellschaft M.B.H.,
SILK, d.o.o.

Scotts Celaflor Handelgesellschaft
M.B.H.

6/25

FMC Chemical sprl, Belgija

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

reg.

SILK, d.o.o.

Scotts Celaflor Handelgesellschaft
M.B.H.

STÄHLER INTERNATIONAL GMBH
& Co. KG, Nemčija

reg.
spr.

SILK, d.o.o.

Scotts Celaflor Handelgesellschaft
M.B.H.

reg.nuj.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

SILK, d.o.o.

Scotts Celaflor Handelgesellschaft
M.B.H.

reg.
spr.

reg.
spr.

SILK, d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

3433-422/07/9

3433-68/08/5

3433-434/06/5
3433-406/06/10

3433-435/06/3
3433-406/06/10

3433-442/06/3
3433-406/06/10

3433-406/06/7
3433-406/06/10

3433-407/06/3
3433-406/06/10

3433-419/06/6
327-02-176/02/14

2.6.2010

18.9.2009

13.04.2007
27.11.2009

13.04.2007
27.11.2009

13.04.2007
27.11.2009

04.12.2006
27.11.2009

04.12.2006
27.11.2009

21.09.2007
27.11.2009

3.12.2010

pod.
spr.
spr.
zač.

BIOTEH d.o.o.

3433-484/09/10

08.12.2005
26.03.2007
27.06.2008
18.10.2010

327-02-53/01/10
327-02-53/01/13
327-02-53/01/15
327-02-53/01/18

reg.
zač.
spr.

reg.

24.10.2003
21.03.2008
27.11.2009

327-02-343/02/4
327-02-343/02/6
327-02-343/02/7

pod.
raz.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.,
METROB, d.o.o.
METROB, d.o.o.

11.06.2010
14.09.2010

327-02-352/02/25
3433-522/09/4

reg.

31.12.2012

18.9.2019

13.4.2017

13.4.2017

13.4.2017

4.12.2016

4.12.2016

21.9.2017

3.12.2020

31.12.2011

21.3.2011

11.6.2020

4.5.2020

31.12.2013

21.05.1999
24.07.2003
22.04.2004
16.04.2009
27.11.2009

SFS 9076
327-02-217/03
327-02-204/04/1
327-02-204/04/6
327-02-206/02/8

reg.
spr.
spr.
zač.
spr.

4.5.2010

12.3.2017

12.03.2007
17.12.2007
30.04.2008
07.10.2008
06.02.2009
18.03.2009

327-02-43/02/21
3433-469/07/3
327-02-43/02/27
327-02-43/02/28
3433-469/07/8
327-02-43/02/33

pod.
reg.nuj.
reg.nuj.
spr.
reg.nuj.
spr.

3433-571/08/9

30.3.2017

30.03.2007
27.11.2009

327-02-397/04/8
327-02-176/02/14

pod.
spr.

8.4.2019

Datum
prenehanja
veljavnosti

8.4.2009

odločbe

Datum izdaje

3433-213/07/13

odločbe

Številka

reg.

odločbe***

Vrsta

Syngenta Agro d.o.o.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

BAYER D.O.O.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

distributer

Zastopnik,

Scotts Celaflor Handelgesellschaft
M.B.H.

SYNGENTA

BASF SE

KOLLANT

Andermatt Biocontrol

BASF SE

SYNGENTA Crop Protection AG,
Basel

BASF SE

BAYER CS

SYNGENTA

BASF SE

Proizvajalec

Št.

CELAFLOR WUNDBALSAM PLUS

CELAFLOR CAREO
GRANULAT
CELAFLOR CAREO
KOMBINIRANE
PALČKE
CELAFLOR CAREO
KONCENTRAT
CELAFLOR CAREO
RAZPRŠILO PROTI
ŠKODLJIVCEM
CELAFLOR CAREO
SPRAY PROTI
ŠKODLJIVCEM

Xn

38081090 tiakloprid (48,00%)

CALYPSO SC 480

N

38083027 mezotrion (48,00%)

CALLISTO 480 SC

N, Xn

nevarnosti

Skupina

CABRIO TOP

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

38082030 metiram (55,00%)
38082030 piraklostrobin (5,00%)

Ime sredstva

Uradni list Republike Slovenije

22 / 25. 3. 2011 /
Stran

2833

Mesto

prodaje*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Zap.

št.

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

N, Xn

/

Xn

38082010 baker v obliki bakrovega
hidroksida (50,00%)

38081090 pimetrozin (50,00%)

38082080 ciprodinil (50,00%)

38082050 flukvinkonazol (5,00%)
38082080 pirimetanil (15,00%)

38083027 glifosat v obliki izopropilamino
soli (48,60%)

38082080 boskalid (20,00%)
38082080 krezoksim - metil (10,00%)

38081090 imidakloprid (20,00%)

38081090 klorantraniliprol (20,00%)

38082060 fenpropimorf (75,00%)

38082015 žveplo (80,00%)

38083015 diflufenikan (10,00%)
38083023 izoproturon (50,00%)

38081090 tiametoksam (35,00%)

38081090 tiametoksam (70,00%)

38082080 kvinoksifen (25,00%)

CHAMPION 50 WG

CHESS 50 WG

CHORUS 50 WG

CLARINET

CLINIC 360 SL

COLLIS

CONFIDOR 200 SL

CORAGEN

CORBEL

COSAN

COUGAR

CRUISER 350 FS

CRUISER 70 WS

CRYSTAL
N, Xi

F, N

7/25

DOW AGROSCIENCES

SYNGENTA

SYNGENTA

BAYER CS

AGROSTULLN GmbH

BASF SE

DU PONT

BAYER CS

BASF SE

NUFARM

BASF SE

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

BAYER D.O.O.

PINUS TKI d.d.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

PINUS TKI d.d.

BAYER D.O.O., PINUS TKI d.d.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

METROB, d.o.o.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

Syngenta Agro d.o.o.

SYNGENTA Crop Protection AG,
Basel

pod.

pod.

327-02-215/99/15

327-02-167/04/13

19.11.2009

18.3.2010

19.11.2019

18.3.2015

22.12.2014

3.3.2011

19.03.1998
01.04.2003
24.07.2003
26.11.2004
03.03.2008
27.11.2009
SFS 8051
327-02-71/03/5
327-02-212/03
327-02-374/04/3
327-02-321/04/5
327-02-321/04/7
reg.
spr.
spr.
spr.
zač.
spr.

22.12.2009

21.12.2016

21.12.2006
10.04.2009
27.11.2009
327-02-245/03/4
327-02-245/03/10
327-02-248/03/31
reg.
raz.
spr.

327-02-249/04/22

30.4.2013

SFS 8008
3433-411/07/2
3433-411/07/3

pod.

16.4.2013

16.4.2010
13.01.1998
10.01.2008
08.07.2009

3433-147/09/10
reg.
zač.
zač.

15.2.2016

327-02-329/04/8
327-02-329/04/14
327-02-329/04/19
reg.

21.7.2020

21.7.2010
15.02.2006
17.03.2009
27.11.2009

327-02-351/02/28

30.4.2019

pod.
spr.
spr.

30.04.2009
11.01.2011

pod.

3433-433/07/4
3433-433/07/9

23.12.2012

26.02.2003
11.01.2005
09.05.2008
27.11.2009
327-02-206/02
327-02-206/02/4
327-02-206/02/6
327-02-206/02/8

pod.
spr.
spr.
spr.
reg.
spr.

20.4.2020

20.4.2010

31.10.2011

06.06.2003
07.05.2004
27.11.2009
20.04.2010

327-02-336/02
327-02-336/02/2
327-02-284/01/5
327-02-336/02/9

reg.
spr.
spr.
spr.

3433-487/09/5

23.12.2012

27.02.2003
16.03.2004
30.01.2006
30.01.2006
27.11.2009
14.09.2010
25.11.2010

327-02-25/00
327-02-25/00/2
327-02-397/05/7
327-02-397/05/6
327-02-25/00/6
3433-523/09/3
327-02-25/00/9

pod.
spr.
raz.
raz.
spr.
raz.
spr.

reg.

6.6.2011

odločbe
10.01.2002
24.07.2003
27.11.2009

Datum
prenehanja
veljavnosti

odločbe

Datum izdaje

327-02-281/01
327-02-223/03
327-02-25/00/6

Številka

reg.
spr.
spr.

odločbe***

Vrsta

22 / 25. 3. 2011

N

4

N

N

N, Xn

N

N, Xn

N

SYNGENTA AGRO d.o.o.

SYNGENTA

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

distributer

Zastopnik,

Št.

NUFARM

NUFARM

Proizvajalec

2834 /

Xn

Xn

nevarnosti

Skupina

38082010 baker v obliki bakrovega
hidroksida (24,40%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

CHAMP FORMULA 2
FLO

Ime sredstva

Stran

Uradni list Republike Slovenije

38089090 metil oleat (34,50%)

38081010 deltametrin (2,50%)

38081090 magnezijev fosfid (62,00%)

38082080 ditianon (70,00%)

38081090 Bacillus Thuringhiensis var.
Kurstaki (6,40%)

CURZATE R

DASH HC

DECIS 2,5 EC

DEGESCH PLOŠČE in
TRAKOVI

DELAN 700 WG

DELFIN WG

38089090 NAA (3,70%)

38082030 mankozeb (75,00%)

DITHANE DG Neotec

1

106

DIRAGER

1

105

/

38083011 2,4-D (7,29%)
38083011 mekoprop - P (4,42%)
38083011 MCPA (7,45%)
38083023 dikamba (2,35%)

DICOTEX

1

38083015 napropamid (45,00%)

DEVRINOL 45 FL

104

4

38083027 dikvat (20,00%)

DESSICASH 200 SL

1

1

1

101

102

1

100

103

38081090 fenazakvin (20,00%)

DEMITAN

1

N, Xn

8/25

DOW AGROSCIENCES

L. Gobbi S.r.l.

AGRIPHAR S.A.

UPL

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

PINUS TKI d.d.

SHARDA Europe b.v.b.a.

PINUS TKI d.d.

Gowan Comercio International e
Servicos
SHARDA Europe b.v.b.a.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

DDD, d.o.o. Koper

BAYER D.O.O.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

PINUS TKI d.d.

PINUS TKI d.d.

CINKARNA Celje, d.d.

CINKARNA Celje, d.d.

distributer

Zastopnik,

MITSUI CHEMICALS AGRO, INC.

BASF SE

DETIA-DEGESCH

BAYER CS

BASF SE

DU PONT

DU PONT

CINKARNA Celje, d.d.

CINKARNA Celje, d.d.

Proizvajalec

pod.

reg.nuj.

reg.
spr.

zač.

3433-60/07/6

3433-211/07/5

3433-426/06/9
3433-426/06/13

327-02-80/00/23

17.8.2010

30.8.2010

21.05.2008
14.04.2009

28.5.2010

21.10.2009

20.02.2003
04.04.2005
18.03.2009
27.11.2009

327-02-27/02
327-02-27/02/10
327-02-27/02/15
327-02-27/02/18
spr.+pod.
spr.
spr.
spr.

3433-37/09/3

30.4.2014

24.03.1999
20.03.2009
08.07.2009
SFS 9049
327-02-263/04/5
327-02-263/04/13
reg.
zač.
spr.

reg.

20.6.2016

20.06.2006
27.11.2009
14.07.2010
327-02-356/04/13
327-02-155/05/8
343-3/10/4
reg.
spr.
raz.

17.8.2020

31.12.2011

21.5.2018

28.5.2012

21.10.2019

17.12.2012

26.6.2016

26.6.2006

31.1.2018

6.11.2018

327-02-288/01/16

327-02-352/01/18
327-02-352/01/23
reg.

6.11.2008
31.01.2008
18.01.2010

3433-62/08/4

21.03.2003
24.07.2003
01.03.2004
04.11.2005
19.06.2008
27.11.2009
327-02-116/99
327-02-231/03
327-02-127/04/2
327-01-369/05/2
327-02-127/04/4
327-02-27/02/18

reg.

26.5.2011

28.05.1998
26.03.2003
24.07.2003
07.05.2004
04.11.2005
26.05.2008
30.06.2008
27.11.2009

SFS 8082
327-02-70/03/6
327-02-231/03
327-02-220/04/1
327-01-369/05/2
327-02-220/04/4
327-01-369/05/6
327-02-27/02/18

19.6.2011

5.6.2011

11.2.2011

Datum
prenehanja
veljavnosti

03.07.2001
16.03.2004
27.11.2009

01.10.2004
11.02.2008
27.11.2009

odločbe

Datum izdaje

327-02-278/00
327-02-278/00/3
327-02-278/00/7

327-02-357/02/5
327-02-357/02/16
327-02-357/02/19

odločbe

Številka

pod.
spr.

reg.
spr.
spr.
spr.
zač.
spr.

spr.
spr.

reg.
spr.
spr.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

spr.+pod.
zač.
spr.

odločbe***

Vrsta

Št.

/

N, T

N, Xn

/

N, Xn

F, N, T+

N, Xn

99

Xn

Xn

38082080 cimoksanil (4,00%)
38082010 baker v obliki bakrovega
oksiklorida (40,00%)

1

1

95

Xi

38082080 cimoksanil (4,00%)
38082030 mankozeb (40,00%)

CURZATE M

98

1

94

Xn

38082010 baker v obliki bakrovega
hidroksida (35,00%)
38082015 cink (2,00%)

CUPRABLAU-Z ULTRA

1

1

93

N, Xn

CUPRABLAU-Z

1

1

92

nevarnosti

Skupina

38082010 baker v obliki bakrovega
hidroksida (35,00%)
38082015 cink (2,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

96

prodaje*

št.

Ime sredstva

97

Mesto

Zap.

Uradni list Republike Slovenije

22 / 25. 3. 2011 /
Stran

2835

prodaje*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

št.

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

Mesto

107

Zap.

/

Xn

/
/

38082050 difenokonazol (3,00%)

38083027 glifosat v obliki izopropilamino
soli (48,60%)

38083015 S-metolaklor (96,00%)

38082050 difenokonazol (1,67%)

38082050 difenokonazol (0,0167%)

38082050 epoksikonazol (12,50%)
38082040 karbendazim (12,50%)

38083011 mekoprop - P (60,00%)

mekoprop-p DMA (35,00%)
38083011 2,4-D DMA (19,70%)

38089090 Z8-dodecil acetat (10,10%)
38089090 E8-dodecil acetat (10,10%)

38089090 Z8-dodecil acetat (93,00%)
38089090 Z8-dodecenol (1,000%)
38089090 E8-dodecil acetat (6,00%)

38082080 zoksamid (8,30%)
38082030 mankozeb (66,70%)

38082050 tetrakonazol (12,50%)

38081020 spirodiklofen (24,00%)

DIVIDEND 030 FS

DOMINATOR ULTRA
360 SL

DUAL GOLD 960 EC

DUAXO KONCENTRAT

DUAXO SPREJ

DUETT

DUPLOSAN KV

DUPLOSAN KV COMBI

ECODIAN CF

ECODIAN CM

ELECTIS 75 WG

EMINENT 125 EW

ENVIDOR SC 240

9/25

BAYER CS

BAYER D.O.O.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

Gowan Comercio International e
Servicos

ISAGRO

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

AGRORUŠE d.o.o.

CINKARNA Celje, d.d.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

COMPO GmbH&Co. KG

COMPO GmbH&Co. KG

SYNGENTA AGRO d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

ISAGRO

ISAGRO

NUFARM

NUFARM

BASF SE

COMPO GmbH&Co. KG

COMPO GmbH&Co. KG

SYNGENTA

DOW AGROSCIENCES

SYNGENTA AGRO d.o.o.

22.4.2015

30.6.2014

21.3.2011

22.04.2005
27.11.2008
05.05.2009
09.10.2000
24.07.2003
27.11.2009
24.05.2010

22.04.2005
21.03.2008
27.11.2009
14.09.2010

327-02-304/03/8
327-02-406/04/14
327-02-304/03/15
327-02-26/00
327-02-223/03
327-02-133/01/12
327-02-26/00/8

327-02-4/04/9
327-02-4/04/18
327-02-329/04/19
3433-535/09/4

reg.
spr.
spr.
reg.
spr.
spr.
zač.

reg.
zač.
spr.
raz.

31.8.2015

17.4.2019

7.3.2018

31.8.2015

18.10.2010

17.4.2009

7.3.2008

30.8.2010

3433-408/07/6

3433-403/07/12

3433-146/07/5
reg.nuj.

reg.nuj.

reg.

327-02-350/02/17

13.6.2011

15.01.2001
24.07.2003
23.04.2004
16.01.2007
30.12.2009
03.12.2010
327-02-266/00
327-02-217/03
327-02-266/00/3
327-02-266/00/8
327-02-266/00/10
327-02-266/00/14

reg.
spr.
spr.
spr.
spr.
spr.
pod.

21.1.2020

21.1.2020

15.3.2011

21.1.2010

21.1.2010

3433-596/08/5

reg.

19.1.2017

3433-595/08/5

15.03.2006
27.11.2009

327-02-200/01/6
327-02-176/02/14

pod.
spr.

20.1.2013

reg.

19.01.2007
27.11.2009

26.03.2003
16.06.2008

327-02-121/02
327-02-121/02/4

spr.+pod.
spr.

327-02-261/03/17
327-02-261/03/25

18.7.2011

20.07.2001
03.10.2001
24.07.2003
18.05.2004
16.07.2008

327-02-169/01
327-02-169/01/1
327-02-223/03
327-02-169/01/3
327-02-169/01/5

reg.
spr.
spr.
spr.
spr.

pod.
spr.

17.8.2020

Datum
prenehanja
veljavnosti

17.08.2010
14.09.2010

odločbe

Datum izdaje

327-02-162/01/5
3433-527/09/3

odločbe

Številka

pod.
raz.

odločbe***

Vrsta

22 / 25. 3. 2011

Xn

/

N, Xn

N, Xn

Xn

/

N, Xi

/

SYNGENTA

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

distributer

Zastopnik,

Št.

N

DOW AGROSCIENCES

DOW AGROSCIENCES

Proizvajalec

2836 /

Xi

38082030 mankozeb (60,00%)

DITHANE S-60

N, Xn

nevarnosti

Skupina

38082030 mankozeb (80,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

DITHANE M-45

Ime sredstva

Stran

Uradni list Republike Slovenije

38081010 piretrin (1,82%)

FLORA VERDE

1

136

38083027 pelargonska kislina (3,30%)

FINALSAN AF

2

135

38083027 pelargonska kislina (18,67%)

FINALSAN

1

FERRAMOL

134

38089090 železov (III) fosfat (1,000%)

FAZILO SPREJ

1

2

132

38081090 abamektin (0,0015%)
38081010 piretrin (0,0200%)

133

38081010 alfa-cipermetrin (10,00%)

FASTAC 100 EC

1

131

N, Xn

38082080 benalaksil-M (3,75%)
38082080 folpet (48,00%)

FANTIC F WG

1

130

Xn

38082080 spiroksamin (25,00%)
38082050 tebukonazol (16,70%)
38082050 triadimenol (4,30%)

FALCON EC 460

1

129

N, Xi

EXTRAVON

1

128

/

38089090 etoksilirani oktilfenol
(100,00%)

EXOSEX

1

127

Xn

38081090 E,E 8,10-dodekadien-1-ol
(codlemone) (0,101%)

ETALFIX-PRO

1

38089090 polieter-polimetilsiloksankopolimer (80,00%)

126

38083011 2,4-D 2-EHE (90,50%)

ESTERON

1

125

38083023 metsulfuron-metil (6,80%)
38083023 tifensulfuron-metil (68,20%)

ERGON

1

124

10/25

COPYR

NEUDORFF

NEUDORFF

NEUDORFF

COMPO GmbH&Co. KG

BASF SE

ISAGRO

BAYER CS

SYNGENTA

INTRACHEM Bio Italia S.p.A.,
Grassobbio (BG), Italija

Goldschmidt, Nemčija

DOW AGROSCIENCES

ROTAM AGROCHEMICAL
EUROPE LTD.UK

BAYER CS

DU PONT

Proizvajalec

UNICHEM d.o.o.

AGROPROM, d.o.o. Medvode

AGROPROM, d.o.o. Medvode

AGROPROM, d.o.o. Medvode

COMPO GmbH&Co. KG

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

BAYER D.O.O., PINUS TKI d.d.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

6.11.2008
22.05.2006
26.03.2007
27.11.2009
22.05.2006
26.03.2007
03.10.2008
13.07.2007
27.11.2009

327-02-334/04/12
327-02-334/04/13
327-02-335/04/22
327-02-332/04/13
327-02-332/04/17
327-02-332/04/18
327-02-445/05/12
327-02-445/05/18

reg.
spr.
spr.
reg.
spr.
spr.
reg.
spr.

10.12.2009
3433-86/08/6

3433-13/08/8

20.4.2010

pod.

reg.

327-02-523/05/13

21.09.2007
27.11.2008
06.09.2010

3433-189/06/11
327-02-406/04/14
3433-189/06/14
reg.
spr.
spr.
reg.

28.2.2014

28.07.1999
16.06.2003
24.07.2003
10.06.2004
08.03.2006
18.03.2009
03.06.2009
27.11.2009
SFS 9115
327-02-173/03
327-02-212/03
327-02-236/04/1
327-02-236/04/3
327-02-236/04/11
327-02-236/04/15
327-02-321/04/7
reg.
spr.
spr.
spr.
spr.
spr.
zač.
spr.

13.7.2017

22.5.2016

22.5.2016

6.11.2018

10.12.2019

20.4.2020

29.7.2011

18.8.2016

10.5.2020

28.11.2017

20.3.2019

18.08.2006
27.11.2009

10.5.2010

28.11.2007

20.3.2009

327-02-324/04/5
327-02-176/02/14

3433-582/09/4

3433-368/07/4

3433-402/07/8

11.10.2020

15.2.2016

14.1.2013

Datum
prenehanja
veljavnosti

pod.
spr.

reg.

reg.

reg.

11.10.2010

reg.

VELOX, svetovanje, trgovina,
storitve, d.o.o. - VELOX, d.o.o.,
PE INTEREUROPA
3433-579/09/5

15.02.2006
27.11.2009

327-02-290/04/17
327-02-290/04/19

pod.
spr.

PINUS TKI d.d.

BAYER D.O.O.

odločbe

Datum izdaje
23.04.2003
02.11.2004
04.11.2005
30.06.2008
27.11.2009

odločbe

Številka
327-02-32/00
327-02-32/00/8
327-01-369/05/2
327-01-369/05/6
327-02-27/02/18

odločbe***

Vrsta

spr.+pod.
spr.
spr.
spr.
spr.

distributer

Zastopnik,

Št.

N

/

Xi

/

/

N, Xn

N, Xn

N

N, Xn

38083023 foramsulfuron (2,25%)

1

123

N, Xn

nevarnosti

Skupina

EQUIP

1

122

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

38082080 cimoksanil (30,00%)
38082080 famoksadon (22,50%)

prodaje*

št.

Ime sredstva

EQUATION PRO

Mesto

Zap.

Uradni list Republike Slovenije

22 / 25. 3. 2011 /
Stran

2837

prodaje*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

št.

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

Mesto

137

Zap.

N, Xn

N, Xn

38082080 folpet (80,00%)

38082080 metalaksil-M (49,49%)

38081010 teflutrin (0,150%)

38082060 dimetomorf (11,30%)
38082080 folpet (60,00%)

38083015 dimetenamid-P (72,00%)

38083027 metazaklor (52,63%)

38083011 fluazifop-p-butil (15,00%)

38082080 benalaksil (4,00%)
38082010 baker v obliki bakrovega
oksiklorida (58,00%)

38082080 benalaksil (8,00%)
38082030 mankozeb (65,00%)

FOLPAN 80 WDG

FONGANIL GOLD

FORCE 1,5 G

FORUM STAR

FRONTIER X2

FUEGO

FUSILADE FORTE

GALBEN C

GALBEN M

11/25

DOW AGROSCIENCES

FMC Chemical sprl, Belgija

FMC Chemical sprl, Belgija

SYNGENTA

MAKHTESHIM-AGAN

BASF SE

BASF SE

SYNGENTA

SYNGENTA

MAKHTESHIM-AGAN

BAYER CS

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

PINUS TKI d.d.

PINUS TKI d.d.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

BAYER D.O.O., PINUS TKI d.d.

06.06.2007
27.11.2009
04.06.2007
21.04.2008
27.11.2009
17.04.2002
24.07.2003
16.04.2009
27.11.2009

3433-516/06/2
327-02-176/02/14
3433-19/06/6
3433-19/06/11
327-02-176/02/14
327-02-160/01
327-02-217/03
327-02-160/01/9
327-02-206/02/8

reg.
spr.
reg.
spr.
spr.
reg.
spr.
zač.
spr.

3433-459/09/3

1.6.2009

16.05.2006
09.06.2009
12.02.2010

327-02-361/04/5
327-02-361/04/10
327-02-361/04/18
pod.
spr.
spr.
reg.nuj.

16.05.2006
04.06.2009
12.02.2010

1.6.2012

16.5.2016

16.5.2016

reg.
spr.
spr.
zač.
spr.

327-02-362/04/10
327-02-362/04/14
327-02-361/04/18

27.5.2011

13.11.2001
24.07.2003
30.08.2007
27.05.2008
27.11.2009
327-02-233/01
327-02-219/03
327-02-233/01/7
327-02-233/01/9
327-02-284/01/5
pod.
spr.
spr.

31.3.2014

31.3.2009

3433-451/07/9

15.2.2011

30.9.2011

4.6.2017

reg.

15.2.2006

30.9.2011

19.04.2000
24.07.2003
05.07.2006
09.01.2007
27.11.2009
16.04.2010
14.07.2010
327-02-233/99
327-02-223/03
327-02-223/03/7
327-02-223/03/11
327-02-133/01/12
327-02-245/04/4
343-3/10/4

reg.
spr.
spr.
spr.
spr.
zač.
raz.

327-02-61/02/12

28.2.2014

10.02.1997
16.06.2003
30.10.2008
08.04.2009
27.11.2009
14.09.2010

SFS 7021
327-02-173/03
327-02-46/04/5
327-02-521/05/12
327-02-321/04/7
3433-534/09/4

reg.
spr.
zač.
raz.
spr.
raz.

pod.

31.12.2011

21.03.1997
12.03.2007
14.07.2008
15.12.2008
27.11.2009
20.10.2010

SFS 7044
3433-45/07/2
3433-45/07/4
3433-45/07/5
327-02-206/02/8
3433-45/07/8

reg.
zač.
spr.
zač.
spr.
zač.

6.6.2017

5.11.2014

Datum
prenehanja
veljavnosti

5.11.2009

odločbe

Datum izdaje

3433-63/07/9

odločbe

Številka

reg.

odločbe***

Vrsta

22 / 25. 3. 2011

/

N, Xi

N, Xn

Xn

N, Xn

Xn

Xn

4

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

PINUS TKI d.d.

distributer

Zastopnik,

Št.

GF-120-vaba z
38081090 spinosad (spinosin A+spinosin
naturalitnim insekticidom D) (0,0240%)

Xn

38082050 tebukonazol (25,00%)

FOLICUR EW 250

BASF SE

Montanwerke Brixlegg AG

Proizvajalec

2838 /

3

38083027 cikloksidim (10,00%)

FOCUS ULTRA

N, Xn

nevarnosti

Skupina

38082010 baker v obliki bakrovega
oksiklorida (66,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

FLOWBRIX BLAU SC

Ime sredstva

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Mesto

prodaje*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Zap.

št.

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

N, Xi
N, Xn

N, Xn

N, Xi
N, Xn

N, Xn

38083023 tribenuron-metil (75,00%)

38083023 amidosulfuron (75,00%)

38083023 tifensulfuron-metil (75,00%)

38083015 beflubutamid (8,50%)
38083023 izoproturon (50,00%)

38083011 2,4-D DMA (55,90%)

38083023 jodosulfuron-metil natrij
(10,00%)

38082050 flutriafol (12,50%)

38082050 fenbukonazol (5,00%)

38082080 propamokarb (62,50%)
38082080 fluopikolid (6,25%)

38083027 piraflufen-etil (2,65%)

38081010 lambda-cihalotrin (5,00%)

38082080 meptildinokap (35,00%)

GRANSTAR 75 WG

GRODYL

HARMONY 75 WG

HERBAFLEX

HERBOCID

HUSSAR OD

IMPACT

INDAR 5 EW

INFINITO

KABUKI

KARATE ZEON 5 CS

KARATHANE GOLD
350 EC

12/25

DOW AGROSCIENCES

SYNGENTA

NIHON NOHYAKU

BAYER CS

DOW AGROSCIENCES

CHEMINOVA

BAYER CS

NUFARM

STÄHLER INTERNATIONAL GMBH
& Co. KG, Nemčija

DU PONT

BAYER CS

DU PONT

AGAN CHEMICAL MAN.

DOW AGROSCIENCES

Proizvajalec

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

BAYER D.O.O.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

AGRORUŠE d.o.o.

BAYER D.O.O.

PINUS TKI d.d.

AGRORUŠE d.o.o.

PINUS TKI d.d.

BAYER D.O.O.

PINUS TKI d.d.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

distributer

Zastopnik,

24.4.2016

31.10.2012

24.04.2006
30.06.2008
27.11.2009
05.04.2000
01.04.2003
24.07.2003
26.11.2004
16.06.2009
24.04.2006
30.06.2008
27.11.2009

327-02-3/00/7
327-01-369/05/6
327-02-394/02/12
327-02-33/00
327-02-71/03/4
327-02-212/03
327-02-374/04/3
327-02-44/00/4
327-02-5/00/15
327-01-369/05/6
327-02-394/02/12

pod.
spr.
spr.
reg.
spr.
spr.
spr.
zač.
pod.
spr.
spr.

9.2.2017

21.3.2011

19.10.2006
27.11.2009
09.02.2007
27.11.2009
20.04.2010
06.05.1998
28.10.2003
21.11.2005
21.03.2008
27.11.2009
27.02.2003
27.11.2009
16.10.2007
27.11.2009
15.07.2010
06.09.2010

327-02-106/05/11
327-02-394/02/12
327-02-475/05/8
327-02-329/04/19
327-02-475/05/11
SFS 8076
327-02-283/03/2
327-02-283/03/5
327-02-283/03/9
327-02-283/03/10
327-02-241/02
327-02-133/01/12
3433-423/06/8
327-02-329/04/19
3433-423/06/20
3433-423/06/21

pod.
spr.
reg.
spr.
spr.
reg.
spr.
spr.
zač.
spr.
pod.
spr.
reg.
spr.
spr.
zač.

20.3.2009

20.3.2012

pod.
raz.
reg.nuj.
spr.
raz.
raz.

3433-414/07/6

30.3.2017

327-02-315/02/36
327-02-187/04/9
3433-541/09/3
327-02-176/02/14
343-3/10/4
3433-537/09/4
reg.

31.12.2015

12.1.2011
30.03.2007
09.07.2007
14.08.2009
27.11.2009
14.07.2010
14.09.2010

3433-59/09/4
reg.nuj.

30.11.2011

17.12.2012

19.10.2016

5.6.2009

327-02-287/03/20

pod.

5.6.2019

24.4.2016

28.2.2014

02.06.1999
30.05.2003
16.04.2009
27.11.2009

SFS 9093
327-02-159/03/2
327-02-466/05/12
327-02-133/01/12

reg.
spr.
zač.
spr.

14.1.2012

Datum
prenehanja
veljavnosti

23.01.2002
24.07.2003
27.11.2009

odločbe

Datum izdaje

327-02-6/01
327-02-223/03
327-02-133/01/12

odločbe

Številka

reg.
spr.
spr.

odločbe***

Vrsta

Št.

N, Xn

3

N, Xn

Xi

/

N

Xn

38083013 metamitron (90,00%)

GOLTIX WG 90

Xn

nevarnosti

Skupina

38083027 oksifluorfen (24,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

GOAL

Ime sredstva

Uradni list Republike Slovenije

22 / 25. 3. 2011 /
Stran

2839

prodaje*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

št.

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

Mesto

164

Zap.

N, Xn
N, Xn

N, Xn

/

4

N, Xi
N, Xi

38083015 propizamid (50,00%)

38082010 baker v obliki bakrovega
hidroksida (61,09%)

38082010 baker v obliki bakrovega
hidroksida (61,09%)

38081090 imidakloprid (20,00%)

38082030 ciram (42,00%)

38082015 žveplo (80,00%)

38082010 baker v obliki trivalentnega
bakrovega sulfata (35,00%)

38082050 tebukonazol (15,00%)
38082050 protiokonazol (25,00%)

38081090 spinosad (spinosin A+spinosin
D) (24,00%)

38083027 tembotrion (4,40%)

38083027 piridat (45,00%)

38083023 dikamba (65,90%)
38083023 triasulfuron (4,10%)

38083023 triasulfuron (20,00%)

38083027 klopiralid (10,00%)

KERB 50-W

KOCIDE 2000

KOCIDE DF

KOHINOR SL 200

KORIT 420 FS

KUMULUS DF

KUPRO 190 SC

LAMARDOR FS 400

LASER 240 SC

LAUDIS

LENTAGRAN WP

LINTUR 70 WG

LOGRAN 20 WG

LONTREL 100
/

13/25

DOW AGROSCIENCES

SYNGENTA

SYNGENTA

Belchim Crop Protection

BAYER CS

DOW AGROSCIENCES

BAYER CS

NUFARM

BASF SE

Kwizda Agro GmbH

MAKHTESHIM-AGAN

SYNGENTA AGRO d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

BAYER D.O.O.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

BAYER D.O.O.

AGRORUŠE d.o.o.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

AGROSAAT, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

PINUS TKI d.d.

PINUS TKI d.d.

31.8.2015

13.11.2000
24.07.2003
26.03.2007
22.06.2007
08.11.2007
27.11.2009
11.11.2010

327-02-181/00
327-02-232/03
327-02-181/00/4
3433-407/07/3
327-02-181/00/6
327-02-181/00/7
327-02-181/00/9

reg.
spr.
spr.
reg.nuj.
spr.
spr.
zač.

10.06.2003
06.02.2004
10.11.2004
04.11.2005
30.06.2008
27.11.2009
06.04.2006
27.11.2008
6.3.2009

327-02-370/02
327-02-74/04/2
327-02-370/02/6
327-01-369/05/2
327-01-369/05/6
327-02-370/02/9
327-02-405/05/3
327-02-406/04/14
3433-93/09/2

pod.
spr.
spr.
spr.
spr.
spr.
reg.
spr.

327-02-7/04/9

17.1.2011

15.02.2006
27.11.2009

327-02-336/05/4
327-02-176/02/14
reg.
spr.
pod.

31.12.2013

01.04.2003
15.11.2007
27.11.2009
20.10.2010
327-02-180/02
327-02-180/02/7
327-02-284/01/5
327-02-180/02/10
reg.
zač.
spr.
zač.

17.1.2021

15.2.2016

17.9.2020

29.9.2012

8.3.2020

17.9.2010

29.9.2009

8.3.2010

21.3.2011

3433-564/09/4

3433-481/06/11

327-02-460/05/8

21.03.2008
16.06.2008

reg.

reg.

pod.

3433-511/06/5
3433-511/06/8

31.5.2014

13.03.1996
16.03.2004
21.02.2006
11.02.2008
27.11.2009
01.10.2010
SFS 6025
327-02-153/04/1
327-02-153/04/6
327-02-153/04/7
327-02-153/04/8
327-02-153/04/9
reg.
spr.
zač.
zač.
spr.
zač.
reg.
spr.

5.6.2019

5.6.2009

327-02-353/02/10
pod.

6.3.2012

6.4.2016

31.3.2013

02.09.2008
14.05.2009
27.11.2009

3433-372/06/6
3433-372/06/10
3433-372/06/11

reg.
spr.
spr.

reg.nuj.

31.3.2013

19.4.2006

327-02-37/04/12

pod.

19.4.2011

10.5.2014

Datum
prenehanja
veljavnosti

11.05.2004
27.11.2009

odločbe

Datum izdaje

327-02-189/03/11
327-02-463/05/13

odločbe

Številka

pod.
spr.

odločbe***

Vrsta

22 / 25. 3. 2011

N

N, Xi

N

N, Xn

N, Xn

N

DU PONT

DU PONT

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

UNICHEM d.o.o.

AGRORUŠE d.o.o.

distributer

Zastopnik,

Št.

DOW AGROSCIENCES

COPYR

AGRORUŠE d.o.o.

Proizvajalec

2840 /

Xn

38081010 piretrin (16,00%)

KENYATOX VERDE

Xi

nevarnosti

Skupina

38089090 kremenčev pesek (32,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

KEMAKOL

Ime sredstva

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Mesto

prodaje*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Zap.

št.

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

/

/

/

38081010 tau-fluvalinat (24,00%)

38089090 6-benziladenin (2,00%)

38082080 fludioksonil (2,50%)

38082080 fludioksonil (2,50%)
38082050 difenokonazol (2,50%)

38082050 ciprokonazol (0,630%)
38082080 fludioksonil (1,88%)

38082080 fludioksonil (2,50%)
38082080 metalaksil-M (1,000%)

38082080 folpet (37,50%)
38082080 iprovalikarb (6,00%)

MAVRIK 240

MAXCEL

MAXIM 025 FS

MAXIM EXTRA 050 FS

MAXIM STAR 025 FS

MAXIM XL 035 FS

MELODY COMBI WP
43,5

MERLIN

38083027 izoksaflutol (75,00%)

MELODY DUO WG 66,8 38082030 propineb (61,30%)
N, Xn

N, Xn

N, Xn

/

N, Xi

Xn

10.06.2009
03.11.2010

3433-473/07/11
3433-473/07/15
reg.
zač.

14/25

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

SYNGENTA

SYNGENTA

SYNGENTA

SYNGENTA

Valent BioSciences Corporation

MAKHTESHIM-AGAN

BAYER D.O.O.

BAYER D.O.O.

BAYER D.O.O., PINUS TKI d.d.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

PINUS TKI d.d.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

21.12.2009
25.01.2005
27.11.2009

327-02-279/00/9
327-02-283/00/4
327-02-329/04/19

pod.
pod.
spr.

25.1.2015

21.12.2019

31.8.2016

reg.
spr.
spr.
spr.
zač.

31.08.2006
13.06.2008

31.12.2012

24.02.2000
09.10.2001
24.07.2003
16.06.2008
27.11.2009
327-02-51/00
327-02-297/01
327-02-219/03
327-02-323/04/2
327-02-323/04/5

reg.
spr.
spr.
spr.

327-02-293/04/13
327-02-293/04/16

27.2.2011

27.02.2001
09.10.2001
24.07.2003
17.06.2008
327-02-36/01
327-02-297/01
327-02-219/03
327-02-36/01/3

pod.
spr.

24.4.2017

24.04.2007
09.09.2009

21.2.2012
327-02-501/05/6
327-02-501/05/10

31.12.2011
08.03.2002
24.07.2003
17.06.2008
327-02-308/01
327-02-219/03
327-02-308/01/3

31.12.2011
18.8.2010

3433-124/07/7

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.nuj.

27.5.2011

SYNGENTA AGRO d.o.o.

13.06.2001
09.08.2001
24.07.2003
27.05.2008
27.11.2009
30.06.2010
327-02-167/99
327-02-265/01
327-02-219/03
327-02-167/99/5
327-02-284/01/5
327-02-167/99/7

reg.
spr.
spr.
zač.
spr.
spr.

SYNGENTA

20.10.2020

20.10.2010

3433-664/08/6

reg.

20.10.2020

Indofil Chemicals Company, EU
Affiliate Office c/o Geda B.P.
S.r.l.

20.10.2010

Indofil Chemicals Company, EU
Affiliate Office c/o Geda B.P. S.r.l.

3433-663/08/5

reg.

Indofil Chemicals Company, EU
Affiliate Office c/o Geda B.P.
S.r.l.

3.1.2018

26.6.2016

Indofil Chemicals Company, EU
Affiliate Office c/o Geda B.P. S.r.l.

3.1.2008

26.6.2006

21.3.2011

27.2.2011

Datum
prenehanja
veljavnosti

reg.

3433-502/06/7

327-02-288/01/17

24.10.2003
21.03.2008
27.11.2009

327-02-344/02/5
327-02-344/02/7
327-02-343/02/7

reg.
zač.
spr.
reg.

27.02.2006
27.11.2009

odločbe

Datum izdaje

327-02-242/04/10
327-02-176/02/14

odločbe

Številka

reg.
spr.

odločbe***

Vrsta

BAYER D.O.O.

DDD, d.o.o. Koper

METROB, d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

distributer

Zastopnik,

BAYER CS

DETIA-DEGESCH

Andermatt Biocontrol

SYNGENTA

Proizvajalec

Št.

38082080 iprovalikarb (5,50%)

/

38081090 lufenuron (5,00%)

MATCH 050 EC

N, Xn

38082030 mankozeb (80,00%)

MANFIL 80 WP

N, Xn

38082030 mankozeb (75,00%)

N, Xn

MANFIL 75 WG

MAISTER OD

38081090 magnezijev fosfid (66,06%)

MAGTOXIN PELETE in
TABLETE
F, N, T+

/

38081090 granulozni virus Cydia
pomonella (1,000%)

MADEX

38083023 foramsulfuron (3,00%)
38083023 jodosulfuron-metil natrij
(1,000%)

N, Xn

nevarnosti

Skupina

LUMAX

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

38083015 S-metolaklor (37,50%)
38083027 mezotrion (3,75%)
38083013 terbutilazin (12,50%)

Ime sredstva

Uradni list Republike Slovenije

22 / 25. 3. 2011 /
Stran

2841

prodaje*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

št.

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

Mesto

196

Zap.

N, Xn
N, Xn

38082080 kaptan (50,00%)

38082080 kaptan (80,00%)

38081030 metiokarb (50,00%)

38081030 metiokarb (4,00%)

38083023 metsulfuron-metil (20,00%)

38082080 folpet (25,00%)
38082015 fosetil-Al (50,00%)

38082015 fosetil-Al (50,00%)
38082080 folpet (25,00%)
38082080 iprovalikarb (4,00%)

38081090 milbemektin (0,931%)

38082080 ciazofamid (2,50%)

38081090 tebufenozid (24,00%)

38082015 žveplo (80,00%)

38083090 trineksapak-etil (25,00%)

38083027 kvinoklamin (25,00%)

MERPAN 50 WP

MERPAN 80 WDG

MESUROL FS-500

MESUROL GRANULAT

MEZZO

MIKAL FLASH

MIKAL PREMIUM F

MILBEKNOCK

MILDICUT

MIMIC

MOČLJIVO ŽVEPLO

MODDUS 250 EC

MOGETON
N, Xn

N, Xi

AGRORUŠE d.o.o.

STÄHLER INTERNATIONAL GMBH
& Co. KG, Nemčija

15/25

SYNGENTA AGRO d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

ISK BIOSCIENCE

AGRORUŠE d.o.o.

BAYER D.O.O.

BAYER D.O.O.

PINUS TKI d.d.

BAYER D.O.O.

BAYER D.O.O., PINUS TKI d.d.

SYNGENTA

SOLFOTECNICA

NISSO Chemical Europe GmbH

ISK BIOSCIENCE

MITSUI CHEMICALS AGRO, INC.

BAYER CS

BAYER CS

NUFARM

BAYER CS

BAYER CS

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

06.06.1996
16.06.2003
30.05.2008
14.04.2009
17.02.2004
07.02.2007
29.01.2009
27.11.2009

SFS 6142
327-02-173/03
327-02-47/04/4
327-02-47/04/6
327-02-223/00/4
327-02-223/00/10
327-02-223/00/12
327-02-329/04/19

reg.
spr.
zač.
spr.

16.6.2018

reg.
spr.

327-02-281/03/10
327-02-281/03/16

18.11.2005
27.11.2009

21.7.2010

30.6.2014

15.04.1998
31.01.2008
27.11.2009
25.01.2011
SFS 8069
327-02-28/04/4
327-02-28/04/5
327-02-28/04/7
reg.
zač.
spr.
zač.

327-02-22/01/5

31.12.2011

12.03.2002
24.07.2003
12.02.2007
27.11.2009
14.01.2010
27.12.2010
327-02-277/01
327-02-223/03
327-02-277/01/5
327-02-133/01/12
327-02-277/01/6
327-02-277/01/10
reg.
spr.
zač.
spr.
zač.
zač.

pod.

16.1.2017

16.01.2007
27.11.2009

327-02-377/04/15
327-02-377/04/20
reg.
spr.

18.11.2015

21.7.2020

11.2.2018

11.02.2008
26.06.2009
21.01.2010
17.08.2010

3433-432/07/5
3433-432/07/9
3433-432/07/11
3433-432/07/16
reg.
spr.
spr.
spr.

3.3.2019

21.10.2020
3.3.2009

20.10.2010
3433-438/06/10

3433-477/06/11

30.9.2011

30.9.2011

30.9.2011

30.9.2011

11.6.2020

13.5.2020

Datum
prenehanja
veljavnosti

reg.

pod.

reg.

16.6.2008

11.01.2000
24.07.2003
04.12.2006
27.11.2009

327-02-234/99
327-02-223/03
327-02-234/99/8
327-02-234/99/15

reg.
spr.
spr.
zač.

3433-79/07/6

11.01.2000
24.07.2003
04.12.2006
27.11.2009

327-02-235/99
327-02-223/03
327-02-235/99/8
327-02-235/99/4

reg.
spr.
spr.
zač.

spr.+pod.
zač.
zač.
spr.

11.6.2010

13.5.2010

odločbe

Datum izdaje

3433-566/09/4

3433-625/08/8

odločbe

Številka

reg.

reg.

odločbe***

Vrsta

22 / 25. 3. 2011

4

Xn

/

N, Xn

N

N, Xn

2

MAKHTESHIM-AGAN

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

BAYER D.O.O.

BAYER D.O.O.

distributer

Zastopnik,

Št.

Xn

MAKHTESHIM-AGAN

BAYER CS

BAYER CS

Proizvajalec

2842 /

Xn

Xi

38089090 demetilirano repično olje
(73,30%)

MERO

N, Xn

nevarnosti

Skupina

38083027 izoksaflutol (24,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

MERLIN FLEXX

Ime sredstva

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Mesto

prodaje*

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

Zap.

št.

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

N, Xn

N, Xn
/

Xn
/

/

Xi

38083027 florasulam (6,25%)
38083011 2,4-D 2-EHE (45,24%)

38082050 tebukonazol (25,00%)

38082080 pirimetanil (30,00%)

38082050 tebukonazol (50,00%)
38082080 trifloksistrobin (25,00%)

38081090 Beauveria bassiana, soj
ATCC 74040 (7,16%)

38081090 azadirahtin A (1,000%)

38083017 klorprofam (1,000%)

38081090 kalijeve soli maščobnih ksl.
(1,000%)

38081090 heksitiazoks (10,00%)

38082010 baker v obliki bakrovega
oksida (75,00%)

38089090 hidrolizirana koruzna moka
(48,00%)

38089090 di-1-p-menten (smola
iglavcev) (96,00%)

MUSTANG 306 SE

MYSTIC 250 EC

MYTHOS

NATIVO 75 WG

NATURALIS

NEEMAZAL - T/S

NEO - STOP

NEUDOSAN AF

NISSORUN 10 WP

NORDOX 75 WG

NU LURE

NU-FILM-17

N, Xi

N

/

N

N, Xn

Xn

38083023 nikosulfuron (4,00%)

MOTIVELL

Xn

nevarnosti

Skupina

38081090 acetamiprid (20,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

MOSPILAN 20 SG

Ime sredstva

16/25

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

AGRORUŠE d.o.o.

AGROPROM, d.o.o. Medvode

UNICHEM d.o.o.

METROB, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

BAYER D.O.O.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

PINUS TKI d.d.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

AGRORUŠE d.o.o.

distributer

Zastopnik,

30.4.2015

15.04.2003
16.07.2004
13.06.2006
02.07.2007
27.11.2009
327-02-293/02
327-02-293/02/5
327-02-293/02/9
327-02-293/02/11
327-02-293/02/14

20.04.1999
24.07.2003
26.03.2007
16.04.2009
27.11.2009
SFS 9069
327-02-223/03
327-02-223/03/16
327-02-223/03/19
327-02-133/01/12
reg.
spr.
spr.
zač.
spr.

327-02-276/01/3
327-02-276/01/8
327-02-276/01/11
reg.
spr.
spr.

27.02.2004
27.11.2009

27.10.2003
27.11.2009
18.10.2010

327-02-150/04/7
327-02-281/03/16
343-3/10/4
reg.
spr.
raz.

327-02-24/03/8
327-02-261/03/25

10.03.2006
27.11.2009
14.07.2010

327-02-45/01
327-02-214/03
327-02-45/01/5
327-02-45/01/6
reg.
spr.
zač.
spr.

reg.
spr.

13.5.2010
13.03.2001
24.07.2003
06.03.2009
27.11.2009

327-02-211/01/14
pod.

16.4.2015

27.2.2014

25.11.2012

10.3.2016

31.8.2015

13.5.2020

25.11.2012

21.11.2008
05.03.2009
01.02.2010

3433-614/08/4
3433-614/08/6
3433-614/08/7

reg.nuj.
reg.nuj.
spr.
reg.
spr.
spr.
spr.
spr.

31.12.2013

25.2.2008

25.2.2018

16.5.2015

3433-453/06/6

327-02-143/00/8
327-02-155/05/8

reg.

30.4.2010
16.05.2005
27.11.2009

3433-401/07/7

reg.

07.03.2006
10.05.2006
27.11.2008

327-02-352/04/9
327-02-352/04/15
327-02-406/04/14

reg.
spr.
spr.

pod.
spr.

31.12.2012

29.01.2001
24.07.2003
07.11.2007
03.03.2008
27.11.2009

327-02-234/00
327-02-217/03
327-02-234/00/11
327-02-234/00/12
327-02-206/02/8

reg.
spr.
spr.
zač.
spr.

7.3.2016

21.12.2016

Datum
prenehanja
veljavnosti

21.12.2006
27.11.2009
13.04.2010

odločbe

Datum izdaje

327-02-567/05/5
327-02-281/03/16
34330-6/10/3

odločbe

Številka

reg.
spr.
reg.nuj.

odločbe***

Vrsta

Št.

LANCES LINK

LANCES LINK

Nordox Industrier AS

NIPPON

NEUDORFF

AGRIPHAR S.A.

TRIFOLIO-M

INTRACHEM Bio Italia S.p.A.,
Grassobbio (BG), Italija

BAYER CS

BASF SE

NUFARM

DOW AGROSCIENCES

ISK BIOSCIENCE

NIPPON

Proizvajalec

Uradni list Republike Slovenije

22 / 25. 3. 2011 /
Stran

2843

Mesto

prodaje*

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Zap.

št.

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

/

N, Xn

38081090 olje navadne ogrščice
(92,00%)

38082050 epoksikonazol (8,40%)
38082060 fenpropimorf (25,00%)

38083027 cinidon-etil (20,00%)

38082050 tebukonazol (25,00%)

38081090 fenpiroksimat (5,00%)

38082080 guazatin acetat (35,00%)

38083023 prosulfuron (75,00%)

38082030 mankozeb (75,00%)

38082015 žveplo (80,00%)

38081040 dimetoat (40,00%)

38082080 mandipropamid (5,00%)
38082080 folpet (40,00%)

OGRIOL

OPUS TEAM

ORBIT

ORIUS 25 EW

ORTUS 5 SC

PANOCTINE 35

PEAK 75 WG

PENNCOZEB 75 DG

PEPELIN

PERFEKTHION

PERGADO - F
N, Xn

17/25

SYNGENTA

BASF SE

BASF SE

UPL

SYNGENTA

MAKHTESHIM-AGAN

NIHON NOHYAKU

MAKHTESHIM-AGAN

SYNGENTA AGRO d.o.o.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

CINKARNA Celje, d.d.

PINUS TKI d.d.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

AGRORUŠE d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

PINUS TKI d.d.

30.4.2013

31.12.2011

31.03.2003
30.01.2008
27.06.2008
27.11.2009
14.09.2010
24.01.2011
22.10.1996
25.07.2001
16.05.2005
03.01.2008
17.06.2008
25.11.2010
30.01.2006
27.11.2009

327-02-4/03
327-02-4/03/8
327-02-4/03/9
327-02-283/03/10
3433-530/09/3
327-02-4/03/12
SFS 6253
327-02-252/01
327-02-38/04/7
327-02-38/04/9
327-02-38/04/11
327-02-38/04/13
327-02-134/04/5
327-02-176/02/14

pod.
zač.
spr.
spr.
spr.
zač.

reg.
spr.
zač.
zač.
spr.
zač.
reg.
spr.

25.2.2011

reg.
spr.
spr.
zač.
raz.
spr.
spr.

25.02.2008
12.10.2009

30.9.2011

05.05.1997
24.07.2003
10.06.2004
29.11.2007
04.02.2008
27.11.2009
19.01.2010
SFS 7064
327-02-217/03
327-02-209/04/1
327-02-209/04/12
327-02-209/04/13
327-02-206/02/8
327-02-209/04/23

pod.
spr.
spr.
raz.
spr.

3433-296/07/5
3433-296/07/10

13.6.2016

13.06.2006
04.12.2006
14.11.2007
10.04.2009
27.11.2009
327-02-497/05/7
327-02-497/05/12
327-02-497/05/18
327-02-245/03/10
327-02-497/05/20

reg.
spr.

17.8.2020

17.8.2010

34330-4/10/4
reg.

30.1.2016

20.3.2019

30.9.2012
20.3.2009

reg.
spr.
spr.
zač.

6.4.2016

327-02-574/05/15

327-02-34/00
327-02-217/03
3433-447/07/3
34330-1/10/2

31.8.2015

11.2.2011

Datum
prenehanja
veljavnosti

reg.

6.4.2006
23.02.2000
24.07.2003
22.04.2009
19.02.2010

327-02-188/01/10

15.01.2001
24.07.2003
27.11.2009
20.10.2010

327-02-250/00
327-02-228/03
327-02-250/00/5
327-02-250/00/12

reg.
spr.
spr.
zač.
pod.

16.02.1998
16.06.2004
11.02.2008
27.11.2009

odločbe

Datum izdaje

SFS 8036
327-02-265/04/2
327-02-265/04/5
327-02-206/02/8

odločbe

Številka

reg.
spr.
zač.
spr.

odločbe***

Vrsta

22 / 25. 3. 2011

3

/

N, Xn

N, Xn

2

N, Xn

N, Xn

NUFARM

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

PINUS TKI d.d.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

distributer

Zastopnik,

Št.

BASF SE

PINUS TKI d.d.

BASF SE

Proizvajalec

2844 /

Xn

3

nevarnosti

Skupina

38082050 prokloraz (50,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

OCTAVE

Ime sredstva

Stran

Uradni list Republike Slovenije

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

238

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

1

239

prodaje*

št.

Mesto

237

Zap.

/
/

38083027 glifosat v obliki izopropilamino
soli (16,20%)

38083027 glifosat v obliki izopropilamino
soli (0,970%)

38083015 flufenacet (24,00%)
38083013 metribuzin (17,50%)

38082015 žveplo (24,00%)
38089090 natrijev nitrat (48,00%)

38082030 metiram (70,00%)

PLANTELLA TOTAL

PLANTELLA TOTAL-R

PLATEEN WG 41,5

PLINSKA PATRONA
KEMOCID

POLYRAM DF

N, Xn

Xn

Xi

38082080 kvinoksifen (4,50%)
38082050 miklobutanil (4,50%)

38082080 propamokarb (60,70%)

38082080 propamokarb (53,00%)
38082015 fosetil (31,00%)

38083015 S-metolaklor (31,25%)
38083013 terbutilazin (18,75%)

38081090 parafinsko olje (1,20%)

38082080 propamokarb (60,70%)

POSTALON 90 SC

PREVICUR 607 SL

PREVICUR ENERGY

PRIMEXTRA TZ GOLD
500 SC

PROMANAL AF NEU

PROPLANT
/

18/25

AGRIPHAR S.A.

NEUDORFF

SYNGENTA

BAYER CS

BAYER CS

DOW AGROSCIENCES

BAYER CS

BASF SE

ZZV Maribor

BAYER CS

CHEMINOVA

CHEMINOVA

Rhizopon B.V. Nizozemska

Rhizopon B.V. Nizozemska

Rhizopon B.V. Nizozemska

SYNGENTA

DETIA-DEGESCH

LODI SRL

SYNGENTA

Proizvajalec

UNICHEM d.o.o.

AGROPROM, d.o.o. Medvode

SYNGENTA AGRO d.o.o.

BAYER D.O.O.

BAYER D.O.O.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

BAYER D.O.O.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

ZZV Maribor

BAYER D.O.O.

CHEMINOVA, UNICHEM d.o.o.

CHEMINOVA, UNICHEM d.o.o.

UNICHEM d.o.o.

UNICHEM d.o.o.

UNICHEM d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

DDD, d.o.o. Koper

DDD, d.o.o. Koper

SYNGENTA AGRO d.o.o.

distributer

Zastopnik,

20.09.2002
24.07.2003
27.11.2009
19.03.1999
27.10.2003
06.03.2009
27.11.2009

327-02-203/01
327-02-214/03
327-02-45/01/6
SFS 9044
327-02-430/02/3
327-02-430/02/7
327-02-430/02/11

reg.
spr.
spr.
reg.
spr.
zač.
spr.

30.1.2008
07.03.2006
27.11.2009

327-02-398/04/6
327-02-176/02/14
pod.
spr.

3433-417/06/8

30.9.2011

10.12.2011

7.3.2011

30.1.2018

27.2.2011

31.03.2003
24.07.2003
26.11.2004
27.11.2009
14.09.2010
327-02-248/00
327-02-212/03
327-02-374/04/3
327-02-303/01/12
3433-528/09/4
reg.
spr.
spr.
spr.
raz.
reg.

31.12.2011

22.05.2009
03.11.2010

3433-449/07/10
3433-449/07/14

22.12.2014

17.8.2020

10.9.2012

17.1.2021

10.3.2020

10.3.2020

20.2.2016

20.2.2016

20.2.2016

22.1.2013

26.6.2016

20.4.2020

3.3.2012

Datum
prenehanja
veljavnosti

reg.
zač.

22.12.2009

reg.nuj.
pod.

327-02-378/04/19

14.01.2010
17.08.2010

327-02-223/04/10
327-02-223/04/15

reg.
spr.
spr.
spr.

pod.

17.1.2011
02.04.2003
24.07.2003
14.11.2007
27.11.2009

327-02-324/02
327-02-234/02
327-02-324/02/5
327-02-324/02/7

10.3.2010

10.3.2010

20.2.2006

20.2.2006

327-02-263/00/13

3433-539/09/4

3433-540/09/4

327-02-217/04/7

327-02-217/04/7

20.2.2006

pod.

reg.

reg.

reg.

reg.

327-02-217/04/7

22.01.2003
27.06.2008
27.11.2009

327-02-202/99
327-02-413/01/3
327-02-413/01/8

pod.
spr.
spr.
reg.

26.6.2006

20.4.2010

3.3.2009

odločbe

Datum izdaje

327-02-288/01/18

3433-5/08/9

3433-412/07/7

odločbe

Številka

reg.

reg.

reg.

odločbe***

Vrsta

Št.

/

N, Xi

N, Xn

PONCHO FS 600 RDEČ 38081090 klotianidin (60,00%)

N, Xi

O

N, Xn

Xi

38089090 IBA (2,00%)

Xi

N, T

38089090 IBA (1,000%)

38081030 pirimikarb (50,00%)

PIRIMOR 50 WG

N, Xn
F, N, T+

Xi

38081090 aluminijev fosfid (68,00%)

PHOSTOXIN PELETE
in TABLETE

N, Xn

nevarnosti

Skupina

38089090 IBA (0,500%)

38081010 piretrin (2,00%)

PHOBI GRAINS

PLANTELLA
RHIZOPON I
PLANTELLA
RHIZOPON II
PLANTELLA
RHIZOPON III

38082080 mandipropamid (5,00%)
38082030 mankozeb (60,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

PERGADO MZ

Ime sredstva

Uradni list Republike Slovenije

22 / 25. 3. 2011 /
Stran

2845

prodaje*

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

št.

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

Mesto

256

Zap.

38083027 flurokloridon (25,00%)

38081090 E,E 8,10-dodekadien-1-ol
(codlemone) (100,00%)

RACER 25 - EC

RAK 3

38082050 tebukonazol (6,00%)

38089090 proheksadion-kalcij (10,00%)

38083027 dikvat (20,00%)

38081040 klorpirifos-metil (22,50%)

38082080 Trichoderma asperellum, soj
ICC012 (2,00%)
38082080 Trichoderma gamsii, soj
ICC080 (2,00%)

RAXIL FS 060

REGALIS

REGLONE 200 SL

RELDAN 22 EC

REMEDIER

RAPTOL SPRAY

RAPTOL
KONCENTRAT

38082080 ciazofamid (40,00%)
38089090 polialkilenoksid - modoficiran
heptametiltrisiloksan kopolimer (84,42%)
38081010 piretrin (1,83%)
38081090 olje navadne ogrščice
(82,53%)
38081010 piretrin (0,0180%)
38081090 olje navadne ogrščice
(0,825%)

N, Xi

38082080 azoksistrobin (25,00%)

QUADRIS

19/25

ISAGRO

SYNGENTA

SYNGENTA

BASF SE

BAYER CS

NEUDORFF

NEUDORFF

ISK BIOSCIENCE

BASF SE

MAKHTESHIM-AGAN

SYNGENTA

KARSIA, kmetijska proizvodnja,
proizvodnja vin, trgovina, izvozuvoz, Dutovlje, d.o.o.
Poslovalnica Ljubljana,Tržaška
cesta 132,Ljubljana

SYNGENTA AGRO d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

BAYER D.O.O., PINUS TKI d.d.

AGROPROM, d.o.o. Medvode

AGROPROM, d.o.o. Medvode

ISK BIOSCIENCE

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

29.05.2007
27.11.2009

3433-7/06/11
327-02-176/02/14
reg.
spr.

23.7.2010

24.11.2009
04.05.2010

327-02-402/04/9
327-02-402/04/13
pod.
reg.nuj.

3433-110/10/3

16.05.2005
27.11.2009

327-02-396/02/5
327-02-155/05/8
reg.
spr.

reg.nuj.

3.6.2011

16.07.1998
16.06.2003
24.07.2003
16.06.2008
SFS 8117
327-02-173/03
327-02-212/03
327-02-320/04/3
reg.
spr.
spr.

23.7.2013

29.5.2017

24.11.2019

16.5.2015

25.7.2017

25.07.2007
27.11.2009

327-02-333/04/14
327-02-333/04/22
reg.
spr.

8.8.2017

5.11.2017
08.08.2007
27.11.2009

06.11.2007
27.11.2009
327-02-335/04/15
327-02-335/04/22

327-02-552/05/9
327-02-377/04/20

8.5.2013

3.3.2011

reg.
spr.

reg.
spr.

19.6.2003

23.01.2003
03.03.2008
27.11.2009

327-02-295/02
327-02-149/05/5
327-02-133/01/12

pod.
zač.
spr.

327-02-105/02

27.5.2011

21.01.2003
22.07.2004
07.03.2008
27.05.2008
10.04.2009
17.08.2009
27.11.2009

327-02-245/00
327-02-245/00/3
3433-8/08/2
327-02-245/00/7
327-02-245/00/9
3433-542/09/2
327-02-284/01/5

spr.+pod.
spr.
raz.
zač.
raz.
reg.nuj.
spr.

reg.

17.3.2018

17.03.2008
27.11.2009

3433-150/06/13
327-02-261/03/25

reg.
spr.

15.6.2012

17.06.2005
27.11.2008
15.06.2010

327-02-21/03/13
327-02-406/04/14
327-02-21/03/24

reg.
spr.
zač.

21.1.2015

Datum
prenehanja
veljavnosti

21.1.2011

odločbe

Datum izdaje

3433-388/06/6

odločbe

Številka

reg.

odločbe***

Vrsta

22 / 25. 3. 2011

/

N, Xn

N, T

/

/

/

Xi

N, Xn

N, Xi

AGRIPHAR S.A.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

BAYER D.O.O.

distributer

Zastopnik,

Št.

N, Xn

MAKHTESHIM-AGAN

BAYER CS

Proizvajalec

2846 /

RANMAN TWINPACK

N, Xn

38082080 pirimetanil (40,00%)

PYRUS 400 SC

N, Xi

38081040 klorpirifos (25,00%)

PYRINEX 25 CS

N, Xn

nevarnosti

Skupina

38082050 protiokonazol (12,50%)
38082050 tebukonazol (12,50%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

PROSARO

Ime sredstva

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Mesto

prodaje*

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Zap.

št.

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

N, Xi

N, Xn
N, Xi
/
/
N
/

38082030 mankozeb (64,00%)
38082080 metalaksil-M (4,00%)

38082010 baker v obliki bakrovega
oksiklorida (40,00%)
38082080 metalaksil-M (2,50%)

38083027 glifosat v obliki izopropilamino
soli (48,00%)

38083027 glifosat (0,720%)

38083027 glifosat v obliki izopropilamino
soli (22,90%)

38083027 glifosat v obliki kalijeve soli
(55,10%)

38083027 glifosat v obliki izopropilamino
soli (48,00%)

38082080 iprodion (50,00%)

38081090 metoksifenozid (24,00%)

38083023 triflusulfuron-metil (50,00%)

38082080 tritikonazol (1,000%)

38083023 metsulfuron-metil (20,00%)

RIDOMIL GOLD MZ
PEPITE

RIDOMIL GOLD PLUS
42,5 WP

ROUNDUP

ROUNDUP ALPHEÉ

ROUNDUP EASY

ROUNDUP ENERGY

ROUNDUP ULTRA

ROVRAL AQUAFLO

RUNNER 240 SC

SAFARI

SAPROL PROTI
BOLEZNIM VRTNIC

SAVVY

20/25

reg.

VELOX, svetovanje, trgovina,
storitve, d.o.o. - VELOX, d.o.o.,
PE INTEREUROPA

ROTAM AGROCHEMICAL
EUROPE LTD.UK

3433-581/09/5

3433-581/08/4

17.8.2010

20.2.2009

19.04.2006
27.11.2009
20.09.2010

327-02-20/04/10
327-02-394/02/12
327-02-20/04/14
pod.
spr.
spr.
reg.

20.10.2008

327-02-194/03/27

08.04.2009
16.07.2009

3433-425/07/3
3433-425/07/7
reg.
raz.
pod.

16.02.2007
27.11.2009

09.02.2007
27.11.2009

6.1.2010

12.11.2010

09.02.2007
27.11.2009

327-02-206/04/20
327-02-463/05/13

327-02-463/05/10
327-02-463/05/13

3433-174/09/2

3433-173/09/5

327-02-26/02/5
327-02-463/05/13

15.04.2003
27.11.2009

pod.
spr.

SILK, d.o.o.

PINUS TKI d.d.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

AGRORUŠE d.o.o.

AGRORUŠE d.o.o.

reg.
spr.

reg.

reg.

reg.
spr.

327-02-246/00
327-02-284/01/5

17.8.2020

20.2.2019

18.4.2016

20.10.2018

8.4.2019

16.2.2017

9.2.2017

6.1.2020

12.11.2020

9.2.2017

17.3.2013

27.5.2011

13.10.1999
09.08.2001
24.07.2003
06.04.2004
04.10.2007
21.05.2008
27.05.2008
27.11.2009

SFS 9131
327-02-265/01
327-02-219/03
327-02-307/02/2
327-02-307/02/6
327-02-307/02/7
327-02-307/02/10
327-02-176/02/14

reg.
spr.
spr.
spr.
spr.
spr.
zač.
spr.

pod.
spr.

5.4.2011

05.04.2006
13.06.2008
14.07.2010

327-02-331/04/19
327-02-331/04/22
343-3/10/4

reg.
spr.
raz.

29.7.2011

Datum
prenehanja
veljavnosti

17.09.2007
01.12.2008
27.11.2009
06.09.2010

odločbe

Datum izdaje

3433-501/06/6
3433-501/06/11
327-02-176/02/14
3433-501/06/13

odločbe

Številka

reg.
spr.
spr.
zač.

odločbe***

Vrsta

Scotts Celaflor Handelgesellschaft
M.B.H.

DU PONT

DOW AGROSCIENCES

BASF SE

MONSANTO

MONSANTO

SILK, d.o.o.

SILK, d.o.o.

Scotts Celaflor Handelgesellschaft
M.B.H.
Scotts Celaflor Handelgesellschaft
M.B.H.

AGRORUŠE d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

distributer

Zastopnik,

MONSANTO

SYNGENTA

SYNGENTA

SYNGENTA

SYNGENTA

Proizvajalec

Št.

N

/

N

/

N, Xn

N, Xn

38082080 metalaksil-M (5,00%)
38082080 folpet (40,00%)

RIDOMIL GOLD COMBI
PEPITE

/

nevarnosti

Skupina

38082080 mandipropamid (25,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

REVUS

Ime sredstva

Uradni list Republike Slovenije

22 / 25. 3. 2011 /
Stran

2847

Mesto

prodaje*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

Zap.

št.

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

N, Xn

N, Xn

N, Xn

38083023 amidosulfuron (10,00%)
38083023 jodosulfuron-metil natrij
(2,50%)

38083013 metribuzin (70,00%)

38082080 Bacillus subtilis (2,13%)

38082080 fluazinam (50,00%)

38089090 polialkilenoksid - modoficiran
heptametiltrisiloksan kopolimer (84,00%)

38083090 1-metilciklopropen (3,30%)

38081040 fosmet (17,70%)

38082080 trifloksistrobin (37,50%)
38082050 ciprokonazol (16,00%)

38081010 piretrin (0,300%)

38083090 klormekvat klorid (46,00%)

38083027 fluroksipir - 1 MHE (28,80%)

SEKATOR OD

SENCOR WG 70

SERENADE WP

SHIRLAN 500 SC

SILWET L-77

SMARTFRESH

SPADA 200 EC

SPHERE 535 SC

SPRUZIT PRAH

STABILAN 460 SL

STARANE 2
N, Xn
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SYNGENTA

NUFARM

NEUDORFF

BAYER CS

SYNGENTA AGRO d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

AGROPROM, d.o.o. Medvode

BAYER D.O.O.

31.8.2006
08.03.2004
27.11.2009
20.10.2006
27.11.2008
25.05.2009
17.11.2006
27.11.2009

327-02-305/02/7
327-02-333/04/22
327-02-132/05/12
327-02-406/04/14
3433-479/09/3
327-02-191/03/11
327-02-349/04/12

pod.
spr.
reg.
spr.
reg.nuj.
reg.
spr.

1.2.2011

327-02-417/05/6

3433-140/10/4

reg.

reg.nuj.

KARSIA, kmetijska proizvodnja,
proizvodnja vin, trgovina, izvozuvoz, Dutovlje, d.o.o.
Poslovalnica Ljubljana,Tržaška
cesta 132,Ljubljana

Gowan Comercio International e
Servicos

27.12.2010

reg.
spr.
spr.

3433-427/07/6

22.05.2006
18.03.2008
27.11.2009

327-02-109/05/6
327-02-109/05/12
327-02-109/05/13

reg.
zač.
zač.
raz.

reg.nuj.

21.01.2003
16.01.2008
27.11.2009
14.09.2010

327-02-178/02
327-02-178/02/3
327-02-178/02/4
3433-531/09/4

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

CHEMTURA EUROPE Ltd.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

19.02.2008
09.03.2009

3433-15/08/3
3433-63/09/2

reg.nuj.
reg.nuj.

17.11.2016

20.10.2016

8.3.2014

31.8.2016

30.9.2017

31.12.2012

22.5.2016

28.2.2013

19.2.2011

30.9.2011

07.02.1997
16.06.2003
07.02.2007
20.07.2007
29.01.2009
27.11.2009

SFS 7014
327-02-173/03
327-02-48/04/5
327-02-48/04/6
327-02-48/04/7
327-02-321/04/7

reg.
spr.
zač.
spr.
zač.
spr.

ROHM AND HAAS

Momentive Performance Materials
(Suisse)

ISK BIOSCIENCE

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

INTRACHEM Bio Italia S.p.A.,
Grassobbio (BG), Italija

9.2.2017

31.12.2013

Datum
prenehanja
veljavnosti

09.02.2007
27.11.2009
20.04.2010

01.12.1999
09.10.2001
16.10.2007
08.04.2009
10.07.2009
12.02.2010
12.02.2010
14.09.2010

odločbe

Datum izdaje

327-02-431/05/8
327-02-329/04/19
327-02-431/05/14

SFS 9147
327-02-297/01
327-02-302/03/8
3433-62/09/2
327-02-302/03/10
3433-486/09/3
3433-62/09/7
3433-532/09/4

odločbe

Številka

reg.
spr.
spr.

raz.
zač.
reg.nuj.
raz.
raz.

reg.
spr.

odločbe***

Vrsta

22 / 25. 3. 2011

Xn

/

N, Xn

N

/

Xi

BAYER D.O.O., PINUS TKI d.d.

BAYER D.O.O.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

distributer

Zastopnik,

BAYER CS

BAYER CS

SYNGENTA

Proizvajalec

Št.

4

3

nevarnosti

Skupina

38082050 difenokonazol (25,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

2848 /

SCORE 250 EC

Ime sredstva

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Mesto

prodaje*

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

Zap.

št.

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

N, Xn

N

N

Xi

38082080 krezoksim - metil (50,00%)

38083011 MCPA (0,490%)
38083011 mekoprop - P (0,280%)
38089090 železov sulfat (18,10%)

38083015 petoksamid (60,00%)

38082080 ciprodinil (37,50%)
38082080 fludioksonil (25,00%)

38082080 dodin (40,00%)

prokvinazid (20,00%)

38083023 rimsulfuron (25,00%)

38082030 mankozeb (30,20%)
38082080 propamokarb (24,80%)

38082080 fenheksamid (50,00%)

STROBY WG

SUBSTRAL 3V1

SUCCESSOR 600

SWITCH 62,5 WG

SYLLIT 400 SC

TALENDO

TAROT 25 WG

TATTOO

TELDOR SC 500

22/25

BAYER CS

BAYER CS

DU PONT

DU PONT

AGRIPHAR S.A.

BAYER D.O.O., PINUS TKI d.d.

BAYER D.O.O.

PINUS TKI d.d.

PINUS TKI d.d.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

AGRORUŠE d.o.o.

STÄHLER INTERNATIONAL GMBH
& Co. KG, Nemčija

SYNGENTA

SILK, d.o.o.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

PINUS TKI d.d.

distributer

Zastopnik,

Scotts Celaflor Handelgesellschaft
M.B.H.

BASF SE

BASF SE

DU PONT

Proizvajalec

25.03.2003
18.04.2007
27.11.2009
17.07.2003
21.03.2008
03.07.2008
27.11.2009

327-02-192/02
3433-299/07/2
327-02-284/01/5
327-02-320/02/5
327-02-320/02/10
3433-210/07/5
327-02-133/01/12

pod.
reg.nuj.
spr.
reg.
zač.
reg.nuj.
spr.

27.2.2011

27.02.2001
01.04.2003
24.05.2003
10.05.2004
26.11.2004
27.11.2009
10.06.2004
13.10.2004
18.03.2009
27.11.2009

327-02-282/00
327-02-71/03/3
327-02-212/03
327-02-282/00/2
327-02-374/04/3
327-02-321/04/7
327-02-250/03/9
327-02-275/04/3
327-02-250/03/15
327-02-250/03/20

reg.
spr.
spr.
spr.
spr.
spr.

pod.
raz.
spr.
spr.

10.6.2014

17.8.2020

17.8.2010

327-02-2/00/10

14.5.2019

21.3.2011

19.12.2012

pod.

14.5.2009

31.01.2006
10.03.2008
29.01.2009
30.12.2010

327-02-325/04/13
327-02-325/04/20
327-02-325/04/25
327-02-325/04/27
reg.
spr.
zač.
zač.

3433-440/07/9

14.12.2011

28.01.2002
24.07.2003
04.02.2005
26.02.2008
27.11.2009

327-02-272/00
327-02-226/03
327-02-272/00/7
3433-81/08/2
327-02-272/00/15

reg.
spr.
spr.
spr.
spr.

reg.

31.12.2011

25.03.2003
07.05.2004
08.06.2007
29.01.2009
27.11.2009
24.01.2011

327-02-44/01
327-02-44/01/5
327-02-44/01/7
327-02-44/01/12
327-02-206/02/8
327-02-44/01/14

pod.
spr.
raz.
zač.
spr.
zač.

30.12.2011

12.3.2017

12.03.2007
27.03.2009
27.11.2009
22.04.2010

327-02-235/00/14
3433-639/08/5
327-02-155/05/8
327-02-235/00/18

reg.
raz.
spr.
raz.

14.5.2017

Datum
prenehanja
veljavnosti

14.05.2007
30.06.2008
27.11.2009
18.01.2010

odločbe

Datum izdaje

3433-376/06/11
327-01-369/05/6
327-02-394/02/12
3433-376/06/14

odločbe

Številka

reg.
spr.
spr.
spr.

odločbe***

Vrsta

Št.

N

N, Xn

N, T

/

N, Xn

N

38083021 pendimetalin (40,00%)

STOMP 400 SC

N, Xn

nevarnosti

Skupina

38081090 indoksakarb (30,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

STEWARD

Ime sredstva

Uradni list Republike Slovenije

22 / 25. 3. 2011 /
Stran

2849

Mesto

prodaje*

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Zap.

št.

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

N, Xn
N, Xn

38083015 flufenacet (60,00%)
38083027 metosulam (2,50%)

38082080 ditianon (12,00%)
38082030 piraklostrobin (4,00%)

38083015 dimetaklor (50,00%)

38081010 piretrin (0,0750%)

38089090 metaldehid (5,00%)

38082015 žveplo (80,00%)

38082030 tiram (80,00%)

38083023 klorotoluron (50,00%)

38083027 fluroksipir - 1 MHE (28,80%)

38082050 penkonazol (10,00%)

38082040 tiofanat-metil (70,00%)

TERANO WG 62,5

TERCEL

TERIDOX 500 EC

TERMINATOR
Insekticid za rastline

TERMINATOR Vaba za
polže

THIOVIT JET

THIRAM 80 WG

TOLUREX 50 SC

TOMIGAN 200 EC

TOPAS 100 EC

TOPSIN - M
TOUCHDOWN
SYSTEM 4
Xn

/

38089090 izodecil alkohol etoksilat
(90,00%)

38089090 olje na osnovi ovčje maščobe
(6,45%)

38083011 MCPA-DMA (94,30%)

TREND 90

TRICO

U 46 M-FLUID

23/25

NUFARM

Kwizda Agro GmbH

DU PONT

SYNGENTA

NISSO Chemical Europe GmbH

SYNGENTA

MAKHTESHIM-AGAN

MAKHTESHIM-AGAN

TAMINCO Italia Srl.

SYNGENTA

KOLLANT

COPYR

METROB, d.o.o.

AGROSAAT, d.o.o.

PINUS TKI d.d.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

AGRORUŠE d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

BIOTEH d.o.o.

BIOTEH d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

7.3.2016

pod.

327-02-168/00/23

3433-373/06/05
3433-373/06/9

19.2.2010

07.05.2007
27.11.2009

reg.
spr.
spr.
spr.
reg.
spr.

11.02.2005
04.11.2005
30.06.2008
27.11.2009

327-02-394/02/9
327-01-369/05/2
327-01-369/05/6
327-02-394/02/12

27.5.2009
19.01.2007
27.11.2009

327-02-401/04/10
327-02-349/04/12
pod.
spr.

3433-612/08/5

19.2.2020

7.5.2017

11.2.2015

19.1.2017

27.5.2019

30.6.2014

reg.
spr.
spr.
zač.
zač.
reg.

17.11.2016
07.09.2000
09.10.2001
11.10.2004
05.10.2007
07.07.2009
327-02-169/99
327-02-297/01
327-02-312/03/3
327-02-312/03/6
327-02-312/03/7

30.10.2019
26.11.2008
27.11.2008

07.03.2006
27.11.2009

327-02-291/00/13
327-02-291/00/15
pod.
spr.

6.4.2016

327-02-249/00/8
327-02-406/04/14

06.04.2006
10.04.2009
27.11.2009

327-02-349/04/8
327-02-245/03/10
327-02-349/04/12

reg.
raz.
spr.

31.12.2011

reg.
spr.

08.12.2005
26.03.2007
27.06.2008
18.10.2010

327-02-53/01/10
327-02-53/01/13
327-02-53/01/15
327-02-53/01/18

pod.
spr.
spr.
zač.

31.8.2015

30.10.2009

04.04.2001
24.07.2003
06.09.2010

327-02-220/00
327-02-218/03
327-02-220/00/9

reg.
spr.
zač.

14.5.2017

31.12.2011

327-02-73/99/11

14.05.2007
27.11.2009
01.06.2010

327-02-461/05/9
327-02-176/02/14
327-02-461/05/13

reg.
spr.
spr.

22.12.2016

29.2.2012

Datum
prenehanja
veljavnosti

pod.

16.04.2009
25.11.2010

22.12.2006
27.11.2009

04.06.2007
27.11.2009
12.05.2010
14.09.2010

odločbe

Datum izdaje

3433-115/08/6
3433-115/08/12

327-02-234/01/15
327-02-329/04/19

327-02-377/04/16
327-02-377/04/20
327-02-554/05/20
3433-529/09/3

odločbe

Številka

reg.
zač.

pod.
spr.

reg.
spr.
zač.
raz.

odločbe***

Vrsta

22 / 25. 3. 2011

N, Xn

/

38083027 glifosat v obliki amonijeve soli
(36,00%)

N, Xn

Xi

N, Xn

N, Xn

N, Xn

/

Xn

/

SYNGENTA

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

BAYER D.O.O.

ISK BIOSCIENCE

distributer

Zastopnik,

Št.

BASF SE

BAYER CS

ISK BIOSCIENCE

Proizvajalec

2850 /

N, Xi

/

nevarnosti

Skupina

38081090 flonikamid (50,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

TEPPEKI

Ime sredstva

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Mesto

prodaje*

1

2

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

Zap.

št.

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

N, Xi
N, Xi

/

4

38082015 žveplo (24,00%)
38089090 natrijev nitrat (48,00%)

38082015 fosetil-Al (66,70%)
38082040 fenamidon (4,40%)

38082015 fosetil-Al (66,67%)
38082080 fluopikolid (4,44%)

38081090 abamektin (1,80%)

38082015 žveplo (80,00%)

38082080 karboksin (20,00%)
38082030 tiram (20,00%)

38082080 metrafenon (50,00%)

VALENTIN PATRONI
PROTI VOLUHARJU

VERITA

VERITA PROFILER

VERTIMEC 1,8 % EC

VINDEX 80 WG (in
odprodaja zalog
Kalinosul 80 WG do
29.09.2011)

VITAVAX 200-FF

VIVANDO

24/25

BASF SE

CHEMTURA EUROPE Ltd.

AGROSTULLN GmbH

SYNGENTA

BAYER CS

BAYER CS

ZZV Maribor

COPYR, UNICHEM d.o.o.

COPYR

UNICHEM d.o.o.

UNICHEM d.o.o.

COMPO GmbH&Co. KG

SYNGENTA

Proizvajalec

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

CHEMTURA EUROPE Ltd.

VELOX, svetovanje, trgovina,
storitve, d.o.o. - VELOX, d.o.o.,
PE INTEREUROPA

SYNGENTA AGRO d.o.o.

BAYER D.O.O.

BAYER D.O.O.

ZZV Maribor

UNICHEM d.o.o.

UNICHEM d.o.o.

UNICHEM d.o.o.

UNICHEM d.o.o.

METROB, d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

distributer

Zastopnik,

3433-214/07/13

11.2.2008

11.2.2018

24.6.2011

04.07.1996
15.03.2002
29.04.2003
16.06.2008
24.06.2008
16.10.2008
22.04.2009
SFS 6195
327-02-116/02
327-02-79/03/2
327-02-118/02/6
327-02-118/02/7
327-02-118/02/9
327-02-118/02/10
reg.
spr.
spr.
spr.
zač.
spr.
spr.

reg.

18.8.2016

18.08.2006
10.04.2009
27.11.2009
29.03.2010

30.4.2013

16.05.2005
18.08.2006
27.11.2009
12.05.2010
14.07.2010
327-02-221/99/20
327-02-221/99/24
327-02-176/02/14
327-02-221/99/31
343-3/10/4
pod.
spr.
spr.
zač.
raz.

327-02-471/05/8
327-02-245/03/10
327-02-471/05/14
327-02-471/05/17

30.11.2011

21.09.2007
27.11.2009
06.09.2010
3433-437/06/6
327-02-329/04/19
3433-437/06/12
reg.
spr.
zač.

reg.
raz.
spr.
spr.

18.8.2016

18.08.2006
27.11.2009

327-02-291/04/14
327-02-329/04/19

10.9.2012

02.04.2003
24.07.2003
14.11.2007
327-02-324/02
327-02-234/02
327-02-324/02/5

reg.
spr.
spr.
pod.
spr.

4.6.2014

01.06.2004
08.11.2007

327-02-359/01/14
327-02-359/01/22

31.8.2015

13.11.2000
24.07.2003
26.03.2007
08.11.2007
11.11.2010

327-02-181/00
327-02-232/03
327-02-181/00/4
327-02-181/00/6
327-02-181/00/9

reg.
spr.
spr.
spr.
zač.

pod.
spr.

25.11.2012

25.11.2012

12.12.2017

22.12.2016

Datum
prenehanja
veljavnosti

28.01.2003
08.11.2007

28.01.2003
08.11.2007

12.12.2007

22.12.2006
13.06.2008
27.11.2009

odločbe

Datum izdaje

327-02-277/02/R
327-02-277/02/8

327-02-277/02
327-02-277/02/7

3434-28/06/7

327-02-582/05/6
327-02-582/05/9
327-02-176/02/14

odločbe

Številka

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.

reg.
spr.
spr.

odločbe***

Vrsta

Št.

N

N, Xn

O

/

38081010 piretrin (0,0750%)

VALENTIN EKO
INSEKTICID IZ
NARAVNEGA
PIRETRINA-R

Xn

38081010 piretrin (16,00%)

/

38081090 kalijeve soli maščobnih ksl.
(0,150%)

VALENTIN EKO
INSEKTICID IZ NAR.
PIRETRINA KONC.

/

38081090 kalijeve soli maščobnih ksl.
(4,90%)

/

38083011 2,4-D (0,700%)
38083023 dikamba (0,1000%)

UV RASEN FLORANID

VALENTIN EKO
INSEKTICID IZ
MAŠČOBNIH KISLIN
VALENTIN EKO
INSEKTICID IZ
MAŠČOBNIH KISLIN-R

N, Xn

nevarnosti

Skupina

UNIVERSALIS

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

38082080 azoksistrobin (9,35%)
38082080 folpet (50,00%)

Ime sredstva
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prodaje*

1

1

1

1

1

št.

336

337

338

339

340

N, Xn

38082080 trifloksistrobin (4,00%)
38082080 kaptan (60,00%)

38082030 ciram (76,00%)

38082015 kalcijev polisulfid (18,50%)

38082015 žveplo (99,00%)

ZATO PLUS

ZIRAM 76 WG

ŽVEPLENOAPNENA
BROZGA

ŽVEPLO V PRAHU SOLFOTECNICA
4

Xi

SOLFOTECNICA

KARTUZIJA PLETERJE d.o.o.

TAMINCO Italia Srl.

BAYER CS

BAYER CS

Proizvajalec

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

KZ KRKA z.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

BAYER D.O.O.

BAYER D.O.O.

distributer

Zastopnik,

31.12.2011

14.01.2002
24.07.2003
31.12.2008
27.11.2009
25.11.2010
16.04.1998
31.01.2008
27.11.2009
25.01.2011

327-02-290/01
327-02-225/03
327-02-290/01/5
327-02-290/01/6
327-02-290/01/7
SFS 8070
327-02-30/04/4
327-02-133/01/12
327-02-30/04/6

reg.
spr.
zač.
spr.
zač.
reg.
zač.
spr.
zač.

spr.+ pod. – sprememba in podaljšanje
pod. – podaljšanje
zač. – začasna
raz. – razširitev
par. – uvoz identičnih sredstev
pren. – prenehanje
reg.nuj. – vključitev na seznam nujno potrebnih fitofarmacevtskih sredstev

25/25

22 / 25. 3. 2011

-

***Pomen okrajšav v rubriki "Vrsta odločbe**":
reg. – registracija
spr. – sprememba

** Neobvezujoča carinska oznaka, ki se uporablja samo za statistične namene.

30.6.2014

22.1.2013

23.01.2003
18.12.2003
04.10.2007
27.11.2009

327-02-298/00
327-02-291/00/5
327-02-298/00/4
327-02-133/01/12

pod.
spr.
spr.
spr.

11.5.2020

13.4.2016

Datum
prenehanja
veljavnosti

11.5.2010

13.04.2006
07.03.2008
27.11.2009
14.09.2010

odločbe

Datum izdaje

3433-635/08/7

327-02-134/02/8
3433-9/08/3
327-02-329/04/19
3433-526/09/4

odločbe

Številka

reg.

pod.
raz.
spr.
raz.

odločbe***

Vrsta

Št.

N, Xn

N, Xi

nevarnosti

Skupina

38082080 trifloksistrobin (50,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

ZATO 50 WG

Ime sredstva

2852 /

* Pomen oznak v rubriki "Mesto prodaje*":
1 Fitofarmacevtska sredstva, ki se lahko prodajajo le v specializiranih prodajalnah.
2 Fitofarmacevtska sredstva, ki se lahko prodajajo v specializiranih prodajalnah, cvetličarnah, prodajalnah z neživilskim blagom in v posebnem delu prodajaln z živili.
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Zap.

Stran
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Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi
seznama tehničnih specifikacij za motorna
in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi)
(2. dopolnitev)

Na podlagi 6. člena Zakona o tehničnih zahtevah za
proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04
– uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi s 7. členom Pravilnika
o ES‑homologaciji in posamični odobritvi motornih vozil (Uradni
list RS, št. 31/09 in 78/09) izdaja minister za promet

ODREDBO
o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama
tehničnih specifikacij za motorna
in priklopna vozila
(z najmanj štirimi kolesi)
(2. dopolnitev)
1. člen
V Odredbi o določitvi seznama tehničnih specifikacij za
motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi) (Uradni
list RS, št. 96/09 in 114/09) se v prilogi v stolpcu »Prenehanje
veljavnosti« vnesejo naslednji podatki:
– pri TSV 143/00: »Prenehanje veljavnosti 9. aprila 2011.
Homologacije ostajajo še naprej v velja‑
vi.«;
– pri TSV 162/00: »Prenehanje veljavnosti 24. februarja
2011.«.
V prilogi se v seznam na ustrezno mesto, po naraščajočih
številkah številčnih oznak, doda nova vrstica, ki se glasi:
Številčna
Naslov tehnične specifikacije
oznaka
in področje njene veljavnosti
…
»TSV
Tehnična specifikacija TSV 143/01 o sistemih za
143/01
preprečevanje škropljenja izpod koles določenih
kategorij motornih in priklopnih vozil.
Velja za naprave za preprečevanje škropljenja
izpod koles vozil kategorij N in O.
…
»TSV
Tehnična specifikacija TSV 162/01 o homologaciji
162/01
motornih vozil s pogonom na vodik, vodikovih
sistemov in njihovih sestavnih delov.
Velja za vsa vozila kategorij M in N.
…

Začetek veljavnosti
in začetek obvezne uporabe
Začetek veljavnosti: 9. april 2011.
Začetek obvezne uporabe: glej točko
5 tehnične specifikacije.«.

Začetek veljavnosti: 24. februar
2011.
Začetek obvezne uporabe: glej točko
5 tehnične specifikacije.«.

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2011
Ljubljana, dne 9. februarja 2011
EVA 2011-2411-0010
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

903.

Povprečna letna stopnja davka in prispevkov,
ki se obračunavajo in plačujejo od plač
v Republiki Sloveniji

Na podlagi petega odstavka 39. člena in četrtega odstav‑
ka 47. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarova‑
nju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo,
112/06 – odl. US, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09

Prenehanje veljavnosti

Stran
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Št.

22 / 25. 3. 2011

– ZIUZGK, 27/10 – odl. US, 38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre,
79/10 – ZPKDPIZ) objavlja minister za finance

POVPREČNO LETNO STOPNJO
davka in prispevkov, ki se obračunavajo
in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračuna‑
vajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, znaša za leto
2010 35,34%.
Št. 007-94/2011/8
Ljubljana, dne 18. marca 2011
EVA 2011-1611-0060
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

USTAVNO SODIŠČE
904.

Odločba o ugotovitvi kršitve človekove pravice

Številka: Up-1116/09-22
Datum: 3. 3. 2011

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pri‑
tožbi Nusreta Demirja, Turčija, ki ga zastopa Maja Ramšak,
odvetnica v Ljubljani, na seji 3. marca 2011

o d l o č i l o:
S sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 313/2009 z dne
27. 8. 2009, s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1199/2009
z dne 15. 7. 2009 in s sklepom Ministrstva za notranje zade‑
ve št. 2142‑152/2009/2 (1232‑02) z dne 3. 7. 2009 je bila prito‑
žniku kršena pravica iz prvega odstavka 19. člena Ustave.

Obrazložitev
A.
1. Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ) je
na podlagi prve alineje prvega odstavka 51. člena in druge ali‑
neje prvega odstavka 51. člena v zvezi s četrto alinejo 55. člena
Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 111/07 in
58/09 – v nadaljevanju ZMZ) pritožniku omejilo gibanje na
prostore Centra za tujce v Postojni do prenehanja razlogov,
vendar najdalj za tri mesece. Tožbo pritožnika je Upravno so‑
dišče zavrnilo. Vrhovno sodišče je zavrnilo pritožbo in potrdilo
izpodbijano sodbo.
2. Pritožnik zatrjuje kršitev 2., 8., 14., 19., 21., 22., 23.,
25., 32. in 34. člena Ustave, 31. člena Konvencije o statu‑
su beguncev in Protokola o statusu beguncev (Uradni list
FLRJ, MP, št. 7/60, Uradni list SFRJ, MP, št. 15/67, Uradni list
RS, št. 35/92, MP, št. 9/92 – Ženevska konvencija) ter 5. člena
Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin
(Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP).
Zatrjuje, da je stališče Upravnega sodišča, po katerem so
procesni standardi iz 19. člena v zvezi s tretjim odstavkom
15. člena Ustave primerljivi s procesnimi standardi na podlagi
sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice (v
nadaljevanju ESČP) v zvezi s točko f) prvega odstavka 5. člena
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EKČP, očitno napačno. Meni namreč, da so v 19. členu Usta‑
ve postavljeni višji (strožji) standardi presoje, saj je treba pri
odločanju uporabiti načelo sorazmernosti. Zatrjuje, da odvzem
prostosti zgolj zaradi suma zavajanja in zlorabe postopka sploh
ni ustavno dopusten in da izpodbijani ukrep ne prestane testa
sorazmernosti. Prepričan je, da v njegovem primeru izpodbijani
ukrep ni bil potreben oziroma nujen. MNZ niti sodišči naj pri
odločitvi ne bi upoštevali vseh pravno upoštevnih okoliščin.
Pritožnik navaja, da je za mednarodno zaščito zaprosil takoj po
prihodu v Slovenijo, da se je sam javil na policiji, da je obširno
predstavil razloge, na podlagi katerih temelji njegova prošnja,
ter da nobena okoliščina ni kazala na to, da bi pobegnil pred
koncem azilnega postopka ali da bi se ukvarjal s kaznivimi
dejanji ali dejanji zoper nacionalno varnost ali javni red. MNZ
očita, da je uporabilo najstrožjo obliko omejitve gibanja. V
izpodbijanih odločitvah pa naj ne bi bilo pojasnjeno, zakaj v
konkretnem primeru ne pride v poštev milejši ukrep. Odvzem
prostosti naj bi bil nezakonit in protiustaven tudi zato, ker naj
bi mu bil pisni odpravek sklepa vročen šele po šestih dneh.
Stališče Vrhovnega sodišča, da gre za ustno določbo, naj bi bilo
očitno napačno. Ker naj pritožnik ne bi prejel pisnega odpravka
v najkrajšem mogočem času, naj bi mu bila kršena tudi pravica
do pravnega sredstva. Pritožnik trdi, da gre v primeru omejitve
gibanja na prostore Centra za tujce za primer, ki je v bistvenem
podoben priporu, zato je treba glede procesnih jamstev upora‑
bljati strožje kriterije iz 20. člena Ustave.
3. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up‑1116/09 z dne
6. 11. 2009 ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo. V skladu
s prvim odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v na‑
daljevanju ZUstS) je Ustavno sodišče o tem obvestilo Vrhovno
sodišče in MNZ.
4. MNZ je v zvezi z načinom izvrševanja izrečenega
ukrepa v konkretnem primeru pojasnilo: da se je pritožnik lahko
gibal v prostorih centra in po samem območju centra na podlagi
Hišnega reda centra za tujce; da so na oddelkih centra priso‑
tne uradne osebe, kljub temu pa pritožnik ni bil pod njihovim
stalnim nadzorstvom; da je imel pritožnik v času nastanitve v
centru možnost komuniciranja z zunanjim svetom v skladu s
Hišnim redom centra za tujce (imel je možnost sprejemanja
obiskov in telefonskih pogovorov); da je bil pritožnik v času
nastanitve deležen vseh pravic, ki jih določa ZMZ; da bi prito‑
žnik center lahko zapustil le v primeru, če bi potreboval nujno
medicinsko pomoč oziroma bolnišnično zdravljenje. Poleg tega
je MNZ še pojasnilo, da se izvajanje omejitve gibanja na za to
namenjeni objekt Azilnega doma samo po sebi ne razlikuje od
izvajanja omejitve gibanja v drugem ustreznem objektu ministr‑
stva (v Centru za tujce v Postojni), razlika je zgolj v lokaciji, na
kateri se ukrep izvaja. V zvezi s pojasnili MNZ je pooblaščenka
pritožnika navedla, da je bil pritožnik nastanjen v majhni sobi
zgornjega nadstropja centra, ki ga ni mogel zapustiti, saj je
zaklenjeno z železnimi rešetkami, da so policisti imeli pritožni‑
ka pod stalnim nadzorom in da se je lahko prosto gibal le po
oddelku, v katerem je bil nastanjen (ki pa je prostorsko zelo
omejen), da je bil tudi v času rekreacije na prostem (ki je ča‑
sovno omejena na dve uri dnevno) pod nadzorom policistov ter
da mu v času prebivanja ni bilo dovoljeno nositi svojih oblačil,
temveč je moral biti oblečen v sivo trenirko in natikače, ki jih je
prejel v centru.
B. – I.
5. Veljavnost izpodbijanega sklepa o omejitvi gibanja na
prostore Centra za tujce v Postojni je v času odločanja o prito‑
žnikovi ustavni pritožbi že potekla. Ustavno sodišče praviloma
šteje, da v primeru, ko izpodbijani akt v času odločanja ne velja
več, ni izkazan pravni interes za odločanje Ustavnega sodišča.
Zgolj ugotovitev kršitve človekove pravice, ne da bi bil izpod‑
bijani posamični akt razveljavljen ali odpravljen (prvi odstavek
59. člena ZUstS), namreč praviloma ne spreminja pritožni‑
kovega pravnega položaja. Vendar Ustavno sodišče odloča
drugače, kadar gre za primere, v katerih je predmet ustavne
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pritožbe sodno odločanje o odvzemu osebne svobode iz prve‑
ga odstavka 19. člena Ustave (glej npr. odločbo št. U‑I‑50/09,
Up‑260/09 z dne 18. 3. 2010, Uradni list RS, št. 29/10). Poseg
v pravico do osebne svobode iz prvega odstavka 19. člena
Ustave je eden izmed najhujših posegov v človekove pravice
in temeljne svoboščine posameznika. Učinkovito varstvo te
pravice zahteva, da ima prizadeti možnost ustavnopravnega
varstva tudi v primeru, ko izpodbijani sklep ni več aktualen. To
pomeni, da mora Ustavno sodišče tudi v takšnem primeru ugo‑
tavljati, ali je bil poseg opravljen v skladu s procesnimi jamstvi,
zagotovljenimi z Ustavo, ali ne, čeprav svojo odločitev lahko
omeji le na morebitno ugotovitev kršitve človekove pravice
(47. člen v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS). Ustavno
sodišče mora tako v tej zadevi najprej odgovoriti na vprašanje,
ali ukrep, ki je bil odrejen zoper pritožnika, pomeni poseg v
njegovo pravico do osebne svobode.
6. Ali odrejeni ukrep omejitve gibanja na prostore Centra
za tujce v Postojni, ki je trajal tri mesece, pomeni omejitev
svobode gibanja (prvi odstavek 32. člena Ustave) ali poseg v
pravico do osebne svobode (prvi odstavek 19. člena Ustave),
je odvisno od vsakokratnih specifičnih okoliščin konkretnega
primera, v okviru katerih je treba upoštevati celo vrsto kriteri‑
jev, kot so vrsta, trajanje, učinki in način izvrševanja ukrepa,
ki omejuje posameznikovo prostost.1 Razlika med odvzemom
prostosti in omejitvijo svobode gibanja je lahko zgolj v stopnji
oziroma intenzivnosti odrejenega ukrepa, in ne nujno v naravi
oziroma vsebini tega ukrepa.2
7. Izrečeni ukrep je v obravnavanem primeru za pritožni‑
ka pomenil, da je moral prebivati na točno določenem mestu
– znotraj tesno omejene lokacije, da je bila njegova svoboda
gibanja in preživljanja dlje časa bistveno prikrajšana (med
nastanitvenimi oddelki centra oziroma med drugimi prostori ni
prostega prehajanja, prebivanje v centru je bilo organizirano
po urniku dnevnih aktivnosti, ki se ga je pritožnik moral drža‑
ti), da pritožnik sicer ni bil pod stalnim nadzorstvom uradnih
oseb, so bile pa te povsod ves čas navzoče, ter da bi lahko
center zapustil le izjemoma, na podlagi posebnega dovoljenja.
Upravno sodišče je v izpodbijani sodbi sprejelo stališče (ki ga
je Vrhovno sodišče potrdilo), po katerem je v primeru, kadar je
gibanje omejeno znotraj objekta MNZ, zaradi dejanskih okoli‑
ščin izvajanja takšnega ukrepa, treba šteti, da gre za poseg v
pravico do osebne svobode. Tudi po oceni Ustavnega sodišča
gre za takšno omejevanje človekovih pravic, ki zaradi svoje
intenzivnosti in načina izvrševanja omejitve pomeni omejevanje
osebne svobode.3 Takšno oceno potrjujejo tudi odločitve ESČP,
v katerih je to sodišče med drugim odločalo o tem, ali je kriterij
za presojo omejevanja človekovih pravic prvi odstavek 5. člena
EKČP ali 2. člen k Protokolu št. 4 k EKČP.4
8. Z opredelitvijo, da pomeni izrečeni ukrep omejitve
gibanja na prostore centra za tujce poseg v osebno svobodo,
so okvirno določeni tudi ustavnopravni kriteriji za presojo do‑
pustnosti posega v pritožnikovo pravico do osebne svobode v
obravnavanem primeru.
B. – II.
9. Pravico do osebne svobode zagotavlja Ustava v prvem
odstavku 19. člena. Iz Ustave ne izhaja, da do odvzema pro‑
stosti lahko pride nujno le v kazenskem postopku ali v zvezi
1 Primerjaj odločitev ESČP v zadevi Amuur proti Franciji
(sodba z dne 25. 6. 1996).
2 Primerjaj odločitev ESČP v zadevi Guzzardi proti Italiji
(sodba z dne 6. 11. 1980).
3 Primerjaj odločitev Ustavnega sodišča v odločbi št. Up286/01 z dne 11. 12. 2003 (Uradni list RS, št. 2/04, in OdlUS
XII, 114), s katero je Ustavno sodišče odločilo, da pomeni hišni
pripor odvzem prostosti in kot takšen poseg v pravico do osebne
svobode.
4 Primerjaj odločitve ESČP v zadevah Raimondo proti Italiji
(sodba z dne 22. 2. 1994), Guzzardi proti Italiji, Amuur proti Franciji,
Saadi proti Združenemu kraljestvu (sodba z dne 29. 1. 2008) ter
Abdolkhani in Karimnia proti Turčiji (sodba z dne 22. 9. 2009).
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s sumom kaznivega dejanja. Iz Ustave prav tako ne izhaja
stališče, da bi o odvzemu prostosti vedno, ne glede na naravo
in namen tega ukrepa, morali odločati v kazenskem postopku
oziroma v postopku, ki zadosti jamstvom glede kazenske‑
ga postopka.5 Ustava glede vseh primerov omejitve osebne
svobode uveljavlja posebna jamstva. Splošno jamstvo, ki ga
Ustava daje v zvezi z omejitvijo pravice do osebne svobode,
je določeno v drugem in tretjem odstavku 19. člena. V drugem
odstavku 19. člena Ustava določa, da se nikomur ne sme vzeti
prostost, razen v primerih in po postopku, ki jih določa zakon.
Ustava torej za vsakršen poseg v pravico do osebne svobode
predvideva zakonsko določene primere in zakonsko določen
postopek odvzema prostosti.6 V tretjem odstavku 19. člena
Ustave pa so določena še dodatna jamstva osebi, ki se ji od‑
vzema prostost (pouk o razlogih za odvzem prostosti ter pouk
o določenih pravicah). Ta procesna jamstva niso zagotovljena
le za primere, ko je odvzeta prostost v kazenskem postopku,
temveč je treba ta procesna jamstva smiselno upoštevati v
vsakem postopku odvzema prostosti.7 Ustavodajalec je torej z
drugim odstavkom 19. člena Ustave prepustil zakonu, da uredi
primere, v katerih je dopustno poseči v pravico do osebne svo‑
bode, in določi postopek, po katerem morajo ravnati pristojni
državni organi v takšnih primerih; seveda ob hkratnem spošto‑
vanju drugih ustavnih določb in še posebej tretjega odstavka
15. člena in 2. člena Ustave, saj gre za posege v človekove
pravice. To pomeni, da je treba dopustnost posega v pravico
do osebne svobode na podlagi določb ZMZ presojati v skladu
s procesnimi jamstvi iz drugega in tretjega odstavka 19. člena
ter 22., 23. in 25. člena Ustave.
10. Pravico do osebne svobode podobno kot Ustava
zagotavlja tudi prvi odstavek 5. člena EKČP. Ta vsebuje ena‑
ko zapoved, kot je določena v drugem odstavku 19. člena
Ustave, s tem da taksativno našteva primere, v katerih je
posamezniku dovoljeno vzeti prostost. Med njimi v f) točki
prvega odstavka 5. člena EKČP določa zakonit odvzem pro‑
stosti osebi z namenom, da bi ji preprečili nedovoljen vstop v
državo, ali pripor osebe, proti kateri teče postopek za izgon
ali izročitev.8 V zadevi Saadi proti Združenemu kraljestvu, v
5 Primerjaj odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-60/03 z dne
4. 12. 2003 (Uradni list RS, št. 131/03, in OdlUS XII, 93) in odločbo
Ustavnega sodišča št. U-I-344/06 z dne 20. 11. 2008 (Uradni list
RS, št. 113/08, in OdlUS XVII, 61).
6 Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-18/93 z dne
11. 4. 1996 (Uradni list RS, št. 25/96, in OdlUS V, 40), ki se je sicer
nanašala na odvzem prostosti v kazenskem postopku, opredelilo
pogoje, pod katerimi je ustavno dopusten poseg v osebno svobodo
posameznika. Ustavno sodišče je v navedeni odločbi poudarilo,
da iz drugega odstavka 19. člena Ustave izhaja dvoje. Najprej je
rečeno, da »se nikomur ne sme vzeti prostost«. Ustava torej razli‑
kuje med svobodo in prostostjo. Svobode ni mogoče vzeti nikomur,
mogoče pa jo je začasno omejiti z vzetjem prostosti. Posamezniku
se sicer lahko vzame prostost, vendar mora biti to vedno vnaprej
predvideno in tako materialnopravno kot procesnopravno določe‑
no. Na generalnost določbe drugega odstavka 19. člena Ustave,
torej na to, da se ta določba izrecno nanaša na vsako omejevanje
prostosti, je mogoče sklepati iz a) podnaslova 19. člena (»Varstvo
osebne svobode«), iz b) generalnosti določbe prvega odstavka
19. člena (»Vsakdo ima pravico do osebne svobode.«), pa tudi
iz c) same splošne dikcije drugega odstavka 19. člena (»Nikomur
se ne sme vzeti prostost, razen v primerih in po postopku, ki ga
določa zakon.«).
7 Primerjaj odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-60/03 z dne
4. 12. 2003 (12. točka obrazložitve) in odločbo Ustavnega sodi‑
šča št. Up-153/05 z dne 12. 5. 2005 (Uradni list RS, št. 53/05, in
OdlUS XIV, 42, 5. točka obrazložitve).
8 V drugem in četrtem odstavku 5. člena EKČP pa določa
procesna jamstva, ki morajo biti zagotovljena v postopku odločanja
o odvzemu prostosti (vsakogar je treba takoj poučiti v jeziku, ki ga
razume, o vzrokih za odvzem prostosti; pravica začeti postopek, v
katerem bo sodišče hitro odločilo o zakonitosti odvzema prostosti
in odredilo izpustitev, če je odvzem prostosti nezakonit).
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kateri je ESČP prvič razložilo prvi del f) točke prvega odstav‑
ka 5. člena EKČP, je Sodišče poudarilo, da EKČP prepove‑
duje arbitrarnost pri posegu v pravico do osebne svobode v
vseh primerih, določenih v prvem odstavku 5. člena EKČP,9
vendar pa po stališču ESČP presoja arbitrarnosti glede
prvega dela f) točke (drugače kot pri b), d) in e) točkah) ne
zahteva, da bi bil odvzem prostosti nujen (na primer, da
bi preprečili storitev kaznivega dejanja ali pobeg), ampak
zadostuje, da je odvzem prostosti dejansko del postopka
ugotavljanja, ali bo posamezniku dovoljen vstop oziroma
podeljena mednarodna zaščita, ter da tudi sicer ni arbitraren
(na primer glede dolžine odvzema prostosti).10
11. Upravno sodišče je v izpodbijani sodbi, sklicujoč se
na kriterije, ki jih je v zadevi Saadi proti Združenemu kraljestvu
izoblikovalo ESČP, zavzelo stališče, da so procesni standardi
na podlagi sodne prakse ESČP in 19. člena Ustave primerljivi.
Iz navedenega v 9. in 10. točki obrazložitve izhaja, da so kriteriji
za omejitev pravice do osebne svobode, ki jih določa Ustava,
strožji od tistih, ki jih določa EKČP oziroma jih je izoblikovala
sodna praksa ESČP. Če so jamstva človekovih pravic, ki jih
zagotavlja nacionalni pravni red, močnejša od tistih, ki jih za‑
gotavlja EKČP, gredo posamezniku pravice, ki jih zagotavlja
nacionalni pravni red.11 To pomeni, da je treba izpodbijani sklep
MNZ oziroma stališča sodišč presojati v skladu z ustavnimi
procesnimi jamstvi in ne po kriterijih, ki jih je izoblikovala sodna
praksa ESČP.
12. Kot je bilo že povedano, je Upravno sodišče v iz‑
podbijani sodbi (ki jo je Vrhovno sodišče potrdilo) ugotovilo,
da v konkretnem primeru izrečeni ukrep omejitve gibanja,
zaradi dejanskih okoliščin izvajanja ukrepa pomeni poseg v
pravico do osebne svobode. V skladu s tretjim odstavkom
15. člena Ustave so posegi v človekove pravice dopustni
samo v primerih, ki jih dovoljuje Ustava, oziroma kadar to
zahtevajo pravice drugih ali javna korist, ko torej za poseg
obstaja ustavno dopusten cilj (t. i. test legitimnosti). Le če ta
obstaja, je treba oceniti še, ali je poseg v skladu s splošnim
načelom sorazmernosti (2. člen Ustave). Oceno, ali ne gre
morda za prekomeren poseg, opravi Ustavno sodišče na
podlagi t. i. strogega testa sorazmernosti v skladu z ustalje‑
no ustavnosodno presojo.12
9 Odvzem prostosti mora biti zakonit (lawful). V tem okviru
ESČP v prvi vrsti zahteva, naj ima vsak odvzem prostosti zakonsko
podlago v nacionalnem pravu; biti mora skladen z materialnimi
in procesnimi pravili nacionalnega prava. Pri tem ne gre zgolj za
to, da je takšna podlaga v nacionalnem pravu podana, temveč je
pomembna tudi vsebina zakonskega varstva, ki mora biti v skladu
s konvencijskimi pravicami. Za to, da odvzem prostosti v smislu f)
točke prvega odstavka 5. člena EKČP ni arbitraren, pa morajo biti
po stališču ESČP izpolnjeni naslednji pogoji: 1) prostost mora biti
odvzeta v dobri veri (carried out in good faith); 2) odvzem prostosti
mora biti tesno povezan z namenom preprečitve nedovoljenega
vstopa v državo; 3) prostor in pogoji pridržanja morajo biti primerni,
pri čemer je treba upoštevati, da gre za ukrep, ki ni namenjen sto‑
rilcem kaznivih dejanj, ampak tujcem, ki pogosto v strahu za svoje
življenje bežijo iz svoje domovine; in 4) trajanje odvzema prostosti
ne sme preseči razumnega časa, ki je skladen zasledovanemu
namenu. Glej Saadi proti Združenemu kraljestvu, 67. in 74. točka.
10 Glej Saadi proti Združenemu kraljestvu, 45. in 67.–73.
točka.
11 Ustava v petem odstavku 15. člena določa, da nobene
človekove pravice ali temeljne svoboščine, urejene v pravnih aktih,
ki veljajo v Sloveniji, ni dopustno omejevati z izgovorom, da je Usta‑
va ne priznava ali da jo priznava v manjši meri. Podobno EKČP
v 53. členu določa, da nobene določbe te konvencije ni mogoče
razlagati kot omejitev ali odpravo katere koli človekove pravice in
temeljne svoboščine, ki jih je mogoče uveljaviti po zakonih katere
koli visoke pogodbene stranke ali po sporazumih, v katerih nastopa
kot pogodbenica.
12 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-18/02 z dne
24. 10. 2003 (Uradni list RS, št. 108/03, in OdlUS XII, 86), 25. točka
obrazložitve.
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13. Iz sodbe Upravnega sodišča izhaja stališče, da je
dopustno poseči v pritožnikovo osebno svobodo na podlagi
druge alineje 51. člena ZMZ v zvezi s četrto alinejo 55. člena
ZMZ. Po stališču Upravnega sodišča je pojmovno zvezo »če
je potrebno« iz 51. člena ZMZ treba razlagati tako, da je
poseg dopusten, če je odvzem svobode v neposredni zvezi
s preprečevanjem nezakonitega vstopa v državo in zlorabo
azilnega postopka. Preprečevanje nedovoljenega (nezako‑
nitega) vstopa v državo in s tem zagotavljanje javnega reda
(in nacionalne varnosti) bi sicer lahko pomenilo ustavno do‑
pustni cilj za omejitev človekove pravice do osebne svobode,
vendar navedena zakonska določba ne omogoča takšne
razlage, kakršno je sprejelo Upravno sodišče. Druga aline‑
ja prvega odstavka 51. člena ZMZ v zvezi s četrto alinejo
55. člena ZMZ določa namreč le, da se prosilcu za medna‑
rodno zaščito lahko začasno omeji gibanje, če je to potrebno
zaradi suma zavajanja in zlorabe postopka (ker je prosilec
lažno predstavil razloge, na katere se sklicuje, predvsem
kadar so njegove navedbe nekonsistentne, protislovne, malo
verjetne in v nasprotju z informacijami v izvorni državi), in
ji ni mogoče dati pomena, kakršnega ji je pripisalo Upravno
sodišče (preprečevanje nezakonitega vstopa v državo). Vr‑
hovno sodišče je stališče Upravnega sodišča o dopustnosti
omejitve osebne svobode v obravnavanem primeru potrdilo,
pri čemer iz obrazložitve sodbe izhaja stališče Vrhovnega
sodišča, da za izrečeni ukrep zadostuje zgolj sum zavajanja
in zlorabe postopka, tj. razlog iz druge alineje prvega odstav‑
ka 51. člena v zvezi s četrto alinejo 55. člena ZMZ.
14. Države imajo nesporno suvereno pravico, da nad‑
zirajo vstop tujcev na svoje ozemlje ter njihovo prebivanje
na tem ozemlju. Vendar pa nikakor ni dopustno pridržati
določene osebe zgolj zato, ker je prosilec za mednarodno
zaščito.13 Sum zavajanja ali zlorabe postopka mednarodne
zaščite sam po sebi ne more biti ustavno dopusten razlog
za tako dolgotrajen poseg v osebno svobodo kot eno izmed
najbolj temeljnih pravic posameznika. Gre za razlog, ki ute‑
meljuje zgolj zavrnitev prošnje za mednarodno zaščito kot
očitno neutemeljeno.
15. Ker za omejitev osebne svobode na podlagi druge
alineje prvega odstavka 51. člena v zvezi s četrto alinejo
55. člena ZMZ ni izkazan ustavno dopusten cilj, je bila z
odločbami, navedenimi v izreku, pritožniku kršena pravica iz
prvega odstavka 19. člena Ustave. Glede na to, da je poseg
nedopusten že na podlagi t. i. testa legitimnosti, se Ustav‑
nemu sodišču ni bilo treba ukvarjati še s presojo njegove
prekomernosti. Ustavno sodišče je svojo odločitev iz razlo‑
gov, navedenih v 5. točki obrazložitve te odločbe, omejilo na
ugotovitev kršitve pravice do osebne svobode.
C.
16. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
47. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS v se‑
stavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr.
Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič ‑ Horvat, mag. Miroslav
Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zo‑
bec. Odločbo je sprejelo soglasno.
dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

13 Primerjaj 18. člen Direktive Sveta 2005/85/ES z dne 1. de‑
cembra 2005 o minimalnih standardih glede postopkov za priznanje
ali odvzem statusa begunca v državah članicah (UL L 326, 13. 12.
2005 – Postopkovna direktiva).
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Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini
Žiri, kolikor kategorizira lokalno cesto
»Žiri-Žirovski vrh«, v delu, ki poteka po
zemljiščih parc. št. 1172/4, 1175/2 in 1176/5,
vse k. o. Žirovski vrh, z odložnim rokom

U-I-270/09-5
10. 3. 2011

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Martine Horvat, Ig, in drugih,
na seji 10. marca 2011

o d l o č i l o:
1. Člen 4 Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v
Občini Žiri (Uradni list RS, št. 27/09), kolikor kategorizira lo‑
kalno cesto »Žiri‑Žirovski vrh«, v delu, ki poteka po zemljiščih
parc. št. 1172/4, 1175/2 in 1176/5, vse k. o. Žirovski vrh, se
razveljavi.
2. Razveljavitev iz prejšnje točke začne učinkovati šest
mesecev po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Obrazložitev
A.
1. Pobudniki izpodbijajo 4. člen Odloka o kategorizaciji ob‑
činskih javnih cest v Občini Žiri (v nadaljevanju Odlok o katego‑
rizaciji), kolikor kategorizira lokalno cesto »Žiri‑Žirovski vrh«, v
delu, ki poteka po njihovih zemljiščih. Odlok o kategorizaciji naj
bi bil v izpodbijanem delu v neskladju s 33. in 69. členom Ustave
ter s 3. členom Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 42/09 in 109/09 – v nadalje‑
vanju ZJC). Pobudniki navajajo, da so Občini Žiri (v nadaljevanju
Občina) predlagali uvedbo razlastitvenega postopka oziroma so
ji zemljišča, po katerih poteka lokalna cesta, ponudili v odkup,
vendar Občina njihovih predlogov ni sprejela.
2. Občina na navedbe pobudnikov ni odgovorila.
B.
3. Iz zemljiškoknjižnega izpiska izhaja, da so pobudniki so‑
lastniki zemljišč s parc. št. 1172/4, 1175/2 in 1176/5, vse k. o.
Žirovski vrh, po katerih poteka lokalna cesta »Žiri‑Žirovski vrh«.
Pobudniki zato izkazujejo pravni interes za oceno ustavnosti in
zakonitosti Odloka o kategorizaciji, kolikor se nanaša na lokalno
cesto, ki poteka po njihovih zemljiščih. Ustavno sodišče je pobu‑
do sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka
26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07
– uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) nadaljevalo
odločanje o stvari sami.
4. Odlok o kategorizaciji določa občinske ceste po njihovih
kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa,
ki ga prevzemajo. V 4. členu Odlok o kategorizaciji med lokalnimi
cestami med naselji znotraj občine ter med naselji v občini in nase‑
lji v drugih občinah pod zaporedno številko 11 kategorizira lokalno
cesto št. 496060, ki poteka po zemljiščih v lasti pobudnikov.
5. Ustava v 69. členu določa, da je razlastitev (odvzem ali
omejitev lastninske pravice v javno korist) mogoča le proti nado‑
mestilu v naravi ali proti odškodnini in pod pogoji, ki jih določa
zakon. S tem členom Ustava zaradi zagotovitve javne koristi
kljub ustavnopravnemu varstvu lastninske pravice, ki jo zagotavlja
33. člen Ustave, omogoča odvzem ali omejitev lastninske pravice
na nepremičnini. Ustava v 69. členu zahteva, naj zakon uredi
pogoje za razlastitev, razlastitev pa se lahko opravi v postopku, v
katerem se za konkreten primer ugotovi, ali so izpolnjeni zakonski
pogoji za razlastitev, in v katerem sta zagotovljena tudi sodno
varstvo ter nadomestilo v naravi ali odškodnina.
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6. Pojem in status javnih cest ureja 2. člen ZJC. Javne ceste
so prometne površine splošnega pomena za cestni promet, ki jih
lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi
s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa na njih. V
prvem odstavku 3. člena ZJC je določeno, da so državne ceste
v lasti Republike Slovenije, občinske ceste pa so v lasti občine.
Občina določeno cesto kategorizira, če je za takšno kategorizacijo
izkazana javna korist in če cesta ustreza merilom za kategorizacijo
javnih cest. Če so zemljišča, po katerih naj bi potekala javna cesta,
ki jo občina namerava kategorizirati, v zasebni lasti, mora občina
takšna zemljišča pred kategorizacijo pridobiti s pravnim poslom
oziroma v postopku razlastitve. V primerih, ko že obstoječe javne
ceste potekajo po nepremičninah, ki so v lasti drugih oseb, kot
določa prvi odstavek 3. člena ZJC, prehodna ureditev iz 19. člena
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah
(Uradni list RS, št. 92/05 – v nadaljevanju ZJC‑B) predvideva,
da se lahko lastninska pravica na teh nepremičninah odvzame
ali omeji proti odškodnini ali nadomestilu v naravi v posebnem
postopku razlastitve, ki je urejen z navedeno določbo ZJC‑B.
7. V obravnavani zadevi Občina s pobudniki ni sklenila prav‑
nega posla za pridobitev zemljišč, po katerih poteka lokalna cesta
»Žiri‑Žirovski vrh«. Zoper njihove nepremičnine tudi ni bil izveden
postopek razlastitve. Zato je 4. člen Odloka o kategorizaciji v
izpodbijanem delu v neskladju z 19. členom ZJC‑B in 69. členom
Ustave. Ker 4. člen Odloka o kategorizaciji v tem delu nedopustno
posega v lastninsko pravico, je v neskladju tudi s 33. členom
Ustave. Ustavno sodišče je zato 4. člen Odloka o kategorizaciji,
kolikor kategorizira javno pot »Žiri‑Žirovski vrh«, v delu, ki poteka
po zemljiščih s parc. št. 1172/4, 1175/2 in 1176/5, vse k. o. Žirovski
vrh, razveljavilo (1. točka izreka). Da bi Občina lahko kategorizirala
javno cesto, če so izpolnjeni pogoji in če to zahteva javna korist,
ter da bo hkrati mogoče zagotoviti varstvo lastninske pravice, je
Ustavno sodišče Odlok o kategorizaciji razveljavilo z odložnim
rokom šestih mesecev (2. točka izreka).
C.
8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi tretjega
odstavka 45. 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

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
906.

Sklep o imenovanjih v 4. okrajni volilni komisiji
VI. volilne enote

Na podlagi 33. člena Zakona o volitvah v državni zbor
(Uradni list RS, št. 109/06 – UPB in 54/07 – odločba US) je
Državna volilna komisija na 53. seji dne 16. 3. 2011 sprejela

SKLEP
o imenovanjih v 4. okrajni volilni komisiji
VI. volilne enote
se imenuje:
– za namestnika predsednika:
Boštjan Kovič, roj. 2. 4. 1971, Goliev trg 10, 8210 Trebnje.
Št. 3-1/00-01/11-1
Ljubljana, dne 16. marca 2011
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik

Stran

2858 /

Št.

22 / 25. 3. 2011

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
907.

Aneks št. 3 k Tarifni prilogi Kolektivne
pogodbe za lesarstvo

V zvezi s 77. členom Kolektivne pogodbe za lesarstvo,
ter na podlagi 2. točke Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi za
lesarstvo (Uradni list RS, št. 132/06 – 15. 12. 2006 in Uradni list
RS, št. 28/07 – 29. 3. 2007), je Komisija za določitev zneska po‑
večanja najnižjih osnovnih plač določila, da se najnižje osnovne
plače veljavne za februar 2011 določene z Aneksom št. 2
k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo (Uradni list
RS, št. 34/10) povečajo za 1,9%, zato pogodbeni stranki
A) kot predstavnika delodajalcev
– Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje lesne in
pohištvene industrije
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za les in
papir
in
B) kot predstavnika delojemalcev
– SINLES – Sindikat lesarstva Slovenije
– Neodvisnost KNSS – Konfederacija novih sindikatov
Slovenije
sklepata

A N E K S š t. 3
k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo
(Uradni list RS, št. 132/06 in 28/07)
(v nadaljevanju: Tarifna priloga)
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 1. točke Tarifne priloge in se
na novo glasi:
»1. Višine najnižjih osnovnih plač po posameznih tarifnih
razredih od 1. 3. 2011 dalje znašajo:
TARIFNI RAZRED
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Enostavna dela
Manj zahtevna dela
Srednje zahtevna dela
Zahtevna dela
Bolj zahtevna dela
Zelo zahtevna dela
Visoko zahtevna dela

NAJNIŽJA OSNOVNA
PLAČA v €
404,50 €
441,60 €
486,60 €
536,20 €
599,30 €
704,10 €
793,10 €

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
V ostalih točkah ostaja Tarifna priloga nespremenjena.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega aneksa, preneha veljati Aneks št. 2
k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo, z dne 30. 4.
2010 (Uradni list RS, št. 34/10).
Ljubljana, dne 4. marca 2011
Podpisniki:
Predstavniki delojemalcev:
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
SINLES – Sindikat lesarstva Slovenije
Predsednik
Danilo Vedlin l.r.
Neodvisnost KNSS – Konfederacija novih
sindikatov Slovenije
Predsednik
Drago Lombar l.r.
Predstavniki delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje lesne in pohištvene industrije
Predsednik upravnega odbora
Asto Dvornik l.r.
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir
Predsednik
Milan Lukič l.r.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
16. 3. 2011 izdalo potrdilo št. 02047‑7/2006‑13 o tem, da je
Aneks št. 3 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo
vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena
Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod
zaporedno številko 18/4.
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OBČINE
BREŽICE
908.

Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Jurija na Čatežu
ob Savi za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dedi‑
ščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08 in 8/11) – v nadalje‑
vanju ZVKD‑1, 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list
RS, št. 10/09 in 3/10) ter Strokovnih osnov za razglasitev dveh
cerkva v župniji Cerklje ob Krki, Zavoda za varstvo kulturne dedi‑
ščine Slovenije, Območne enote Novo mesto št. BR‑12/2009‑RP,
izdelanih v mesecu marcu 2009, je Občinski svet Občine Brežice
na 5. redni seji dne 7. 3. 2011 sprejel

ODLOK
o razglasitvi Cerkve sv. Jurija na Čatežu ob Savi
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1.
Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne, ume‑
tnostno‑arhitekturne, zgodovinske in estetske vrednote ter
zagotovi nadaljnji obstoj, se za kulturni spomenik lokalnega
pomena z lastnostmi umetnostno arhitekturnega spomenika in
zgodovinskega spomenika razglasi enoto dediščine: Čatež ob
Savi – Cerkev sv. Jurija (EŠD 1710).
Spomenik stoji na parcelni številki *18/1 – del, na katerem
stoji objekt, k.o. 1306 Čatež.
Cerkev stoji na zahodnem delu naselja in je orientirana
proti jugu. S patrocinijem se prvič omenja že leta 1323 oziroma
1339 kot ecclesia de Gracha. Po vsej verjetnosti je bil tu zelo
kmalu, najbrž v 14. stoletju, ustanovljen vikariat župnije sv. Kri‑
ža v Podbočju, v zadnji četrtini 15. stoletja pa se je na nek način
osamosvojil, čeprav je bil kot vikariat leta 1468 skupaj z župnijo
sv. Križa v Podbočju vtelešen kostanjeviškemu samostanu.
Seveda se ti podatki konkretno nanašajo na cerkev na prvotni
lokaciji, razvidni iz Franciscejskega katastra, in sicer v središču
naselja pri današnji gostilni Les. Leta 1832 se je pričela gradnja
nove stavbe, posvečene leta 1833, na lokaciji, kjer je še danes,
medtem ko je bila stara cerkev porušena.
Cerkev predstavlja enoladijsko stavbo z dvema stranski‑
ma kapelama in v telo ladje vključenim zvonikom ter poligonal‑
nim prezbiterijem z zakristijo na vzhodni strani. Zunanjščino
členijo predvsem preprosta segmentna okna in opornika na
vogalih prezbiterija, nekoliko ambiciozneje je členjena le čelna
(vhodna) fasada, ki jo zaznamujejo rahlo poudarjen izstopajoči
osredji pas s kamnitim pravokotnim portalom v osi fasade in
nad njim segmentno okno ter zvonik.
Notranjščina ladje je obokana s tremi polami rahlo kupo‑
lastih obokov, t. i. češkimi kapami, ki se opirajo na poudarjene
notranje opornike oziroma slope s profiliranimi kapiteli, sama
prostornina pa se v vzdolžnih stenah odpira v plitki kapeli in
seveda v prezbiterij, ki je obokan s preprostim kupolastim
obokom, ki ga na temenu krasi stenska slika sv. Trojice. Od
ostalega okrasja so omembe vredni glavni oltar, izdelan leta
1887 v novogotskem slogu, s kipi sv Jurija, sv. Petra in Pavla,
v ladji pa poleg slik Križevega pota iz prve polovice 19. stoletja
še levi stranski oltar iz leta 1746 s sočasno sliko Sočutne, delo
slikarja Valentina Metzingerja, medtem ko pa sta na desnem
stranskem oltarju poleg tabernaklja omembe vredni podobi an‑
gelov. Sicer pa posebno likovno noto izžareva pretežno kamnit
tlak iz lokalnih kamnolomov.
2.
Opis objekta, ki utemeljuje razglasitev za spomenik lokal‑
nega pomena:
Stavba predstavlja za prvo polovico 19. stoletja ambicio‑
zneje zastavljeno arhitekturo, ki je zgled za prostorsko zasnovo

iskala v poznobaročni arhitekturi druge polovice 18. stoletja v
vzhodni Sloveniji, vendar pri izvedbi niso bili poudarjeni izrazi‑
tejši likovni elementi. Med konkretnejše zglede bi lahko služila
npr. cerkev sv. Rozalije v Krškem ali katera od njenih podobnih
sodobnic z eno stolpno zasnovanim vhodnim pročeljem. Oltarni
nastavek glavnega oltarja pomeni tipični izdelek novogotskega
rezbarstva. Po izraziti kvaliteti izstopa le levi stranski oltar z Me‑
tzingerjevo sliko, ki ga lahko uvrstimo med najkvalitetnejše pri‑
mere oltarjev prve polovice 18. stoletja. Glede na čas nastanka
1746 in grbovne insignije (grb družine Turjaških) oltar ni nastal
za ta prostor, temveč je bil prenesen iz drugega cerkvenega
prostora, najverjetneje iz grajske kapele gradu Mokrice. Iz loka‑
cije stavbe in opisa so jasno razpoznavne arhitekturno‑likovne
vrednosti objekta v prostoru.
Cerkev ima zaradi kulturnih, umetnostno‑arhitekturnih,
zgodovinskih in drugih lastnosti poseben pomen, zato jo je
potrebno razglasiti za kulturni spomenik lokalnega pomena z
lastnostmi umetnostno‑arhitekturnega spomenika in zgodovin‑
skega spomenika.
3.
Varovano območje kulturnega spomenika obsega parcelo
številka *18/1 – del, na katerem stoji objekt, k.o. 1306 Čatež, ki
je vrisana na kopiji katastrskega načrta v merilu 1:970, le‑ta je
sestavni del tega odloka.
Vplivno območje spomenika bo skupaj z varstvenim re‑
žimom vplivnega območja, v primeru, če bo izkazano, da je to
zaradi zagotavljanja prostorske celovitosti spomenika potreb‑
no, določeno z dopolnitvijo k temu odloku.
4.
Varovano območje kulturnega spomenika, definirano v
prejšnjem členu, se varuje kot celota, za varovanje spomenika
pa velja režim, ki ohranja spomenik v njegovi avtentični priče‑
valnosti. Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika
ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele
ali zemljišče je potrebno predhodno pisno soglasje Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Spomenik se varuje v skladu z določili ZVKD‑1 in se v
skladu z 9. členom tega zakona vpiše v Register nepremične
kulturne dediščine.
Varstveni režim za varovano območje določa:
– trajno varovanje in ohranitev kulturnih, arhitekturnih,
likovnih in zgodovinskih vrednot spomenika v celoti, v njihovi
izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na objekt;
– prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih
prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika, razvidnih
iz opisa;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objektu ohra‑
njanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti ali rekon‑
strukciji najbolj kvalitetne historične podobe spomenika;
– prepoved vseh predelav zaščitenih gabaritov, tlorisov in
drugih značilnih stilnih elementov spomenika;
– prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika
razen pooblaščenim osebam, s predhodnim pisnim soglasjem
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije;
– znotraj varovanega območja spomenika je prepovedano
postavljanje objektov trajnega in začasnega značaja, vključno
z nosilci reklam, anten in ostalih naprav, razen v primerih, ki jih
na podlagi kulturnovarstvenih pogojev s kulturnovarstvenim so‑
glasjem odobri Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije;
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči‑
tenih elementov in dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža
varovanje spomenika in njegovih spomeniških kvalitet;
– omogočanje znanstvenoraziskovalnega in učno‑demo‑
grafskega dela, ki omogočajo boljše poznavanje spomenika in
povečanje njegove pričevalnosti;

Stran

2860 /

Št.

22 / 25. 3. 2011

Uradni list Republike Slovenije

– za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika
ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik in njegove
dele ali vplivno območje je v skladu z 28., 29. in 30. členom
ZVKD‑1 potrebno pridobiti predhodne kulturnovarstvene po‑
goje in kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine.
5.
Po predhodnem soglasju Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije je mogoče na spomeniku izvajati prenovi‑
tvena oziroma sanacijska dela, restavratorske posege in dela
vzdrževalnega značaja v dobrobiti ohranjanja obstoječih kvali‑
tet in njihovih dopolnitev, ki se natančneje definirajo v konser‑
vatorskem programu, ki jih izdela Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije.
Vsi posegi se izvajajo v skladu z obstoječimi pravnimi
predpisi ter smernicami, pogoji in soglasjem pristojne območne
enote zavoda za varstvo kulturne dediščine.
6.
ZVKD‑1 določa podrobnejše pogoje za raziskovanje, nači‑
ne vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni
promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spo‑
menika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne
druge ukrepe in prepovedi za učinkovito varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
Varovano območje se vriše na karto načrta parcel Geo‑
detske uprave RS.
7.
Upravljanje spomenika izvaja lastnik nepremičnin, ki so
razglašene kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Upravlja‑
nje izvaja upravljalec ob strokovni pomoči zavoda, ki je izdal
strokovne podlage za razglasitev spomenika.
8.
V skladu z določiti 13. člena ZVKD‑1 se pravni status
nepremičnega spomenika zaznamuje v zemljiški knjigi kot za‑
znamba nepremičnega spomenika na podlagi akta o razgla‑
sitvi.
9.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektor,
pristojen za dediščino.
10.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 620-1/2009
Brežice, dne 11. februarja 2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
Priloga
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Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Duha v Mrzlavi
vasi za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dedi‑
ščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08 in 8/11) – v nada‑
ljevanju ZVKD‑1, 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 10/09 in 3/10) ter Strokovnih osnov za razgla‑
sitev dveh cerkva v župniji Cerklje ob Krki, Zavoda za var‑
stvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Novo me‑
sto št. BR‑12/2009‑RP, izdelanih v mesecu marcu 2009, je
Občinski svet Občine Brežice na 5. redni seji dne 7. 3. 2011
sprejel

ODLOK
o razglasitvi Cerkve sv. Duha v Mrzlavi vasi
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1.
Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne,
umetnostno‑arhitekturne, zgodovinske in estetske vrednote
ter zagotovi nadaljnji obstoj, se za kulturni spomenik lokalne‑
ga pomena z lastnostmi umetnostno arhitekturnega spome‑
nika in zgodovinskega spomenika razglasi enoto dediščine:
Mrzlava vas – Cerkev sv. Duha (EŠD 1713).
Spomenik stoji na parcelni številki *66, k.o. 1306 Ča‑
tež.
Cerkev stoji jugovzhodno izven naselja in je orientirana
proti jugovzhodu. Zaradi osamljene lege sredi široke doline
predstavlja izrazitejšo likovno točko v prostoru. Prva omem‑
ba cerkve sega v leto 1712, ko jo navaja opis župnije Čatež.
Začetki cerkve segajo verjetno v drugo polovico 17. stoletja,
današnja stavba je bila verjetno zgrajena ali pa vsaj temeljito
predelana v drugi polovici 18. stoletja. V 19. stoletju so na
zahodni strani prizidali zvonik.
Stavbo sestavljajo pravokotna ladja, nekoliko ožji po‑
ligonalno sklenjen prezbiterij in zvonik na zahodni strani.
Zunanjščino členijo le preproste okenske odprtine. V no‑
tranjščini izstopa le prezbiterij, obokan s potlačeno banjo,
češko kapo, na notranjih opornikih. Ladja je krita z ravnim in
ometanim lesnim stropom. Oltar je novejše delo, v katerega
je vključen starejši relief Binkošti kot ostanek nekdanjega
oltarja iz poznega 18. ali zgodnjega 19. stoletja. V cerkvi se
je do leta 1922 nahajal pomemben poznogotski krilni oltar, ki
je bil nato prenesen v Narodno galerijo v Ljubljani.
2.
Opis objekta, ki utemeljuje razglasitev za spomenik
lokalnega pomena:
Stavba predstavlja povprečno podružnično cerkev, ven‑
dar njena lega v dolini ustvarja izrazit likovni in vsebinski
akcent v pokrajini. Zaradi tega ima poleg arhitekturnih in
kulturnih tudi izrazitejšo prostorsko vrednost.
Cerkev ima zaradi kulturnih, umetnostno‑arhitekturnih,
zgodovinskih in drugih lastnosti poseben pomen, zato jo je
potrebno razglasiti za kulturni spomenik lokalnega pomena
z lastnostmi umetnostno‑arhitekturnega spomenika in zgo‑
dovinskega spomenika.
3.
Varovano območje kulturnega spomenika obsega par‑
celo številka *66, k.o. 1306 Čatež, ki je vrisana na kopiji
katastrskega načrta v merilu 1:258, le‑ta je sestavni del
tega odloka.
Vplivno območje spomenika bo skupaj z varstvenim
režimom vplivnega območja, v primeru, če bo izkazano, da
je to zaradi zagotavljanja prostorske celovitosti spomenika
potrebno, določeno z dopolnitvijo k temu odloku.
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4.
Varovano območje kulturnega spomenika, definirano v
prejšnjem členu, se varuje kot celota, za varovanje spome‑
nika pa velja režim, ki ohranja spomenik v njegovi avtentični
pričevalnosti. Za vsako spremembo funkcije kulturnega spo‑
menika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, nje‑
gove dele ali zemljišče je potrebno predhodno pisno soglasje
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Spomenik se varuje v skladu z določili ZVKD‑1 in se v
skladu z 9. členom tega zakona vpiše v Register nepremične
kulturne dediščine.
Varstveni režim za varovano območje določa:
– trajno varovanje in ohranitev kulturnih, arhitekturnih,
likovnih in zgodovinskih vrednot spomenika v celoti, v nji‑
hovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na
objekt;
– prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih
prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika, razvi‑
dnih iz opisa;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objektu
ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti
ali rekonstrukciji najbolj kvalitetne historične podobe spo‑
menika;
– prepoved vseh predelav zaščitenih gabaritov, tlorisov
in drugih značilnih stilnih elementov spomenika;
– prepoved vseh posegov v arheološke plasti spome‑
nika razen pooblaščenim osebam, s predhodnim pisnim
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije;
– znotraj varovanega območja spomenika je prepove‑
dano postavljanje objektov trajnega in začasnega značaja,
vključno z nosilci reklam, anten in ostalih naprav, razen v
primerih, ki jih na podlagi kulturnovarstvenih pogojev s kul‑
turnovarstvenim soglasjem odobri Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije;
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči‑
tenih elementov in dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža
varovanje spomenika in njegovih spomeniških kvalitet;
– omogočanje znanstvenoraziskovalnega in učno‑de‑
mografskega dela, ki omogočajo boljše poznavanje spome‑
nika in povečanje njegove pričevalnosti;
– za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika
ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik in njegove
dele ali vplivno območje je v skladu z 28., 29. in 30. členom
ZVKD‑1 potrebno pridobiti predhodne kulturnovarstvene po‑
goje in kulturnovarstveno soglasje Zavod za varstvo kulturne
dediščine.
5.
Po predhodnem soglasju Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije je mogoče na spomeniku izvajati preno‑
vitvena oziroma sanacijska dela, restavratorske posege in
dela vzdrževalnega značaja v dobrobiti ohranjanja obstoje‑
čih kvalitet in njihovih dopolnitev, ki se natančneje definirajo
v konservatorskem programu, ki jih izdela Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije.
Vsi posegi se izvajajo v skladu z obstoječimi pravnimi
predpisi ter smernicami, pogoji in soglasjem pristojne ob‑
močne enote zavoda za varstvo kulturne dediščine.
6.
ZVKD‑1 določa podrobnejše pogoje za raziskovanje,
načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje,
pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dosto‑
pnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge ukrepe in prepovedi za učinkovito varstvo
spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
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Varovano območje se vriše na karto načrta parcel Ge‑
odetske uprave RS.
7.
Upravljanje spomenika izvaja lastnik nepremičnin, ki so
razglašene kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Upra‑
vljanje izvaja upravljalec ob strokovni pomoči zavoda, ki je
izdal strokovne podlage za razglasitev spomenika.
8.
V skladu z določiti 13. člena ZVKD‑1 se pravni status
nepremičnega spomenika zaznamuje v zemljiški knjigi kot
zaznamba nepremičnega spomenika na podlagi akta o raz‑
glasitvi.
9.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektor,
pristojen za dediščino.
10.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 620-1/2009
Brežice, dne 11. februarja 2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
Priloga
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Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Martina v Velikih
Malencah za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dedi‑
ščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08 in 8/11) – v nada‑
ljevanju ZVKD‑1, 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 10/09 in 3/10) ter Strokovnih osnov za razgla‑
sitev dveh cerkva v župniji Cerklje ob Krki, Zavoda za var‑
stvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Novo me‑
sto št. BR‑12/2009‑RP, izdelanih v mesecu marcu 2009, je
Občinski svet Občine Brežice na 5. redni seji dne 7. 3. 2011
sprejel

ODLOK
o razglasitvi Cerkve sv. Martina
v Velikih Malencah za kulturni spomenik
lokalnega pomena
1.
Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne,
umetnostno‑arhitekturne, zgodovinske in estetske vrednote
ter zagotovi nadaljnji obstoj, se za kulturni spomenik lokalne‑
ga pomena z lastnostmi umetnostno arhitekturnega spome‑
nika in zgodovinskega spomenika razglasi enoto dediščine:
Velike Malence – Cerkev sv. Martina (EŠD 1712).
Spomenik stoji na parcelni številki *8 – del, na katerem
stoji objekt, k.o. 1306 Čatež.
Cerkev stoji na severovzhodnem robu naselja, na neko‑
liko privzdignjenem pomolu nedaleč od brega reke Krke. Ori‑
entirana je proti severovzhodu. Stoji na območju nekdanje‑
ga prazgodovinskega gradišča oziroma deloma na temeljih
rimske vile rustice. Začetki cerkve segajo vsaj v 12. stoletje,
saj je bil v stranskem oltarju najden posvetilni pečat škofa
Popona, ki je škofoval konec 12. stoletja. Iz tega časa izvira
ladja, o čemer sta pričali tudi pred časom dokumentirani
pravokotni romanski okenci. V zgodnjem 17. stoletju so na
mesto polkrožne apside zgradili kratek poligonalni prezbite‑
rij, v 19. stoletju pa še zvonik na zahodni strani. Kasneje so
obnovitvena dela zajela le ureditev pevskega kora in obnovo
fasade.
Cerkev sv. Martina sestavljajo romanska ladja, baročni
prezbiterij in zvonik. Zunanjščino zaznamujejo poleg novej‑
ših okenskih odprtin tudi prvotni likovni elementi, geometrič‑
na konzola in reliefno izvedena bikova glava na južni strani
in rimska napisna plošča na severni. Prezbiterij je ohranil
prvotno zazidano šilasto okence v vzhodni stranici. Notranj‑
ščina ladje je krita z ravnim lesenim in ometanim stropom,
prezbiterij pa je obokan s preprostim banjastim obokom s so‑
svodnicami. Od opreme sta omembe vredna glavni in stran‑
ski oltar, oba iz druge polovice 17. stoletja. Glavni, obnovljen
leta 1809, krasijo zgoraj figure sv. Petra, sv. Katarine in sv.
Pavla, spodaj pa sv. Frančiška, sv. Nikolaja in v osrednji niši
kip sv. Martina, ki pa je novejše delo. Na stranskem oltarju,
obnovljenem 1848, sta se ohranila dva prvotna kipa dveh
svetnic, sliki pa sta nekvalitetno delo naše dobe.
2.
Opis objekta, ki utemeljuje razglasitev za spomenik
lokalnega pomena:
Zaradi bogate kulturne preteklosti, od prazgodovine
naprej, je stavba pomembna materialna ostalina, ki priča,
kako so nekdanje kulture v obdobju krščanstva ozirom za‑
četka cerkvene organizacije na tem področju preoblikovali v
kultni prostor. Cerkev je zaradi romanske osnove pomembna
tudi za razumevanje razvoja sakralne arhitekture na tem
območju, s svojo podobo pa dokazuje tudi obstoj nekdanje‑
ga precej večjega stavbnega kompleksa. Poleg kulturnih,
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arhitekturnih in zgodovinskih elementov, stavba zavzema
tudi zelo pomembno vlogo v veduti naselja oziroma širšega
prostora.
Cerkev ima zaradi kulturnih, umetnostno‑arhitekturnih,
zgodovinskih in drugih lastnosti poseben pomen, zato jo je
potrebno razglasiti za kulturni spomenik lokalnega pomena
z lastnostmi umetnostno‑arhitekturnega spomenika in zgo‑
dovinskega spomenika.
3.
Varovano območje kulturnega spomenika obsega par‑
celo številka *8 – del, na katerem stoji objekt, k.o. 1306
Čatež, ki je vrisana na kopiji katastrskega načrta v merilu
1:391, le‑ta je sestavni del tega odloka.
Vplivno območje spomenika bo skupaj z varstvenim
režimom vplivnega območja, v primeru, če bo izkazano, da
je to zaradi zagotavljanja prostorske celovitosti spomenika
potrebno, določeno z dopolnitvijo k temu odloku.
4.
Varovano območje kulturnega spomenika, definirano v
prejšnjem členu, se varuje kot celota, za varovanje spome‑
nika pa velja režim, ki ohranja spomenik v njegovi avtentični
pričevalnosti. Za vsako spremembo funkcije kulturnega spo‑
menika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, nje‑
gove dele ali zemljišče je potrebno predhodno pisno soglasje
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Spomenik se varuje v skladu z določili ZVKD‑1 in se v
skladu z 9. členom tega zakona vpiše v Register nepremične
kulturne dediščine.
Varstveni režim za varovano območje določa:
– trajno varovanje in ohranitev kulturnih, arhitekturnih,
likovnih in zgodovinskih vrednot spomenika v celoti, v nji‑
hovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na
objekt;
– prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih
prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika, razvi‑
dnih iz opisa;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objektu
ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti
ali rekonstrukciji najbolj kvalitetne historične podobe spo‑
menika;
– prepoved vseh predelav zaščitenih gabaritov, tlorisov
in drugih značilnih stilnih elementov spomenika;
– prepoved vseh posegov v arheološke plasti spome‑
nika razen pooblaščenim osebam, s predhodnim pisnim
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije;
– znotraj varovanega območja spomenika je prepove‑
dano postavljanje objektov trajnega in začasnega značaja,
vključno z nosilci reklam, anten in ostalih naprav, razen v
primerih, ki jih na podlagi kulturnovarstvenih pogojev s kul‑
turnovarstvenim soglasjem odobri Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije;
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči‑
tenih elementov in dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža
varovanje spomenika in njegovih spomeniških kvalitet;
– omogočanje znanstvenoraziskovalnega in učno‑de‑
mografskega dela, ki omogočajo boljše poznavanje spome‑
nika in povečanje njegove pričevalnosti;
– za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika
ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik in njegove
dele ali vplivno območje je v skladu z 28., 29. in 30. členom
ZVKD‑1 potrebno pridobiti predhodne kulturnovarstvene
pogoje in kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo
kulturne dediščine.
5.
Po predhodnem soglasju Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije je mogoče na spomeniku izvajati preno‑
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vitvena oziroma sanacijska dela, restavratorske posege in
dela vzdrževalnega značaja v dobrobiti ohranjanja obstoje‑
čih kvalitet in njihovih dopolnitev, ki se natančneje definirajo
v konservatorskem programu, ki jih izdela Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije.
Vsi posegi se izvajajo v skladu z obstoječimi pravnimi
predpisi ter smernicami, pogoji in soglasjem pristojne ob‑
močne enote zavoda za varstvo kulturne dediščine.
6.
ZVKD‑1 določa podrobnejše pogoje za raziskovanje,
načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje,
pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dosto‑
pnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge ukrepe in prepovedi za učinkovito varstvo
spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
Varovano območje se vriše na karto načrta parcel Ge‑
odetske uprave RS.
7.
Upravljanje spomenika izvaja lastnik nepremičnin, ki so
razglašene kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Upra‑
vljanje izvaja upravljalec ob strokovni pomoči zavoda, ki je
izdal strokovne podlage za razglasitev spomenika.
8.
V skladu z določiti 13. člena ZVKD‑1 se pravni status
nepremičnega spomenika zaznamuje v zemljiški knjigi kot
zaznamba nepremičnega spomenika na podlagi akta o raz‑
glasitvi.
9.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektor,
pristojen za dediščino.
10.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 620-1/2009
Brežice, dne 11. februarja 2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
Priloga
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Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Marka v Cerkljah
ob Krki za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dedi‑
ščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08 in 8/11) – v nada‑
ljevanju ZVKD‑1, 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 10/09 in 3/10) ter Strokovnih osnov za razgla‑
sitev dveh cerkva v župniji Cerklje ob Krki, Zavoda za var‑
stvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Novo me‑
sto št. BR‑13/2009‑RP, izdelanih v mesecu marcu 2009, je
Občinski svet Občine Brežice na 5. redni seji dne 7. 3. 2011
sprejel

ODLOK
o razglasitvi Cerkve sv. Marka v Cerkljah ob Krki
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1.
Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne, ume‑
tnostno‑arhitekturne, zgodovinske in estetske vrednote ter
zagotovi nadaljnji obstoj, se za kulturni spomenik lokalnega
pomena z lastnostmi umetnostno arhitekturnega spomenika in
zgodovinskega spomenika razglasi enoto dediščine: Cerklje ob
Krki – Cerkev sv. Marka (EŠD 1700).
Spomenik stoji na parcelni številki 5567 – del, na katerem
stoji objekt, k.o. 1302 Cerklje ob Krki.
Cerkev stoji na jugovzhodnem robu naselja in je orientira‑
na sever–jug. Cerkev prvič omenja Valvasor leta 1689, ki pravi,
da je bila cerkev posvečena leta 1611. Gre za sedež vikariata
župnije v Leskovcu, samostojna župnija pa je od leta 1863.
Leta 1905 so na mestu starejše prednice zgradili današnjo
stavbo, ki je bila posvečena leto kasneje.
Stavba predstavlja tip dvoranske novo baročne cerkve
s polkrožno zaključenim prezbiterijem in dvema stranskima
kapelama. Zvonik stoji levo od vhodnega pročelja. Zunanj‑
ščino zaznamujejo zlasti s pilastri členjena vhodna fasada, ki
posnema baročne kulisne fasade s pilastrsko členjenim spo‑
dnjim delom in tempeljsko zasnovanim zgornjim zaključkom.
Notranjščino zaznamuje dvoranska prostornina, obokana s
t.i. češkimi kapami, stene pa členijo izraziti dvojni pilastri.
Nad vhodom se dviga pevska empora, ki s prednje strani
sloni na dveh kamnitih stebrih. Med sestavne dele stavbe
sodijo vitraji, ki so razen dveh originalnih zasteklitev v ladji
in na vhodni strani delo slikarja Staneta Kregarja iz leta
1972. V stilizirani obliki so upodobljeni Oznanenje, Križanje,
Vstajenje, Večerja v Emavsu, Čudež v Kani, Binkošti, Oljska
gora in Abrahamova zgodba. Od oltarjev je potrebno najprej
omeniti glavnega, ki ga sestavljajo tabernakelj iz časa zidave
cerkve in slike Staneta Kregarja, ki predstavljajo sv. Cirila
in Metoda, sv. Marka, sv. Jožefa in v sredini Mati božjo.
Stranska oltarja sta iz časa gradnje cerkve. Levi je posve‑
čen Žalostni Materi božji, na oltarju pa sta še kipa sv. Marije
Magdalene. Desni oltar je posvečen sv. Družini, na oltarju pa
sta še kipa sv. Antona Padovanskega in Antona Puščavnika.
Od ostale opreme so omembe vredne orgle, ki glede na
neoklasicistični slog izvirajo še iz 19. stoletja.
2.
Opis objekta, ki utemeljuje razglasitev za spomenik lokal‑
nega pomena:
Stavba predstavlja ambiciozneje zastavljeno novobaroč‑
no stavbo, ki jo poleg fasade odlikuje zlasti razgibana notranj‑
ščina. Razvojno gledano sicer stavba ne vnaša nekih novih
elementov, vendar lepo ponazarja trdno zasidranost naročnikov
k tradiciji uveljavljanja historičnih slogov. Posebno vrednost
cerkvi pa poleg prvotne opreme dajejo zlasti Kregarjevi vitraji
in slike glavnega oltarja. Zlasti vitraji sodijo v značilen slikarjev
opus tovrstnih likovnih elementov, ki tako likovno kot barvno
odlično ustrezajo cerkveni prostornini.
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Cerkev ima zaradi kulturnih, umetnostno‑arhitekturnih,
zgodovinskih in drugih lastnosti poseben pomen, zato jo je
potrebno razglasiti za kulturni spomenik lokalnega pomena z
lastnostmi umetnostno‑arhitekturnega spomenika in zgodovin‑
skega spomenika.
3.
Varovano območje kulturnega spomenika obsega parcelo
številka *5567 – del, na katerem stoji objekt, k.o. 1302, ki je
vrisana na kopiji katastrskega načrta v merilu 1:394, le‑ta je
sestavni del tega odloka.
Vplivno območje spomenika bo skupaj z varstvenim re‑
žimom vplivnega območja, v primeru, če bo izkazano, da je to
zaradi zagotavljanja prostorske celovitosti spomenika potreb‑
no, določeno z dopolnitvijo k temu odloku.
4.
Varovano območje kulturnega spomenika, definirano v
prejšnjem členu, se varuje kot celota, za varovanje spomenika
pa velja režim, ki ohranja spomenik v njegovi avtentični priče‑
valnosti. Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika
ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele
ali zemljišče, je potrebno predhodno pisno soglasje Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Spomenik se varuje v skladu z določili ZVKD‑1 in se v
skladu z 9. členom tega zakona vpiše v Register nepremične
kulturne dediščine.
Varstveni režim za varovano območje določa:
– trajno varovanje in ohranitev kulturnih, arhitekturnih,
likovnih in zgodovinskih vrednot spomenika v celoti, v njihovi
izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na objekt;
– prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih
prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika, razvidnih
iz opisa;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objektu ohra‑
njanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti ali rekon‑
strukciji najbolj kvalitetne historične podobe spomenika;
– prepoved vseh predelav zaščitenih gabaritov, tlorisov in
drugih značilnih stilnih elementov spomenika;
– prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika
razen pooblaščenim osebam, s predhodnim pisnim soglasjem
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije;
– znotraj varovanega območja spomenika je prepovedano
postavljanje objektov trajnega in začasnega značaja, vključno
z nosilci reklam, anten in ostalih naprav, razen v primerih, ki jih
na podlagi kulturnovarstvenih pogojev s kulturnovarstvenim so‑
glasjem odobri Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije;
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči‑
tenih elementov in dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža
varovanje spomenika in njegovih spomeniških kvalitet;
– omogočanje znanstvenoraziskovalnega in učno‑demo‑
grafskega dela, ki omogočajo boljše poznavanje spomenika in
povečanje njegove pričevalnosti;
– za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika
ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik in njegove
dele ali vplivno območje je v skladu z 28., 29. in 30. členom
ZVKD‑1 potrebno pridobiti predhodne kulturnovarstvene po‑
goje in kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine.
5.
Po predhodnem soglasju Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije je mogoče na spomeniku izvajati prenovi‑
tvena oziroma sanacijska dela, restavratorske posege in dela
vzdrževalnega značaja v dobrobiti ohranjanja obstoječih kvali‑
tet in njihovih dopolnitev, ki se natančneje definirajo v konser‑
vatorskem programu, ki jih izdela Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije.
Vsi posegi se izvajajo v skladu z obstoječimi pravnimi
predpisi ter smernicami, pogoji in soglasjem pristojne območne
enote zavoda za varstvo kulturne dediščine.
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6.
ZVKD‑1 določa podrobnejše pogoje za raziskovanje, nači‑
ne vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni
promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spo‑
menika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne
druge ukrepe in prepovedi za učinkovito varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
Varovano območje se vriše na karto načrta parcel Geo‑
detske uprave RS.
7.
Upravljanje spomenika izvaja lastnik nepremičnin, ki so
razglašene kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Upravlja‑
nje izvaja upravljalec ob strokovni pomoči zavoda, ki je izdal
strokovne podlage za razglasitev spomenika.
8.
V skladu z določiti 13. člena ZVKD‑1 se pravni status
nepremičnega spomenika zaznamuje v zemljiški knjigi kot za‑
znamba nepremičnega spomenika na podlagi akta o razgla‑
sitvi.
9.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektor,
pristojen za dediščino.
10.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 620-2/2009
Brežice, dne 11. februarja 2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
Priloga
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Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Mohorja
in Fortunata v Krški vasi za kulturni spomenik
lokalnega pomena

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dedi‑
ščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08 in 8/11) – v nada‑
ljevanju: ZVKD‑1, 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 10/09 in 3/10) ter Strokovnih osnov za razgla‑
sitev dveh cerkva v župniji Cerklje ob Krki, Zavoda za var‑
stvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Novo me‑
sto, št. BR‑13/2009‑RP, izdelanih v mesecu marcu 2009, je
Občinski svet Občine Brežice na 5. redni seji dne 7. 3. 2011
sprejel

ODLOK
o razglasitvi Cerkve sv. Mohorja in Fortunata
v Krški vasi za kulturni spomenik
lokalnega pomena
1.
Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne, ume‑
tnostno‑arhitekturne, zgodovinske in estetske vrednote ter
zagotovi nadaljnji obstoj, se za kulturni spomenik lokalnega
pomena z lastnostmi umetnostno arhitekturnega spomenika
in zgodovinskega spomenika razglasi enoto dediščine: Krška
vas – Cerkev sv. Mohorja in Fortunata (EŠD 1711).
Spomenik stoji na parcelni številki 6068, k.o. 1301 Krška
vas.
Stavba stoji na manjši vzpetini, gomili, sredi naselja in je
pravilno orientirana proti vzhodu. V virih se prvič omenja leta
1581. Gre za enotno zidano cerkev iz začetka 16. stoletja, ko so
jo tudi slikarsko okrasili. Kasneje, najverjetneje v 17. stoletju, je
doživela nekaj predelav, zlasti ladijski del, ob koncu 18. stoletja
ali v začetku 19. stoletja pa so cerkev podaljšali in v osi ladje
zgradili zvonik s pevsko emporo. Leta 1980 je bila cerkev delno
obnovljena.
Stavbo sestavljajo kratek enopolni prezbiterij z zvezda‑
sto‑rombasto obočno shemo, ravnostropana ladja in zahodni
sklop z zvonikom in pevsko emporo. Zunanjščino zaznamujejo
zlasti prezbiterij s tremi šilastimi okni, od katerih sta stranska
ohranila še prvotna krogovičja. Členitev ladijskega dela je
nekoliko bolj izrazita le na zahodni strani, kjer štirje naslikani
pilastri členijo preprosto steno, ki se zgoraj nadaljuje v zvonik,
vključenim v zahodni sklop. V prezbiteriju obočna rebra slo‑
nijo na geometričnih konzolah (dve s ščitkom), sklepnike pa
krasijo sklepniki v obliki rozet, ščitnikov, na temenu pa v obliki
zavetnikov cerkve. Na enem ščitku opazimo mojstrski znak
graditelja. Prezbiterij in ladjo ločuje šilast slavolok. Ladjo, krito
z lesenim in ometanim stropom, osvetljujejo štiri sekundarno
predelana okna.
Cerkev je bila tekom stoletij večkrat slikarsko okrašena.
Najstarejša plast iz zgodnjega 16. stoletja se je fragmentarno
ohranila na severni steni prezbiterija, kjer so se od nekdanjih
celopostavnih podob apostolov pod arkadnimi loki ohranili le
tri dopasne: razpoznavna sta sv. Filip in sv. Jakob mlajši na
ladijski strani slavoloka, kjer sta nadomeščala stranska oltarja.
Na levi strani sta upodobljena sv. Barbara in še ena svetnica,
mogoče, sv. Marjeta, kateri je bil po Valvasorju posvečen stran‑
ski oltar, na desni pa sv. Jurij v boju z zmajem. Druga plast iz
druge polovice 17. stoletja krasi le čelno stran glavne oltarne
menze, kjer sta upodobljena sv. Mohor in Fortunat. Najmlajša
poslikava iz prve polovice 18. stoletja pa znotraj štukaturnega
okvirja krasi osrednji del stropa v ladji predstavlja Marijino
kronanje. Od oltarne opreme je omembe vreden glavni oltar, ki
je sicer novejše delo, a ga krasijo kipi, ki izvirajo še iz starega
oltarja, iz druge polovice 17. stoletja: upodobljeni so sv. Mohor
in Fortunat, evangelist Marko, nek mučenec in dva angela.
Stranska oltarja sta mlajša, verjetno iz prve polovice 18. sto‑
letja. Levi je posvečen sv. Barbari, zgoraj pa vidimo še kip sv.
Marjete. Desni je posvečen sv. Juriju, vidimo pa še sv. Lenarta
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in dva angela. Od ostale opreme so omembe vredni še kip vsta‑
lega Kristusa na ograji pevskega kora, ki časovno sodi h kipom
glavnega oltarja, nekaj poznobaročnih klopi in poznobaročni kip
Križanega pod zvonikom.
2.
Opis objekta, ki utemeljuje razglasitev za spomenik lokal‑
nega pomena:
Stavba predstavlja enega redkih prič gotskega stavbar‑
stva na tem območju, istočasno pa enega najbolj vzhodnih pri‑
merov vplivov osrednjeslovenske gotske arhitekture. Na osnovi
obočnega sistema in stavbnih členov je mogoče gradnjo tudi
delavniško opredeliti. Gre za delo t. i. Mojstra šentruperškega
ladijskega oboka, ki je poleg ladje v Šentrupertu leta 1497 obo‑
kal tudi ladjo župnijske cerkve sv. Janeza Krstnika na Mirni, leta
1498, in ladjo župnijske cerkve v Cerknici na Notranjskem, ki pa
jo je potrebno časovno postaviti šele v dvajseta leta 16. stoletja.
Mojster je pri oblikovanju cerkvenega prostora oziroma posa‑
meznih stavbnih členov izhajal iz tradicije dvoranskih cerkva na
Gorenjskem in njenega nasledstva. Zvezdasti obočni sistemi,
okrašeni s polnoplastičnimi figuralnimi sklepniki, so namreč
postali standard pri oblikovanju notranjščin sakralnih objektov
v osrednji in zahodni Sloveniji, od dokončanja župnijske cerkve
v Kranju po letu 1452 pa vse do sredine 16. stoletja. Cerkev
odlikujejo tudi ostanki fresk iz časa gradnje cerkve. Poslikava
sicer ni visoke kakovosti, vendar lepo ponazarja stilne tokove,
ki so zaznamovali to likovno dejavnost v zgodnjem 16. stoletju
na Dolenjskem. Risba figur in njihovo ozadje, dekorirano s
šabloniziranimi tekstilnimi vzorci kaže, da gre za domačega
slikarja, izšolanega v širšem krogu t. i. hrvaških slikarjev in t. i.
Podpeškega mojstra, katerega slikarstvo je zaznamovalo geo‑
grafski prostor okoli Mirnske doline (Šentrupert, Mirna), dolino
reke Save (Čelovnik) in Kozjanskega (Stare svete gore).
Cerkev ima zaradi kulturnih, umetnostno‑arhitekturnih,
zgodovinskih in drugih lastnosti poseben pomen, zato jo je
potrebno razglasiti za kulturni spomenik lokalnega pomena z
lastnostmi umetnostno‑arhitekturnega spomenika in zgodovin‑
skega spomenika.
3.
Varovano območje kulturnega spomenika obsega par‑
celo številka 6068, k.o. 1301 Krška vas, ki je vrisana na kopiji
katastrskega načrta v merilu 1:472, le‑ta je sestavni del tega
odloka.
Vplivno območje spomenika bo skupaj z varstvenim re‑
žimom vplivnega območja, v primeru, če bo izkazano, da je to
zaradi zagotavljanja prostorske celovitosti spomenika potreb‑
no, določeno z dopolnitvijo k temu odloku.
4.
Varovano območje kulturnega spomenika, definirano v
prejšnjem členu, se varuje kot celota, za varovanje spomenika
pa velja režim, ki ohranja spomenik v njegovi avtentični priče‑
valnosti. Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika
ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele
ali zemljišče, je potrebno predhodno pisno soglasje Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Spomenik se varuje v skladu z določili ZVKD‑1 in se v
skladu z 9. členom tega zakona vpiše v Register nepremične
kulturne dediščine.
Varstveni režim za varovano območje določa:
– trajno varovanje in ohranitev kulturnih, arhitekturnih,
likovnih in zgodovinskih vrednot spomenika v celoti, v njihovi
izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na objekt;
– prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih
prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika, razvidnih
iz opisa;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objektu ohra‑
njanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti ali rekon‑
strukciji najbolj kvalitetne historične podobe spomenika;
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– prepoved vseh predelav zaščitenih gabaritov, tlorisov in
drugih značilnih stilnih elementov spomenika;
– prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika
razen pooblaščenim osebam, s predhodnim pisnim soglasjem
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije;
– znotraj varovanega območja spomenika je prepovedano
postavljanje objektov trajnega in začasnega značaja, vključno
z nosilci reklam, anten in ostalih naprav, razen v primerih, ki jih
na podlagi kulturnovarstvenih pogojev s kulturnovarstvenim so‑
glasjem odobri Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije;
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči‑
tenih elementov in dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža
varovanje spomenika in njegovih spomeniških kvalitet;
– omogočanje znanstvenoraziskovalnega in učno‑demo‑
grafskega dela, ki omogočajo boljše poznavanje spomenika in
povečanje njegove pričevalnosti;
– za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika
ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik in njegove
dele ali vplivno območje je v skladu z 28., 29. in 30. členom
ZVKD‑1 potrebno pridobiti predhodne kulturnovarstvene po‑
goje in kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine.
5.
Po predhodnem soglasju Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije je mogoče na spomeniku izvajati prenovi‑
tvena oziroma sanacijska dela, restavratorske posege in dela
vzdrževalnega značaja v dobrobiti ohranjanja obstoječih kvali‑
tet in njihovih dopolnitev, ki se natančneje definirajo v konser‑
vatorskem programu, ki jih izdela Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije.
Vsi posegi se izvajajo v skladu z obstoječimi pravnimi
predpisi ter smernicami, pogoji in soglasjem pristojne območne
enote zavoda za varstvo kulturne dediščine.
6.
ZVKD‑1 določa podrobnejše pogoje za raziskovanje, nači‑
ne vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni
promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spo‑
menika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne
druge ukrepe in prepovedi za učinkovito varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
Varovano območje se vriše na karto načrta parcel Geo‑
detske uprave RS.
7.
Upravljanje spomenika izvaja lastnik nepremičnin, ki so
razglašene kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Upravlja‑
nje izvaja upravljalec ob strokovni pomoči zavoda, ki je izdal
strokovne podlage za razglasitev spomenika.
8.
V skladu z določiti 13. člena ZVKD‑1 se pravni status
nepremičnega spomenika zaznamuje v zemljiški knjigi kot za‑
znamba nepremičnega spomenika na podlagi akta o razgla‑
sitvi.
9.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektor,
pristojen za dediščino.
10.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 620-2/2009
Brežice, dne 11. februarja 2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
Priloga
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Odlok o razglasitvi šole v Orešju na Bizeljskem
za kulturni spomenik lokalnega pomena
z lastnostmi etnološkega spomenika

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dedi‑
ščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08 in 8/11) – v nadalje‑
vanju: ZVKD‑1, 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list
RS, št. 10/09 in 3/10) ter Strokovnih podlag za razglasitev šole
v Orešju na Bizeljskem za kulturni spomenik lokalnega pomena
z lastnostmi etnološkega spomenika, Zavoda za varstvo kultur‑
ne dediščine Slovenije, Območne enote Novo mesto, izdelanih
v mesecu juniju 2006, je Občinski svet Občine Brežice na 5.
redni seji dne 7. 3. 2011 sprejel

ODLOK
o razglasitvi šole v Orešju na Bizeljskem
za kulturni spomenik lokalnega pomena
z lastnostmi etnološkega spomenika
1.
Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne,
umetnostno‑arhitekturne, zgodovinske in estetske vrednote
ter zagotovi nadaljnji obstoj, se za kulturni spomenik lokalne‑
ga pomena z lastnostmi umetnostno arhitekturnega spome‑
nika in zgodovinskega spomenika razglasi enoto dediščine:
Orešje na Bizeljskem – šola (EŠD 23240).
Spomenik stoji na parcelni številki *61/1 in parcelni
številki 1008/1, obe k.o. 1253 Orešje.
Šola stoji ob cesti v osrednjem delu naselja in ima hišno
številko 52. Hkrati stoji severno od cerkve sv. Magdalene.
Šola je iz kamna in opeke zidana pritlična stavba, ki
je delno podkletena in ima izrazit pravokoten tloris. Klet je
obokana in je razdeljena na dva prostora. Kletni del ima dva
vhoda in zračne line. Nad kletjo je nekdanja šola, ki ima
ohranjeno veliko učilnico, manjši hodnik, sanitarije in kuhi‑
njo in dva kabineta. Iz pritličja vodijo na podstrešje strme in
lesene stopnice. Podstrešje je prazno in ni v rabi.
Stavbno pohištvo je v glavnem ohranjeno, razen oken‑
skih kril, ki so že bila zamenjana. Notranja oprema v razredu
ni ohranjena. Fasade šole so ometane in delno členjene. Kot
barvni ton fasade prevladuje svetli oker. Na južni fasadi je v
celoti viden napis Učilnica.
Šola ima štirikapno streho, ki je pokrita z opečno kri‑
tino.
Ob jugozahodnem vogalu šole je betonska kapnica, ob
zahodnem in severnem robu parcele pa še kamnit oporni
zid v suhozidu.
Iz pisnih virov je znano, da je bila šola ustanovljena
leta 1880, sama stavba pa je vrisana že v Franciscejskem
katastru iz leta 1825.
2.
Opis objekta, ki utemeljuje razglasitev za spomenik
lokalnega pomena:
Kot pritičlina in delno podkletena stavba z ohranjenim
notranjim razporedom prostorov prestavlja šola redek primer
ohranjenosti tovrstnih stavb, ki so bile razširjene v sloven‑
skih deželah avstroogrske monarhije.
Hkrati predstavlja šola primer oblikovno poenotenih
stavb, ki s svojim zunanjim videzom kažejo na organiziranost
takratnega državnega osnovnega šolstva.
V pisnih virih šola v Orešju začne uradno delovati šele
leta 1880, medtem, ko je sama stavba vrisana že v Franci‑
scejskem katastru iz leta 1825.
Kot šolska stavba predstavlja pomemben vezni člen v
poznavanju razvoja osnovnega šolstva v Orešju in na Bizelj‑
skem ter proučevanju načina življenja Orešljanov.
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3.
Varovano območje kulturnega spomenika obsega par‑
celo številka *61/1 in parcelo številka 1008/1, obe k.o. 1253
Orešje, ki je vrisana na kopiji katastrskega načrta v merilu
1:473, le‑ta je sestavni del tega odloka.
Vplivno območje spomenika bo skupaj z varstvenim
režimom vplivnega območja, v primeru, če bo izkazano, da
je to zaradi zagotavljanja prostorske celovitosti spomenika
potrebno, določeno z dopolnitvijo k temu odloku.
4.
Varovano območje kulturnega spomenika, definirano v
prejšnjem členu, se varuje kot celota, za varovanje spome‑
nika pa velja režim, ki ohranja spomenik v njegovi avtentič‑
ni pričevalnosti. Za vsako spremembo funkcije kulturnega
spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik,
njegove dele ali zemljišče, je potrebno predhodno pisno so‑
glasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Spomenik se varuje v skladu z določili ZVKD‑1 in se v
skladu z 9. členom tega zakona vpiše v Register nepremične
kulturne dediščine.
V varovanem območju kulturnega spomenika se varuje‑
jo pričevalne kvalitete stavbe. Za te potrebe je dopustna iz‑
vedba sanacijskih, prenovitvenih, rekonstrukcijskih in ostalih
del, ki ohranjajo in dopolnjujejo obstoječe kvalitete stavbe.
Vsi posegi se lahko izvajajo na podlagi pravnih predpisov,
kulturnovarstvenih pogojev, smernic in soglasja pristojne
spomeniškovarstvene službe.
Varovano območje vključuje stavbišče in pašnik. V
območju ni dopustno:
– postavljati vidnih energetskih in komunikacijskih vo‑
dov ter opornih zidov,
– ograjevati območje spomenika,
– povzročati vibracije in eksplozije,
– posegati v prostor z novogradnjami,
– zasajati neavtohtone drevesne vrste,
– postavljati reklamna in druga obvestila, ki niso v skla‑
du z namembnostjo spomenika.
5.
Po predhodnem soglasju Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije je mogoče na spomeniku izvajati preno‑
vitvena oziroma sanacijska dela, restavratorske posege in
dela vzdrževalnega značaja v dobrobit ohranjanja obstoječih
kvalitet in njihovih dopolnitev, ki se natančneje definirajo v
konservatorskem programu, ki jih izdela Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije.
Vsi posegi se izvajajo v skladu z obstoječimi pravnimi
predpisi ter smernicami, pogoji in soglasjem pristojne ob‑
močne enote zavoda za varstvo kulturne dediščine.
6.
ZVKD‑1 določa podrobnejše pogoje za raziskovanje,
načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje,
pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dosto‑
pnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge ukrepe in prepovedi za učinkovito varstvo
spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
Varovano območje se vriše na karto načrta parcel Ge‑
odetske uprave RS.
7.
Upravljanje spomenika izvaja lastnik nepremičnin, ki so
razglašene kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Upra‑
vljanje izvaja upravljalec ob strokovni pomoči zavoda, ki je
izdal strokovne podlage za razglasitev spomenika.
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8.
V skladu z določiti 13. člena ZVKD‑1 se pravni status
nepremičnega spomenika zaznamuje v zemljiški knjigi kot
zaznamba nepremičnega spomenika na podlagi akta o raz‑
glasitvi.
9.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektor,
pristojen za dediščino.
10.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 620-2/2009
Brežice, dne 11. februarja 2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
Priloga
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev
proračuna Občine Brežice

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09
in 51/10), 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popr., 41/07
popr., 122/07 Odl. US, 61/10 – ZSVarPre in 62/10 – ZUPJS)
in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09
in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 5. redni seji dne
7. 3. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialno
varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna
Občine Brežice
1. člen
V 3. členu Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sred‑
stev proračuna Občine Brežice (Uradni list RS, št. 27/07) – v
nadaljevanju: Odlok, se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. Denarna pomoč zaradi izgube zaposlitve, ki je na‑
menjena:
– za premostitev socialne ogroženosti, ki je nastala zaradi
izgube zaposlitve in v povezavi s tem izgube dohodka,
– za premostitev socialne ogroženosti, ki je nastala zaradi
neizplačanih dveh zaporednih mesečnih plač«.
2. člen
V 4. členu Odloka se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. Pravico do denarne socialne pomoči zaradi izgube
zaposlitve pridobijo tisti upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje iz
prve točke tega člena Odloka in:
– so izgubili zaposlitev iz poslovnega razloga v skladu
z določili predpisov, ki urejajo delovna razmerja, pri čemer so
bili pred tem najmanj 1 (eno) leto neprekinjeno zaposleni in so
najmanj 1 (en) mesec brez zaposlitve;
– upravičenci, ki najmanj v 2 (dva) meseca zaporedoma
pred vložitvijo vloge niso prejeli mesečnih plač.
Za pridobitev denarne socialne pomoči zaradi izgube
zaposlitve mora posameznik, ki je zanjo zaprosil, izpolnjevati
splošne pogoje iz tega člena kot tudi posebne pogojev iz 3.
točke tega Odloka, prav tako pa mora imeti na dan izgube za‑
poslitve oziroma v zadnjih 2 mesecih, ko ni prejel plač, stalno
prebivališče v Občini Brežice.
Pomoči iz tega naslova imajo značaj nepovratnih sred‑
stev, kar pomeni, da Občina ne more zahtevati povračila teh
sredstev niti v času, ko se prejemnikovo socialno in materialno
stanje bistveno izboljša oziroma ponovno prejema redne me‑
sečne prihodke.«
3. člen
V 5. členu Odloka se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. Denarna socialna pomoč zaradi izgube zaposlitve:
Kriterij za dodelitev denarne pomoči je poleg izpolnjevanja
splošni pogojev tega Odloka tudi izpolnjevanje pogojev iz. 1.
točke tega člena izguba zaposlitve posameznika, ki je bil pred
tem 1 (eno) leto neprekinjeno zaposlen oziroma dejstvo, da
posameznik v zadnjih 2 mesecih zaporedoma ni prejel plače,
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stalno bivališče v Občini Brežice na dan izgube zaposlitve ozi‑
roma v času zadnjih 2 mesecev, ko ni prejel dohodka.«
4. člen
Za prvim odstavkom 6. člena Odloka se doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena
lahko upravičenci, ki so prejeli denarno pomoč zaradi izgube
zaposlitve, prejmejo tudi enkratno denarno socialno pomoč v
skladu s pogoji, ki jih določa ta Odlok. Denarno pomoč zaradi
izgube zaposlitve lahko posamezni upravičenec prejme samo
enkrat v letu.«
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
5. člen
Črtata se prvi in drugi odstavek 7. člena Odloka in se
nadomestita z novima, ki se glasita:
»Postopke ugotavljanja upravičenosti do dodelitve en‑
kratne denarne socialne pomoči, pomoči ob rojstvu otroka in
denarne socialne pomoči zaradi izgube zaposlitve na 1. stopnji
vodi in o njih odloča Center za socialno delo v Brežicah.
Postopek za uveljavitev enkratne denarne socialne po‑
moči, denarne pomoči ob rojstvu otroka ter denarne socialne
pomoči zaradi izgube zaposlitve se uvede na zahtevo posa‑
meznika. Vloga se poda na obrazcih, ki so priloga tega odloka.
O upravičenosti in višini pomoči odloči Center za socialno delo
Brežice z odločbo v roku 30 (trideset) dni od prejema vloge. Zo‑
per odločbo Centra za socialno delo Brežice je možna pritožba
v roku 15 (petnajsith) dni od prejema odločbe. O pritožbi zoper
odločbo odloča župan.«
Doda se nov četrti odstavke, ki se glasi:
»Pravico do denarne socialne pomoči zaradi izgube za‑
poslitve je mogoče uveljavljati najkasneje v 60 dneh od dneva,
ko upravičenec izpolnjuje pogoje iz tega Odloka za dodelitev
denarne pomoči.«

glasi:

6. člen
V 8. členu Odloka se doda nov drugi odstavek, ki se

»Denarna socialna pomoč zaradi izgube zaposlitve se
dodeli vedno v denarni obliki.«
7. člen
V Odloku se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»Ne glede na določila 7. člena Odloka lahko pridobijo pra‑
vico do denarne socialne pomoči zaradi izgube zaposlitve po
tem odloku vsi tisti upravičenci, ki so zaposlitev izgubili oziroma
niso dobili izplačanih dveh zaporednih mesečnih plač v času
od 1. 1. 2011 dalje.«
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2011
Brežice, dne 11. februarja 2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
Priloga
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VLOGA ZA DODELITEV DENARNE SOCIALNE
POMOČI ZARADI IZGUBE ZAPOSLITVE
Vlagatelj(ica):
Ime in priimek_____________________________________________________________
EMŠO
Davčna številka
stalno prebivališče :_________________________________________________________
začasno prebivališče:________________________________________________________
stalno prebivališče
zakonca oz. partnerja:________________________________________________________
začasno prebivališče
zakonca oz. partnerja:________________________________________________________
Številka osebnega računa:
ki je odprt pri (naziv banke ali hranilnice)_______________________________________
poslovna enota______________________________________________________________
uveljavljam pravico do denarne socialne pomoči zaradi izgube zaposlitve ker:
a.) sem dne _____________ izgubil zaposlitev pri delodajalcu_______________________,
pri katerem sem bil zaposlen od_______________
b.) kot zaposleni pri delodajalcu ___________________________ nisem prejel 2 (dveh)
zaporednih mesečnih plač in sicer času od____________do _____________.
Dodatna obrazložitev:

Datum:

Podpis vlagatelja(ice):

Uradni list Republike Slovenije
915.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05 – ZJC‑B, 93/05 – ZVMS,
115/05 – odl. US in 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09 in
61/10 – ZRud‑1 (62/10 – popr.)), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09
in 51/10) in 11. točke 19. člena Statuta Občine Brežice (Ura‑
dni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice
na 5. seji sprejel
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SKLEP
o imenovanju podžupanje Občine Brežice
1. člen
Za podžupanjo Občine Brežice imenujem Vladimiro Ke‑
žman, roj. 21. 3. 1947, stanujočo Čolnarska 38, 8250 Brežice.
2. člen
Podžupanja bo svojo funkcijo opravljala nepoklicno.

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra

3. člen
Podžupanja bo pomagala županu pri njegovem delu ter
opravljala posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere
jo župan pooblasti.

1.
Ukine se javno dobro na parc. št. 1056/4 (funkcionalni
objekt površine 524 m²) in na parc. št. 1056/3 (funkcionalni
objekt površine 942 m²), k.o. Bukošek.

4. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od pod‑
pisa sklepa dalje.

2.
Ukine se javno dobro na parc. št. 717/2 (pot površine
224 m²), k.o. Artiče.

Št. 108-5/2011
Brežice, dne 17. marca 2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

3.
Ukine se javno dobro na parc. št. 627/5 (pot površine
51 m²) in 627/4 (pot površine 87 m²), k.o. Dečno selo.
4.
Ukine se javno dobro na parc. št. 743/5 (cesta površine
745 m²) in parc. št. 743/6 (cesta površine 616 m²), k.o. Kapele.
5.
Ukine se javno dobro na parc. št. 538 (pot površine
593 m²) v k.o. Slogonsko.
6.
Ukine se javno dobro na parc. št. 3683/1 (pot površine
59 m²) in parc. št. 3683/4 (pot površine140 m²), k.o. Cerklje.
7.
Ukine se javno dobro na parc. št. 3041/18 (pot v izmeri
95 m²) in parc. št. 3041/19 (pot površine 26 m²), k.o. Cerklje.
8.
Ukine se javno dobro na parc. št. 402/17 (pot površine
33 m²), 402/7 (travnik površine 569 m²), 402/9 (travnik površi‑
ne 12 m²), 402/10 (travnik površine 162 m²) in 402/6 (pašnik
površine 415 m²) vse v k.o. Župelevec.
9.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Brežice, dne 7. marca 2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

916.

Sklep o imenovanju podžupanje Občine
Brežice

Na podlagi 33.a in 34.a člena Zakona o lokalni samoupra‑
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08
– odl. US, 76/08, 79/09, 51/10) in 37. člena Statuta Občine
Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) izdajam

CANKOVA
917.

Pogoji za pridobitev pravice uporabe plakatnih
mest za referendum o Zakonu o malem delu

Župan Občine Cankova skladno z določili 8. člena Zakona
o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in
105/08 – odločba US ter 103/07 – ZpolS‑D) ter 30. člena Statu‑
ta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) objavlja

POGOJE
za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest
za referendum o Zakonu o malem delu
I.
Občina Cankova ponuja organizatorjem volilne kampanje
za referendum o Zakonu o malem delu (v nadaljevanju: organi‑
zatorji) uporabo plakatnih mest.
II.
V skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o volilni in
referendumski kampanji je lepljenje in nameščanje plakatov z
volilno propagandnimi sporočili dovoljeno na mestih, ki so v ta
namen določena po posameznih naseljih na območju Občine
Cankova.
III.
Organizatorji volilne kampanje morajo vloge z navedbo
števila in vrst plakatnih mest poslati na sedež Občine Can‑
kova.
IV.
Plakate namešča vsak organizator sam. Plakate je po‑
trebno predhodno žigosati v tajništvu občine.
V.
Na enem plakatnem mestu lahko organizator volilne kam‑
panje namesti le eno volilno propagandno sporočilo enake
vsebine.
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VI.
Organizator volilne kampanje si lahko sam izdela začasno
plakatno mesto, vendar je takšno plakatiranje dovoljeno le s
soglasjem lastnika zemljišča oziroma stavbe.
VII.
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v
15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in
druga volilno propagandna sporočila s plakatnih mest.

72

Št. 042-01/2011
Cankova, dne 17. marca 2011
73

Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

74

CELJE
918.

Odlok o proračunu Mestne občine Celje
za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 46. člena Statuta Me‑
stne 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) je Mestni svet Mestne
občine Celje na 5. seji dne 15. 3. 2011 sprejel

78

II.
40

ODLOK
o proračunu Mestne občine Celje za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2011
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

41

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat‑
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupine kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do‑
loča v naslednjih zneskih:

42

43

v eurih
A.
I.

70

71

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
NEDAVČNI PRIHODKI
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
711 TAKSE IN PRISTOJBINE

60.617.837
48.250.535
34.691.082
24.395.766
8.513.000
1.782.316
13.559.453
9.658.164
15.000

III.
B.
IV.
75

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE
KAZNI
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
PREJETE DONACIJE
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
TRANSFERNI PRIHODKI
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.
PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EU
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH
EVROPSKIH INSTITUCIJ
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
TEKOČI ODHODKI
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 REZERVE
TEKOČI TRANSFERI
410 SUBVENCIJE
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 INVEST. TRANSF. PRAVNIM
IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PROR.
UPORABNIKOM
PRORAČUNSKI PRESEŽEK,
PRIMANJKLJAJ (I – II)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

294.000
203.600
3.388.689
5.550.000
150.000
0
5.400.000
5.450
5.450
0
6.685.952
6.552.349
133.603
125.900
125.900
63.883.880
18.440.774
3.036.765
494.320
14.489.589
360.000
60.100
26.238.966
847.300
9.938.719
464.618
14.988.329
0
15.943.026
15.943.026
3.261.114
2.809.000
452.114
–3.266.043

0
0
0
0
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752 KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 DANA POSOJILA
441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV – V)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
50
ZADOLŽEVANJE
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILA DOLGA
55
ODPLAČILA DOLGA
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I+IV+VII‑II‑V‑VIII)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII‑VIII)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+X‑IX)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2010

Št.

0
1.000.000
1.000.000
0
1.000.000
0
–1.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
2.730.535
2.730.535
2.730.535
3.422
4.269.465
3.266.043
53.021

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposre‑
dnih uporabnikov proračuna.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
4. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje‑
ti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro‑
računa (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) odloča
na predlog neposrednega uporabnika župan. Med glavnimi
programi v okviru področja proračunske uporabe lahko preraz‑
poredi največ 20% glavnega programa v sprejetem proračunu,
med podprogrami v okviru glavnega programa pa skupno po‑
večanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme
presegati 15% obsega podprograma v sprejetem proračunu.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
septembru in konec leta z zaključnim računa poroča občin‑
skemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi
realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Prevzete obveznosti iz tega člena se načrtujejo v finanč‑
nem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih pro‑
gramov.
6. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj‑
nih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
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Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
7. člen
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini
50.100,00 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra‑
ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 8.400,00 evrov
župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
8. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člen ZJF,
lahko župan v letu 2010 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 10.000,00 eurov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra‑
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži do
višine 7.000.000,00 eurov,
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-2/2011
Celje, dne 15. marca 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

919.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje Aljažev hrib – JV del

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 61. člena,
v povezavi s 97. in 98. členom Zakona o prostorskem načrtova‑
nju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO‑1B, 108/09 in 80/10
– ZUPUDPP) 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 5. seji dne 15. 3. 2011 sprejel

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje Aljažev hrib – JV del
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(1) S tem odlokom se skladno z Odlokom o prostorskih
sestavinah dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavinah srednjeročne‑
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ga 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)
sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za območje Aljažev
hrib – JV del (v nadaljnjem besedilu: podrobni načrt).
(2) S podrobnim načrtom se spremeni in razveljavi Zazi‑
dalni načrt za območje Levi breg Voglajne – Aljažev hrib (ZNG
proj. št. 441/65; UVC št. 26/68, Uradni list SRS, št. 11/77,
33/79, 13/83, 23/84, 2/88, Uradni list RS, št. 17/92, 69/93,
39/94, 27/95) v tistem delu, ki ga obravnava novi podrobni
načrt.
(3) Podrobni načrt je izdelal AR Projekt d.o.o., Sevnica,
pod številko projekta 29/10.
2. člen
(1) Ta odlok določa območje podrobnega načrta, prostor‑
ske ureditve, ki se načrtujejo s podrobnim načrtom, območje in
umestitev načrtovane ureditve v prostor, rešitve in ukrepe za
varovanje okolja in naravnih virov ter za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in pogojev
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in
grajeno javno dobro in dopustna odstopanja.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v gra‑
fičnem delu podrobnega načrta, ki je skupaj z obvezno prilogo
na vpogled na Mestni občini Celje.
II. OBMOČJE PODROBNEGA NAČRTA
3. člen
(1) Območje podrobnega načrta obsega parcele št. *48/1,
*47/2, *47/3, 210/2 in 210/3, vse k.o. Zagrad. Meja poteka ob‑
močja podrobnega načrta je razvidna iz grafičnih prilog.
(2) Velikost območja OPPN znaša 1578 m².
(3) Seznam parcel izven podrobnega načrta, preko kate‑
rih poteka gradnja nove prometne, komunalne, elektroenerget‑
ske in elektronsko komunikacijske infrastrukture: 1453/4, k.o.
Zagrad, 1672/19, 2547/1 in 2549, vse k.o. Celje.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA
IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
Območje ureditve se nahaja na robu strnjene pozidave
Selc, na katerega se navezuje preko obstoječih javnih cest in
omrežja javne gospodarske infrastrukture.
5. člen
Območje obravnave je stavbno zemljišče. Območje se
nameni gradnji stanovanjskega objekta. Glede na klasifikacijo
vrst objektov CC‑SI je opredeljen po pretežni namembnosti kot
stanovanjska stavba (11100 in 11210).
6. člen
Na območju podrobnega načrta so dovoljeni naslednji
posegi:
– gradnja novega objekta (dozidava, nadzidava in rekon‑
strukcija),
– redna investicijska in investicijsko vzdrževalna dela,
– sprememba namembnosti v mirno storitveno dejav‑
nost,
– urejanje utrjenih zunanjih površin,
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov.
7. člen
Pogoji za urbanistično in krajinsko oblikovanje ter za arhi‑
tektonsko oblikovanje objektov in naprav so za:
1. stanovanjski objekt:
1.1. Lega objekta: po geodetsko zazidalni situaciji.
1.2. Tlorisni gabariti: oblika pravokotna, razmerje med
stranicami 1:2 do 1:3. Na osnovni tloris je možno dodajati in od‑
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vzemati manjše svobodno oblikovane volumne do maksimalno
1/3 velikosti osnovnega objekta.
1.3. Vertikalni gabariti: dovoljena je etažnost K + P + N +
NIP ali P + N + NIP pri čemer se šteje, da posamezna etaža ne
presega višine 3,30 m in da je klet v celoti vkopana.
1.4. Konstrukcija: klasična – zidana ali montažna.
1.5. Kota pritličja: po geodetsko zazidalni situaciji.
1.6. Streha: na stanovanjski hiši asimetrična dvokapnica.
Naklon strešine 20°–30° z minimalnimi napušči ali brez. Kritina
se prilagodi oblikovanju objekta in je lahko opečnata, betonska,
ali kovinska.
1.7. Fasada: bela ali kombinacija svetlih pastelnih ozi‑
roma toplih zemeljskih barv. Izvedba kot omet, les, beton ali
sodobni obložni material.
1.8. Oblikovanje odprtin in izzidkov: svobodno, uporablja
naj se enostavne pravokotne rastre okenskih in vratnih odprtin,
ki naj bodo usklajeni z ostalimi fasadnimi elementi; dovoljena je
izvedba balkonov in lož, ne pa stolpičev.
1.9. Osvetlitev NIP: strešna oziroma stenska okna.
1.10. Zunanja ureditev: dovozni priključek do enodružin‑
ske stanovanjske hiše bo izveden iz javne poti. Manipulativne
površine se tlakujejo. Ostali del parcele se hortikulturno uredi
z avtohtono zasaditvijo. Pri zunanji ureditvi celotnega območja
je možna tudi gradnja škarp (če narekuje teren), ki pa morajo
biti obvezno zazelenjene, in ograje na delu območja ureditve, ki
meji na cesto, maksimalne višine 1,8 m, in ustrezno oblikovane.
Na preostalem robnem območju, ki meji na kmetijska zemljišča,
je dovoljena samo zasaditev živice, ojačane z žičnato ograjo,
prav tako maksimalne višine 1,8 m. Ograja oziroma živica se
lahko postavi na parcelno mejo s soglasjem soseda oziroma
skladno z obstoječimi predpisi za gradnjo manj zahtevnih in
enostavnih objektov.
2. pomožne objekte:
2.1. Ob objektu je možna gradnja nezahtevnih in enostav‑
nih objektov skladno z veljavnimi predpisi.
2.2. Gradijo se lahko kot prizidek k osnovnemu objektu
ali samostojno.
2.3. Oblikovani morajo biti usklajeno z osnovnim objektom.
2.4. Objekti so lahko lesene, zidane ali kovinske kon‑
strukcije.
2.5. Minimalni odmik od parcelne meje mora biti 1,00 m
oziroma manjši, če je pridobljeno pisno soglasje lastnika so‑
sednje parcele.
8. člen
Infrastrukturni objekti:
1. Infrastrukturni objekti obsegajo vse objekte in napra‑
ve vezane na prometno, komunalno energetsko infrastrukturo
(cesta, parkirišča in podobno), postavitev cestne in urbane
opreme (ograje, prometna signalizacija, svetilke) ter objekte
zvez in telekomunikacij.
2. Oblikovanje infrastrukturnih objektov je svobodno, če s
tem odlokom ni določeno drugače:
– manipulativne površine in parkirišča se tlakujejo;
– cestna in urbana oprema se lahko gradi skladno z ve‑
ljavnimi predpisi.
IV. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO
UREJANJE OBMOČJA
9. člen
Dovozi in dostopi ter parkiranje:
1. Območje podrobnega načrta se prometno navezuje
na občinsko cesto v javni rabi parc. št. 1453/4 k.o. Zagrad.
Priključevanje mora biti varno in pregledno, zagotovljeno mora
biti polje preglednosti.
2. V polju preglednosti ni dovoljeno saditi dreves, grmov‑
ja ali visokih kultur, postavljati predmetov ali naprav ali storiti
karkoli drugega, kar bi oviralo preglednost. Od roba cestnega
telesa morajo biti ograje oziroma razraščene grmovnice odma‑
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knjene minimalno 1 meter in ne smejo biti višje od 1,80 m. Ograje
ne smejo zmanjševati preglednosti na cesti ter ovirati pluženja
in opravljanja drugih komunalnih dejavnosti. Na križiščih, kjer je
zahtevana preglednost, pa ne smejo presegati višine 0,80 m. Na
lastni parceli je potrebno zagotoviti prostor za obračanje vozil,
tako da se prepreči vzvratno vključevanje na cesto.
3. Za stanovanjski objekt je potrebno zagotoviti minimalno
dve parkirni mesti (2PM) na lastni parceli.
10. člen
Vodovod:
1. Oskrba predvidenega objekta je možna preko preu‑
rejenega obstoječega vodovodnega priključka iz Osrednjega
vodovodnega sistema Celje.
2. Objekt se priključi na javni vodovod LŽ ø 100 mm, ki
poteka zahodno od predvidene gradnje v Cesti na grad na
parc. št. 2547/1 k.o. Celje. Trasa priključka poteka iz parce‑
le št. 2547/1 k.o. Celje po parceli št. 1453/4 k.o. Zagrad na
parcelo investitorja.
3. Vodovodni priključek oziroma vodomerno mesto izvede
upravljavec javnega vodovoda na stroške investitorja. V prime‑
ru, ko se jašek nahaja na območju povoznih površin, mora biti
jašek opremljen s povoznim pokrovom.
4. Na trasi vodovoda ni dovoljena gradnja nadzemnega
in podzemnega objekta, saditi dreves in drugih trajnih nasadov
ter postavljati škarpe, ograje ali drogov.
5. Vodovod je potrebno vgraditi najmanj 1,0 m in največ
2,5 m pod koto terena. Predviden objekt se navezuje na obsto‑
ječe hidrantno omrežje na tem območju.
11. člen
Kanalizacija – odvod komunalnih in meteornih voda:
1. Fekalna kanalizacija:
1.1. Komunalne vode iz objekta se speljejo v javni ka‑
nal št. 210047 preko jaška št. 13 pod pogojem, da se obstoječ
jašek št. 13 rekonstruira oziroma pod pogojem, da se na lokaciji
obstoječega jaška – rešetke s peskolovom vgradi nov revizijski
jašek z muldo in nova rešetka na stroške investitorja.
1.2. Priključek na jašek št. 13 je možen na koti najmanj
265,30 m nadmorske višine. Trasa priključka poteka iz parce‑
le št. 2549 in 2547/1 vse k.o. Celje preko parcele št. 1453/4 k.o.
Zagrad na parcelo investitorja.
1.3. Objekt se lahko priključi na javno kanalizacijsko
omrežje samo preko jaška. Priključitev novega kanalskega
priključka na javno kanalizacijo izvede upravljavec kanalizacije
na stroške investitorja.
2. Meteorna kanalizacija:
2.1. Za zmanjšanje odtoka padavinskih voda z urbanih
površin v kanalizacijo oziroma v vodotoke (Odlok o oskrbi s
pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode na območju MOC – Uradni list RS, št. 9/10 in
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v
vode in javno kanalizacijo – Uradni list RS, št. 47/05, 45/07,
79/09) se za meteorne vode s streh in povoznih površin predvi‑
di ponikovanje, uredi prepustne povozne površine, zadrževalni
bazen in druge podobne rešitve, ki so prikazane v projektu.
2.2. Na parceli se izvede za padavinske vode zadrževalni
bazen, ki mora biti dimenzioniran na 15-minutni naliv z enoletno
povratno dobo, pri čemer maksimalni odtok z območja gradnje
po izgradnji ne sme biti večji kot je bil pred gradnjo.
2.3. Preliv meteornih vod se lahko spelje v javno ka‑
nalizacijo preko predvidenega kanalizacijskega priključka na
jašek št. 13.
12. člen
Električno omrežje:
1. Energija za napajanje objekta v obravnavanem obmo‑
čju podrobnega načrta je na razpolago v obstoječi RO (KKS),
ki se napaja iz NN nadzemnega voda – izvod Aljažev hrib – TP
Aljažev hrib. Obstoječa elektro omarica je na parceli št. 1672/19
k.o. Celje.
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2. Trasa priključka poteka iz parcele št. 1672/19 k.o. Celje
in po parceli št. 1453/4 k.o. Zagrad na parcelo investitorja. Pri
križanju z drugimi komunalnimi vodi je potrebno elektro kable
dodatno zaščititi.
13. člen
Telefonsko omrežje, kabelski razdelilni sistem:
1. Na obravnavanem območju ni glavnega TK omrežja
in na razpolago novih kapacitet, zato je potrebno zgraditi nove
TK priključke.
2. Na območju, kjer se predvideva poseg, je že izgrajen
primarni, sekundarni ter distribucijski razvod kabelsko razde‑
lilnega sistema KRS, zato je pri načrtovanju novega objekta
in ostale infrastrukture potrebno upoštevati obstoječ KRS. V
primeru priključitve objekta na omrežje kabelsko razdelilnega
sistema bo potrebno za izvedbo dovoda signalov TV in radijskih
programov ter interneta in IP telefonije od obstoječe razdelilne
omarice KRS, ki je na parceli št. 1672/19 k.o. Celje, izgraditi
novo kabelsko kanalizacijo ter izvesti koaksidni razvod preko
parcele 1453/4 k.o. Zagrad na parcelo investitorja.
14. člen
Plinovodno omrežje:
1. Na obravnavanem območju podrobnega načrta je zgra‑
jeno nizkotlačno plinovodno omrežje dimenzije PE110 in obra‑
tovalnega nadtlaka 100 mbar, ki poteka zahodno od predvidene
gradnje v Cesti na grad v parceli št. 2547/1 k.o. Celje.
2. Za oskrbo predvidenega objekta z zemeljskim plinom
je potrebno predvideti izgradnjo sekundarnega plinovodnega
omrežja do območja obravnave, ki se bo cevno navezovalo
na obstoječi plinovod in bo potekal po parceli št. 1453/4 k.o.
Zagrad. Pri križanju z drugimi komunalnimi vodi je potrebno
sekundarno plinovodno omrežje dodatno zaščititi v skladu s
Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in
vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključ‑
no 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02) ter v skladu s
smernicami sistemskega operaterja distribucijskega omrežja
zemeljskega plina v MOC.
3. Plinomeri se postavijo na mesto in način, ki ga določi
predstavnik distributerja. Mesto postavitve plinomerov mora
biti vedno dostopno za odčitavanje in nadzor (v samostojnih
ali fasadnih omaricah).
15. člen
Odpadki:
1. Za stanovanjski objekt je potrebno zagotoviti zbirno me‑
sto za odpadke, to je urejen prostor v ali ob objektu kamor se
postavijo zabojniki za različne komunalne odpadke in odjemno
mesto, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame.
2. Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je zago‑
tovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov. Vsi kori‑
stniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni ravnati v skladu
z odlokom, veljavnim na območju MOC.
3. Gradbene odpadke, ki nastanejo pri gradnji, se odstrani
izven območja podrobnega načrta.
V. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA
PODROBNEGA NAČRTA
16. člen
Varstvo pred hrupom:
1. Raven hrupa mora v naselju ostati v mejah dovolje‑
nega.
2. Glede na dejansko in namensko rabo prostora se
obravnavano območje, skladno s 4. členom Uredbe o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05)
uvršča v III. stopnjo varstva pred hrupom. S predvidenim pose‑
gom ne bodo presežene maksimalno dovoljene ravni hrupa. V
primeru suma se izvedejo meritve, na podlagi katerih se izvede
protihrupna zaščita.
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3. Vsa hrupna dela se izvaja v dnevnem času v skladu s
predpisi o varstvu pred hrupom. Zvočni signali na gradbišču se
uporabljajo le v nujnih primerih.
17. člen
Varstvo zraka:
1. Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo prese‑
gati mejnih količin, določenih z Uredbo o mejnih, opozoril‑
nih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zrak (Uradni list
RS, št. 73/94, 52/02, 8/03, 39/06 – ZVO‑1‑UDB1) in Uredbo o
emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni
list RS, št. 73/94, 51/98, 83/98, 105/00).
2. Dimovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da za‑
gotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča, torej
ne smejo presegati maksimalne dovoljene emisije določene v
navedeni uredbi.
18. člen
Varstvo voda:
1. Odvajanje odpadnih voda mora biti urejeno s pogoji do‑
ločenimi v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpa‑
dnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05,
45/07) in Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz
malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07).
2. Izboljšanje okolja oziroma varstvo voda bomo do‑
segli z:
– izgradnjo kanalizacijskega sistema območja z navezavo
na čistilno napravo,
– rednim vzdrževanjem kanalizacijskega sistema.
3. Končna dispozicija fekalnih vod je čistilna naprava
Celje. Onesnažene meteorne vode z manipulativnih utrjenih
površin se vodijo preko lovilca olj in goriv in zadrževalnika v
meteorno kanalizacijo.
19. člen
Varstvo kulturne dediščine:
1. Na območju podrobnega načrta ni vsebin ohranjanja
kulturne dediščine.
2. Arhitektura novih objektov naj sledi kontinuiteti obstoje‑
če pozidave na tem območju tako, da novo nastala gradnja ne
bo vplivala negativno na kvaliteto obravnavanega območja. Ar‑
hitekturno oblikovanje zunanjščine naj sloni na tradiciji stavbar‑
stva širšega prostora. Ureditev okolice objektov naj upošteva
obstoječe kvalitete kulturne krajine, brez večjih umetnih barier
in netipične urbane opreme ter z avtohtono zasaditvijo.
3. Predhodna ocena arheološkega potenciala za obrav‑
navano območje še ni bila izdelana. V primeru odkritja ka‑
kršnihkoli arheoloških najdb, arheolog dela ustavi in stanje
dokumentira skladno s standardi arheološke stroke. Stroške
arheoloških raziskav – vključno z arheološkim nadzorom –
je dolžan kriti investitor v okviru infrastrukturnega opremlja‑
nja zemljišča (Zakon o varstvu kulturne dediščine; Uradni list
RS, št. 7/99, 59. člen).
VI. UKREPI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI
20. člen
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo
pred požarom:
1. Vsi posegi v območju občinskega podrobnega prostor‑
skega načrta morajo biti dimenzionirani, projektirani in izvedeni
skladno z izdelanim geotehničnim mnenjem, ki ga je izdelalo
podjetje GEOSVET Samo Marinc s.p. iz Celja.
2. Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati dolo‑
čila za potresno odporno gradnjo EC8. Ureditveno območje
obravnavanega občinskega podrobnega prostorskega načrta
se nahaja na območju, ki je na osnovi Ocene potresne ogrože‑
nosti RS, marec 2006 (Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za
zaščito in reševanje) uvrščeno v VII. stopnjo MCS s pospeškom
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tal 0,150 g, kar mora biti upoštevano v projektni dokumentaciji
za pridobitev gradbenega dovoljenja.
3. Naselje Celje predstavlja mestno naselje z več kot 5000
prebivalci. V skladu z Zakonom o graditvi in vzdrževanju zaklo‑
nišč (Uradni list RS, št. 57/96) mora biti I. plošča stanovanjske
hiše dimenzionirana tako, da vzdrži porušitev objekta.
4. Voda za gašenje požara je zagotovljena iz vodovodne‑
ga omrežja in iz hidrantnega omrežja na tem območju. Dostop
gasilskim vozilom v primeru eventuelnega požara je omogočen
neposredno do objekta. Zagotovljen je varen umik ljudi, živali
in premoženja.
5. Odmiki med objekti so zagotovljeni z ustreznimi od‑
miki od parcelnih mej z upoštevanjem ustrezne protipožarne
ločitve.
21. člen
Način ravnanja s plodno zemljo:
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno
zemljo, jo deponirati na primernem mestu in uporabiti za ure‑
ditev zelenic.
VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
22. člen
Ureditveno območje podrobnega načrta je mogoče izva‑
jati postopno v takšnem obsegu, da je zagotovljena funkcija
posameznih objektov in naprav in da se s tem ne poslabšujejo
razmere na celotnem območju.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU PODROBNEGA NAČRTA
23. člen
(1) Pri izvajanju posegov v prostor na obravnavanem
območju je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih
objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbi‑
šče in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.
(2) Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor:
– ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno
deponirati;
– po končani gradnji odstraniti začasne objekte, odvečni
gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na par‑
celni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču;
– pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno
obvestiti upravljavce infrastrukturnih objektov, naprav in vodov
gospodarske javne infrastrukture, ki so tangirani pri predmetni
gradnji.
IX. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH,
OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
24. člen
Na območju urejanja so dovoljene naslednje tolerance:
1. za lego objektov: načrtovani objekti se lahko gradijo z
manjšim odmikom od meja kot je določeno v grafičnih prilogah
pod pogojem, da se upošteva dovoljen odmik ali soglasje so‑
seda od sosednjih parcel in javnih cest, ter da je zagotovljena
varnost cestnega prometa;
2. za tlorisni gabarit: v grafičnih podlogah so določene
predvidene dimenzije objekta. Objekt se lahko gradi manjših
tlorisnih dimenzij;
3. za kote kleti, dovoznih in manipulativnih površin so tole‑
rance ± 50 cm, vendar se kota manipulativnih površin prilagaja
vozišču javne ceste z maksimalnim naklonom do 3%;
4. dovoljena so odstopanja od določitve vhodov v objekt
ali uvozov pod pogojem, da je zagotovljena preglednost na
cesti in varnost prometa;
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5. pri prometni, komunalni in energetski infrastrukturi je
možno odstopanje potekov predvidenih vodov, če:
– se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč
ali ustrezne projektne dokumentacije,
– če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri in bolj
ekonomična investicijska vlaganja ob pogoju, da prestavitev ne
spreminja vsebinskega koncepta podrobnega načrta.
X. KONČNE DOLOČBE
25. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled
vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje
in Upravne enote Celje.
26. člen
(1) Z dnem sprejetja Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje Aljažev hrib – JV del se v obse‑
gu podrobnega načrta spremeni in razveljavi Zazidalni načrt za
območje Levi breg Voglajne – Aljažev hrib (ZNG proj. št. 441/65;
UVC št. 26/68, Uradni list SRS, št. 11/77, 33/79, 13/83, 23/84,
2/88, Uradni list RS, št. 17/92, 69/93, 39/94, 27/95) in se ureja
po pogojih tega odloka.
(2) Veljavnost podrobnega načrta lahko preneha v skladu
z 98. členom Zakona o prostorskem načrtovanju po sprejetju
občinskega prostorskega načrta, če le‑ta v odloku o ugotovitvi
skladnosti, kateri občinski prostorski izvedbeni načrti so v na‑
sprotju z občinskim prostorskim načrtom, tako določi.
(3) Po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta se ob‑
močju podrobnega načrta določi enota urejanja prostora s
podrobnimi določili za posege in urejanje.
27. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne ob‑
činske in republiške inšpekcijske službe za posamezna po‑
dročja.
28. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-10/2010
Celje, dne 15. marca 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

920.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu Lava

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 5. seji
dne 15. 3. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o zazidalnem načrtu Lava
1. člen
V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah pro‑
storskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednje‑

Št.

22 / 25. 3. 2011 /

Stran

2885

ročnega 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, ter Uradni list
RS, št. 18/91, 54/94, 25/98 in 86/01) se spremeni in dopolni Od‑
lok o zazidalnem načrtu Lava (Uradni list SRS, št. 40/89, Uradni
list RS, št. 40/93, 49/95, 75/97, 29/98, 108/03 in 98/08).
2. člen
V Odloku o zazidalnem načrtu Lava (Uradni list
SRS, št. 40/89, Uradni list RS, št. 49/95, 75/97, 29/98, 108/03,
98/08) se v osmi alineji 1. točke 5. člena črta beseda »(osem‑
letka)«.
V triindvajseti alineji 1. točke se za besedilom »stanovanj‑
ska hiša« doda »(na parceli št. 726/12, 710/1, 726/10, 710/8 in
del 713/5, vse k.o. Ostrožno)«.
V štiriindvajseti alineji 1. točke se za besedilom »stano‑
vanjska stavba« doda »(na parceli št. 720/7, k.o. Ostrožno)«;
V petindvajseti alineji 1. točke se za besedilom »enodru‑
žinska stanovanjska gradnja« doda »(na parceli št. 718/22,
k.o. Ostrožno)«.
3. točka se črta.
Dosedanja 4. točka postane 3. točka.
V 3. točki se za besedilom »mogoča +/‑ 2 m« doda »ter s
tolerancami po tem odloku.« ter črta besedilo » ter v skladu z
odlokom objavljenim v Uradnem listu RS, št. 69/93.«.
3. člen
V 7. členu dosedanje 4., 5., 6., 7. in 8. točka postanejo 3.,
4., 5., 6. in 7. točka.
4. člen
Prvi odstavek 8. člena se črta.
Drugi odstavek postane prvi oziroma edini odstavek.
5. člen
V 4. točki 9. člena se za besedilom »Na parcelo« doda
»(zemljišče s parc. št. 718/22, k.o. Ostrožno)«.
6. člen
V 8. točki 10. člena se na začetku doda besedilo »8.
Pogoji priključevanja na javno gospodarsko infrastrukturo za
objekt na parc. št. 718/22, k.o. Ostrožno:«.
V 9. točki se na začetku doda besedilo »9. Pogoji pri‑
ključevanja na javno gospodarsko infrastrukturo za objekt na
parc. št. 638/71, 638/72 in 638/20, vse k.o. Ostrožno:«.

dilo

7. člen
V drugem odstavku 13. člena se na začetku doda bese‑

»(2) Pogoji varovanja okolja za objekt na parc. št. 718/22,
k.o. Ostrožno:«.
V tretjem odstavku se na začetku doda besedilo »(3)
Pogoji varovanja okolja za objekt na parc. št. 638/71, 638/72
in 638/20, vse k.o. Ostrožno:«.
8. člen
V četrtem odstavku 15. člena se za besedilo »Pri gradnji
prizidkov« črta besedilo »v okviru maksimalnih tlorisnih dimen‑
zij, kot so razvidne iz lista št. 3 grafičnih prikazov zazidalnega
načrta iz 1. člena tega odloka,«.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-8/2011
Celje, dne 15. marca 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na
Golovcu« – območje stanovanjske gradnje

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 5. seji
dne 15. 3. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra
»Na Golovcu« – območje stanovanjske gradnje
1. člen
V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostor‑
skih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od
leta 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, ter Uradni list RS, št. 18/91,
54/94, 25/98 in 86/01) se spremeni in dopolni zazidalni načrt re‑
kreacijskega centra »Na Golovcu« (projekt Zavod za napredek
gospodarstva Celje, št. 68/67, Odlok o zazidalnem načrtu je bil
objavljen v Uradnem vestniku Celje št. 30/68, kasnejše spre‑
membe odloka pa v Uradnem listu SRS, št. 10/76, 8/78, 19/85,
1/87, in v Uradnem listu RS, št. 1/92, 57/98, 55/00 in 58/01)
po projektu, ki ga je pod št. 431/02 izdelalo podjetje URBANA
urbanizem projektiranje Kočar in Kočar d.o.o. iz Velenja in po
projektu, ki ga je pod št. 19‑03 izdelal biro Urbanisti d.o.o..
2. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazi‑
dalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golovcu« (Uradni
list RS, št. 69/02, 88/04, 31/10 in 55/10) se tretja alineja prvega
odstavka 2.č člen spremeni tako, da se glasi:
»– etažnost: klet+pritličje ali klet+pritličje+izkoriščeno pod‑
strešje«.
V četrti alineji se za besedilom »naklon strešin 30° do
35°« doda pika in črta besedilo »; za vse objekte je obvezna
opečna barva kritine.«
V prvi alineji točke 2.1. drugega odstavka se za besedilom
»tlorisnih gabaritov« doda besedilo »v pritličju. Pri strmejših
naklonih terena je v kleti dovoljena zazidanost parcele tudi na
območju uvoznih površin kot so označene v grafičnem delu
ZN.«
V tretji alineji se za piko doda besedilo »Streha je lahko
tudi ravna ali enokapna. V strešno kritino ali fasado je mo‑
goče integrirati elemente za koriščenje sončne energije pod
pogojem, da je barva elementov poenotena z barvo kritine ali
obloge. Postavitev elementov za koriščenje sončne energije ni
dovoljena nad slemenom strehe ali na dodatno konstrukcijo.«
V četrti alineji tretjega odstavka se za besedilom »obsto‑
ječega objekta« doda besedilo », lahko je oblikovana tudi kot
terasa k obstoječemu objektu.«
3. člen
V 2.d členu se druga alineja točke 2.1. spremeni tako,
da se glasi:
»– dovoljena je izvedba izzidkov oziroma povečava
osnovnega tlorisa ob pogojih, da se zazidanost zemljišča iz‑
vede znotraj zazidljivega območja ter da zazidana površina
objekta ne presega faktorja Fz 0,4.«
V točki 2.2. se za besedilom »nezazidljivo območje« črta
pika in doda besedilo », razen v kletni etaži, ko je le‑ta vko‑
pana s treh strani in je površina nad njo izvedena kot »zelena
streha.«
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Prva alineja točke 3.1. se črta.
V četrti točki se doda nova točka 4.3., ki se glasi:
»Pri objektih z evid. št. od 1–10 je dovoljena izvedba kleti
v območju, ki je v grafičnih prilogah označeno kot nezazidljivo,
s pogojem izvedbe »zelene strehe« nad njo. Etažnost objekta
je lahko klet in pritličje.«
Dosedanje točke 4.3., 4.4. in 4.5. postanejo točke 4.4.,
4.5. in 4.6.
4. člen
Besedilo 2.h člena se dopolni tako, da doda nova 4. toč‑
ka, ki se glasi:
»4. Na območju ZN je dovoljena gradnja opornih zidov kot
premostitev višinskih razlik v primeru strmejšega terena (objekti
1–10) pod pogojem ozelenitve po predhodnem geološkem
mnenju. Za najmanjši dopustni odmik opornih zidov od javne
cestne infrastrukture ali sosednjih parcel je potrebno pridobiti
mnenje pristojnega upravljavca ceste ali pisno soglasje lastnika
sosednjega zemljišča. Pri večjih višinskih razlikah se postavi
oporne zidove kaskadno.«
Dosedanja 4. točka postane 5. točka.
5. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristoj‑
ne republiške in občinske inšpekcijske službe.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-26/2010
Celje, dne 15. marca 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

922.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta dolgo Polje I in ŠRC
Golovec – del (OPPN)

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) je Mestni svet Mestne občine Celje na 5. seji
dne 15. 3. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta dolgo Polje I in ŠRC Golovec – del
(OPPN)
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
(1) S tem odlokom se skladno z Odlokom prostorskih se‑
stavinah dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in prostorskih sestavinah 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)
sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah ZN Dolgo polje I.
in ŠRC Golovec – del (OPPN), v nadaljnjem besedilu: podrobni
načrt.
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(2) Podrobni načrt je izdelal Razvojni center Planiranje
d.o.o. Celje, pod številko projekta 428/08.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa območje podrobnega načrta, pro‑
storske ureditve, ki se načrtujejo s podrobnim načrtom, opis
prostorske ureditve, območje podrobnega načrta, umestitev
načrtovane ureditve v prostor, pogoje priključevanja objektov
na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohra‑
njanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, merila in pogoje za parcelaci‑
jo, etapnost izvedbe prostorske ureditve in velikost dopustnih
odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev in
drugi pogoji, usmeritve za določitev meril in pogojev po prene‑
hanju veljavnosti podrobnega načrta.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v gra‑
fičnem delu podrobnega načrta, ki je skupaj z obvezno prilogo
na vpogled na Mestni občini Celje.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(predmet podrobnega načrta)
(1) S podrobnim načrtom se načrtuje prostorske ureditve
za Celjski sejem.
(2) Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem podrobnim
načrtom, so:
– nova sejemska dvorana,
– krajinska ureditev: zasaditve dreves,
– gospodarska javna infrastruktura.
4. člen
(območje podrobnega načrta)
(1) Območje podrobnega načrta obsega parcele oziroma
dele parcel št.: 1327, 1332, del 1336/1, 1336/2, del 1336/5, del
1337/1, del 1337/4, del 1337/5, 1337/8, 1337/9, del 1366/3 in
del1366/4, vse k.o. Sp. Hudinja.
(2) Površina območja meri 6.552,50 m².
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pi do objekta so omogočeni z obstoječih komunikacij na vseh
straneh, napajanje objekta je predvideno z vzhodne in zahodne
smeri objekta, kjer so predvideni tudi vhodi.
9. člen
(oblikovanje in dimenzije načrtovanega objekta)
(1) Prostor omogoča gradnjo objekta z enako višino, kot je
obstoječa severna dvorana. Predvidena je gradnja sodobnega
objekta v montažni izvedbi.
(2) Objekt je maksimalnih tlorisnih dimenzij 103,1 x
38,0 metra, z nadstreškom na severni strani širine 7,80 metra.
Objekt je pritličen, višina venca do 10,00 m, višina poljubne
strešne konstrukcije s poudarki ne sme presegati obstoječe
hale severno. Oblikovanje objekta se uskladi prvenstveno s
funkcionalnostjo objekta ter ustreznim arhitekturnim izrazom
sejmišča v celoti.
(3) Fasado objekta je mogoče na zahodni in južni strani
se ozeleniti z raznovrstnimi popenjalkami. Popenjavke se sadi
ob napeto mrežo, ki se odmakne od fasade.
(4) Na strehi objekta in na delih fasad je mogoča uredi‑
tev sončne elektrarne oziroma elementov za izrabo sončne
energije.
10. člen
(pogoji zunanje ureditve, zasaditve in zatravitve)
Novih zelenih površin zaradi specifične postavitve v ob‑
močju OPPN ni možno urediti. Zelena zavesa na južnem delu
parcele se izvede z gosto zasaditvijo vertikalno rastočih in
oblikovanih dreves. V okviru zelenice na južni strani se izvede
zadrževalnik za meteorne vode.
11. člen
(pogoji za neoviran dostop do objektov funkcionalno
oviranim ljudem)
Zunanja ureditev se načrtuje in izvede tako, da omogoča
dostope funkcionalno oviranim ljudem.
IV. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
12. člen

III. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

(splošni pogoji priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro)

5. člen

Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske
in telekomunikacijske infrastrukture na območju podrobnega
načrta so:
– Objekt se priključi na obstoječe in predvideno kanaliza‑
cijsko, vodovodno, elektroenergetsko omrežje in elektronsko
komunikacijsko omrežje v območju sejmišča.
– Trase komunalnih in energetskih vodov se medsebojno
uskladijo. Upoštevajo se zadostni medsebojni odmiki in odmiki
od grajenih struktur.
– Gradnja komunalnih naprav in objektov se izvaja uskla‑
jeno.
– Obstoječe komunalne vode se zaščiti.
– V primeru najdbe neevidentirane podzemne komunalne
infrastrukture se obvesti upravljavca.

(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
Območje ureditve se umešča v urbani prostor in se vklju‑
čuje v obstoječi sistem komunikacij in objektov oziroma javne
gospodarske infrastrukture. Drevesa, ki so odstranjena, se
nadomestijo na zahodni strani obstoječe komunikacije.
6. člen
(funkcija območja)
Območje obravnave je stavbno zemljišče, ki se nameni
gradnji nove sejemske dvorane.
7. člen
(urbanistično arhitektonska ureditev)
Z urbanistično arhitektonsko ureditvijo se določa umesti‑
tev objekta, gabariti in oblikovanje objekta in ureditev zelenih
površin.
8. člen
(zasnova)
Predmet obravnave je gradnja nove dvorane. Lokacija
dvorane se nahaja na sedaj obstoječih tenis igriščih. Peš dosto‑

13. člen
(cestno omrežje)
(1) Nova sejemska dvorana se povezuje na obstoječe
prometnice v območju Celjski sejmi.
(2) Peš dostop do objekta se uredi z obstoječih peš po‑
vršin.
(3) Vsi dovozi do objektov in peš površine in so namenje‑
ne hkrati za urgentni in servisni dovoz.
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14. člen
(parkirne površine)
Parkirne površine se zagotovijo v območju sejmišča izven
meje podrobnega načrta.
15. člen
(pogoji in rešitve priključevanja objekta
na vodovodno omrežje)
(1) Predviden objekt je od osi obstoječega javnega vo‑
dovoda oddaljen 2,8 m. Po izvedbi zunanje ureditve se mora
javni vodovod nahajati najmanj 1 m in največ 2,5 m pod novo
koto terena. V nasprotnem primeru je potrebno javni vodovod
prestaviti najmanj 1 m in največ 2,5 m pod novo koto terena
na stroške investitorja. Trasa vodovoda med halo L in bodočo
halo mora biti dostopna za izvajanje vzdrževalnih del na vo‑
dovodu.
(2) Pred začetkom gradbenih del se potrebno pri upra‑
vljavcu naroči izvedbo zakoličbe vodovodnega omrežja ter
nadzor med gradnjo.
(3) Teren nad obstoječim javnim vodovodom se ne obre‑
menjuje s težko gradbeno mehanizacijo.
(4) Oskrba objekta z vodo se uredi iz javnega vodovoda
Lž ø 150 mm, ki je del Osrednjega vodovodnega sistema
Celje.
(5) Predvidi se skupni vodomer v vodomernem jašku zu‑
naj objekta ali v pomožnih prostorih v objektu, preko katerega
se bo merila in obračunala poraba vode za celoten objekt.
(6) Novi hidranti zunaj objekta so del internega vodovo‑
dnega omrežja.
16. člen
(pogoji in rešitve priključevanja objektov
na kanalizacijsko omrežje)
(1) Gradnja je predvidena v območju varovalnega pasu
javne kanalizacije.
(2) Temelji predvidenega objekta morajo biti oddaljeni
najmanj 2 m od osi obstoječega javnega kanala (RZ‑7) oziroma
javni kanal se prestavi najmanj 2 m stran od temeljev objekta
na stroške investitorja. Natančnost vrisa javnega kanala na
priloženi situaciji je omejena, zato se v fazi projektiranja naroči
zakoličbo kanalizacije na terenu.
(4) Obstoječe revizijske jaške na javnem kanalu se presta‑
vi izpod predvidenega objekta – najmanj 3 m stran od objekta,
na stroške investitorja. V vsakem primeru se vgradi na kanalu
RZ‑7 nov revizijski jašek na južni strani objekta in nov revizijski
jašek med obstoječo halo L in bodočo halo. Pri tem se upošte‑
va, da se po zaključku gradnje omogoči dostop do revizijskega
jaška zaradi izvajanja vzdrževalnih del na kanalizaciji.
(5) Po zaključku zunanje ureditve se mora javni kanal
nahajati najmanj 1 m pod novo koto terena.
(6) Pred začetkom gradbenih del se pri upravljavcu ko‑
munalnih vodov naroči zakoličbo kanalizacijskega omrežja ter
nadzor med gradnjo.
(7) Teren nad obstoječo javno kanalizacijo se ne obreme‑
njuje s težko gradbeno mehanizacijo.
(8) Poškodbe javne kanalizacije, nastale kot posledica
obravnavane gradnje, se odpravijo na stroške investitorja.
17. člen
(pogoji in rešitve hidrantnega omrežja)
(1) Ureditev hidrantnega omrežja se izvede preko novo
predvidene vodovodne veje fi 100 mm, ki bo priključena na
obstoječi vodovod fi 80 mm na zahodni strani in na vodovod
fi 150 mm na vzhodni strani predvidenega objekta in bo kot
zanka obkrožala predviden objekt. Na predvideno vodovodno
vejo bodo priključeni zunanji hidranti. Trasa vodovodnega pri‑
ključka oziroma predvidenega vodovoda je vrisana v situacijo
zazidalnega načrta.
(2) Novi hidranti zunaj objekta so del javnega vodovo‑
dnega omrežja.
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18. člen
(pogoji in rešitve odvajanja padavinskih odpadnih voda)
(1) Izvedejo se ukrepi za zmanjšanje odtoka padavinskih
voda s strehe in utrjenih površin v kanalizacijo v skladu z veljav‑
nimi pravilniki. Za meteorne vode s streh se uredita podzemni
in nadzemni zadrževalnik.
(2) Komunalne odpadne vode iz objekta se speljejo v
RZ‑7 preko predvidene »fajfe«, na južni strani predvidene
hale, skupaj s padavinskimi odpadnimi vodami, ki bodo spelja‑
ne preko odprtega zadrževalnika meteornih vod. Padavinske
odpadne vode s severne strani se vodijo preko podzemne‑
ga zadrževalnika meteornih vod (povozne površine) in preko
»fajfe« priključene na RZ‑7. V primeru, da je priključek možno
izvesti nad temenom kanalizacijske cevi kanala RZ‑7, je možen
priključek preko revizijskega jaška.
(3) Interna kanalizacija, ki poteka skozi prostore pod ni‑
vojem terena, se izvede brez priključkov in brez prekinitev, ki bi
lahko povzročale povratno zaplavitev objekta. Odpadne vode
iz prostorov pod nivojem terena se spelje v javno kanalizacijo
preko črpališč.
19. člen
(pogoji in rešitve priključevanja objektov
na električno omrežje)
(1) Energija za napajanje objektov v območju OPPN
»Spremembe in dopolnitve ZN Dolgo polje I in ŠRC Golovec –
del« je na voljo na obstoječem odjemnem mestu za meritvami
porabe električne energije – TP Golovec II.
(2) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za objekte v
predvidenem območju si mora investitor od Elektro Celje d.d.
pridobiti soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje, v
katerem bodo podani tehnični parametri za nadaljnje načrto‑
vanje.
20. člen
(pogoji in rešitve priključevanja objektov na elektronsko
komunikacijsko omrežje)
Nova sejemska dvorana se priključuje na interni sistem
elektronsko komunikacijskega omrežja.
21. člen
(ogrevanje objektov)
Objekt ne bo priključen na toplovodno omrežje. Za ogre‑
vanje bodo uporabljeni alternativni viri energije.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
22. člen
(ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Območje se nahaja v zavarovanem arheološkem ob‑
močju Celje – Arheološko najdišče Celje (EŠD56). Na osnovi
Evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine investitor
zagotavlja izvedbo predhodnih arheoloških raziskav, predhodno
vrednotenje arheološkega potenciala za določitev natančnejših
ukrepov varstva. Vrednotenje se izvede s strojnim testnim jar‑
kom v širini žlice delovnega stroja in dolžini 50 m. Na osnovi
rezultatov predhodnih arheoloških raziskav se opredelijo na‑
daljnji postopki varstva.
(2) Kulturno varstveno soglasje za raziskavo in od‑
stranitev izda minister za kulturo. Raziskavo in odstranitev
nadzoruje Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
odstranitev opravi oseba, usposobljena za izvajanje arhe‑
oloških raziskav.
(3) Pri izvedbi strojnega testnega jarka za arheološke
raziskave je potrebno ustrezno označiti in zaščititi kolektor
RZ 7.
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VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
23. člen
(rešitve in pogoji upravljanja in urejanja voda)
(1) Območje je do izvedbe celovitih protipoplavnih ukre‑
pov vodotokov Savinja in Hudinja lahko poplavljeno. Načrtovani
objekt se nahaja na območju srednje poplavne nevarnosti, kota
poplavnih voda je 65 cm nad koto terena. Skladno z uredbo o
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in poseganja v pro‑
stor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja so predvideni omilitveni ukrepi.
Objekt se načrtuje tako, da je nad koto pritličja 237,13 do kote
238,14, to je 35 cm nad koto poplavnih voda, vodotesen. Na‑
črtovane odprtine v stenah objeta se protipoplavno varujejo z
mobilnimi vodotesnimi zaporami. Kota terena se ne dvigne nad
koto sosednjih zemljišč. Vse ureditve se izvedejo skladno s
projektom Strokovne podlage za območje Golovec, Hidrološko
hidravlična analiza, št. proj. 1/11, Hidrosvet d.o.o., Celje.
(2) Odvajanje in čiščenje odpadnih vod se uredi v skladu s
Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
vode.
(3) Zmanjšan odtok padavinskih voda z utrjenih površin se
uredi preko podzemnega ali nadzemnega zadrževalnika.
24. člen
(varstvo tal)
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da se prizadene čim
manjše talne površine.
(2) Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in grad‑
beni stroji, ki so tehnično brezhibni, ter le takšne vrste materi‑
alov, za katere obstajajo dokazila o neškodljivosti za okolje. S
prometnih površin, gradbenih površin in odlagališč gradbenega
materiala se omeji in prepreči emisije prahu. S teh površin se
preprečiti tudi odtekanje vode na travnate površine.
(3) Pri gradnji se humus odstrani in pravilno deponira.
Viške zemljine se uporabi pri urejanju zelenic.
25. člen
(varstvo kakovosti voda)
(1) Varstvo kakovosti voda se zagotavlja z izvedbo ka‑
nalizacije za odvod odpadne vode in izvedbo oljnih lovilcev na
voznih površinah.
(2) Odvajanje odpadnih voda iz območja urejanja se uredi
v skladu s pogoji, določenimi v Uredbi o emisiji snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja. Na me‑
teorno kanalizacijo se dovoli priključiti le tiste meteorne vode,
ki ne presegajo dopustnih parametrov za izpust neposredno v
vode v skladu z določili zgoraj navedene uredbe.
26. člen
(varstvo zraka)
(1) Zaradi zmanjševanja onesnaževanja zraka s prašnimi
emisijami in emisijami plinov gradbenih strojev med gradnjo se
upošteva naslednje ukrepe za varstvo zraka:
– primerno razporeditev in ureditev začasnih in drugih
dovoznih poti na gradbišče,
– zaradi zmanjšanja prašenja ob sušnih dnevih se predvi‑
di zadostno močenje prevoznih poti in odkritih površin.
(2) Ogrevanje se vrši občasno z dostavljeno aparaturo.
27. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje prostorskega načrta se opredeli s III. sto‑
pnjo varstva pred hrupom. Med gradnjo se ne presega mejne
ravni hrupa. Upošteva se predpise o emisijskih normah pri
gradbeni mehanizaciji in prevoznih sredstvih. Vsa hrupna dela
se izvaja v dnevnem času v skladu s predpisi o varstvu pred
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hrupom. Zvočni signali na gradbišču se uporabljajo le v nujnih
primerih.
(2) Hrup v času izvedbe ne bo vplival na poslabšanje
razmer v okolju.
28. člen
(pogoji osončenja)
(1) Postavitev objekta bo vplivala na osenčenje objektov
severno od predvidenega objekta.
(2) Osončenje obstoječih objektov izven območja obravnave
na južni strani predvidenega objekta se ne bo poslabšalo.
29. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)
(1) Razsvetljava se uredi tako, da ne povzroča svetlob‑
nega onesnaževanja. Vse svetilke in drugo osvetljevanje se
izvedejo tako, da je svetloba usmerjena izključno v tla.
(2) Na južno fasado objekta se ne postavi svetilk, ki bi
lahko vplivale na neprimerno povečano osvetljenost območja.
30. člen
(pogoji zbiranja in odvoza odpadkov)
(1) Način zbiranja in odvoz odpadkov se izvaja v skladu
z določili, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki v občini.
Posode za odpadke se postavi na ekološko tehnično brezhiben
prostor, lahko tudi v objekt. Lokacija, kjer se odpadki zbirajo, se
uredi tako, da je dostopna vozilom za odvoz odpadkov.
(2) Gradbene odpadke, ki nastanejo pri gradnji, se od‑
strani izven območja podrobnega načrta, skladno z veljavno
zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
31. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se za‑
gotavlja z nepozidanimi površinami, kamor je možen umik v
primeru požara in potresa.
(2) Varstvo pred poplavami se zagotovi z ustrezno zasno‑
vanim objektom, skladno z določili tega odloka.
32. člen
(pogoji za varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost objektov se zagotovi z dovozi za in‑
terventne vozila po obstoječem internem omrežju povoznih po‑
vršin. Dostop za interventna vozila do objektov po obstoječem
internem omrežju povoznih površin. Varen umik se zagotovi na
zunanje površine, dovozne in parkirne površine.
(2) Izgradnja vodovodnega in hidrantnega omrežja ter
vodnih zadrževalnikov zagotavlja, da preskrba s požarno vodo
ne bo okrnjena. Viri za zadostno oskrbo vode za gašenje se
zagotovijo iz vodovoda preko hidrantnega omrežja. Pri načrto‑
vanju hidrantnega omrežja se upošteva Pravilnik o tehničnih
normativih za hidrantno omrežje in gašenje požarov.
(3) Način varovanja pred požarom za objekt in dobrine se
opredeljen v PGD projektu skladno z določili Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 105/06) in Pravilnikom
o požarno varnostnih zahtevah (Uradni list RS, št. 42/93).
(4) Med objekti se zagotavljajo ustrezni odmiki in potrebne
protipožarne zaščite. Na osnovi izračuna požarne obremenitve se
pri projektiranju in izvedbi novih objektov upošteva takšne materia‑
le in njih zaščite, ki so varni pred požarom in širjenjem požara.
(5) Za objekte, ki so določeni v Pravilniku o študiji požarne
varnosti, se mora v sklopu projektne dokumentacije izdelati
študija požarne varnosti oziroma zasnova požarne varnosti. In‑
vestitor je pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja
dolžan pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam.
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33. člen

XI. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL
IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI
PODROBNEGA NAČRTA

(pogoji za varstvo pred potresom)
Območje podrobnega načrta se nahaja na seizmičnem
območju z intenziteto VII. stopnje potresne ogroženosti po
EMS. Pri projektiranju se upošteva potresno varnost v skladu
z zakonodajo. Upošteva se podatek projektnega pospeška tal,
ki na tem območju znaša 0,150 g.
34. člen
(pogoji za neoviran dostop do objektov funkcionalno
oviranim ljudem)
Vse ureditve javnih poti se načrtujejo in izvedejo tako, da
omogočajo dostope funkcionalno oviranim ljudem.

39. člen
(prenehanje veljavnosti podrobnega načrta)
(1) Po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta se ob‑
močje podrobnega načrta vključi v enoto urejanja, ki vključuje
območje sejmišča.
(2) S tem odlokom se razveljavi dele določil Odloka o
zazidalnem načrtu Dolgo polje in ŠRC Golovec (Uradni list
SRS, št. 14/86 s spremembami in dopolnitvami), ki se nanašajo
na parcele obravnavane v tem odloku.
XII. KONČNA DOLOČBA

VIII. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO

40. člen

35. člen
(merila in pogoji za parcelacijo)
(1) Lomne točke parcel se opredelijo po Gauss‑Krueger‑
jevem koordinatnem sistemu.
(2) Parcelne meje:
– V postopku realizacije načrtovanih ureditev se meje
parcel prilagodijo obstoječim podatkom zemljiškega katastra v
naravi, dejanskemu stanju katastrskih mej, če s tem bistveno
ne spremenijo predvidene ureditve. V postopku izvajanja se
dovoli sprememba parcelnih mej za ±1.00 m.
– Pri prenosu parcel na teren se upošteva dejansko stanje
(razlika med katastrsko odmero in topografskim načrtom).

(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-01/2009
Celje, dne 15. marca 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

36. člen

923.

(etapnost izvedbe)
Objekt s pripadajočo zunanjo ureditvijo in javno gospodar‑
sko infrastrukturo se izvede v eni fazi.
IX. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH
REŠITEV
37. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri realizaciji podrobnega načrta so dopustna odstopanja
od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadalj‑
njem preučevanju prometnih, tehnoloških, geoloških, hidroloških,
geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so
primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega in oblikovalske‑
ga vidika, s katerimi se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske
razmere oziroma spremeniti arhitekturna zasnova.
(2) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstav‑
ka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo
soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih
posegajo ta odstopanja.
(3) Dopustna so odstopanja:
– dopustna so odstopanja pri določenih tlorisnih dimenzi‑
jah objekta do 5% navzgor ali 20% navzdol,
– pri višinskih gabaritih do 20% navzgor ali navzdol,
– določitev kote pritličja se uskladi v načrtu zunanje ure‑
ditve,
– dopustna je druga lokacija zadrževalnika za meteorne
vode.
X. DRUGI POGOJI
38. člen
(nadzor)
Nadzorstvo nad izvajanjem odloka opravljajo pristojne
občinske in republiške inšpekcijske službe.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o parcialnem zazidalnem načrtu Slatina
(cona A in delno B)

Na podlagi 61. in 98. člena Zakona o prostorskem načr‑
tovanju (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) je Mestni svet Mestne občine Celje na
5. seji dne 15. 3. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o parcialnem zazidalnem načrtu Slatina
(cona A in delno B)
1. člen
V Odloku o parcialnem zazidalnem načrtu Slatina (cona
A in delno B) (Uradni list RS, št. 60/03) se v 3. členu doda novi
peti odstavek, ki glasi:
»(5) Območje podrobnega načrta obsega tudi parcele ozi‑
roma dele parcel št.: 814/2, 814/6, 814/7, vse k.o. Šmartno«.

glasi:

2. člen
V 4. členu se na koncu doda nova dvanajsta alineja, ki

»– na parcelah 841/2, 841/6, 814/7, vse k.o. Šmartno, se
dovoljuje izgradnja novih individualnih stanovanjskih in eno‑
stavnih ter nezahtevnih objektov.«
3. člen
V 5. člen se doda nov osmi odstavek, ki glasi:
»(8) Na parcelah 814/2, 814/6, 814/7, vse k.o. Šmartno,
se dovoljuje:
– gradnja sodobnih, arhitekturno kvalitetnih ter energet‑
sko učinkovitih stanovanjskih objektov,
– novogradnje morajo biti v gabaritih prilagojene gabari‑
tom obstoječe pozidave in praviloma ne presegajo višine dveh
etaž ter kleti; prizidki so dopustni do višine obstoječega objekta; v
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mejah funkcionalnega zemljišča in do 50% volumna obstoječega
objekta; nadzidave so dopustne do predpisane etažnosti;
– objekti, ki imajo zazidano površino večjo od 150 m2 mo‑
rajo biti oblikovani tako, da je stavbna masa prilagojena tipologiji;
naklon, barva in tekstura strešin morajo biti usklajeni z značajem
naselja;
– pri lociranju novogradenj in prizidkov je treba upoštevati
predpisane odmike od prometnih površin in infrastrukturnih ter
energetskih vodov ter sosednjih objektov. Upoštevati je gradbene
linije, ki so izražene v prostoru.«
4. člen
V 7. členu se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– dovoljena je gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov
za lastne potrebe v skladu z veljavno zakonodajo ter fotovoltaičnih
elementov na fasadah in v ravnini strešin objektov. Postavitev ele‑
mentov za koriščenje sončne energije ni dovoljena nad slemenom
strehe ali na strešino dodano konstrukcijo izven ravnine strehe.«
5. člen
V 12. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek,
ki se glasi:
»(2) Na parcelah 814/2, 814/6, 814/7, vse k.o. Šmartno, je
mogoča gradnja objektov pod pogoji, ki jih h gradnji podajo nosilci
urejanja prostora, vključno z odmikom od VN voda, ki prečka
območje.«
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
(1) S tem odlokom se skladno z Odlokom prostorskih sesta‑
vinah dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986
do leta 2000 in prostorskih sestavinah srednjeročnega družbene‑
ga 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) sprejme Odlok
o spremembah in dopolnitvah Odloka o parcialnem zazidalnem
načrtu Slatin (Cona A in delno B), v nadaljnjem besedilu: podrobni
načrt.
(2) Podrobni načrt je izdelal NAP, Nande Korpnik, s.p., Celje,
pod številko projekta NAP‑86‑04.
(3) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafič‑
nem delu podrobnega načrta, ki je skupaj z obvezno prilogo na
vpogled na Mestni občini Celje.
7. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem odloka opravljajo pristojne ob‑
činske in republiške inšpekcijske službe.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-01/2009
Celje, dne 15. marca 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.
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PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o plačah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih organov Občine Črenšovci
1. člen
Spremeni se IV. poglavje Pravilnika o plačah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles ob‑
činskega sveta ter članov drugih organov Občine Črenšovci
(Uradni list RS, št. 23/07) in glasi:
»IV. SEJNINE ČLANOM VAŠKIH ODBOROV«.
2. člen
Spremeni se 14. člen pravilnika, ki na novo glasi:
»Članom vaških odborov pripada nagrada v obliki sejnine
za udeležbo na sklepčni seji vaškega odbora v naslednjem
neto znesku:
– 20,00 EUR članu vaškega odbora,
– 25,00 EUR predsedniku vaškega odbora in članu VO,
ki piše zapisnik.
V primeru, da je zapisnikar istočasno predsednik VO se
sejnina predsedniku ne povečuje.«
3. člen
Te spremembe pravilnika začnejo veljati osmi dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sejnine se izplačujejo od dneva sprejema tega pravilnika.
Št. 0320-04/2011-40
Črenšovci, dne 3. marca 2011
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

DOBREPOLJE
925.

Odlok o proračunu Občine Dobrepolje
za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05, 60/07, 94/07 – UPB2, 27/08 Odl.
US: Up‑2925/07‑15, U‑I‑21/07‑18, 76/08, 100/08 Odl. US:
U‑I‑427/06‑9, 79/09, 14/10 Odl. US: U‑I‑267/09‑19, 51/10,
84/10 Odl. US: U‑I‑176/08‑10), 29. člena Zakona o javnih fi‑
nancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10
– ZUKN, 107/10) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Ura‑
dni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na
5. redni seji dne 15. 3. 2011 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2011
ČRENŠOVCI
924.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah
in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,
članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih organov Občine Črenšovci

Na podlagi 13. in 47. člena Statuta Občine Črenšovci
(Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci
na 4. seji dne 3. 3. 2011 sprejel

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Dobrepolje za leto 2011
določajo struktura in višina proračuna, postopki izvrševanja ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
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2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat‑
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za
leto 2011 določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.

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

70

71

72

73
74

II.
40

41

42
43

v EUR
Proračun
2011
4.725.966
3.297.450
2.709.829
2.388.729
189.100
132.000
587.621
412.121
2.000
4.500
7.000
162.000
284.920
119.729
165.191
0
0
1.143.596
406.096
737.500
6.615.806
1.101.904
183.450
32.362
616.620
0
269.472
1.224.296
15.000

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali
PRIMANJKLJAJ (I. ‑II.)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV
75
PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil – od
posameznikov
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSO.
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.‑V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.‑VIII.‑IX.=‑III)
XII. PRENOS SREDSTEV NA RAČUNIH

170.200
32.081

840
840
840
0
0
0
0
0
0
0
840
0
0
0
0
0
0
1.889.000
0
1.889.840
1.889.000

Posebni del proračuna sestavlja finančni načrt nepo‑
srednega uporabnika, ki je razdeljen na naslednje program‑
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisano s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Program je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Dobrepolje.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

810.400
178.448
220.448
4.087.325
4.087.325
202.281
0

–1.889.840

3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta (PPK4).
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
tudi:

Poleg prejemkov iz 43. člena ZJF so namenski prejemki

– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odva‑
janja odpadnih voda, ki se uporabi za določene investicije s
področja odvajanja odpadnih voda,
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– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odla‑
ganja odpadkov, ki se uporabi za določene investicije s podro‑
čja odlaganja odpadkov,
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (UPB1 – 3/07).
Neporabljeni namenski prejemki se prenesejo v proračun
tekočega leta, razen prihodkov iz naslova lastne dejavnosti
neposrednih proračunskih uporabnikov.
Pravice porabe na proračunskih postavkah: 0301002
Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij med osnov‑
nimi plačami – župan, 0406003 Namenska sredstva za
odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami – uprava,
0418006 Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij med
osnovnimi plačami – knjižnica in 0419010 Namenska sred‑
stva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami – šola,
ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje
leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje‑
ti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Razporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhod‑
kov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financi‑
ranja ni dovoljeno.
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potreb‑
na dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju proračuna ni
bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov
ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo s sredstvi
drugih postavk posameznega področja proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora‑
čuna med področji in glavnimi programi v okviru posameznega
področja, določenimi v bilanci odhodkov, če s tem ni bistveno
ogroženo izvajanje nalog na posameznem področju, za katera
so bila zagotovljena sredstva z občinskim proračunom, odloča
župan, in sicer: na področju vseh vrst investicij in vzdrževanju
cest do višine 30.000 EUR, na ostalih področjih pa do višine
15.000 EUR.
Župan odloča tudi o odprtju novega štirimestnega konta v
okviru proračunske postavke, če je to potrebno za izvedbo pra‑
vilne knjigovodske evidence. Šestmestne podkonte pa določa
računovodska služba glede na vsebino poslovnega dogodka in
predpisanega kontnega načrta.
Prerazporeditev pravice porabe iz četrtega odstavka tega
člena in odprtje novega konta iz petega odstavka tega člena,
župan odobri s pisnim sklepom iz katerega je razvidno, na ka‑
teri proračunski postavki in kontu se pravica porabe povečuje in
na katerih se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen,
oziroma na kateri proračunski postavki se odpira nov konto.
Župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu o izvede‑
nih prerazporeditvah. Prvič poroča v okviru poročila o izvrševa‑
nju proračuna za prvo polletje, drugič pa v okviru zaključnega
računa, ko občinskemu svetu poroča o veljavnem proračunu
in njegovi realizaciji.
Med letom prispela proračunska sredstva za določen na‑
men, se lahko porabijo za namen, za katerega so bila prejeta.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu
za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno
naročilo za celotno vrednost večletnega projekta, ki je vključen
v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice
porabe na postavki proračuna za tekoče leto. V razpisnih po‑
gojih javnega naročila se morajo opredeliti pogoji za sklenitev
pogodbe na način iz naslednjega odstavka.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi‑
cijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70%
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pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
– v letu 2012 do višine 80% navedenih pravic porabe,
– v ostalih prihodnjih letih pa 10% navedenih pravic po‑
rabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30% obsega
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi in zakupnimi
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica
preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na prejemnika in
za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih proračunskih uporabnikov.
Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov do
20% njihove vrednosti. Projekte, katerih vrednost se spremeni
za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovana
po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v viši‑
ni 4.200 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve občine za na‑
mene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah
do višine 7.000 EUR za posamezen namen, odloča župan in o
uporabi sredstev obvesti občinski svet.
9. člen
(splošna proračunska rezervacija)
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov
vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska
rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se dodeljuje‑
jo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu
niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno
porabo na ravni občine in
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proraču‑
nu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu,
ki jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Porabljena sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo,
če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije ob‑
činskega proračuna odloča župan.
10. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem
besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega
proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu
občinskega proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom
določena sredstva za posamezne namene.
Uporabniki so dolžni občinski upravi predložiti finančne
načrt za naslednje proračunsko obdobje do 31. oktobra teko‑
čega leta in poročilo o porabi proračunskih sredstev za preteklo
leto do 1. marca.
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11. člen
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih
dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posa‑
mezno področje.
Poraba sredstev za opravljanje nalog na posameznih po‑
dročjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za posa‑
mezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno na‑
logo, izstavljenega računa, zahtevka oziroma sklepa župana.
Proračunski uporabniki morajo za nabavo opreme, in‑
vesticijska in vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije
skleniti pogodbo z izvajalcem oziroma uporabnikom storitve v
skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
12. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 100 EUR odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina
Dobrepolje, v letu 2011 ne sme preseči skupne višine glavnic
do največ 8% realiziranih prihodkov v letu 2010. O dajanju
soglasij k zadolževanju javnih podjetij in javnih zavodov odloča
župan.
Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževa‑
nja občine.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranja Občine Dobrepolje v
letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-25/2010
Videm, dne 15. marca 2011
Župan
Občine Videm
Janez Pavlin l.r.

GORENJA VAS - POLJANE
926.

Pravilnik o sofinanciranju turističnih
dejavnosti društev na območju Občine
Gorenja vas - Poljane

Na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja tu‑
rizma (Uradni list RS, št. 2/04) in Statuta Občine Gorenja

Uradni list Republike Slovenije
vas ‑ Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, Uradni list
RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas ‑ Poljane
na 4. redni seji dne 17. 3. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev
na območju Občine Gorenja vas - Poljane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in merila za sofi‑
nanciranje turističnih dejavnosti društev na območju Občine
Gorenja vas ‑ Poljane.
2. člen
Upravičenci do sredstev so društva, ki izpolnjujejo nasle‑
dnje pogoje:
– da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
– da imajo sedež na območju Občine Gorenja vas ‑ Po‑
ljane,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu (vsaj 2/3 občanov
Občine Gorenja vas ‑ Poljane),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in or‑
ganizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na
področju turizma,
– da izvajajo organizirano redno dejavnost,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne za‑
konske ter poslovne obveznosti,
– da vsako leto redno dostavijo občini podatke o član‑
stvu, finančni in vsebinski program ter poročilo o realizaciji
programa.
3. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje turističnih dejav‑
nosti društev na območju Občine Gorenja vas ‑ Poljane.
Predmet tega pravilnika niso sredstva za investicije v
prostore društev in stalni neprogramski stroški društev.
Aktivnosti, ki se sofinancirajo iz katerekoli druge postavke
občinskega proračuna, niso predmet tega pravilnika.
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene aktivnosti
iz drugih proračunskih občinskih virov, ne more uveljavljati te
pravice ponovno prek tega razpisa. Ravno tako ne sme dru‑
štvo, ki so mu bila odobrena sredstva iz naslova tega razpisa,
kandidirati z istimi aktivnostmi za druga sredstva iz proračuna
Občine Gorenja vas ‑ Poljane.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
4. člen
Višina sredstev za sofinanciranje turističnih dejavnosti
društev na območju Občine Gorenja vas ‑ Poljane se določi v
proračunu občine. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega
razpisa, ki ga objavi župan v javnem glasilu oziroma v sredstvih
javnega obveščanja.
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– okvirno vrednost finančnih sredstev,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo prosilci priložiti k
prijavi,
– naslov, na katerega prosilci vložijo prijave,
– rok za oddajo prijav,
– rok, v katerem bodo prosilci obveščeni o izidu javnega
razpisa.
Društva se prijavijo na razpis z razpisno dokumentacijo,
ki jo pripravi občinska uprava.
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5. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji
obravnava Komisija za odpiranje in ocenjevanje prijav, prispelih
na Javni razpis s področja malega gospodarstva in turizma,
ki pripravi predlog višine sofinanciranja. Predlog razdelitve
sredstev se posreduje županu, ki o delitvi sredstev odloči s
sklepom.
Z društvi sklene Občina Gorenja vas ‑ Poljane pogodbo
o sofinanciranju.
Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov društva,
– navedbo aktivnosti, ki se sofinancirajo,
– višino dodeljenih sredstev in način sofinanciranja,
– način nadzora nad porabo sredstev,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske po‑
rabe sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja
programa aktivnosti.
Sredstva se prosilcem dodeljujejo v obliki dveh dotacij;
prva (40%) po podpisu pogodbe med Občino Gorenja vas ‑ Po‑
ljane in prosilcem, druga (60%) pa po predloženem finančnem
in vsebinskem poročilu o realizaciji programa društva.
III. VSEBINSKA DOLOČILA
6. člen
Predmet sofinanciranja turističnih dejavnosti društev na
območju Občine Gorenja vas ‑ Poljane so praviloma aktivnosti
z naslednjimi vsebinami:
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega
pomena: predstavitev občine in društva na raznih sejmih, raz‑
stavah in drugih prireditvah doma in v tujini ipd.,
– izdajanje promocijskega materiala: zgibanka, razgle‑
dnice, glasilo ipd.,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje
pri aktivnostih pospeševanja turizma: organizacija in izvedba
delavnic, predavanj, okrogle mize ter raznih tekmovanj (npr.
»najlepše urejena hiša« ipd.),
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne de‑
diščine, urejanja in olepševanja okolja ter oblikovanje turistič‑
nih produktov s področja rekreacijskih aktivnosti: ureditev in
vzdrževanje kolesarskih poti, razgledišč, izdelava in urejanje
tematskih, učnih ter pohodnih poti, čistilne akcije ipd.,
– organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalne‑
ga in širšega pomena, obogatene z raznovrstnimi tematskimi
vsebinami,
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka: or‑
ganizacija delavnic za otroke in mladino,
– šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospe‑
ševanja turizma: izobraževanje članov društva, organiziranje
raznih delavnic, predavanj ipd.,
– oblikovanje novih turističnih proizvodov in turistične
ponudbe kraja.
IV. MERILA
7. člen
Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja
naslednjih meril:
1. Število članov v društvu:
– do petdeset članov
25 točk
– nad petdeset članov
50 točk
2. Aktivnosti v razpisanem letu:
2.1. izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pome‑
na:
2.1.1. predstavitev občine in dru‑
štva na raznih sejmih, razstavah in dru‑
gih prireditvah v Sloveniji (društvo navede
število predvidenih predstavitev, vendar
največ 10, v poročilu pa navede kraj pred‑
stavitve)
25 točk/predstavitev
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2.1.2. predstavitev občine in društva
na raznih sejmih, razstavah in drugih pri‑
reditvah v tujini
50 točk/predstavitev
2.2. izdajanje promocijskega materiala:
2.2.1. zgibanka
30 točk/zgibanko
2.2.2. razglednice
30 točk/razglednico
2.2.3. lastno glasilo
25 točk/leto
2.3. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktiv‑
nostih pospeševanja turizma:
2.3.1. organizacija in izvedba raznih
tekmovanj (največ 3)
100 točk/tekmovanje
2.3.2. organizacija in izvedba okro‑
gle mize, predavanj
15 točk/predavanje
2.4. akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine,
urejanja in olepševanja okolja ter oblikovanje turističnih produktov
s področja rekreacijskih aktivnosti:
2.4.1. izdelava novih tematskih, uč‑
nih in pohodnih poti
100 točk/leto
2.4.2. vzdrževanje tematskih in po‑
hodnih poti
25 točk/leto
2.4.3. ureditev novih kolesarskih in
sprehajalnih poti, razgledišč
50 točk/leto
2.4.4. vzdrževanje kolesarskih in
sprehajalnih poti, razgledišč
25 točk/leto
2.4.5. čistilne akcije
25 točk/leto
2.4.6. urejanje nasadov in gredic 20 točk/leto
2.4.7. akcije na področju ohranjanja
kulturne in naravne dediščine
50 točk/leto
2.5. organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in
širšega pomena:
2.5.1. poldnevna prireditev
50 točk/prireditev
2.5.2. celodnevna prireditev:
2.5.2.1. etnografske, etnološke pri‑
reditve
250 točk/prireditev/dan
2.5.2.2. ostale prireditve
100 točk/prireditev/dan
2.5.3. društvo je organizator in izva‑
jalec prireditve
25 točk/prireditev
2.5.4. v okviru prireditve sodeluje
več društev
25 točk/prireditev
2.6. aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka:
2.6.1. organizacija delavnic za otro‑
ke in mladino
25 točk/leto
2.7. šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja
turizma:
2.7.1. organiziranje raznih delavnic, 15 točk/delavnico,
predavanj
predavanje
2.7.2. izobraževanje članov društva 25 točk/leto
2.8. oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe:
2.8.1. oblikovanje nove turistične
ponudbe (programov, proizvodi)
100 točk/leto
2.8.2. trženje obstoječe turistične
ponudbe (programov)
25 točk/leto.
Seštevek vseh točk daje vsoto, ki določa višino sofinan‑
ciranja v sorazmerju skupnega števila vseh društev in razpo‑
ložljivih sredstev.
8. člen
Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna
vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in
skupnega števila točk ovrednotenih aktivnosti.
9. člen
Če društvo sredstev ne porabi namensko, občina prekine
pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev,
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
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Društvo, ki krši določila prvega odstavka tega člena, ne
more kandidirati za sredstva iz občinskega proračuna na na‑
slednjem javnem razpisu občine.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Porabniki občinskih proračunskih sredstev so dolžni izva‑
jati turistično dejavnost v skladu s tem pravilnikom.
11. člen
Občinska uprava je dolžna spremljati izvajanje turistične
dejavnosti društev, ki je predmet tega pravilnika.
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2.
Organizatorji referendumske kampanje opravijo plakati‑
ranje sami. Pri tem morajo zagotoviti enakopravnost za vse
organizatorje referendumske kampanje.
Občina ne nosi odgovornosti za poškodbe ali prekrivanje
plakatov.
Kolikor organizatorji referendumske kampanje v 15 dneh
po poteku volitev ne bodo odstranili propagandni material, ga
bo na njihove stroške odstranilo Javno komunalno in gostinsko
podjetje, Pindža d.o.o.
Št. 007-0002/2011-2
Gornji Petrovci, dne 17. marca 2011
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

12. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
sofinanciranju dejavnosti turističnih društev na območju Občine
Gorenja vas ‑ Poljane (Uradni list RS, št. 106/05, z dne 25. 11.
2005).
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-003/2011-001
Gorenja vas, dne 17. marca 2011
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

GORNJI PETROVCI
927.

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe
plakatnih mest za referendum o Zakonu
o malem delu

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 105/08) in 16. člena
Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je
Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 4. redni seji dne 16. 3.
2011 sprejel

POGOJE
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest
za referendum o Zakonu o malem delu
1.
Za čas referendumske kampanje o Zakonu o malem delu,
Občina Gornji Petrovci določa naslednja brezplačna plakatna
mesta:
– oglasne deske pri avtobusnih postajališčih,
– oglasne deske velikosti 2 x 3 m na lokacijah: Križevci,
Gornji Petrovci, Šulinci.
Organizatorji referendumske kampanje smejo postaviti
začasna plakatna mesta v 20 m pasu ob vseh regionalnih in
lokalnih cestah na območju Občine Gornji Petrovci in ne bližje
kot 2 m od roba utrjenega cestišča, razen na kandelabrih in
ob pločnikih.
Plakatiranje izven plakatnih mest, določenih za plakati‑
ranje, je organizatorjem referendumske kampanje dovoljeno
le s soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel,
stavb, drugih objektov ali zemljišča, na katerem se bo izvedlo
plakatiranje.
Plakatiranje ni dovoljeno na čakalnice na avtobusnih po‑
stajališčih.
Pri nameščanju plakatov je potrebno spoštovati določila
Zakona o volilni in referendumski kampanji.

IG
928.

Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Ig

Na podlagi 20. do 20.c člena Zakona o vrtcih (Uradni
list RS, št. 10/05 in 25/08, 36/10) in Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno izobraževalnega zavoda vrtec Ig (Uradni list
RS, št. 61/08) je Občinski svet Občine Ig na 4. seji z dne 9. 3.
2011 sprejel

PRAVILNIK
o sprejemu otrok v Vrtec Ig
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok v Vrtec Ig (v
nadaljnjem besedilu: vrtec), sestavo in način dela komisije za
sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
Ta pravilnik določa tudi izpis, prerazporeditve otrok in
rezervacije in določila o plačevanju oskrbnine.
II. VPIS IN SPREJEM OTROK
2. člen
Vrtec sprejema predšolske otroke od dopolnjenega pr‑
vega leta starosti oziroma, ko dopolnijo starost najmanj enajst
mesecev do vstopa v osnovno šolo, če starši ne uveljavljajo
več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti
z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vr‑
tec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo
posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v
obliki polne odsotnosti z dela.
3. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje pro‑
grame na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec najmanj
1‑krat letno (predvidoma v mesecu februarju) objavi javni vpis
novincev za naslednje šolsko leto.
4. člen
Za vse enote vrtca na območju Občine Ig je uveden eno‑
ten vpis otrok, vzpostavljena je centralna evidenca vpisanih
otrok in veljajo enaki kriteriji.
Starši oziroma skrbniki (v nadaljnjem besedilu: starši)
vpišejo otroka v vrtec tako, da izpolnijo in oddajo vlogo za vpis
otroka v vrtec na posebnem obrazcu.
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Vlogo za vpis otroka dobijo starši na upravi vrtca, v enotah
vrtca in na spletni strani vrtca in Občine Ig.
Vlogo za vpis otroka v vrtec vložijo starši na upravi vrtca
osebno ali po pošti vse leto. Vrtec staršem dodeli šifro otroka.
Če ni prostih mest v vrtcu, vrtec o tem obvesti starše.
Vse vloge, ki so vložene oziroma oddane osebno ali pri‑
poročeno po pošti do 31. 3. tekočega leta, se obravnavajo za
naslednje šolsko leto.
Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi upo‑
rabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko
starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi
po e‑pošti, telefonu ali ustno. O tem se napiše uradni zazna‑
mek. Če vloga ni dopolnjena se jo obravnava in o sprejemu
otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje.
5. člen
Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kolikor dopuščajo norma‑
tivi za oblikovanje oddelkov.
6. člen
Če je število prispelih vlog za sprejem v vrtec manjše kot
je število prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca
ali od njega pooblaščena oseba. V tem primeru je sprejem
možen preko celega šolskega leta do zapolnitve najvišjega
dovoljenega števila otrok v posamezni skupini.
Če je v vrtec prijavljenih več otrok kot je v vrtcu oziroma
posamezni skupini prostih mest, odloča o sprejemu Komisija
za sprejem otrok (v nadaljnjem besedilu: komisija) na podlagi
kriterijev iz tega pravilnika.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
7. člen
Komisija je sestavljena iz petih članov, in sicer:
– predstavnika občine ustanoviteljice – 1 član, ki ga pre‑
dlaga v imenovanje župan
– predstavnika delavcev vrtca – 1 član, ki ga predlaga v
imenovanje vzgojiteljski zbor
– predstavnika sveta staršev – 1 član, ki ga predlaga v
imenovanje svet staršev
– predstavnika sveta vrtca – 1 član, ki ga predlaga v
imenovanje svet vrtca
– predstavnikov patronažne službe – 1 član.
8. člen
Sestavo komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem
otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog sveta
vrtca. Komisijo imenuje ravnatelj.
Člani komisije so imenovani za dobo štirih let in so lahko
ponovno imenovani.
Ne glede na prejšnji odstavek, predstavniku staršev pre‑
neha mandat v komisiji, ko njegov otrok ni več vključen v vrtec.
Prav tako preneha mandat v komisiji članu sveta zavoda, če
mu preneha članstvo v svetu zavoda.
Vsaj en član komisije mora imeti izpit iz splošnega uprav‑
nega postopka.
9. člen
Komisija dela na sejah. Delo komisije vodi predsednik, ki
ga člani komisije izvolijo na prvi seji. Predstavnik strokovnih de‑
lavcev ne more biti predsednik ali namestnik komisije. Komisija
obravnava vloge na svoji seji v skladu z določbami Zakona o
vrtcih (20. do 20.e člen). Na seji komisije so lahko prisotni člani
komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar. Na sejah sta
lahko navzoča ravnatelj ali pomočnik ravnatelja.
Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi
oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih
podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi
prednostni vrstni red otrok.
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Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v
vlogah pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v
skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov,
navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri
upravljavcu zbirk osebnih podatkov.
Komisija o svojem delu vodi zapisnik, ki mora vsebovati:
– ime in sedež vrtca, kjer deluje komisija;
– kraj in datum seje komisije, na kateri se odloča o spre‑
jemu otrok v vrtec;
– imena prisotnih članov komisije in drugih navzočih pred‑
stavnikov vrtca;
– število prostih mest v vrtcu in v posamezni enoti za
naslednje šolsko leto;
– število vlog za sprejem v vrtec, število sprejetih in od‑
klonjenih otrok v posamezni enoti;
– kratek povzetek postopka z navedbo listin, ki so podlaga
za odločanje;
– imenski seznam otrok po šifrah s številom zbranih točk
po letniku rojstva;
– sprejete sklepe komisije.
Prednostni seznam je sestavni del zapisnika.
Zapisnik podpiše predsednik komisije in je sestavni del
dokumentacije vrtca.
10. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno
v mesecu aprilu.
Komisija obravnava vse vloge za vpis otrok v vrtec, ki so
vložene do 31. marca tekočega leta, za sprejem otrok v vrtec
za naslednje šolsko leto.
Vloge, za vpis otrok v vrtec, ki niso predmet obravnave za
naslednje šolsko leto, komisija izloči in evidentira za naslednje
šolsko leto.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK
11. člen
Prednost pri sprejemu v vrtec pred vsemi ostalimi otroci
imajo:
– otroci, katerih starši predložijo pismeno potrdilo Centra
za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja dru‑
žine (20. člen Zakona o vrtcih)
– otroci s posebnimi potrebami (20. člen Zakona o vrtcih),
na podlagi odločbe o usmeritvi.
Preostale vloge za vpis otroka v vrtec komisija obravnava
in točkuje po naslednjih kriterijih:
Št.

Kriterij
Starši imajo skupaj z otrokom stalno
prebivališče v Občini Ig
Otrok v enostarševski družini ima s
staršem stalno prebivališče v Občini
Ig
Otrok in eden od staršev imata
stalno prebivališče v Občini Ig, drugi
starš pa stalno prebivališče v drugi
občini
Eden od staršev ima skupaj z
otrokom stalno prebivališče v Občini
Ig več kot 2 leti (na dan 31. 3.
tekočega leta)
Otrok je bil uvrščen na prednostni
seznam v preteklem letu in v vrtec ni
bil sprejet (negativna odločba)
Otrok je bil uvrščen na prednostni
seznam v predpreteklem letu
(dvakrat ali večkrat odklonjen
z odločbo komisije)

Št. točk
40 točk
40 točk
30 točk

5 točk

8 točk
10 točk
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Kriterij
Otrok obeh zaposlenih staršev ali
staršev študentov
Otrok v eno‑roditeljski družini
(potrdilo sodišča, CSD ali kopijo
rojstnega lista, ki ni starejša od
enega meseca)
1 starš zaposlen, 1 starš nezaposlen
Že vključen otrok v Vrtce Ig iz iste
družine
Oba roditelja imata delovno mesto v
Občini Ig (potrdilo)
Težko zdravstveno stanje v ožji
družini starši ali otrok (podlaga –
zdravniško potrdilo)
Število otrok v družini
Vpis več otrok hkrati
Otrokom, ki do 1. 9. tekočega leta
ne izpolnijo starostnega pogoja za
sprejem v vrtec (to je 11 mesecev
starosti), se za vsak manjkajoči
mesec do izpolnitve pogoja odšteje
po 4 točke
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Št. točk
20 točk
15 točk

5 točk
3 točke
2 točki
4 točke
vsak otrok
2 točki
2 otroka 3 točke
3 otroci 5 točk
vsak manjkajoči
mesec
– 4 točke

Če več otrok istega letnika doseže enako število točk,
komisija pri določitvi vrstnega reda upošteva dodatne kriterije
po naslednjem zaporedju:
– starost otroka: prednost ima starejši otrok
– v primeru enake starosti otrok, ima prednost otrok, za
katerega vloga je bila oddana prej.
V. ODLOČITEV KOMISIJE
12. člen
Komisija na podlagi točkovanja po kriterijih iz tega pravil‑
nika sestavi prednostni seznam za posamezno starost (letnik
rojstva otroka) po doseženem številu točk od najvišjega do naj‑
nižjega. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega
reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in
glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
Na podlagi podatkov o prostih mestih v posamezni enoti,
ki jih komisiji posreduje ravnatelj, ima komisija vrtec pravico
razporediti otroka v enoto, ki je najbližja kraju otrokovega
bivanja.
Prednostni seznam se med letom ne spreminja in velja do
zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil seznam obliko‑
van. Otroci iz prednostne liste imajo med letom, če se sprazni
prosto mesto v določeni starosti, prednost pred vsemi na novo
vpisanimi otroki.
13. člen
Vrtec v 8 dneh po seji komisije glede na število prostih
mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s
prednostnim vrstnim redom določi, koliko otrok bo sprejetih v
vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim
vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
14. člen
Vrtec izda v 8 dneh po seji komisije, prednostni vrstni red,
iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki
se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca. Podatki
o otrocih se objavijo pod šifro.
Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka
– datum vključitve otroka v vrtec
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem po‑
stopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.

Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema
otroka v vrtec v 15 dneh po vročitvi obvestila v skladu Zakona
o vrtcih vložijo v vrtec ugovor
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
Vrtec pošlje staršem v 8 dneh po seji komisije obvestilo
z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakal‑
nega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko
in po e‑pošti, če so starši navedli e‑naslov, na katerega želijo
prejemati obvestila vrtca.
Zoper obvestilo s prejšnjega odstavka o prednostnem
vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z na‑
vadno poštno pošiljko, vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru
odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o
vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni
postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upošteva‑
nja kriterijev, ne pa na kriterij in težo posameznega kriterija.
O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki
ureja splošni upravni postopek, z odločbo, ki se vroči staršem.
Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor.
15. člen
Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja
otroka v vrtec, se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko.
Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku 8. dan od odpreme
na pošto.
VI. POGODBA MED VRTCEM IN STARŠI
16. člen
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper
obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem
otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o
medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V
pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili
vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva
ne podpišejo pogodbe z vrtcem.
V primeru iz prejšnjega odstavka, vrtec pozove k sklenitvi
pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakal‑
nega seznama.
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši, se šteje, da je
otrok vključen v vrtec.
Otroci pričnejo obiskovati vrtec z dnem, ki se določi v
pogodbi in ko starši prinesejo potrdilo o opravljenem zdravni‑
škem pregledu.
Uvajanje otrok se prične z dnem uradnega vpisa.
17. člen
Za otroka, ki ga je komisija uvrstila na čakalni seznam
in sprejem v tekočem šolskem letu ni bil možen, morajo starši
vlogo za vpis v naslednjem šolskem letu vložiti ponovno do
31. 3. tekočega leta.
18. člen
Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled
v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec,
vendar le tisti del zapisnika in dokumentacije, ki se nanaša na
njihovo vlogo.
VII. ODKLONITEV SPREJEMA IN UMIK VLOGE
19. člen
Vloge za otroke, katerih starši so prejeli obvestilo o spreje‑
mu otroka v vrtec in sprejem odklonijo, se izbriše iz evidence.
Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku, ki je
določen v pozivu k podpisu pogodbe oziroma ne zaprosijo za
razumno podaljšanje roka iz utemeljenih razlogov, se šteje,
da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. Vloga se izbriše
iz evidence.
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Št.

21. člen
Vrtec na svojih spletnih straneh praviloma sproti obja‑
vlja informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske
otroke, o številu prostih mest, ki so na razpolago med šolskim
letom po posameznih oddelkih in enotah vrtca in podatek o
predvideni čakalni dobi.

929.

23. člen
Starši otrok, za katere je Občina Ig po veljavnih predpisih
dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko
uveljavljajo rezervacijo v naslednjih primerih:
– zaradi počitniške odsotnosti otroka v obdobju od 1. ju‑
nija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavljajo
za neprekinjeno odsotnost najmanj 10 delovnih dni in največ
en koledarski mesec, enkrat letno. Starši morajo rezervacijo
pisno napovedati vrtcu najpozneje teden dni pred prvim dnem
otrokove odsotnosti iz vrtca na podlagi izpolnjenega obrazca,
ki je priloga tega pravilnika. Obrazec je dostopen v vseh enotah
vrtca in na spletni strani.
– zaradi zdravstvenih razlogov, če je otrok zaradi bolezni
ali poškodbe odsoten neprekinjeno več kot 30 koledarskih dni.
Rezervacija se upošteva na podlagi zdravniškega potrdila. Re‑
zervacijo lahko uveljavljajo ob nastopu bolezni, med boleznijo
ali najkasneje v 7 dneh po ponovnem prihodu otroka v vrtec na
enakem obrazcu, kot počitniško rezervacijo.
– starši otrok iz drugih občin uveljavljajo rezervacijo po
pogojih, ki jih ima občina, ki je izdala odločbo o višini plačila
za program vrtca.

25. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na
občinskem svetu in objavi v Uradnem listu Republike Slove‑
nije.

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Kamnik za leto 2011 dolo‑
čajo proračun ter postopki izvrševanja proračuna (v nadaljnjem
besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat‑
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do‑
loča v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.

70

71

72

73
74

Št. 602/002/2011
Ig, dne 9. marca 2011
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2011

ODLOK
o proračunu Občine Kamnik za leto 2011

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil‑
nik o sprejemu otrok v vrtec in določila o plačevanju oskrbnine,
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Ig dne 10. 3. 2010.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09
in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 –
ZDT‑B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10
– ZUKN, 107/10 in 11/11 – UPB4) in 14. člena Statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) je Občinski svet
Občine Kamnik na 4. seji dne 23. 3. 2011 sprejel

IX. IZPIS, REZERVACIJE IN PRERAZPOREDITEV OTROK
22. člen
Starši, katerih otrok je že vključen v vrtec in ga želijo
izpisati, morajo upoštevati 15 dnevni odpovedni rok za izpis
otroka. Starši izpišejo otroka tako, da izpolnijo in oddajo vrtcu
obrazec o izpisu, ki je dostopen v vseh enotah vrtca ali na
internetni strani.
V primeru, da se otrok ob koncu šolskega leta udeleži
letovanja v okviru vrtca, starši ne morejo tega otroka izpisati iz
vrtca pred koncem letovanja.
Kolikor starši želijo izpisanega otroka ponovno vključiti v
vrtec, je postopek enak, kot za novo vpisane otroke.

Stran

KAMNIK

20. člen
Vrtec o vpisu in vključitvi otroka v vrtec ter o odklonitvi
sprejema obvesti tudi občino ustanoviteljico vrtca.
VIII. OBJAVA INFORMACIJ O PROSTIH MESTIH
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SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

v EUR
Proračun
leta 2011
22.822.213
20.199.805
17.831.452
15.550.952
1.880.500
400.000
2.368.353
1.382.652
15.000
90.000
139.850
740.851
649.050
26.600
622.450
4.600
4.600
1.903.152
1.302.520
600.632

Stran
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PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam,
ki niso pror. uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA
PRIMANJKLJAJ (I.‑II.)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.‑VIII.‑IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31.12. PRETEKLEGA LETA
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65.606
65.606
24.102.644
6.961.347
1.331.990
238.510
3.555.847
1.835.000
10.389.530
250.500
6.432.046
1.208.980
2.498.004
5.511.884
5.511.884
1.239.883
809.883
430.000
–1.280.431

0
0
0
0
600.000
600.000
0
600.000

–600.000
0
0
0
0
0
0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo‑
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program‑
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določe‑
nih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih
financah, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse
2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odva‑
janja odpadnih voda
3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odla‑
ganja odpadkov
4. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
5. prihodki od najemnine za infrastrukturo (vodovod, ka‑
nalizacija)
6. prihodki od najemnine za infrastrukturo in neporabljena
amortizacija infrastrukture na dan 31. 12. 2009 (CČN Domžale
Kamnik d.o.o.)
7. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z div‑
jadjo
8. prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za namene,
določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti.
4. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje‑
ti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro‑
računa (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med po‑
sameznimi postavkami odloča župan na predlog vodje notranje
organizacijske enote. O prerazporeditvah pravic porabe med
različnimi finančnimi načrti odloča župan na predlog vodje
notranje organizacijske enote, kjer je potrebno sredstva po‑
večati, ob soglasju vodje notranje organizacijske enote, kjer
se sredstva znižujejo. Župan lahko na predlog za finance
pristojnega organa občine v okviru posamezne proračunske
postavke prerazporeja sredstva med posameznimi konti oziro‑
ma ekonomskimi nameni proračunske porabe.
Pravice porabe na posamezni proračunski postavki se s
prerazporeditvijo lahko spremenijo za največ 40% oziroma do
100.000 € v posameznem primeru.
Župan poroča o izvršenih prerazporeditvah med prora‑
čunskimi postavkami v poročilu o izvrševanju proračuna Ob‑
čine Kamnik za prvo polletje leta 2011 in v zaključnem računu
proračuna Občine Kamnik za leto 2011.
V finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča o pre‑
razporeditvah med proračunskimi postavkami oziroma med
posameznimi nameni znotraj proračunske postavke predsednik
krajevne skupnosti.

–1.880.431
0
1.280.431

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

1.880.431

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt

5. člen
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razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za inve‑
sticijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati
70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposre‑
dnega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Za večji obseg prevzetih obveznosti kot je določeno v
drugem in tretjem odstavku tega člena, se lahko obveznosti
prevzemajo samo na podlagi predhodnega soglasja občin‑
skega sveta.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami,
razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide
oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativ‑
no delovanje neposrednih uporabnikov.
6. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu
razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni
za več kot 40%, mora predhodno potrditi občinski svet.
7. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
– proračunska rezerva, oblikovana po Zakonu o javnih
financah,
– podračun proračunskega sklada, ustanovljenega na
podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za finan‑
ciranje investicij v Osnovno šolo Toma Brejca in Osnovno
šolo Frana Albrehta.
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini
250.000 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih
financah do višine 20.000 € brez DDV župan. O uporabi
sredstev proračunske rezerve nad 20.000 € brez DDV za po‑
samezen primer odloča na predlog župana občinski svet.
Župan poroča občinskemu svetu o uporabi sredstev
proračunske rezerve v poročilu o izvrševanju proračuna
Občine Kamnik za prvo polletje leta 2011 in v zaključnem
računu proračuna Občine Kamnik za leto 2011.
Proračunski sklad za financiranje investicij v Osnov‑
no šolo Toma Brejca in Osnovno šolo Frana Albrehta na
področju osnovnega šolstva se v letu 2011 oblikuje v višini
1.450.000 €.
8. člen
(poslovanje krajevnih skupnosti)
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti v Občini Ka‑
mnik lahko brez predhodnega soglasja župana sklepajo
pravne posle, ki so skladni in v okviru razpoložljivih sredstev
v letnem finančnem načrtu krajevne skupnosti.
Krajevne skupnosti ne smejo sklepati pravnih poslov v
zvezi z zadolževanjem, za pravne posle odtujitve in pridobi‑
tve nepremičnega premoženja pa morajo pridobiti predho‑
dno soglasje občinskega sveta.
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4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA
S PREMOŽENJEM OBČINE
9. člen
Občinski svet sprejme načrt ravnanja z nepremičnim
premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti
nad 100.000 €, župan pa načrt ravnanja z nepremičnim pre‑
moženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti do
100.000 €. Župan sprejme tudi načrt ravnanja s premičnim
premoženjem.
Župan lahko na obrazložen predlog občinske uprave od‑
piše dolžniku deloma ali v celoti dolg do višine 1.500 €, če je
bila izterjava neuspešna in iz ocene o nadaljevanju postopka
izterjave izhaja, da stroški presegajo dolgovani znesek, ali da
je iz obrazložitve predloga razvidno, da bi bilo z izterjavo dolga
ogroženo preživljanje dolžnika in njegove družine. Župan z
odpisom dolgov seznani občinski svet.
10. člen
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter sto‑
ritve se oddajo v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila. Z
izbranim izvajalcem oziroma dobaviteljem se sklene pisna po‑
godba. Obveznosti do mejnih vrednosti se v skladu z internim
aktom lahko prevzemajo z naročilnico.
Občina mora za oddajo javnih naročil nad vrednostjo, ki jo
določa zakon, ki ureja izvrševanje proračuna RS, objaviti javni
razpis v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
Predsednik sveta krajevne skupnosti lahko v breme fi‑
nančnega načrta krajevne skupnosti prevzema obveznosti do
vrednosti 10.000 € za blago in storitve oziroma do 20.000 € za
gradnje (vrednosti so brez DDV‑ja) z naročilnico, nad tem zne‑
skom pa v okviru svojega finančnega načrta s pogodbo.
11. člen
Prosta denarna sredstva se kot depoziti lahko nalagajo
v Banko Slovenije, poslovne banke in bančne organizacije ter
kot naložbe v državne vrednostne papirje ob upoštevanju načel
varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. S prostimi denarnimi
sredstvi upravlja župan.
O naložbah prostih denarnih sredstev župan poroča ob‑
činskemu svetu v poročilu o izvrševanju proračuna Občine
Kamnik za prvo polletje leta 2011 in v zaključnem računu pro‑
računa Občine Kamnik za leto 2011.
12. člen
Župan oziroma pooblaščeni delavec občinske uprave ima
pravico nadzirati porabo javnih sredstev iz proračuna, ki so
bila dana pravnim in fizičnim osebam. V primeru nenamenske
porabe ali odklonitve pregleda porabe ima župan pravico in
dolžnost zahtevati vrnitev sredstev.
13. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Kamnik.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Kamnik v letu
2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 410-0175/2010
Kamnik, dne 23. marca 2011
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju proračunskih
sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Kamnik

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09
in 51/10), v skladu z določili Zakona o spremljanju državnih
pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 14. člena Statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) je Občinski svet
Občine Kamnik na 4. seji dne 23. 3. 2011 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Drugi odstavek 7. člena se črta.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2010
Kamnik, dne 23. marca 2011
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Kamnik
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik
(Uradni list RS, št. 86/02, 16/04 in 26/10) se 4. člen spremeni
tako, da se glasi:
»Pri dodelitvi pomoči za razvoj se ne sme preseči zgornja
meja intenzivnosti ne glede na to, iz katerih javnih virov (sred‑
stva občinskega proračuna, državnega proračuna ali sredstva
Evropske unije) je pomoč dodeljena.
Finančna sredstva se dodeljujejo po pravilu »de minimis«,
kar pomeni, da skupna pomoč »de minimis«, dodeljena katere‑
mu koli upravičencu, ne sme presegati 200.000 € v katerem koli
obdobju treh proračunskih let. Skupna pomoč »de minimis«,
dodeljena kateremu koli podjetju, ki deluje v cestnoprometnem
sektorju, ne sme presegati 100.000 € v katerem koli obdobju
treh proračunskih let. Ti meji se uporabljata ne glede na to, iz
katerih virov (sredstva občinskega proračuna, javna sredstva
Republike Slovenije ali EU) je pomoč dodeljena.
Prosilec mora ob prijavi na javni razpis predložiti izjavo,
da za iste upravičene stroške ne prejema pomoči po drugih
predpisih oziroma da s predvidenim zneskom pomoči »de
minimis« niso presežene predpisane intenzivnosti.
Do finančnih spodbud niso upravičena podjetja iz de‑
javnosti sektorjev ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe
Sveta (ES) št. 104/2000, premogovništva po opredelitvi Uredbe
(ES) št. 1407/2002 in primarne proizvodnje kmetijskih proi‑
zvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evrop‑
ske skupnosti. Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe
domačega blaga pred rabo uvoženega in pomoči dodeljene
podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo
namenjene za nabavo vozil za cestni promet tovora.
Prav tako do sredstev po tem pravilniku niso upravičeni:
– podjetja v težavah (v postopku prisilne poravnave, ste‑
čaja ali likvidacije),
– podjetja v težavah, ki dobivajo pomoč po posebnem
programu za reševanje in prestrukturiranje.
Upravičenec mora ob prijavi na razpis (izjava) navesti, pri
katerih dajalcih pomoči in v kakšnem znesku kandidira oziroma
je kandidiral za dodelitev pomoči po pravilu »de minimis« v
tekočem koledarskem letu.
Občina bo prejemnika obvestila, da je dobil pomoč v obliki
pravila »de minimis«.«
2. člen
5.a člen se spremeni tako, da se glasi: »Pomoč za razvoj
lahko pridobijo samostojni podjetniki ter majhne in srednje ve‑
like gospodarske družbe s sedežem v Občini Kamnik. Za ugo‑
tavljanje velikosti gospodarske družbe se uporablja veljavna
opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih
pomoči (Uredba komisije (ES) št. 800/2008).«

KOBARID
931.

Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid
v obdobju januar–junij 2011

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – ZJF‑UPB4) in 117. člena Statuta Občine Koba‑
rid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine
Kobarid na 4. seji dne 21. 3. 2011 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Kobarid
v obdobju januar–junij 2011
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Kobarid (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. ja‑
nuarja do 30. junija 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu in rebalansu
občine za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov
ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skla‑
du z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –
ZJF‑UPB4; v nadaljevanju: ZJF) in 117. člena Statuta Občine
Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10); v nadaljevanju:
Statut) in Odlokom o proračunu Občine Kobarid za leto 2010
(Uradni list RS, št. 24/10) in rebalansom proračuna (Uradni list
RS, št. 62/10).
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre‑
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skup. NAZIV KONTA
podsku.
I.

Proračun
januar–
junij 2011

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.969.470
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.793.996

70

DAVČNI PRIHODKI
(700+701+702+703+704+705+706)

1.528.466

700

DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK

1.398.789

703

DAVEK NA PREMOŽENJE

72.807

Uradni list Republike Slovenije
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704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

71

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

265.530

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI
OD PREMOŽENJA

245.435

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

162

712

DENARNE KAZNI

673

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV

714

56.870
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V.

DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL.
DELEŽEV (440+441+442)

121

VI.

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.‑V.)

217

SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I.+IV.) – (II.+V.)
C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

8.210

VIII.

ODPLAČILO DOLGA (550+551)

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

11.050

IX.

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

79.475

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

323.399

720

PRIHODKI OD PRODAJE STAVB

77.000

722

PRIHODKI OD ZEMLJIŠČ

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)

–25.092

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.‑ IX.)

–348.274

74

TRANSFERNI PRIHODKI

95.999

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
KONEC PRETEKLEGA LETA

214.052

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

88.499

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA IZ SREDSTEV
PRORAČUNA EU

2.475
0

7.500

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

1.621.196

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+404+409)

619.991

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

178.053

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

409

REZERVE

41

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)

410

SUBVENCIJE

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

412

TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

292.141

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

191.904

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

191.904

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

53.989

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČ.
UPOR.

53.989

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
–PRIMANJKLJAJ (I.‑II.)

28.068
372.186
3.715
37.969
755.312
5.775
429.688
27.708

348.274

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJE KAP. D. (750+751+752)

338

0
25.092

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
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo
do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu
sklepu ter se objavijo na krajevno običajen način.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje
začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja
postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, za‑
kon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in
odlok o proračunu in rebalansu.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih prora‑
čunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu
proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporab‑
nik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina ne more
zadolžiti.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2011 dalje.
Št. 410-45/09
Kobarid, dne 21. marca 2011
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.
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Sklep o začasnem financiranju Mestne občine
Koper v obdobju april–junij 2011

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Ura‑
dne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003, ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06 in 39/08)

RAZGLAŠAM
SKLEP
o začasnem financiranju Mestne občine Koper
v obdobju april–junij 2011
Št. 410-247/2010
Koper, dne 24. marca 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,56/02 – ZJU
in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) ter
27. in 132. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave
št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in
39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 24. 3.
2011 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Mestne občine Koper
v obdobju april–junij 2011
1.
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Mestne občine Koper iz proračunskih sredstev v obdobju od
1. aprila do 30. junija 2011.
2.
Začasno financiranje funkcij občine, njenih nalog in drugih
s predpisi določenih namenov se izvaja na podlagi sprejetega
Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 107/09).
3.
Neposredni proračunski uporabniki lahko v obdobju zača‑
snega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme
svojega finančnega načrta do višine sorazmerne s porabljenimi
sredstvi v enakem obdobju preteklega leta.
Obseg odhodkov in drugih izdatkov v obdobju od 1. april
do 30. junij 2011 znaša 19.930.000,00 EUR.
Začasno financiranje se izvaja v okviru tekočih prejemkov
proračuna in s črpanjem sredstev na računih občine iz prete‑
klega leta.
4.
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni pro‑
računski uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih
proračunskih postavk kot v preteklem letu.
Neposredni proračunski uporabniki lahko v obdobju za‑
časnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v
breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe
iz svojega finančnega načrta, določenega na osnovi kvote, ki
jo določi župan.
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki
proračuna ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na dan
31. december 2010.

Uradni list Republike Slovenije
5.
Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju
plačani izdatki in vplačani prejemki, vključijo v proračun Mestne
občine Koper za leto 2011.
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2011.
Št. 410-247/2010
Koper, dne 24. marca 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la
Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/2008)

P R O M U LG O
la deliberazione sull’esercizio provvisorio
del bilancio del Comune città di Capodistria
nel periodo aprile–giugno 2011
N. 410-247/2010
Capodistria, 24 marzo 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi degli articoli 32 e 33 della Legge sulle finanze
pubbliche (G. U. della RS, n.79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU e 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP e 14/07 – ZSPDPO),
oltre che degli articoli 27 e 132 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Boll. uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e G. U. della
RS, n.90/05, 67/06 e 39/08) il Consiglio comunale del Comune
città di Capodistria, nella seduta del 24 marzo 2011, ha accolto
la seguente

DELIBERAZIONE
sull’esercizio provvisorio del bilancio
del Comune città di Capodistria nel periodo
aprile–giugno 2011
1.
Con la presente viene deliberato l’esercizio provvisorio
del bilancio del Comune città di Capodistria per il periodo dal
1 aprile al 30 giugno 2011.
2.
Il finanziamento provvisorio delle funzioni del comune,
delle rispettive attribuzioni e di altre finalità previste dalla nor‑
mativa avviene in conformità del Decreto sul bilancio di previ‑
sione del Comune città di Capodistria per l’anno 2010 (G.U.
della RS, n. 107/09).
3.
Durante l’esercizio provvisorio del bilancio, gli utilizzatori
diretti del bilancio possono assumere impegni di spesa ed
effettuare pagamenti a carico del rispettivo piano finanziario in
misura non superiore alle somme spese nel medesimo periodo
dell’esercizio precedente.
Le spese ed altri costi a carico del bilancio attuato
nel periodo dal 1 aprile al 30 giugno 2011 ammontano
a 19.930.000,00 EURO.
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L’esercizio provvisorio avviene entro i limiti delle entrate
correnti ed attingendo ai fondi detenuti sui conti del comune
riferiti all’esercizio precedente.

Št.

6.
La presente deliberazione entra in vigore il giorno su‑
ccessivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica di Slovenia e si applica dal 1 aprile
2011.

LENDAVA
933.

Sklep o podaljšanju začasnega financiranja
Občine Lendava za obdobje od 1. 4 do 20. 4.
2011

Na podlagi tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
financah (uradno prečiščeno besedilo – ZJF-UPB 4) – Uradni
list RS, št. 11/11, 115. člena Statuta Občine Lendava (uradno
prečiščeno besedilo – Uradni list RS, št. 75/10) ter 11. člena
Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 8/10) je občinski svet na 1. izredni seji dne 17. 3. 2011
sprejel

SKLEP
o podaljšanju začasnega financiranja Občine
Lendava za obdobje od 1. 4 do 20. 4. 2011
1. člen
V obdobju od 1. 4. 2011 do 20. 4. 2011 se financiranje
funkcij Občine Lendava ter njenih nalog in drugih s predpisi do‑
ločenih namenov začasno nadaljuje na podlagi Odloka o pro‑
računu Občine Lendava za leto 2010 (Uradni list RS, št. 8/10)
za iste programe kot v letu 2010.
2. člen
V celotnem obdobju začasnega financiranja od 1. 1.
2011 do 20. 4. 2011 se smejo uporabiti sredstva do viši‑
ne, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju
v proračunu Občine Lendava za leto 2010, to je do višine
2.389.017,73 EUR.
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Št. 032-0100/2010
Lendava, dne 17. marca 2011
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

LJUBLJANA
934.

Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za
leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09
in 51/10), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in
107/10) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet
Mestne občine Ljubljana na 4. seji dne 21. 3. 2011 sprejel

ODLOK
o proračunu Mestne občine Ljubljana
za leto 2011

N. 410-247/2010
Capodistria, il 24 marzo 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

Stran

3. člen
Ta sklep velja do sprejetja Odloka o proračunu Občine
Lendava za leto 2011, najdlje do 20. 4. 2011.

4.
Nel corso dell’esercizio provvisorio gli utilizzatori diretti
del bilancio possono assumere impegni di spesa ed effettuare
pagamenti a carico delle medesime voci di spesa del bilancio
come nell’esercizio passato.
Durante l’esercizio provvisorio, gli utilizzatori diretti del
bilancio possono assumere impegni di spesa ed effettuare
pagamenti a carico del rispettivo piano finanziario esclusiva‑
mente nei limiti della quota stabilita dal sindaco.
Durante l’esercizio provvisorio, gli utilizzatori diretti del
bilancio non possono aumentare il numero di dipendenti ri‑
spetto alla situazione al 31 dicembre 2010.
5.
Le spese liquidate e le entrate riscosse alla conclusi‑
one del periodo di esercizio provvisorio saranno iscritte nel
bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per
l’anno 2011.
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1. člen
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana za leto 2011
določa proračun, postopke izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje
nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom izvaja Mestna občina
Ljubljana.
3. člen
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki prora‑
čuna Mestne občine Ljubljana izkazani v bilanci prihodkov in
odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu
financiranja.
v EUR
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

Proračun
2011

I.

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

334.495.348

70

DAVČNI PRIHODKI

221.638.045

700 Davki na dohodek in dobiček

145.942.867

703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71

65.720.028
9.975.150
0

NEDAVČNI PRIHODKI

54.969.133

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

28.458.080

711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni

374.761
5.287.200

Stran
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713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
72

20.303.786

KAPITALSKI PRIHODKI

49.032.983

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

26.941.953

721 Prihodki od prodaje zalog

78

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

10.400

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

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

8.323.743

441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

0

2.066.251

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

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

0

22.091.030
166.250

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

10.400

V.

0

166.250

TRANSFERNI PRIHODKI

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

75

752 Kupnine iz naslova privatizacije

PREJETE DONACIJE
731 Prejete donacije iz tujine

74

545.306

714 Drugi nedavčni prihodki

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
73
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0

6.257.492

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

365.194

787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij

365.194

788 Prejeta vračila sredstev iz
proračuna Evropske unije

0

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

12.000.000

50

10.400

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

ZADOLŽEVANJE

12.000.000

40

TEKOČI ODHODKI

52.343.516

500 Domače zadolževanje

12.000.000

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

15.251.263

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

8.207.208

55

ODPLAČILA DOLGA

8.207.208

550 Odplačila domačega dolga

8.207.208

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

0

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve

41

43

2.512.764
28.135.262

403 Plačila domačih obresti

4.300.000

409 Rezerve

2.144.227

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

42

338.298.540

VI.

154.366.957
6.114.886

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

51.009.538

412 Transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

13.230.907

413 Drugi tekoči domači transferi

84.011.626

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

104.883.952

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

104.883.952

INVESTICIJSKI TRANSFERI

26.704.115

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

1.736.360

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

24.967.755

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK,
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

–3.803.192

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

10.400

IX.

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

3.792.792

XI.

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

3.803.192

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti
neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so razdeljeni na
naslednje programske dele: področja proračunske porabe,
glavne programe in podprograme, predpisane s programsko
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je raz‑
deljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene
s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu
preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2011 se določa
v višini 346.505.748 eurov.
4. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v
skladu s predpisi.
Prihodki, ki jih oddelki mestne uprave ustvarijo s svojo
dejavnostjo, so prihodek proračuna.
Prihodek proračuna so tudi donacije, ki jih Mestna občina
Ljubljana prejme od domače ali tuje pravne in fizične osebe.
Kupnina od prodaje finančnega in stvarnega premoženja
Mestne občine Ljubljana je prejemek proračuna.
Kupnina, najemnina in odškodnina za občinsko stvarno
premoženje se uporabi samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje
stvarnega premoženja občine.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim pre‑
moženjem Mestne občine Ljubljana sprejme župan.
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5. člen
Namenski prejemki proračuna so donacije, namenski
prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti
neposrednih proračunskih uporabnikov, prihodki od prodaje ali
zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine
iz naslova zavarovanj, prihodki pridobljeni iz sredstev danih v
upravljanje Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine
Ljubljana, koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo, trans‑
feri iz državnega proračuna in Evropske unije, turistična taksa,
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda, namenski prejemki ožjih delov občin,
komunalni prispevek ter najemnina gospodarske javne infra‑
strukture iz naslova obveznih gospodarskih javnih služb.
Okoljske dajatve, ki so na podlagi zakona, ki ureja varstvo
okolja, predpisane zaradi obremenjevanja okolja z odpadnimi
vodami in zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, ki so
infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne občinske gospo‑
darske službe varstva okolja, in se lahko porabijo le za:
1. gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih
obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi
operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na
področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanj s komu‑
nalnimi odpadki in odlaganja odpadkov, in
2. zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdr‑
ževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izva‑
janje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb okolja.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek,
ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta prora‑
čunskega uporabnika in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem
obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko proračunski upo‑
rabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko
vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu, razen sredstva, ki jih proračunski uporabnik doseže z la‑
stno dejavnostjo, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
Za obseg prenesenih namenskih sredstev se poveča ob‑
seg izdatkov finančnega načrta proračunskega uporabnika na
postavkah – podkontih na katere se nanašajo in proračun.

ZJF,

6. člen
Proračunski skladi so:
1. evidenčni račun proračunske rezerve, oblikovane po

2. evidenčni račun proračunskega sklada za odpravo
posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana, ustano‑
vljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za
realizacijo okoljskih sanacijskih projektov v MOL.
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini
751.127 eurov.
Na predlog Oddelka za finance in računovodstvo odloča
o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega
odstavka 49. člena ZJF do višine 300.000 eurov župan in o tem
obvešča Mestni svet. V primerih uporabe sredstev proračun‑
ske rezerve, ki presega navedeni znesek, odloča na predlog
župana Mestni svet.
Četrtnim skupnostim Mestne občine Ljubljana se v letu
2011 za izvajanje nalog zagotavljajo finančna sredstva v višini
409.975 eurov.
7. člen
Terjatve iz naslova zapadlih in neplačanih davkov, pri‑
spevkov in drugih obveznih dajatev dolžnika do občine v
postopkih prisilne poravnave v skladu z zakonom o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji se lahko zamenjajo za lastni‑
ške deleže.
O zamenjavi terjatev za lastniške deleže v postopku prisil‑
ne poravnave odloča Mestni svet na predlog župana.
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Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan odpiše ali delno odpiše plačilo dolga do višine
600 eurov, ki ga ima posamezen dolžnik do Mestne občine
Ljubljana, vendar največ do skupne višine 60.000 eurov vseh
dolgov v posameznem letu.
Kot dolg iz predhodnega odstavka se ne šteje dolg do
občine iz naslova obveznih dajatev.
8. člen
Z včlanitvijo ali sodelovanjem Mestne občine Ljubljana v
organizaciji, ki zahteva plačilo članarine v višini nad 5.000 eurov
ali druge oblike nepovratnih sredstev, mora soglašati Mestni
svet.
9. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje‑
ti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Proračunski uporabnik lahko samostojno prerazporeja
proračunska sredstva znotraj svojega finančnega načrta, med
podkonti v okviru iste proračunske postavke, o čemer obvesti
Oddelek za finance in računovodstvo na za to predpisanem
obrazcu.
Župan lahko na predlog proračunskega uporabnika ob
predhodnem soglasju Oddelka za finance in računovodstvo,
odloča o prerazporeditvah pravic porabe:
– v okviru istega podprograma v finančnem načrtu prora‑
čunskega uporabnika oziroma med različnimi finančnimi načrti
proračunskih uporabnikov brez omejitev;
– med podprogrami v okviru finančnega načrta proračun‑
skega uporabnika oziroma med različnimi finančnimi načrti
proračunskih uporabnikov, pri čemer sprememba posamezne‑
ga podprograma ne sme preseči 10% zneska podprograma
v sprejeti programski klasifikaciji tekočega proračunskega
leta.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka prerazporeditev
s plačnih kontov na druge podskupine kontov, s postavk lastne
udeležbe pri projektih EU in s postavk namenskih sredstev EU
ter drugih namenskih sredstev, ni dovoljeno.
Župan o izvršenih prerazporeditvah polletno poroča Me‑
stnemu svetu.
10. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo neposre‑
dnim in posrednim proračunskim uporabnikom.
Odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Lju‑
bljana po proračunskih uporabnikih so izkazani v posebnem
delu proračuna.
11. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so določeni s proračunom, ko so opravljena vsa predhodna
predpisana dejanja in pridobljena dokumentacija, dovoljenja ali
druga predpisana pravna podlaga.
12. člen
Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo sredstva za
plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačilo blaga
in storitev in za investicijske izdatke.
13. člen
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih
prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna pro‑
računska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini
560.000 eurov se uporabljajo za nepredvidene namene, za ka‑
tere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za
katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v za‑
dostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije od‑
loča župan, ki o tem polletno poroča pristojnemu Odboru za
finance Mestnega sveta.
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Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije Od‑
delek za finance in računovodstvo razporedi v finančni načrt
proračunskega uporabnika, na ustrezne proračunske postavke
in podkonte.
14. člen
V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v
okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne
namene.
Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene,
pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja
dodeljevanja državnih pomoči.
Proračunski uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti
iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto,
v okviru sredstev proračuna tekočega leta.
15. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan predpiše Navodilo o postopkih za izplačila/vplačila
iz proračuna Mestne občine Ljubljana.
Župan lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje
proračuna.
Četrtna skupnost izvršuje svoj finančni načrt skladno s
predpisom iz drugega odstavka tega člena.
Vsi pravni posli, ki jih sklepa četrtna skupnost, so veljavni
brez predhodnega soglasja župana za namene in v višinah
določenih v veljavnem finančnem načrtu četrtne skupnosti.
Po predhodni županovi potrditvi programa zbiranja na‑
menskih sredstev, so vsi pravni posli za pridobivanje, prevze‑
manje in plačevanje obveznosti v višini namenskih prejemkov
četrtne skupnosti, veljavni brez predhodnega soglasja župa‑
na.
Odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta četrtnih
skupnosti MOL je oseba, ki ima pooblastilo za zastopanje ozi‑
roma oseba, ki jo pooblasti svet četrtne skupnosti.
16. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo
gradenj v breme proračunskih sredstev se lahko sklene samo
skladno s predpisi o javnem naročanju.
17. člen
Proračunska sredstva proračunski uporabniki med letom
uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav in storitev. Pri
tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti
in likvidnostni položaj proračuna.
Dogovarjanje o predplačilih je možno le izjemoma ob
primernem zavarovanju predplačil ter na podlagi predhodnega
soglasja župana.
18. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago vero‑
dostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost
za izplačilo.
19. člen
Sredstva proračuna se proračunskim uporabnikom pred‑
nostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma
občinskimi odloki in še omogočajo minimalni obseg delovanja
uporabnikov.
20. člen
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu
za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše jav‑
no naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe
na postavkah sprejetega proračuna. Neposredni proračunski
uporabnik lahko v letu 2011 sklene pogodbe, katerih obve‑
znosti zapadejo v plačilo v naslednjih letih največ do skupne
višine 80% predvidenih sredstev v sprejetem načrtu razvojnih
programov.
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Investicijski program potrdi župan.
Skupni obseg prevzetih obveznosti proračunskega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic po‑
rabe v sprejetem finančnem načrtu proračunskega uporabnika,
razen izjemoma, ob predhodnem soglasju župana.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu
proračunskega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
21. člen
Če prejemki proračuna ne pritekajo v predvideni višini,
lahko župan na predlog Oddelka za finance in računovod‑
stvo največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov,
vendar ne več kot za 10 odstotkov vseh planiranih izdatkov
proračuna.
Če župan oceni, da bodo prihodki za več kot
5.000.000 eurov nižji glede na načrtovane v sprejetem pro‑
računu leta 2011 lahko, poleg ukrepov za uravnoteženje pro‑
računa iz 40. člena Zakona o javnih financah, uporabi ukrep
proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe.
Ukrepi zmanjšanja pravic porabe se za posameznega
neposrednega proračunskega uporabnika določijo v enakem
odstotku glede na postavke, iz katerih se financirajo blago
in storitve, subvencije, transfere neprofitnim organizacijam in
ustanovam, drugi tekoči transferi in investicijski odhodki ter in‑
vesticijski transferi, in sicer pri vseh neposrednih proračunskih
uporabnikih. Z navedenimi ukrepi se zmanjša skupni obseg od‑
hodkov v sprejetem proračunu leta 2011 za 5.000.000 eurov.
22. člen
Med izvrševanjem proračuna Mestne občine Ljubljana se
lahko na predlog proračunskega uporabnika ter s soglasjem
Oddelka za finance in računovodstvo, odpre nov podkonto za
izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti
oziroma se je med letom izkazalo, da podkonto ne ustreza
ekonomskemu namenu porabe. Sredstva se razporedijo na
novo odprti podkonto.
Nov podkonto se odpre v okviru že odprte proračunske
postavke oziroma nove proračunske postavke v okviru sredstev
posameznega proračunskega uporabnika.
23. člen
Oddelek za finance in računovodstvo Mestne uprave Me‑
stne občine Ljubljana:
– izvaja finančno poslovanje,
– spremlja in nadzira porabo sredstev pri proračunskih
uporabnikih in o morebitnih nepravilnostih obvešča župana ter
mu predlaga ustrezne ukrepe,
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi
proračunskimi uporabniki v mejah planirane porabe zaradi
zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna,
– obvešča župana o začasnih likvidnostnih presežkih pro‑
računa in predlaga začasno uporabo prostih denarnih sredstev
zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
24. člen
O spremembi vrednosti projekta ali programa iz načrta
razvojnih programov na predlog proračunskega uporabnika
odloča župan ob predhodnem soglasju Oddelka za finance in
računovodstvo. V primerih, ko sprememba vrednosti projekta,
vrednega nad 500.000 eurov, presega 20% prvotno predvide‑
nega obsega potrebnih sredstev za projekt, se to spremembo
utemelji z novelacijo dokumentacije, po predhodnem soglasju
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.
Novi projekti se lahko kot evidenčni projekti uvrstijo v
načrt razvojnih programov tekočega leta samo na podlagi od‑
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Št.

935.

ločitve župana, po predhodnem soglasju Oddelka za finance
in računovodstvo.
25. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra‑
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži do
višine 12.000.000 eurov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov, javnih skladov in javnih agencij, ter javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, v letu 2011
ne sme preseči skupne višine glavnic 50.000 eurov.
Občina lahko izda poroštvo javnemu zavodu Center za per‑
manentno izobraževanje Cene Štupar pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 50.000 eurov,
– za obdobje do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti javnega
zavoda.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna pod‑
jetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne
osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevla‑
dujoč vpliv, se lahko v letu 2011 zadolžijo do skupne višine
20.000.000 eurov.
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., se lahko v letu
2011 zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 10.000.000 eurov,
– za dobo 10 let,
– za namen: financiranje lastniškega povezovanja s
TE-TOL ter delno pokritje investicijskega načrta 2011, in sicer
vlaganja v obnovo in izgradnjo energetskih virov, vročevodnega
in plinovodnega omrežja,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz
neproračunskih virov.
Javno podjetje Snaga, d.o.o., se lahko v letu 2011 zadolži
pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 7.000.000 eurov,
– za dobo 10 let,
– za namen: pokritje investicijskega načrta 2011, in sicer
izgradnja kompleksa Snaga na Cesti dveh cesarjev – 1. faza
in delno ostale investicijske naložbe,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz
neproračunskih virov.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lah‑
ko v letu 2011 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 3.000.000 eurov,
– za obdobje do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti javnega
sklada,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz
neproračunskih virov.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.
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Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za
leto 2012

ODLOK
o proračunu Mestne občine Ljubljana
za leto 2012
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana za leto 2012
določa proračun, postopke izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje
nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom izvaja Mestna občina
Ljubljana.
3. člen
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki prora‑
čuna Mestne občine Ljubljana izkazani v bilanci prihodkov in
odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu
financiranja.
v EUR
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

Proračun
2012

I.

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

314.471.051

70

DAVČNI PRIHODKI

222.001.670

700 Davki na dohodek in dobiček

146.937.852

703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71

0
37.927.573
15.975.110

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

384.761
5.292.200
552.206

714 Drugi nedavčni prihodki

15.723.296

KAPITALSKI PRIHODKI

37.295.320

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

22.918.173

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
73

8.344.300

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
712 Globe in druge denarne kazni

72

66.719.518

NEDAVČNI PRIHODKI

711 Takse in pristojbine

28. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-306/2010-158
Ljubljana, dne 21. marca 2011

Stran

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09 in 51/10), Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 –
ZUKN in 107/10) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 4. seji dne 21. 3.
2011 sprejel

26. člen
Proračunski uporabniki so dolžni predložiti podatke za
analizo poslovanja, ki jih zahtevajo župan, Oddelek za finance
in računovodstvo ali Nadzorni odbor.
27. člen
Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2011 se objavi
na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
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0
14.377.147

PREJETE DONACIJE

300.500

730 Prejete donacije iz domačih virov

300.500

731 Prejete donacije iz tujine

0

Stran

2910 /

74

TRANSFERNI PRIHODKI

Št.

22 / 25. 3. 2011

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
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16.576.316

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

4.022.685

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

0

VI.

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

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

8.000.000

50

ZADOLŽEVANJE

8.000.000

12.553.631
369.672

787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij

369.672

788 Prejeta vračila sredstev iz
proračuna Evropske unije

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

313.163.843

500 Domače zadolževanje

8.000.000

40

TEKOČI ODHODKI

52.844.242

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

9.307.208

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

15.107.539

55

ODPLAČILA DOLGA

9.307.208

550 Odplačila domačega dolga

9.307.208

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

0

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve

41

43

28.340.906

403 Plačila domačih obresti

4.800.000

409 Rezerve

2.124.627

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

42

2.471.170

152.397.084
6.010.209

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

50.972.461

412 Transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

12.021.324

413 Drugi tekoči domači transferi

83.393.090

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

87.631.963

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

87.631.963

INVESTICIJSKI TRANSFERI

20.290.554

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

828.000

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

19.462.554

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK,
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

1.307.208

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

V.

44

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

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

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

0

IX.

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–1.307.208

XI.

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

–1.307.208

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposre‑
dnih proračunskih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje
programske dele: področja proračunske porabe, glavne pro‑
grame in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo
izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na
proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpi‑
sanim enotnim kontnim načrtom.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu
preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2012 se določa
v višini 322.471.051 eurov.
4. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v
skladu s predpisi.
Prihodki, ki jih oddelki mestne uprave ustvarijo s svojo
dejavnostjo, so prihodek proračuna.
Prihodek proračuna so tudi donacije, ki jih Mestna občina
Ljubljana prejme od domače ali tuje pravne in fizične osebe.
Kupnina od prodaje finančnega in stvarnega premoženja
Mestne občine Ljubljana je prejemek proračuna.
Kupnina, najemnina in odškodnina za občinsko stvarno
premoženje se uporabi samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje
stvarnega premoženja občine.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim pre‑
moženjem Mestne občine Ljubljana sprejme župan.
5. člen
Namenski prejemki proračuna so donacije, namenski
prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti
neposrednih proračunskih uporabnikov, prihodki od prodaje ali
zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine
iz naslova zavarovanj, prihodki pridobljeni iz sredstev danih v
upravljanje Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine
Ljubljana, koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo, trans‑
feri iz državnega proračuna in Evropske unije, turistična taksa,
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda, namenski prejemki ožjih delov občin,
komunalni prispevek ter najemnina gospodarske javne infra‑
strukture iz naslova obveznih gospodarskih javnih služb.
Okoljske dajatve, ki so na podlagi zakona, ki ureja varstvo
okolja, predpisane zaradi obremenjevanja okolja z odpadnimi
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vodami in zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, ki so
infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne občinske gospo‑
darske službe varstva okolja, in se lahko porabijo le za:
1. gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih
obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi
operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na
področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanj s komu‑
nalnimi odpadki in odlaganja odpadkov, in
2. zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdr‑
ževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izva‑
janje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb okolja.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek,
ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta prora‑
čunskega uporabnika in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem
obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko proračunski upo‑
rabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko
vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu, razen sredstva, ki jih proračunski uporabnik doseže z la‑
stno dejavnostjo, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
Za obseg prenesenih namenskih sredstev se poveča ob‑
seg izdatkov finančnega načrta proračunskega uporabnika na
postavkah – podkontih na katere se nanašajo in proračun.

ZJF,

6. člen
Proračunski skladi so:
1. evidenčni račun proračunske rezerve, oblikovane po

2. evidenčni račun proračunskega sklada za odpravo
posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana, ustano‑
vljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za
realizacijo okoljskih sanacijskih projektov v MOL.
Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini
751.127 eurov.
Na predlog Oddelka za finance in računovodstvo odloča
o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega
odstavka 49. člena ZJF do višine 300.000 eurov župan in o tem
obvešča Mestni svet. V primerih uporabe sredstev proračun‑
ske rezerve, ki presega navedeni znesek, odloča na predlog
župana Mestni svet.
Četrtnim skupnostim Mestne občine Ljubljana se v letu
2012 za izvajanje nalog zagotavljajo finančna sredstva v višini
409.975 eurov.
7. člen
Terjatve iz naslova zapadlih in neplačanih davkov, prispev‑
kov in drugih obveznih dajatev dolžnika do občine v postopkih
prisilne poravnave v skladu z zakonom o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji se lahko zamenjajo za lastniške deleže.
O zamenjavi terjatev za lastniške deleže v postopku prisil‑
ne poravnave odloča Mestni svet na predlog župana.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan odpiše ali delno odpiše plačilo dolga do višine
600 eurov, ki ga ima posamezen dolžnik do Mestne občine
Ljubljana, vendar največ do skupne višine 60.000 eurov vseh
dolgov v posameznem letu.
Kot dolg iz predhodnega odstavka se ne šteje dolg do
občine iz naslova obveznih dajatev.
8. člen
Z včlanitvijo ali sodelovanjem Mestne občine Ljublja‑
na v organizaciji, ki zahteva plačilo članarine v višini nad
5.000 eurov ali druge oblike nepovratnih sredstev, mora sogla‑
šati Mestni svet.
9. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje‑
ti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Št.
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Proračunski uporabnik lahko samostojno prerazporeja
proračunska sredstva znotraj svojega finančnega načrta, med
podkonti v okviru iste proračunske postavke, o čemer obvesti
Oddelek za finance in računovodstvo na za to predpisanem
obrazcu.
Župan lahko na predlog proračunskega uporabnika ob
predhodnem soglasju Oddelka za finance in računovodstvo,
odloča o prerazporeditvah pravic porabe:
– v okviru istega podprograma v finančnem načrtu prora‑
čunskega uporabnika oziroma med različnimi finančnimi načrti
proračunskih uporabnikov brez omejitev;
– med podprogrami v okviru finančnega načrta proračun‑
skega uporabnika oziroma med različnimi finančnimi načrti
proračunskih uporabnikov, pri čemer sprememba posamezne‑
ga podprograma ne sme preseči 10% zneska podprograma
v sprejeti programski klasifikaciji tekočega proračunskega
leta.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka prerazporedi‑
tev s plačnih kontov na druge podskupine kontov, s postavk
lastne udeležbe pri projektih EU in s postavk namenskih sred‑
stev EU ter drugih namenskih sredstev, ni dovoljeno.
Župan o izvršenih prerazporeditvah polletno poroča Me‑
stnemu svetu.
10. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo neposre‑
dnim in posrednim proračunskim uporabnikom.
Odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Lju‑
bljana po proračunskih uporabnikih so izkazani v posebnem
delu proračuna.
11. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so določeni s proračunom, ko so opravljena vsa predhodna
predpisana dejanja in pridobljena dokumentacija, dovoljenja
ali druga predpisana pravna podlaga.
12. člen
Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo sredstva za
plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačilo
blaga in storitev in za investicijske izdatke.
13. člen
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih
prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna
proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini
560.000 eurov se uporabljajo za nepredvidene namene, za
katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene,
za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva
v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče
načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije od‑
loča župan, ki o tem polletno poroča pristojnemu Odboru za
finance Mestnega sveta.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije
Oddelek za finance in računovodstvo razporedi v finančni
načrt proračunskega uporabnika, na ustrezne proračunske
postavke in podkonte.
14. člen
V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v
okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne
namene.
Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene,
pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja
dodeljevanja državnih pomoči.
Proračunski uporabniki zagotovijo sredstva za obvezno‑
sti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče
leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.
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15. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan predpiše Navodilo o postopkih za izplačila/vpla‑
čila iz proračuna Mestne občine Ljubljana.
Župan lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje
proračuna.
Četrtna skupnost izvršuje svoj finančni načrt skladno s
predpisom iz drugega odstavka tega člena.
Vsi pravni posli, ki jih sklepa četrtna skupnost, so
veljavni brez predhodnega soglasja župana za namene in
v višinah določenih v veljavnem finančnem načrtu četrtne
skupnosti.
Po predhodni županovi potrditvi programa zbiranja
namenskih sredstev, so vsi pravni posli za pridobivanje,
prevzemanje in plačevanje obveznosti v višini namenskih
prejemkov četrtne skupnosti, veljavni brez predhodnega so‑
glasja župana.
Odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta četr‑
tnih skupnosti MOL je oseba, ki ima pooblastilo za zastopa‑
nje oziroma oseba, ki jo pooblasti svet četrtne skupnosti.
16. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo
gradenj v breme proračunskih sredstev se lahko sklene
samo skladno s predpisi o javnem naročanju.
17. člen
Proračunska sredstva proračunski uporabniki med le‑
tom uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav in stori‑
tev. Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih
obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
Dogovarjanje o predplačilih je možno le izjemoma ob
primernem zavarovanju predplačil ter na podlagi predhodne‑
ga soglasja župana.
18. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago vero‑
dostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost
za izplačilo.
19. člen
Sredstva proračuna se proračunskim uporabnikom
prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni
oziroma občinskimi odloki in še omogočajo minimalni obseg
delovanja uporabnikov.
20. člen
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu
za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše
javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen
v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravi‑
ce porabe na postavkah sprejetega proračuna. Neposredni
proračunski uporabnik lahko v letu 2012 sklene pogodbe,
katerih obveznosti zapadejo v plačilo v naslednjih letih naj‑
več do skupne višine 80% predvidenih sredstev v sprejetem
načrtu razvojnih programov.
Investicijski program potrdi župan.
Skupni obseg prevzetih obveznosti proračunskega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu proračunskega upo‑
rabnika, razen izjemoma, ob predhodnem soglasju župana.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami
in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona,
vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za
operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu
proračunskega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
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21. člen
Če prejemki proračuna ne pritekajo v predvideni višini,
lahko župan na predlog Oddelka za finance in računovod‑
stvo največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov,
vendar ne več kot za 10 odstotkov vseh planiranih izdatkov
proračuna.
Če župan oceni, da bodo prihodki za več kot 5.000.000 eu‑
rov nižji glede na načrtovane v sprejetem proračunu leta 2012
lahko, poleg ukrepov za uravnoteženje proračuna iz 40. člena
Zakona o javnih financah, uporabi ukrep proporcionalnega
zmanjšanja pravic porabe.
Ukrepi zmanjšanja pravic porabe se za posameznega
neposrednega proračunskega uporabnika določijo v enakem
odstotku glede na postavke, iz katerih se financirajo blago
in storitve, subvencije, transfere neprofitnim organizacijam in
ustanovam, drugi tekoči transferi in investicijski odhodki ter in‑
vesticijski transferi, in sicer pri vseh neposrednih proračunskih
uporabnikih. Z navedenimi ukrepi se zmanjša skupni obseg od‑
hodkov v sprejetem proračunu leta 2012 za 5.000.000 eurov.
22. člen
Med izvrševanjem proračuna Mestne občine Ljubljana se
lahko na predlog proračunskega uporabnika ter s soglasjem
Oddelka za finance in računovodstvo, odpre nov podkonto za
izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti
oziroma se je med letom izkazalo, da podkonto ne ustreza
ekonomskemu namenu porabe. Sredstva se razporedijo na
novo odprti podkonto.
Nov podkonto se odpre v okviru že odprte proračunske
postavke oziroma nove proračunske postavke v okviru sredstev
posameznega proračunskega uporabnika.
23. člen
Oddelek za finance in računovodstvo Mestne uprave Me‑
stne občine Ljubljana:
– izvaja finančno poslovanje,
– spremlja in nadzira porabo sredstev pri proračunskih
uporabnikih in o morebitnih nepravilnostih obvešča župana ter
mu predlaga ustrezne ukrepe,
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi
proračunskimi uporabniki v mejah planirane porabe zaradi
zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna,
– obvešča župana o začasnih likvidnostnih presežkih pro‑
računa in predlaga začasno uporabo prostih denarnih sredstev
zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
24. člen
O spremembi vrednosti projekta ali programa iz načrta
razvojnih programov na predlog proračunskega uporabnika
odloča župan ob predhodnem soglasju Oddelka za finance in
računovodstvo. V primerih, ko sprememba vrednosti projekta,
vrednega nad 500.000 eurov, presega 20% prvotno predvide‑
nega obsega potrebnih sredstev za projekt, se to spremembo
utemelji z novelacijo dokumentacije, po predhodnem soglasju
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.
Novi projekti se lahko kot evidenčni projekti uvrstijo v
načrt razvojnih programov tekočega leta samo na podlagi od‑
ločitve župana, po predhodnem soglasju Oddelka za finance
in računovodstvo.
25. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra‑
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2012 lahko zadolži do
višine 8.000.000 eurov.
26. člen
Proračunski uporabniki so dolžni predložiti podatke za
analizo poslovanja, ki jih zahtevajo župan, Oddelek za finance
in računovodstvo ali Nadzorni odbor.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

27. člen
Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2012 se objavi
na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
28. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati od 1. 1. 2012 dalje.
Št. 410-306/2010-159
Ljubljana, dne 21. marca 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

NOVO MESTO
936.

Sklep o cenah storitev v distribuciji
zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto

Na podlagi 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
UPB2 (Uradni list RS, št. 96/08) in v zvezi s 76. členom kon‑
cesijske pogodbe za distribucijo zemeljskega plina v Mestni
občini Novo mesto, št. 414-06-5/2002 z dne 30. 9. 2002,
ter aneksi k tej pogodbi, župan Mestne občine Novo mesto
sprejme

SKLEP
o cenah storitev v distribuciji zemeljskega plina
v Mestni občini Novo mesto
S tem sklepom se določijo nove cene storitev v distribuciji
zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto. Nove cene se
določijo tako, da se veljavne cene storitev v distribuciji zemelj‑
skega plina v Mestni občini Novo mesto, povečajo z indeksom
rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji v obdobju
januar 2010–december 2010. Rast cen je znašala 2,2%, nove
cene storitev pa so naslednje:
storitev

stari znesek

prvi pregled plinske
napeljave
42,5677 EUR/kos

novi znesek
43,5042 EUR/kos

izdelava plinskega
priključka:
439,7173 EUR/kos 449,3911 EUR/kos
Št. 3601-1/2011
Novo mesto, dne 27. januarja 2011
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

937.

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za
novorojence v Mestni občini Novo mesto

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLSUPB2 ((Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08 in 79/09
(Zakon o dopolnitvi zakona o lokalni samoupravi – ZLS-P)
Uradni list RS, št. 94/07) in 30. člena Statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – uradno prečiščeno
besedilo 2) je župan Mestne občine Novo mesto dne 12. 1.
2011 sprejel
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P R A V I LN I K
o enkratni denarni pomoči za novorojence
v Mestni občini Novo mesto
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne po‑
moči za novorojence v Mestni občini Novo mesto in določa
upravičence, pogoje, postopek in višino enkratne denarne
pomoči.
2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojence (v nadaljevanju:
pomoč) je enkratna denarna pomoč upravičencu, ki se zagota‑
vlja iz sredstev občinskega proračuna, s katero se družini zago‑
tovi dodatna finančna sredstva za kritje stroškov, ki nastanejo
z rojstvom otroka.

II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVLJANJE
ENKRATNE DENARNE POMOČI
3. člen
Upravičenec do pomoči je eden od staršev novorojenca
pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana
Republike Slovenije in imata na dan rojstva novorojenca stalno
prebivališče v Mestni občini Novo mesto.
Če starša novorojenca ne živita skupaj, je upravičenec do
pomoči tisti od staršev, pri katerem novorojenec dejansko živi,
pod pogoji iz prejšnjega odstavka.
Pravico do pomoči lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je
zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega orga‑
na, ravno tako pod pogoji iz prvega odstavka tega člena.

III. POSTOPEK UVELJAVLJANJA ENKRATNE
DENARNE POMOČI
4. člen
Pravica do pomoči se uveljavlja s pisno vlogo, na obraz‑
cu, ki ga pripravi občinska uprava pri Mestni občini Novo mesto
in je na razpolago tudi na spletni strani Mestne občine Novo
mesto, in sicer najkasneje v štirih mesecih od otrokovega roj‑
stva. Po preteku tega roka pravice do pomoči ni mogoče več
uveljavljati in se vloga zavrže kot prepozna.
5. člen
Pisni vlogi iz prejšnjega člena morajo biti priloženi nasle‑
dnji dokumenti:
– izpisek iz matičnega registra o rojstvu otroka, ki je tudi
dokazilo o državljanstvu otroka;
– potrdilo iz gospodinjske evidence;
– potrdilo o državljanstvu vlagatelja (fotokopija osebne
izkaznice, potnega lista ali potrdilo Ministrstva za notranje
zadeve);
– fotokopijo dokumenta, iz katerega je razvidna številka
transakcijskega računa vlagatelja;
in
– v primeru tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika tudi
odločba pristojnega organa.
6. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do pomoči vodi pri‑
stojni občinski upravni organ po predpisih, ki urejajo splošni
upravni postopek.
O pravici do pomoči odloči občinska uprava z odločbo.
Zoper odločbo je dopustna pritožba. O pritožbi odloča žu‑
pan.
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7. člen
Občinska uprava nakaže z odločbo dodeljeni znesek po‑
moči na transakcijski račun vlagatelja, najkasneje v roku 30 dni
po njeni dokončnosti.

2. člen
Nadzorni odbor opravlja naloge, določene z Zakonom o
lokalni samoupravi in s statutom občine pošteno, strokovno in
nepristransko.

IV. VIŠINA ENKRATNE DENARNE POMOČI

3. člen
Nadzorni odbor kot organ občine deluje v okviru svojih
pristojnosti samostojno.

8. člen
Višina pomoči za novorojenega otroka znaša 200,00 EUR
in se začne izplačevati za otroke, rojene od 1. 1. 2011 dalje.
Višino pomoči iz prejšnjega odstavka lahko s sklepom
spremeni Občinski svet Mestne občine Novo mesto do konca
koledarskega leta za naslednje leto.
Sredstva za dodeljevanje pomoči se zagotovijo v prora‑
čunu Mestne občine Novo mesto.
9. člen
Če se ugotovi, da je prejemnik prejel pomoč na podlagi
neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega
pravilnika, je prejeto pomoč dolžan vrniti, skupaj z zakonsko
določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.
10. člen
Denarna pomoč po tem pravilniku ni prenosljiva na drugo
pravno ali fizično osebo, niti je ni mogoče nameniti v humani‑
tarne ali druge namene.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za otroke, ki so
rojeni od 1. 1. 2011 do uveljavitve tega pravilnika.
Upravičenci lahko uveljavljajo pravico do pomoči za novo‑
rojenca na način, ki je določen v 4. in 5. členu tega pravilnika.
Pisno vlogo morajo upravičenci vložiti najkasneje v štirih me‑
secih po uveljavitvi tega pravilnika.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati po sprejetju proračuna in nasle‑
dnji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 12205-42/2010
Novo mesto, dne 12. januarja 2011
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

PUCONCI
938.

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Puconci

Na podlagi 46. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list
RS, št. 66/07) je Nadzorni odbor Občine Puconci na 2. seji dne
2. 3. 2011 sprejel

POSLOVNIK
Nadzornega odbora Občine Puconci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom je določena organizacija in način dela
Nadzornega odbora Občine Puconci (v nadaljevanju: nadzorni
odbor).

4. člen
Člani nadzornega odbora varujejo uradne in poslovne
skrivnosti s katerimi se seznanijo pri svojem delu.
5. člen
Nadzorni odbor zastopa in predstavlja predsednik, ki ga
člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe na konstitutivni
seji, v njegovi odsotnosti podpredsednik in v odsotnosti obeh,
od predsednika pooblaščen član nadzornega odbora.
6. člen
Naloga predsednika je, da:
– vodi in organizira delo odbora,
– sklicuje in vodi seje,
– podpisuje sklepe, zapisnike in druge akte nadzornega
odbora,
– skrbi za izvajanje sklepov,
– sodeluje z občinskim svetom, županom, delovnimi telesi
sveta in občinsko upravo,
– sodeluje na sejah občinskega sveta.
II. NAČIN DELA NADZORNEGA ODBORA
7. člen
Delo odbora organizira in vodi predsednik, v njegovi od‑
sotnosti pa podpredsednik nadzornega odbora oziroma s strani
predsednika pooblaščen član.
8. člen
Seje vodi predsednik, v njegovi odsotnosti podpredsednik
in v odsotnosti obeh, od predsednika pooblaščen član nadzor‑
nega odbora.
Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, predloge
za uvrstitev na dnevni red pa lahko podajo tudi člani nadzor‑
nega odbora.
Predsednik je dolžan uvrstiti na dnevni red zadevo, ki jo
je s sklepom predlagal občinski svet ali župan.
9. člen
Predsednik pošlje vabilo na sejo vsem članom nadzor‑
nega odbora praviloma sedem dni pred datumom seje. Ob so‑
glasju vseh članov in v nujnih primerih, ki jih določi predsednik,
je lahko ta rok tudi krajši.
Vabilu je potrebno obvezno predložiti gradivo, ki je po‑
trebno za obravnavo.
Predsednik lahko povabi na sejo pripravljavce gradiv,
strokovne delavce občinske uprave ter predstavnike obravna‑
vanih institucij.
10. člen
O seji nadzornega odbora se piše zapisnik in vodi evi‑
denca prisotnosti.
Zapisnik obvezno vsebuje:
– zaporedno številko seje, kraj, datum, uro pričetka in
trajanje seje,
– navedbo prisotnih, opravičeno odsotnih in ostalih odso‑
tnih članov ter navedbo ostalih prisotnih na seji,
– sprejet dnevni red,
– potrditev zapisnika prejšnje seje,
– potek seje z navedbo poročevalcev in krajšim povzet‑
kom razprave,
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– sprejete sklepe,
– morebitna ločena mnenja članov odbora,
– izjave, za katere so navzoči izrecno zahtevali, da se
vnesejo v zapisnik.
Zapisnik podpiše predsednik odbora.
11. člen
Po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega reda
predsednik oblikuje predlog sklepa in ga da na glasovanje.
Nadzorni odbor veljavno sklepa in sprejema svoja poroči‑
la, priporočila in predloge, če je na seji prisotna večina članov
nadzornega odbora, z večino glasov navzočih članov.
Glasovanje na sejah je praviloma javno, z dviganjem rok.
Na zahtevo večine prisotnih članov odbora je lahko glasovanje
tudi tajno.
12. člen
Zapisnik in ostala gradiva za seje nadzornega odbora se
hranijo v občinski upravi.
Po poteku enega mandatnega obdobja se gradivo ar‑
hivira. Zapisniki in sklepi se hranijo trajno, ostalo gradivo pa
deset let.
13. člen
Strokovno in administrativno pomoč za potrebe nadzorne‑
ga odbora zagotavlja župan in občinska uprava.
III. POSTOPEK NADZORA
14. člen
Temeljna naloga nadzornega odbora je, da:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračun‑
skih sredstev glede namenske porabe proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja za‑
konitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske
uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih pod‑
jetij in drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in
pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim
premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe
občinskih javnih sredstev.
15. člen
Nadzorni odbor se na svojih sejah sproti dogovarja o pro‑
blematiki, ki se bo obravnavala na prvi naslednji seji.
Poleg zadev iz programa dela mora odbor obvezno obrav‑
navati zadeve, ki jih je s sklepom predlagal občinski svet in žu‑
pan občine, oziroma če kakršenkoli dvom vzbudi nadzornemu
odboru utemeljen sum, da gre za nezakonito razpolaganje z
občinskim premoženjem, oziroma nenamensko razpolaganje
s sredstvi občinskega proračuna.
16. člen
Pri izvajanju nadzora ima nadzorni odbor naslednja po‑
oblastila:
– vpogled v vse listine in dokumente občine, zavoda,
podjetja, sklada, stranke, druge organizacije ali društva, ki
je predmet nadzora (nadzorovanih oseb), ki se nanašajo na
porabo proračunskih sredstev,
– zahtevati podatke in pojasnila pooblaščenih in odgovor‑
nih oseb nadzorovanih oseb,
– zahtevati udeležbo odgovornih oseb na sejah nadzor‑
nega odbora.
17. člen
Nadzorni odbor lahko v postopek nadzora vključi zunanje
strokovne osebe.
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Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko
opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje
občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.
Nadzorni odbor pri svoji odločitvi ni vezan na mnenje
zunanje strokovne osebe, ustanove ali strokovne osebe ob‑
činske uprave.
18. člen
Za izvedbo določene naloge iz pristojnosti nadzornega
odbora lahko nadzorni odbor oblikuje delovno skupino oziroma
pooblasti posameznega člana nadzornega odbora.
19. člen
Po opravljenem pregledu pripravi nadzorni odbor po‑
ročilo v skladu z določili Pravilnika o obveznih sestavinah
poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09).
Kot poročilo nadzornega odbora se šteje osnutek poročila ter
poročilo s priporočili in predlogi kot dokončni akt nadzornega
odbora.
Osnutek poročila pošlje nadzorni odbor nadzorovani ose‑
bi, ki ima pravico v roku petnajstih dni vložiti pri nadzornem
odboru pisni ugovor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti
v naslednjih petnajstih dneh. Po odločitvi postane poročilo
dokončno.
Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani
osebi in županu.
Župan uvrsti vsako dokončno poročilo nadzornega od‑
bora na dnevni red seje občinskega sveta najkasneje 60 dni
od prejema dokončnega poročila. Občinski svet mora poro‑
čilo obravnavati na seji. Drugi nadzorovani pa obravnavajo
dokončno poročilo v skladu z zakonom in svojimi internimi
akti. Občinski svet oziroma drugi nadzorovani v roku 14 dni
po obravnavi dokončnega poročila pošlje nadzornemu odboru
zapisnik seje oziroma sestanka, na katerem je bilo dokončno
poročilo obravnavano.
Nadzorovani je dolžan v pisni obliki posredovati nad‑
zornemu odboru ukrepe, ki so bili sprejeti na podlagi mnenj,
priporočil, predlogov in ugotovitev, ki izhajajo iz dokončnega
poročila.
20. člen
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali
nepravilnosti pri poslovanju nadzorovane osebe, mora o teh
kršitvah v petnajstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti
pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja ute‑
meljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve
posredovati pristojnemu organu pregona.
Obenem s prijavo mora navesti dokaze ter poskrbeti, da
se ohranijo dokazi, sledi in predmeti, na katerih ali s katerimi je
bilo kaznivo dejanje storjeno. O prijavi je dolžan obvestiti tudi
občinski svet in župana.
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, pripo‑
ročila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in
organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni
obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu
s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nad‑
zornega odbora.
21. člen
Člana nadzornega odbora predsednik odbora izloči iz
posamezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki
vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti, kot so:
– sorodstvene vezi,
– osebni spori,
– osebni interes,
– ali podobno.
Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi
lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev
mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno na‑
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vesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O
izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.
O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nad‑
zorni odbor.
22. člen
Poročilo računskega sodišča obravnava tudi nadzorni
odbor.
IV. KONČNE DOLOČBE
23. člen
Za vprašanja, ki niso opredeljena s tem poslovnikom, se
uporablja določila poslovnika o delu občinskega sveta.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Po‑
slovnik Nadzornega odbora Občine Puconci, Uradni list RS,
št. 14/00.
25. člen
Poslovnik o delu nadzornega odbora sprejme nadzorni
odbor in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Spremembe poslovnika sprejme nadzorni odbor po ena‑
kem postopku, kot velja njegov sprejem.
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pridobitne dejavnosti na območju Občine Puconci, je cena
v višini 95,16 EUR/tono, h kateri se prištejejo še vsi ostali
stroški, ki so sestavni del cene storitev javne službe odla‑
ganja odpadkov.
Razliko do polne cene v višini 95,16 EUR/tono, to je
38,06 EUR/tono, Občina Puconci priznava kot subvencijo k
ceni storitve javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno
uporabe javne infrastrukture in jo bo pokrila iz sredstev občin‑
skega proračuna.
III.
Sredstva subvencije bo Občina Puconci nakazovala jav‑
nemu podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.,
kot regijskemu izvajalcu javne službe odlaganja preostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, na podlagi
posebej sklenjene pogodbe.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 354-0001/2011
Puconci, dne 15. februarja 2011
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

Št. 007-0006/2011
Puconci, dne 2. marca 2011
Predsednik
Nadzornega odbora Občine Puconci
Matija Gabor l.r.

939.

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene
storitev odlaganja preostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto
2011

Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o var‑
stvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt,
57/08 – ZFO-1A in 70/08), 59. člen Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in
127/06 – ZJZP), 5. člena Pravilnika o metodologiji za obliko‑
vanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) ter 16. člena
Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1 in
18/10) je Občinski svet Občine Puconci na 4. seji dne 15. 2.
2011 sprejel

SKLEP
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev
odlaganja preostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
za leto 2011
I.
Občina Puconci bo storitve javne službe odlaganja odpad‑
kov v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture,
le-to subvencioniral v višini 40%.
II.
Kot osnova za plačilo cene uporabe javne infrastruk‑
ture v letu 2011 za uporabnike – gospodinjstva oziroma
druge povzročitelje komunalnih odpadkov, ki ne opravljajo

SEMIČ
940.

Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2011

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10
– odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP
in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10),
4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06,
57/08 in 94/10 – ZIU), ter 14. in 91. člena Statuta Občine Semič
(Uradni list RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine Semič na
5. redni seji dne 17. 3. 2011 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Semič za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Semič za leto 2011 določajo
višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni osemmestnih pod‑
kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do‑
loča v naslednjih zneskih:
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

Št.

v€
Proračun leta
2011

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.480.747,10
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek na dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve

3.247.731,60
2.889.534
2.600.626
195.636
93.272

706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležbe na dobičku in dohodki
od premoženja

358.197,60
204.650

711 Takse in pristojbine

2.000

712 Globe in druge denarne kazni

7.500

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredm. sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov

500
143.547,60
126.818

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI

/
124.718
30.000
30.000

630.746

126.766

431 Investicijski transferi prav. in fiz. os.,
ki niso pror. uporabniki

51.000

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

75.766

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

51.471,10

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0
0

750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0
0

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

445.451,50
4.429.276
987.394,66
243.354
39.540
675.817,10
16.200
12.483,56
1.472.548
127.900

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

720.009

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

176.410

413 Drugi tekoči domači transferi

448.229

414 Tekoči transferi v tujino
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2917

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
1.076.197,50

410 Subvencije

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
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440 Dana posojila
2.100

731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
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1.842.567,34
1.842.567,34

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

0
0
0
180.724
180.724
180.724
–129.252,90
–180.724

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

–51.471,10

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

129.252,90

9009 Splošni sklad za drugo

129.252,90

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo‑
srednih uporabnikov občinskega proračuna (občinskih organov
in občinske uprave), ki so razdeljeni na naslednje program‑
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na osemmestne podkonte, določene s predpi‑
sanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk
– osemmestnih podkontov in načrt razvojnih programov sta
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine
Semič www.semic.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
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3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni osemmestnih podkontov.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do‑
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 110/02 – ZGO-1,
105/06 in 9/11), ki se uporabijo za namene, določene v tem
zakonu;
– prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja za‑
radi odvajanja odpadnih voda v višini 92.076,86 € se upora‑
bijo za gradnjo kanalizacije v PSC Vrtača do podjetja Elstab
(36.200,00 €), za gradnjo kanalizacije in čistilne naprave Semič
v okviru projekta »Trajnostne oskrbe prebivalstva s pitno vodo
in varovanje vodnih virov Bele krajine« (40.370,00 €), obnovo
kanalizacije Strma Pot v Semiču (12.507,00 €) ter za tehnične
preglede kanalizacij v Črmošnjicah (1.500,00 €) in Sela, Kašča
(1.500,00 €);
– prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zara‑
di odlaganja odpadkov v višini 75.884,15 € se v celoti uporabijo
za PCRO Vranoviči;
– najemnine od komunalne infrastrukture v naslednjih
zneskih: 120.000,00 € od oskrbe s pitno vodo, 17.340,00 €
od odvajanja in čiščenja odpadnih voda in 12.300,00 € od
najemnine za ravnanje z odpadki, se uporabi za naslednje
namene: zamenjavo hidrantov (4.000,00 €), obnove vodo‑
vodne infrastrukture (45.000,00 €), za nepredvidena vzdr‑
ževalna dela na vodovodni infrastrukturi (13.000,00 €), vo‑
dovod Sela, Maline (8.500,00 €), za kanalizacijo Coklovca
(9.300,00 €), CeROD (2.500,00 €), nepredvidena vzdrževalna
dela (4.000,00 €), za PCRO Vranoviči (15.386,00 €), ureditev
ekoloških otokov (45.000,00 €) ter za ureditev vodnih virov
(2.954,00 €).
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje‑
ti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proračuna (finančnih načrtih neposrednih uporabnikov) med
glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe po‑
sameznega neposrednega uporabnika proračuna (občinski
svet, nadzorni odbor, županja, občinska uprava), odloča na
predlog neposrednega uporabnika proračuna županja. Pre‑
razporeditve pravic porabe se izvajajo med osemmestnimi
podkonti, pri čemer povečanje ali zmanjšanje posameznega
osemmestnega podkonta ne sme presegati 30% obsega tega
podkonta.
V primeru prerazporeditev, ki bi presegale zgoraj navede‑
ni okvir, mora županja pridobiti soglasje občinskega sveta.
Županja s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu ju‑
liju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji.
Prerazporejanje med bilanco prihodkov in odhodkov, ra‑
čunom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni
dovoljeno, razen v primeru, da so izpolnjeni pogoji iz 39. člena
ZJF.
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razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicij‑
ske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 100%
teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2012 80% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 50% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab‑
nika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve‑
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab‑
nika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Županja lahko spreminja vrednost projektov v načrtu ra‑
zvojnih programov. Za projekte, katerih vrednost se spremeni
za več kot 20%, mora novelirano investicijsko dokumentacijo
predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko
rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini
7.000,00 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra‑
ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 4.200,00 € župa‑
nja in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko županja v letu 2011 dolžnikom odpiše dolgove, ki
jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine
2.100,00 €. V primeru odpisa dolgov, ki bi presegali navedeni
okvir, mora županja pridobiti soglasje občinskega sveta.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

6. člen

10. člen

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

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v
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računu financiranja, se občina za proračun leta 2011 ne bo
zadolžila.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega
sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca
proračunskega leta.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Semič, v letu 2011 ne sme preseči skupne višine glavnic
0,00 €.
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16. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-10/2010-34
Semič, dne 18. marca 2011
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb,
v katerih ima občina neposredno ali posredno
prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna
podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne
osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno pre‑
vladujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2011 zadolžijo
do skupne višine 0,00 €.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna pod‑
jetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne ose‑
be, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladu‑
joč vpliv na upravljanje, lahko v letu 2011 izdajo poroštva do
skupne višine glavnic 0,00 €.

SLOVENSKA BISTRICA
941.

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev
Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih
pogojih za centralna naselja v Občini
Slovenska Bistrica in mesto Slovenska
Bistrica

Na podlagi 57. člena, 61.a člena in 4. točke 96. člena
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07;
ZP Načrt, Uradni list RS, št. 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP (106/10 – popr.)) in 7. člena Statuta Občine Sloven‑
ska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan sprejel

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina
lahko zadolži do višine 0,00 €.

SKLEP
o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka
o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih
za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica
in mesto Slovenska Bistrica

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev

12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom
občinskega proračuna)

1. člen
13. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo or‑
ganizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega po‑
dročja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva
se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot meseč‑
ne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti
ter upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna. Sredstva
se smejo uporabljati le za namene, za katere so dana.
Posredni uporabniki občinskega proračuna ne smejo
za račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki
presegajo zneske, določene s proračunom.
14. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni
občinski upravi in županji občine predložiti finančne načrte
za naslednje proračunsko leto na način in v rokih, ki jih
predpiše županja.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so ob za‑
ključku leta oziroma po potrebi dolžni županji poročati o
realizaciji nalog.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni
dodatno predložiti tudi podatke za analizo poslovanja, ki
jih zahteva županja, direktorica občinske uprave, nadzorni
odbor ali občinski svet.
15. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranja Občine Semič v letu
2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o
začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v
Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (Uradni
list RS, št. 16/93, 79/01, 35/02, 108/08 in 26/10) so v vsebinski
preveritvi in dopolnitvi nekaterih določil PUP-a in pobudah zain‑
teresiranih investitorjev za spremembo podrobnejše namenske
rabe zemljišč. Ker se spremembe in dopolnitve nanašajo samo
na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost
načrtovanih prostorskih ureditev, ter na rabo sosednjih zemljišč
in objektov, se postopek sprememb in dopolnitev tega odloka
izvede po skrajšanem postopku.
2. člen
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev
Pravna podlaga za pripravo OPPN je 57. člen, 61.a člen in
4. točka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt,
na območju občine Slovenska Bistrica pa tudi:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana – prostorski
del – Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000, dopol‑
njen 2003 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03,
131/04 in 47/06).
3. člen
Izdelava potrebne prostorske dokumentacije
in strokovnih rešitev
Za ustrezno ureditev pravne podlage za poseganje v
prostor, je potrebno spremeniti v določenih primerih tekstualni
in grafični del odloka. Variantne rešitve niso predvidene. Načr‑
tovalec sprememb in dopolnitev odloka izdela variantne rešitve
in potrebne strokovne podlage, kolikor se potreba pokaže
kasneje v postopku priprave sprememb in dopolnitev odloka
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oziroma, če takšna potreba izhaja iz smernic nosilcev urejanja
prostora.
Spremembe in dopolnitve odloka se po vsebini, obliki in
načinu pripravijo skladno z določili veljavne prostorske zako‑
nodaje.
Spremembe in dopolnitve odloka se izdelajo v digitalni
obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
4. člen
Roki izdelave sprememb in dopolnitev
roki:

Za pripravo spremembe so opredeljeni naslednji okvirni
Aktivnost

Rok izdelave

1.

Priprava osnutka odloka in priprava 20 dni po sprejemu
gradiva za pridobivanje smernic
sklepa župana
NUP
o začetku
prostorskega akta

2.

Pridobivanje smernic pristojnih
nosilcev urejanja prostora ter
odločitve MOP o izdelavi CPVO

15 dni

3.

Izdelava strokovnih podlag,
okoljskega poročila kolikor bi
izhajalo, da je potrebno izdelati

v času pridobivanja
smernic – 120 dni

4.

Izdelava dopolnjenega osnutka
odloka na podlagi pridobljenih
smernic nosilcev urejanja prostora

10 dni po pridobitvi
smernic

5.

Posredovanje dopolnjenega odloka 15 dni
in okoljskega poročila ministrstvu v
pregled

6.

Javna razgrnitev dopolnjenega
odloka in okoljskega poročila

prične 7 dni po
objavi javne
razgrnitve in traja
15 dni

7.

Javna obravnava, obravnava na
občinskem svetu

v času javne
razgrnitve

8.

Predaja pripomb in predlogov
načrtovalcu

3 dni po zaključeni
javni razgrnitvi

9.

Opredelitev načrtovalca do pripomb 3 dni od predaje
in predlogov
pripomb

10. Stališča do pripomb in predlogov
OS

30 dni od
opredelitve
načrtovalca

11. Izdelava predloga odloka

5 dni

12. Pridobitev mnenj na predlog odloka 15 dni
in potrdilo o sprejemljivosti vplivov
sprememb in dopolnitev na okolje
13. Sprejem usklajenega predloga
odloka

na seji občinskega
sveta po pridobitvi
mnenj

5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje
prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
V postopek priprave sprememb in dopolnitev odloka bodo
vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Krekova 17, 2000 Maribor
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška c. 20/II,
2000 Maribor
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ul. 10, 1000 Ljubljana
– Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor
– Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Pohorski bataljon 12,
2310 Slovenska Bistrica

– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska
Bistrica
– Telekom Slovenije d.d., Titova c. 38, 2000 Maribor
– Ministrstvo za promet, Langusova c. 4, 1000 Ljubljana
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Maribor, Tyrševa 15,
2000 Maribor
– Kabel TV d.o.o., Dobriša vas, Petrovče
– Petrol plin d.o.o., Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana
– Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanska brigade 11,
1000 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše‑
vanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska c. 47,
1000 Ljubljana
– drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku
priprave sprememb in dopolnitev izkazalo, da so tangirani.
Pri pripravi sprememb in dopolnitev sodelujejo tudi na‑
slednji udeleženci:
– pobudnik in naročnik
– pripravljavec OPPN: Občina Slovenska Bistrica, Kolod‑
vorska 10, Slovenska Bistrica
– načrtovalec po izboru pobudnika in naročnika.
6. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave odloka
Izdelavo sprememb in dopolnitev odloka financira iz pro‑
računa Občina Slovenska Bistrica.
7. člen
Veljavnost in objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
na svetovnem spletu ter začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-3/2011-1-1032
Slovenska Bistrica, dne 14. marca 2011
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

SLOVENSKE KONJICE
942.

Sklep o začetku priprave Odloka o Občinskem
podrobnem prostorskem načrtu športni park
Konjiška vas

Na podlagi 57. člena v povezavi s 46. členom Zakona o
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter
27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 31/99, 19/01 in 100/02) je župan Občine Slovenske Konjice
sprejel

SKLEP
o začetku priprave Odloka o Občinskem
podrobnem prostorskem načrtu športni park
Konjiška vas
1. Ocena stanja in razlogi
Po družbenem planu razvoja Občine Slovenske Konjice
za srednjeročno obdobje 1986, 1990 dopolnjen v letu 1994,
1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04)
je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče.
Območje se ureja na osnovi Odloka o prostorskih ure‑
ditvenih pogojih za izjemne posege na podlagi sprememb in
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Št.

dopolnitev planskih aktov Občine Slovenske Konjice v letu
2001 (Uradni list RS, št. 75/04).
Razlogi za pripravo Občinskega podrobnega načrta
športni park Konjiška vas so v tem, da investitor Krajevna
skupnost Konjiška vas želi poleg obstoječih odprtih športnorekreacijskih površin zagotoviti dodatne površine za športno
in rekreacijsko vadbo v večnamenskem objektu. Prav tako
nameravajo postaviti spremljajoči objekt za izvedbo družabnih
dogodkov.
2. Območje prostorskega akta
Območje Občinskega podrobnega načrta športni park
Konjiška vas se nanaša na parceli št. 33/2 in 33/4, k.o. Konji‑
ška vas.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki se nanašajo na obravnavano ob‑
močje bo priskrbela skupaj z izdelovalcem odloka Krajevna
skupnost Konjiška vas.
4. Roki za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz

22 / 25. 3. 2011 /

Stran

2921

ŠALOVCI
943.

Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena Za‑
kona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08
in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS,
št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 5. redni seji dne
17. marca 2011 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Šalovci za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA

Sklep o začetku priprave

marec 2011

Objava sklepa v uradnem glasilu
in na svetovnem spletu

marec 2011

Obvestilo MOP, Direktorat za okolje
o izvedbi celovite presoje vplivov
na okolje

30 dni

1. člen
S tem odlokom se za Občino Šalovci za leto 2011 določa‑
jo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže‑
vanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).

Priprava osnutka OPPN

7 dni

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Pridobivanje smernic

30 dni

Javno naznanilo o javni razgrnitvi
in javni obravnavi osnutka

7 dni pred pričetkom
javne razgrnitve

Javna razgrnitev in javna obravnava

30 dni

Priprava stališča do pripomb
in predlogov

7 dni po zaključku
javne razgrnitve

2. člen
A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov

I.

v eurih
Proračun
za leto 2011

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

3.653.485

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.373.284

DAVČNI PRIHODKI

1.308.261
1.180.093

Pridobivanje mnenj

30 dni

Stališča do pripomb in predlogov

takoj od opredelitve

Priprava usklajenega predloga

7 dni

700 Davki na dohodek in dobiček

Sprejemanje odloka na občinskem
svetu

junij/julij 2011

703 Davki na premoženje

71.070

Objava v Uradnem listu

julij 2011

704 Domači davki na blago in storitve

57.098

5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek
pridobivanja smernic in mnenj:
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Krekova 17, 2000 Maribor
Javno Komunalno podjetje Slovenske Konjice, Celjska c. 3,
3210 Sl. Konjice
Elektro Maribor d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Lju‑
bljana
Zavod za gozdove, OE Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje
Petrol Plin d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Sl. Konji‑
ce.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira Občina Slovenske Konjice, Stari
trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slo‑
venije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0007/2011
Slovenske Konjice, dne 11. marca 2011
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

70

706 Drugi davki
71

NEDAVČNI PRIHODKI

65.023

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

23.623

711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72

500
39.100
286.965

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

155.000

722 Prihodki od prod. zemlj. in neopred.
sredstev

–
131.965

PREJETE DONACIJE

–

730 Prejete donacije iz domačih virov

–

731 Prejete donacije iz tujine
74

300
1.500

KAPITALSKI PRIHODKI

721 Prihodki od prodaje zalog

73

–

–

TRANSFERNI PRIHODKI

1.993.236

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.993.236
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II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

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

41

TEKOČI TRANSFERI

524.979

470.957
6.000
233.304
94.141
137.512
–
2.301.580

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.301.580

INVESTICIJSKI TRANSFERI

47.486

431 Investicijski transferi prav. in fizič.
osebam, ki niso pror. uporabniki

10.300

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

37.186

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

C)

10.800

INVESTICIJSKI ODHODKI

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

124.324

750 Prejeta vračila danih posojil

45.948

751 Prodaja kapitalskih deležev

–

752 Kupnine iz naslova privatizacije

–

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

–

441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

–

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

–

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

–

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
PRIHODKI MINUS ODHODKI TER
SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL
(I.+IV.) – (II.+V.)

45.948

170.272

RAČUN FINANCIRANJA

VIII. ZADOLŽEVANJE (500)
50

550 Odplačila domačega dolga

67.516

414 Tekoči transferi v tujino

III.

VII.

ODPLAČILA DOLGA

54.991

413 Drugi tekoči domači transferi

VI.

ODPLAČILA DOLGA (550)

55

409 Rezerve

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

V.

IX.

709.138

50.852

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

43

3.529.161

403 Plačila domačih obresti

410 Subvencije

42
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ZADOLŽEVANJE

–

500 Domače zadolževanje

–

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)

XI.

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

206.296
206.296
–206.296

–36.024

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

36.024

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo‑
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program‑
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k
temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šalovci.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določe‑
nih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih
financah, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požari (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1)
– prihodki turistične takse
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
– prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest
– prejemki iz državnega proračuna in iz drugih virov za
določene namene
– prispevki občanov za izgradnjo komunalne infrastruk‑
ture
– zbrana sredstva iz naslova reklam in drugih sporočil v
glasilu Občine Šalovci.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu se prenesejo v proračun za tekoče leto.
4. člen
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v poseb‑
nem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja
proračunske porabe.
Osnova za prerazporejanje porabe je zadnji sprejeti pro‑
račun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu ju‑
liju za obdobje januar–junij in konec leta z zaključnim računom
poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011
in o njegovi realizaciji.
Župan odloča o razporeditvi sredstev splošne proračun‑
ske rezervacije in o tem obvesti občinski svet. Župan odloča o
dinamiki porabe sredstev za tekočo porabo in o likvidnostnem
zadolževanju po predhodni odobritvi občinskega sveta.
5. člen
Proračunskim uporabnikom se sredstva tekočih transfe‑
rov dodeljujejo mesečno oziroma v skladu s pogodbo.
Proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz
načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja
obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov.
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Skupni obseg prevzetih obveznosti proračunskega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicij‑
ske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem
finančnem načrtu proračunskega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti proračunskega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab‑
nika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje proračunskih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu proračunskega uporab‑
nika in v načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o
javnih financah.
Sredstva proračunske rezerve občine se v letu 2011 obli‑
kuje v višini 0,5% skupno doseženih prihodkov v letu 2011.
Izločanje sredstev v proračunsko rezervo preneha, ko
višina skupno doseženih sredstev proračunske rezerve doseže
1,5% vseh prihodkov proračuna.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financi‑
ranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih
nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. O
uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega
odstavka 49. člena Zakona o javnih financah odloča župan in
o porabi obvesti občinski svet.

Št.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra‑
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži v
skladu z Zakonom o javnih financah in Zakonom o financiranju
občin.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Šalovci, v letu 2011 ne sme preseči z zakonom določenega
zneska.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se
lahko v letu 2011 zadolžijo v skladu z Zakonom o javnih finan‑
cah in Zakonom o financiranju občin s soglasjem ustanovitelja.
Poroštvene pogodbe v imenu občine sklepa župan s soglasjem
občinskega sveta.

Stran
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6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Šalovci v letu
2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-19/2011
Šalovci, dne 17. marca 2011
Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.

ŠEMPETER - VRTOJBA
944.

Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba
za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09
in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP,
14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 14. člena Statuta Občine
Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in
94/09) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 1. izredni
seji dne 17. marca 2011 sprejel

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
Zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku do višine
100 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. Za odlo‑
čanje o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja se poo‑
blašča župana. Za pridobitev in odtujitev nepremičnega premo‑
ženja, v skladu s sprejetim programom, se pooblašča župana
s predhodnim soglasjem občinskega sveta.
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ODLOK
o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba
za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Šempeter - Vrtojba za leto
2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat‑
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do‑
loča v naslednjih zneskih:
V eurih
Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta
2011

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

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

8.800.213,14

TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)

6.366.065,00

Stran
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Št.
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70 DAVČNI PRIHODKI

4.528.293,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
(750 + 751 + 752)

15.000,00

1.034.185,00

750 Prejeta vračila danih posojil

15.000,00

325.150,00

751 Prodaja kapitalskih deležev

700 Davki na dohodek in dobiček

3.168.958,00

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
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI

1.837.772,00
1.646.850,00
1.750,00
11.440,00

2.012.478,14
149.389,00

1.863.089,14

SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43) 10.525.587,36
620.107,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

100.681,00

403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI

1.976.264,00
23.500,00
114.555,00
2.129.340,00

410 Subvencije

256.000,00

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

241.700,00

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

243.613,00

413 Drugi tekoči domači transferi

1.388.027,00

414 Tekoči transferi v tujino

0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

4.685.227,36

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso prorač.
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
B.

4.685.227,36
875.913,00

129.126,13

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

129.126,13

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. – V)
C.

–114.126,13

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

450.000,00

50 ZADOLŽEVANJE

450.000,00

500 Domače zadolževanje

450.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

114.550,00

55 ODPLAČILA DOLGA

114.550,00

550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH
(I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)
X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VIII. – IX.)

114.550,00
1.504.050,35
335.450,00

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

1.725.374,22

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

1.504.050,35

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo‑
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program‑
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in
se objavita na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen

45.450,00

(izvrševanje proračuna)

830.463,00

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke
– konta.

–1.725.374,22

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

2.235.107,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

402 Izdatki za blago in storitve

129.126,13

421.670,00

216.670,00

40 TEKOČI ODHODKI

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

38.900,00

205.000,00

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

V.

138.832,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

720 Prihodki od prodaje zgradb
in prostorov

74 TRANSFERNI PRIHODKI

II.
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15.000,00

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do‑
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom,

Uradni list Republike Slovenije
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odva‑
janja odpadnih voda,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odla‑
ganja odpadkov,
– priključne takse, ki se uporabljajo namensko za zame‑
njavo vodomerov,
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje‑
ti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro‑
računa (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med pro‑
računskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe
odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna o polletni
realizaciji in konec leta z zaključnim računom poroča občin‑
skemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi
realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi‑
cijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab‑
nika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve‑
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab‑
nika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj‑
nih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so poračun proračunske rezerve, obli‑
kovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini
103.555,00 evrov.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisni‑
mi poročili obvešča občinski svet.

Št.
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4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2011 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 25,00 evrov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra‑
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži do
višine 450.000,00 evrov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je Občina Šempeter - Vrtojba, v letu 2011
ne sme preseči skupne višine glavnic 50.000,00 evrov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranja Občine Šempeter Vrtojba v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01101-4/2011-24
Šempeter pri Gorici, dne 17. marca 2011
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

945.

Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini
na domu

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba
(Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) je Občinski
svet Občine Šempeter - Vrtojba na 1. izredni seji dne 17. marca
2011 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni storitve pomoči družini
na domu
1.
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba izdaja Centru za
socialno delo Nova Gorica soglasje k predlagani revalorizaciji
cen socialno varstvenih storitev.
2.
Cena storitve pomoči družini na domu v okviru javne
službe – vodenje pomoči na domu za 0,29 strokovnega delavca
znaša na mesec 1.585,04 EUR.
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3.
Cena storitve pomoči družini na domu – neposredna
nega na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev znaša na uro 19,83 EUR.
Subvencionirana cena za uporabnika je določena v višini
15,63% od cene storitve pomoči družini na domu in znaša
3,10 EUR na uro.
Cena ure storitve pomoči družini na domu, opravljene na
dan nedelje, se poveča za 40%, na dan državnega praznika
ali dela prostega dne pa za 50%.
4.
Cena storitve pomoči družini na domu – neposredna
nega, znaša 6.596,52 EUR na mesec, za 3 zaposlene za polni
delovni čas ter eno javno delavko.
5.
Ta sklep začne veljati po objavi v Uradnem listu Republi‑
ke Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2011 dalje.
Št. 01101-4/2011-17
Šempeter pri Gorici, dne 17. marca 2011
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

946.

Letni program kulture v Občini Šempeter Vrtojba za leto 2011

Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju jav‑
nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in 56/08),
Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2011
(Uradni list RS, z dne 25. 3. 2011) in 14. člena Statuta Občine
Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06
in 94/09) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na
1. izredni seji dne 17. marca 2011 sprejel

LETNI PROGRAM
kulture v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2011
1.
Letni program kulture v Občini Šempeter - Vrtojba za
leto 2011 opredeljuje redno dejavnost, programe in projekte,
ki se sofinancirajo in investicije, ki so v celoti financirane s
sredstvi občinskega proračuna ter višino in namen sredstev
predvidenih v občinskem proračunu.
2.
V proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2011 so
sredstva za kulturo namenjena za:
– sofinanciranju društev in drugih neprofitnih organiza‑
cij,
– sofinanciranju javnih zavodov,
– financiranju in sofinanciranju kulturnih programov in
prireditev občinskega pomena,
– vzdrževanju in investicijam v infrastrukturo namenjeno
za kulturno dejavnost.
3.
Iz sredstev za kulturo iz 2. točke Letnega programa kul‑
ture se bodo sofinancirale različne kulturne vsebine:
– dejavnosti in projekti (prireditve, predstave, ustvarjalne
delavnice ...) kulturnih društev in drugih neprofitnih organi‑
zacij,
– ljubiteljske dejavnosti, pevski zbori,
– knjižnična in muzejska dejavnost,
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– gledališka, plesna, glasbena dejavnost in programi
abonmajskih predstav,
– Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
– mediji in avdiovizualna kultura,
– prireditve občinskega pomena (večje prireditve, Borelja‑
da, Kulturni praznik, Projekt Slovita, Praznik sv. Petra …),
– varovanje kulturne dediščine in urejanje zapuščine Co‑
ronini,
– akcije v kulturi,
– vzdrževanje, obnova in investicije v kulturno infrastruk‑
turo.
Zap.
Postavka
št.

Naziv postavke

Sredstva
v EUR

1.

041802

Dejavnosti kulturnih društev –
razpis

46.500,00

2.

041809

Akcije v kulturi

5.500,00

3.

041820

Muzej – programi in projekti

4.500,00

4.

041821

Kulturni dom

4.000,00

5.

041819

Gledališče – programi
in projekti

6.000,00

6.

041805

Varovanje kulturne dediščine

3.000,00

7.

041816

Goriška knjižnica

8.

041807

Boreljada

6.000,00

9.

041810

Praznik sv. Petra

6.000,00

10.

041812

Kulturni praznik

3.000,00

11.

041822

JSKD Nova Gorica

4.000,00

12.

041843

Vzdrževanje kinodvorane,
kulturnega doma

13.

041824

Rekonstrukcija Dvorca Coronini 110.000,00
v Šempetru pri Gorici

14.

041842

Vzdrževanje grobišč,
spomenikov in kulturnih
objektov

15.

041847

Spomenik pripadnikov
organizacije TIGR

16.

041876

Obnova vodnjaka v Vrtojbi

89.000,00

10.000,00

10.000,00

1.000,00
17.000,00

4.
Delitev sredstev predvidenih za sofinanciranje redne
dejavnosti in projektov iz 3. točke Letnega programa kulture
od zaporedne št. 1, 3, 4 in 5, bo potekala na podlagi prijav
na razpis za sofinanciranje programov in projektov na podro‑
čju družbenih dejavnosti v letu 2011, v skladu z veljavnimi
pravilniki.
5.
Program, ki ga ne določa Letni program kulture se lahko
izjemoma sprejme v sofinanciranje. Občina financira projekt
iz drugih proračunskih postavk in če je neogibno nujno zaradi
kratkega časa, ki je na razpolago za odločitev o financiranju, na
podlagi drugega odstavka 102. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo.
Št. 01101-4/2011-19
Šempeter pri Gorici, dne 17. marca 2011
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

Uradni list Republike Slovenije
947.

Letni program športa v Občini Šempeter Vrtojba za leto 2011

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98, 97/01, 110/02, 15/03), Nacionalnega programa športa
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), Pra‑
vilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Šempeter
- Vrtojba (Uradni list RS, št. 51/07) in 14. člena Statuta Občine
Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in
94/09) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 1. izredni
seji dne 17. marca 2011 sprejel

LETNI PROGRAM
športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2011
1.
V Letnem programu športa so opredeljene naloge in
smernice, posamezni programi, njihov obseg in potrebna
finančna sredstva, ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa
v občini in bodo v letu 2011 sofinancirani iz občinskega pro‑
računa Občine Šempeter - Vrtojba.
Občina Šempeter - Vrtojba za izvajanje letnega progra‑
ma športa v letu 2011 zagotavlja proračunska sredstva ne‑
profitnim športnim organizacijam, ki bodo na podlagi javnega
razpisa izvajale posamezne programe športa, ki so v skladu
z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji in v
interesu občine. Občina spodbuja in zagotavlja pogoje za
opravljanja in razvoj športnih dejavnosti ter vlaga v gradnjo in
vzdrževanje javnih športnih površin.
2.
V letu 2011 se bodo na podlagi javnega razpisa, na
nivoju občine izvajali naslednji programi športa:
1. Interesna športna vzgoja
Programi interesne športne vzgoje zajemajo programe
za predšolske in šoloobvezne otroke ter mladino, z namenom
izboljšanja športnih znanj, zagotavljanja psihofizične sposob‑
nosti, odpravljanja negativnih vplivov sodobnega življenja,
preprečevanja zdravju škodljivih razvad ter zadovoljevanja
človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.
2. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ter kakovostni in vrhunski
šport odraslih
Z dejavnostjo kakovostnega in vrhunskega športa se
ukvarjajo otroci, mladina in odrasli, ki nastopajo v uradnih
tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka, mednaro‑
dnih tekmovanjih, evropskih in svetovnih prvenstvih. Kvaliteta
programov je povezana tudi s sofinanciranjem profesionalnih
trenerjev.
Otrokom in mladini športna vzgoja (priprave, tekmovanja
ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih in materialnih
možnosti za vključitev v programe vrhunskega športa in jih
programi športne rekreacije ne zadovoljuje so pa pomemben
dejavnik razvoja športa) pomeni temeljno pripravo na špor‑
tno uspešnost in rezultat, ki je eno od meril uspešnega dela
s športniki. Podpora vrhunskemu športu pa je namenjena
športnikom, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in
perspektivnega razreda.
3. Programi športne rekreacije
Izvajalci programa kjer se aktivno, koristno in prijetno
izpopolnjuje prosti čas odraslih, ki to vrsto športne dejavnosti
praviloma plačujejo sami, morajo za sofinanciranje programov
izpolnjevati pogoje in merila določene s pravilnikom.
4. Drugi programi v športu
Drugi programi v športu zajemajo udeležbo in organi‑
zacijo športnih prireditev, sofinanciranje strokovnih kadrov
v ekipnem kakovostnem in vrhunskem športu ter delovanje
društev.
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3.
V okviru letnega programa športa občina sodeluje z
zavodom za šport, šolo in vrtcem, ki izvajajo športne progra‑
me in projekte ter promocijo športnih programov za potrebe
predšolskih in šoloobveznih otrok ter drugih športnikov.
Občina Šempeter - Vrtojba za izboljšanje ponudbe za
potrebe športnih organizacij in drugih uporabnikov športnih
površin, v sklopu Letnega programa športa, podpira poveče‑
vanje javne športne infrastrukture in zagotavlja vzdrževanje
športnih objektov v lasti Občine Šempeter - Vrtojba.
4.
Občina Šempeter - Vrtojba v letu 2011, v skladu z
Odlokom o poračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto
2011, namenja proračunska sredstva v višini 60.000,00 EUR
za vzdrževanje in investicije v športno infrastrukturo in
69.800,00 EUR za sofinanciranje programov športa, od kate‑
rih je 65.800,00 EUR sredstev namenjenih za javni razpis.
5.
Športne dejavnosti, ki se financirajo iz občinskega pro‑
računa, so namenjene občanom v vseh življenjskih obdobjih,
vendar imajo športne aktivnosti otrok in šolske mladine zaradi
vpliva na razvoj in oblikovanje mladega človeka, prednost
pred sofinanciranjem ostalih programov športa. Športna dru‑
štva in klubi, s sedežem v Občini Šempeter - Vrtojba, imajo
pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju programov
športa pred ostalimi izvajalci športnih programov.
6.
Program, ki ga ne določa Letni program športa se lahko
izjemoma sprejme v sofinanciranje in občina financira projekt
iz drugih proračunskih postavk, če je program zelo pomemben
za občino in njeno promocijo.
Št. 01101-4/2011-21
Šempeter pri Gorici, dne 17. marca 2011
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

VIPAVA
948.

Pravilnik o sofinanciranju prireditev in drugih
aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma,
mladinskih projektov ter drugih družbenih
dejavnosti v Občini Vipava

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10 in 84/10)
in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02,
83/02, 91/05) je Občinski svet Občine Vipava na 4. redni seji z
dne 7. 3. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti,
ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih
projektov ter drugih družbenih dejavnosti
v Občini Vipava
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila
za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinan‑
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ciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj
turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v
Občini Vipava, v skladu s sprejetim proračunom.
2. člen
Sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešu‑
jejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih
dejavnosti v Občini Vipava, se izvede na podlagi javnega
razpisa, ki se objavi v Uradnem listu RS, na uradnih spletnih
straneh Občine Vipava in na drug krajevno običajni način (ogla‑
sne deske KS). Razpisni rok se časovno prilagodi postopku
priprave in sprejemanja občinskega proračuna in ne sme biti
krajši od enega meseca.
Projekti, ki se financirajo oziroma sofinancirajo na podlagi
kateregakoli drugega pravilnika Občine Vipava, niso predmet
tega pravilnika.
3. člen
Pravico do sofinanciranja po tem pravilniku imajo izvajalci
projektov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Vipava (društva, klubi, zavodi ter
druge nevladne organizacije),
– so organizatorji prireditve oziroma druge aktivnosti,
– imajo urejeno dokumentacijo o registraciji, evidenco o
članstvu, kot to ureja ustrezna zakonodaja (Zakon o društvih),
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo progra‑
ma, ki je predmet razpisa,
– občini vsako leto pravočasno dostavijo poročilo o rea‑
lizaciji programov in porabi sredstev, ki so jih v preteklem letu
prejeli iz proračunskih sredstev.
Izjemoma se lahko na razpis prijavijo izvajalci projektov,
ki nimajo sedeža v Občini Vipava, v primeru, da je projekt po‑
sebnega pomena za občino.
II. VSEBINSKA DOLOČILA
4. člen
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so zlasti nasle‑
dnji projekti:
– prireditve, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo
Občine Vipava;
– prireditve, ki prispevajo k obogatitvi družbenih dejavno‑
sti na lokalni in širši ravni;
– akcije na področju urejanja in varovanja okolja, ohranja‑
nja kulturne in naravne dediščine, oživljanja ljudskih običajev
in domače obrti;
– aktivnosti upokojenskih društev;
– projekti za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega
časa mladih;
– počitniški programi za mlade (aktivnosti med šolskimi in
študijskimi počitnicami);
– preventivni programi in projekti za preprečevanje zlora‑
be drog in drugih nevarnih substanc.
5. člen
Občina Vipava bo sofinancirala samo projekte, ki so v in‑
teresu občine in so namenjeni širši javnosti. Izvajalci projektov
morajo poskrbeti za ustrezno promocijo občine in sicer na na‑
čin, da izobesijo občinske simbole oziroma na vabilu ali v publi‑
kacijah dodajo grb občine, ob vseh predstavitvah v javnosti pa
morajo omeniti, da je dogodek sofinancirala Občina Vipava.
Prav tako so dolžni izvajalci oziroma organizatorji dogod‑
kov, ki jih sofinancira občina, občini posredovati vabilo oziroma
napovedati dogodek vsaj 5 dni pred njegovo izvedbo, kakor tudi
njegovo morebitno odpoved.
III. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV
6. člen
Sofinanciranje se izvede na podlagi javnega razpisa. Vre‑
dnost sofinanciranja prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešu‑
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jejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih
dejavnosti v Občini Vipava je odvisna od vsakoletnih razpo‑
ložljivih sredstev v občinskem proračunu. Postopek javnega
razpisa vodi delavec občinske uprave.
Vsebina javnega razpisa
7. člen
Vsebino javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum
objave in razpisni rok določi župan. Besedilo objave javnega
razpisa mora vsebovati zlasti:
– podatke o naročniku;
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– navedbo področij, ki so predmet javnega razpisa;
– navedbo pogojev, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in
njihovi programi/projekti;
– navedbo višine razpoložljivih sredstev, namenjenih za
predmet javnega razpisa;
– navedbo obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sred‑
stva porabljena;
– določila glede vsebine vlog in obveznih prilog;
– določila glede dostave oziroma pošiljanja vlog;
– navedbo javnega uslužbenca občinske uprave, pristoj‑
nega za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom;
– rok v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega
razpisa.
Prijava na razpis
8. člen
Prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcu
iz razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane
podatke in priloge, zlasti pa:
– podroben opis, iz katerega je razviden namen in vsebi‑
na prijavljenega projekta,
– kraj in čas izvedbe projekta,
– finančni načrt, iz katerega je razviden obseg potrebnih
sredstev in delež lastnih sredstev ter sredstev drugih finan‑
cerjev.
Če prijavi isti prijavitelj več projektov, mora v skupni vlo‑
gi:
– vsak projekt prijaviti na posebnem obrazcu,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev vložiti v enem izvodu
za vse prijavljene projekte.
9. člen
Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši kot
30 dni. Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo vlogo do izteka roka
za prijavo.
IV. IZBOR PROJEKTOV
10. člen
Župan imenuje strokovno komisijo, ki jo sestavlja pred‑
stavnik občinske uprave, ter dva predstavnika odbora za
družbene dejavnosti. Vrednotenje se opravi skladno z merili
in kriteriji, ki so sestavni del tega pravilnika. Komisija pregleda
prispele prijave, jih oceni ter pripravi predlog za sofinancira‑
nje.
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje in
vloge, ki so jih podale neupravičene osebe se s sklepom za‑
vrnejo.
11. člen
Na podlagi predloga komisije o izboru izvajalcev posame‑
znih prijavljenih programov in višini sofinanciranja za njihovo
izvedbo odloči občinska uprava s sklepom.
Predlagatelji, ki niso bili izbrani ali menijo, da njihovi pro‑
grami niso bili ustrezno ocenjeni, lahko v 8 dneh po prejemu
sklepa občinske uprave vložijo pisno pritožbo pri županu. Žu‑
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pan pozove komisijo za dodatno obrazložitev, na podlagi tega
pa pritožbi v 15 dneh ugodi ali jo zavrne.
V. POGODBA
12. člen
Z vsakim izvajalcem, ki mu je bilo priznano sofinanciranje,
sklene župan pogodbo o sofinanciranju, s katero se uredijo vsa
medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem in koriščenjem
občinskih sredstev. V pogodbi se opredeli zlasti naslednje
elemente:
– namen za katerega se sredstva dodelijo,
– višina dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe in način izplačila sredstev,
– poročilo o izvedbi in spisek dokazil, ki jih mora preje‑
mnik oziroma izvajalec dejavnosti predložiti občini za nakazilo
sredstev,
– določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi sred‑
stev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi,
– dolžnost občine za preverjanje realizacije dodeljenih
sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih
sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
Če izbrani izvajalec ne vrne ali ne podpiše predložene
pogodbe v roku 15 dni od prejema, se šteje, da je od pogodbe
in od zahteve za sofinanciranje odstopil, o delitvi nerazdeljenih
sredstev, pa na predlog komisije odloči župan s sklepom.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati
za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.

Št.
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od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu
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turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti
v Občini Vipava.
Projekti se vrednotijo z določitvijo točk po posameznih
merilih in kriterijih navedenih v 13. členu tega pravilnika. Vre‑
dnost točke se dobi s seštevkom točk vseh ocenjenih projektov.
Tako dobljena vrednost točke se pomnoži s skupnim številom
zbranih točk za posamezen projekt. Na ta način dobimo višino
sredstev sofinanciranja posameznega projekta.
VII. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
15. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za sofinancira‑
nje programov izvajalcev spremlja in preverja občinska uprava
Občine Vipava.
Sredstva se lahko porabijo le za namen, za katerega so
bila s pogodbo določena. Če izvajalec dodeljenih sredstev
ne porabi namensko, mora dodeljena sredstva vrniti skupaj z
zamudnimi obrestmi.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2011-1
Vipava, dne 7. marca 2011
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

VI. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE
13. člen
Strokovna komisija bo pri vrednotenju vlog in pripravi
predloga o dodeljevanju sredstev upoštevala naslednja merila
in kriterije:
1. OCENJEVANJE VSEBINE PROJEKTA
a. Utemeljenost in namen projekta:
– cilji in namen projekta so jasno opredeljeni glede na
prijavljen projekt – do 10 točk
b. Ocenjena vrednost projekta – do 20 točk
c. Promocija
– program prispeva k promociji občine – do 15 točk
d. Inovativnost
– programi vsebujejo drugačen pristop in neposredno ne
posnemajo že izvedenih programov – do 20 točk.
2. NIVO PRIREDITVE
a. krajevni novo – 7 točk
b. medkrajevni nivo – 7 točk
c. občinski nivo – 10 točk
d. širši nivo – 15 točk.
3. SODELOVANJE
– izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih, katerih organi‑
zator ali soorganizator je Občina Vipava – do 5 točk.
4. REFERENCE
– redno in kvalitetno delovanje v daljšem časovnem ob‑
dobju – do 10 točk.
5. TRADICIONALNOST:
– vsakoletna izvedba programa ali projekta (več kot 3 leta
zaporedoma) – do 15 točk.
6. ŠTEVILO PRIREDITEV OZIROMA AKTIVNOSTI V
PRETEKLEM LETU
a. do 5 prireditev
5 točk
b. do 10 prireditev
10 točk
c. več kot 10 prireditev
20 točk.
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Pravilnik in merila o sofinanciranju kulturnih
dejavnosti v Občini Vipava

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06, 7/07, 65/07, 56/08,
4/10) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS,
št. 54/02, 83/02, 91/05) je Občinski svet Občine Vipava na
4. redni seji z dne 7. 3. 2011 sprejel

PRAVILNIK
in merila o sofinanciranju kulturnih dejavnosti
v Občini Vipava
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki, kriteri‑
ji in merila za izvajanje, vrednotenje in razdelitev proračun‑
skih sredstev za izvedbo programov, projektov in prireditev
na področju kulture ter v Občini Vipava, ki jih za te namene v
tekočem koledarskem letu določa lokalni kulturni program in
zagotavlja proračun Občine Vipava.
Sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti javnih
zavodov ni predmet tega pravilnika, sofinanciranje kulturnih
programov, projektov in prireditev javnega sklada za kulturne
dejavnosti pa poteka v skladu z drugimi zakonskimi predpisi in
v skladu s sprejetim letnim kulturnim programom.
POMEN IZRAZOV
2. člen
Javna kulturna dejavnost je tista dejavnost (glasbena,
pevska, plesna, gledališka, literarna, likovna, filmska, video
idr.) posameznikov, skupin in društev na področju kulture,
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ki jo v javnem interesu občina sofinancira za spodbujanje
kulturne ustvarjalnosti in uresničevanje trajnega kulturnega
razvoja.
Kulturni program je tista kulturna dejavnost, ki po obse‑
gu in vsebini predstavlja zaključeno celoto in traja nepretrgo‑
ma najmanj eno leto (na področju glasbene, uprizoritvene,
vizualne, intermedijske umetnosti, kulturne dediščine ipd.).
Kulturni projekti so posamični zaključeni enkratni do‑
godki (npr. glasbeni koncert, gledališka, video, filmska, ple‑
sna predstava ipd.) na posameznem kulturnem področju,
ki so namenjeni širši javnosti in izkažejo nek širši javni
interes.
Kulturne prireditve so praviloma zaključeni enkratni do‑
godki, ki so namenjene širši javnosti in predstavitvi domačih
kulturnih izvajalcev, na katerih sodelujejo različni kulturni
ustvarjalci in na njih javno predstavijo svojo dejavnost oziro‑
ma programski repertoar.
UPRAVIČENCI IN POGOJI SOFINANCIRANJA
3. člen
Do pravice za pridobitev sredstev na področju kultur‑
nih dejavnosti so upravičeni izvajalci (kulturna društva in
njihove zveze, neprofitne ustanove, neformalne skupine in
posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih
ustvarjalcev pri Ministrstvu za kulturo) kulturnih dejavnosti,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih
in v določenih rokih,
– da imajo sedež v Občini Vipava,
– da so kot posamezniki ali neformalna skupina izkaže‑
jo nepridobitni značaj programa oziroma projekta s katerim
kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev,
– da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostor‑
ske in kadrovske pogoje ter organizacijske možnosti za
izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti,
– da društva in drugi izvajalci vsako leto ob prijavi na
razpis dostavijo občini poročilo o realizaciji programov in po‑
rabi sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz proračunskih
sredstev ter ostale podatke in dokumentacijo, kot jo določa
veljavna zakonodaja.
4. člen
Sofinanciranje, določeno s tem pravilnikom, upošteva
načelo, da so proračunska sredstva v skladu s prejšnjim čle‑
nom dostopna vsem izvajalcem javnih kulturnih programov,
projektov in dejavnosti na področju kulture, in sicer pravilo‑
ma za naslednje vsebine:
– za redno glasbeno (pevsko, orkestralno, instrumen‑
talno), plesno in folklorno, gledališko, lutkovno, literarno,
recitatorsko, likovno, fotografsko, filmsko, video in drugo
vizuelno umetnost, ki se izvaja v okviru programov kulturnih
društev;
– za vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti različnih kul‑
turnih dejavnosti na področju založništva, izdaje avtorskih
edicij, kronik, brošur, knjig domačih ustvarjalcev;
– za kulturne projekte in prireditve, ki so vezani na ude‑
ležbo kulturnih društev, posameznikov in skupin na območ‑
nih, državnih in mednarodnih srečanjih, revijah, festivalih in
tekmovanjih;
– za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov
in članov kulturnih društev in skupin za vodenje in izvedbo
različnih kulturnih dejavnosti na področju kulture;
– za opremo in nakup osnovnih sredstev izvajalcev na
področju kulture za izvajanje rednih programov in kulturnih
dejavnosti.
Predmet tega pravilnika ni delitev sredstev za investi‑
cije v prostor in obnovo kulturnih dvoran.
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POSTOPKI
5. člen
Sredstva za sofinanciranje kulturnih dejavnosti se dodelijo
upravičencem na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki
se oblikuje v skladu s sprejetim proračunom občine in letnim
kulturnim programom za tekoče obdobje ter merili in kriteriji iz
tega pravilnika.
V lokalnem kulturnem programu se določi zlasti obseg
in vrsta javnih kulturnih dobrin, prioritetne vsebine ter deleži
sredstev za posamezne kulturne programe, projekte, ki se
sofinancirajo iz javnih sredstev.
Lokalni kulturni program za posamezno proračunsko ob‑
dobje pripravi občinska uprava. Lokalni kulturni program sprej‑
me občinski svet.
Javni razpis za izbiro izvajalcev se objavi v Uradnem listu
RS, na uradnih spletnih straneh Občine Vipava ali na drug
krajevno običajni način (oglasne deske KS). Razpisni rok se
časovno prilagodi postopku priprave in sprejemanja občinske‑
ga proračuna ter letnega programa kulture, vendar ne sme biti
krajši od enega meseca.
6. člen
V postopku za pripravo in izvedbo sofinanciranja ljubitelj‑
skih kulturnih dejavnosti iz proračunskih sredstev so predvide‑
na naslednja dejanja:
1. sklep župana o uvedbi postopka, ko so v občinskem
proračunu zagotovljena namenska sredstva,
2. župan za pripravo in izvedbo postopka javnega razpisa
z odločbo imenuje strokovno komisijo, ki jo sestavlja pred‑
stavnik občinske uprave, en predstavnik odbora za družbene
dejavnosti in en predstavnik odbora za finance,
3. priprava in izdelava razpisne dokumentacije ter objava
javnega razpisa,
4. komisija izbere in v skladu z merili točkuje in oblikuje
predloge za višino sofinanciranja kulturnih programov, projek‑
tov in prireditev posameznih izvajalcev, ki so oddali vloge na
javni razpis,
5. na podlagi predloga komisije izbor izvajalcev posa‑
meznih programov in višino sofinanciranja za njihovo izvedbo
odloči občinska uprava s sklepom,
6. predlagatelji, ki niso bili izbrani ali menijo, da njihovi
programi niso bili ustrezno ocenjeni, lahko v 8 dneh po prejemu
sklepa občinske uprave vložijo pisno pritožbo pri županu. Žu‑
pan pozove komisijo za dodatno obrazložitev, na podlagi tega
pa pritožbi v 15 dneh ugodi ali pa jo zavrne,
7. sklepanje pogodb z izbranimi izvajalci,
8. spremljanje izvajanja ter realizacije pogodb.
7. člen
Vsebino javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum
objave in razpisni rok določi župan.
Javni razpis vsebuje elemente, ki jih določa zakon, med
njimi pa mora zlasti vsebovati:
– področja oziroma vrste programov kulturnih dejavnosti,
ki so predmet sofinanciranja,
– obdobje v katerem morajo biti dodeljena sredstva po‑
rabljena,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji – izvajalci
in njihovi kulturni programi,
– vrednost razpoložljivih sredstev, ki so predmet javnega
razpisa oziroma poziva,
– navedba meril za ocenjevanje prispelih vlog, s pomočjo
katerih se med tistimi prijavljenimi kandidati, ki izpolnjujejo raz‑
pisne pogoje, izberejo prejemniki proračunskih sredstev,
– razpisne obrazce za prijavo in drugo dokumentacijo za
posredovanje podatkov in poročil,
– razpisni rok, način pošiljanja oziroma dostave predlogov
in način odpiranja prispelih vlog,
– navedbo osebe občinske uprave, pooblaščene za da‑
janje informacij,
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– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa oziroma javnega poziva.
8. člen
Občina sklene z izbranimi izvajalci za izvedbo kulturnih
programov, projektov in prireditev pogodbe o sofinanciranju. V
pogodbi se opredeli zlasti naslednje elemente:
– namen za katerega se sredstva dodelijo,
– višina dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe in način izplačila sredstev,
– poročilo o izvedbi in spisek dokazil, ki jih mora preje‑
mnik oziroma izvajalec dejavnosti predložiti občini za nakazilo
sredstev,
– določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi sred‑
stev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi,
– dolžnost občine za preverjanje realizacije dodeljenih
sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih
sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
Če izbrani izvajalec ne vrne ali ne podpiše predložene
pogodbe v roku 15 dni od prejema, se šteje, da je od pogodbe
in od zahteve za sofinanciranje odstopil, o preostanku oziroma
neporabljenih sredstvih, pa na predlog komisije odloči župan
s sklepom.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati
za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
9. člen
Sofinanciranje kulturnih programov in kulturnih dejavnosti
se v skladu s pogodbo opredeli, da se sofinancira v sorazmer‑
nih deležih periodično preko celega koledarskega leta.
Izvajalci morajo po izvedbi dejavnosti, za katero so jim
bila dodeljena finančna sredstva, predložiti pristojnemu organu
občinske uprave dokazila o realizaciji pogodbenih obveznosti
v predpisanih rokih.
MERILA ZA SOFINANCIRANJE
10. člen
Vrednotenje programov redne kulturne dejavnosti kultur‑
nih društev, skupin in posameznikov:
Vsebina:
Sofinancirajo se kulturne dejavnosti, ki potekajo redno,
organizirano in ustrezno strokovno vodeno, vsaj 1-krat teden‑
sko in vsaj 9 mesecev v letu (ali najmanj 60 ur letno), izvajalci
pa so dolžni svojo dejavnost javno predstaviti.
Praviloma se sofinancirajo naslednje dejavnosti:
– redna dejavnost registriranih kulturnih društev v Občini
Vipava
– oprema registriranih kulturnih društev v Občini Vipava.
Pogoj za sofinanciranje:
Društvo, skupina ali posameznik mora v tekočem letu svoj
program ustrezno predstaviti na javnih prireditvah in sicer tako,
da najmanj 2 x letno brezplačno nastopi na različnih javnih
prireditvah v domačem kraju ali v občini.
Točkovanje:
Obseg redne dejavnosti in sredstev za opremo je izražen
v točkah. Vrednost točke se določi glede na skupno število
zbranih točk in višino proračunskih sredstev, ki so podrobno
določena v letnem programu kulture za te namene.
Za posamezno proračunsko leto se v letnem programu
kulture določi višino sredstev, ki je predvidena v proračunu.
A. Osnovno vrednotenje za redno dejavnost društva:
1. število članov
– do 20 članov
10 točk
– do 50 članov
15 točk
– do 100 članov
30 točk
– nad 100 članov
40 točk
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2. število dejavnosti – sekcij
– 1 sekcija
10 točk
– 2 sekciji
15 točk
– 3 sekcije in več
20 točk
3. praznovanje obletnic
– novoustanovljeno društvo
10 točk
– za 10 let delovanja do 50 letnice
20 točk
– za 10 let delovanja nad 50 let
40 točk
4. redne vaje – strokovno vodenje
1. kategorija 30 točk / skupina ima več kot 50 vaj letno,
kar izkazuje z evidenco vaj
2. kategorija 20 točk / skupina ima od 30 do 50 vaj
letno, kar izkazuje z evidenco vaj
3. kategorija 10 točk / skupina ima od 10 do 30 vaj
letno, kar izkazuje z evidenco vaj
5. intenzivne vaje (vsaj dva dni izven kraja ali
vsaj tri dni doma)
30 točk
6. nastopi društev
– nastop na območni prireditvi tekmovalnega
značaja
15 točk
– nastop na regijski prireditvi tekmovalnega
značaja
20 točk
– nastop na državni prireditvi tekmovalnega
značaja
30 točk
– nastop na prireditvi tekmovalnega značaja
v tujini
40 točk
– vsak dodaten brezplačen nastop na javni
prireditvi v domačem kraju ali občini
5 točk
– nastop na samostojnem koncertu doma
20 točk
– nastop na samostojnem koncertu v tujini
30 točk
7. udeležba na tekmovanjih, revijah oziroma izbornih sre‑
čanjih
1. kategorija 30 točk / skupina ali njeni člani so se je
v razpisnem letu ali letu pred tem uvrstili
na mednarodno ali državno tekmovanje
oziroma izborno srečanje
2. kategorija 20 točk / skupina ali njeni člani so se v
razpisnem letu ali letu pred tem uvrstili na
regijsko izborno srečanje
3. kategorija 10 točk / skupina ali njeni člani se redno
udeležuje srečanj na območnem nivoju
8. rezultati s tekmovanj
1. kategorija 30 točk/skupina ali njeni člani so v raz‑
pisnem letu ali letu pred tem dosegli
na mednarodnem tekmovanju 1. mesto
(zlato priznanje), 2. mesto (srebrno pri‑
znanje) ali 3. mesto (bronasto prizna‑
nje).
1. kategorija 20 točk/skupina ali njeni člani so v raz‑
pisnem letu ali letu pred tem dosegli na
državnem tekmovanju 1. mesto (zlato pri‑
znanje), 2. mesto (srebrno priznanje) ali
3. mesto (bronasto priznanje).
2. kategorija 10 točk/skupina ali njeni člani so v raz‑
pisnem letu ali letu pred tem dosegli na
regijskem tekmovanju 1. mesto (zlato pri‑
znanje), 2. mesto (srebrno priznanje) ali
3. mesto (bronasto priznanje).
9. založniška in likovna dejavnost
– samostojna knjižna izdaja literarnega dela /
Zbornik/, CD zgoščenke
50 točk
– avtorska knjiga v okviru društva
50 točk
– likovna ali fotografska razstava v okviru dru‑
štva
30 točk
– izdaja priložnostne brošure, kataloga
20 točk
Za vsakega člana literarnega ali likovnega društva,
ki se uvrsti na regijsko izborno srečanje, prejme likovno
ali literarno nagrado najmanj regijskega pomena, prejme
društvo 5 točk.
10. vključevanje vodij programov v različne oblike izo‑
braževanja
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– ena udeležba
5 točk
– od 2–4 udeležbe
7 točk
– več kot 4 udeležbe
10 točk.
Vključevanje vodij programov v izobraževalne programe
bo ocenjeno na podlagi potrdil o udeležbi ali drugih dokazil o
sodelovanju v izobraževalnem programu preteklega leta. Pro‑
gram, katerega vodja se ne vključuje v izobraževalne programe
po tem kriteriju, ne dobi točk.
B. Sredstva za opremo
Sredstva za opremo kulturnim društvom se dodeljujejo
na podlagi ocene komisije, ki upravičenost nakupa opreme
presoja z vidika:
– uspešnosti delovanja društva do 20 točk
– potrebe nakupa, kjer se upoštevajo pretekla vlaganja v
opremo društva do 50 točk
– pomembni nastopi, obletnice ali gostovanja v letu, ko
društvo zaprosi za sofinanciranje opreme do 20 točk
– primernost obsega sofinanciranja, kjer se upošteva tudi
lastni delež pridobljenih sredstev do 30 točk.
11. člen
Vrednost sofinanciranja prijavljenih programov oziroma
projektov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v
občinskem proračunu za področje sofinanciranja kulturnih de‑
javnosti v Občini Vipava.
Programi oziroma projekti se vrednotijo z določitvijo
točk po posameznih merilih in kriterijih navedenih v 10. členu
tega pravilnika. Vrednost točke se dobi s seštevkom točk
vseh ocenjenih projektov. Tako dobljena vrednost točke se
pomnoži s skupnim številom zbranih točk za prijavljen pro‑
gram oziroma projekt. Na ta način dobimo višino sredstev
sofinanciranja posameznega prijavljenega programa oziro‑
ma projekta.
NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
12. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za sofinancira‑
nje programov izvajalcev spremlja in preverja občinska uprava
Občine Vipava.
Sredstva se lahko porabijo le za namen, za katerega so
bila s pogodbo določena. Če izvajalec dodeljenih sredstev
ne porabi namensko, mora dodeljena sredstva vrniti skupaj z
zamudnimi obrestmi.
KONČNE DOLOČBE
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil‑
nik o vrednotenju kulturnih programov v Občini Vipava (Uradno
glasilo, št. 5/2000 in Uradni list RS, št. 106/05).
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14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad
nem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2011-1
Vipava, dne 7. marca 2011
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

ŽALEC
950.

Letni načrt ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Žalec za leto 2011

Na podlagi 4. točke 11. člena Zakona o stvarnem premo‑
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS,
Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju dr‑
žave, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09
– Odl. US, 100/09, 49/10) in 24. člena Statuta Občine Žalec
(Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03,
134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec
na seji dne 3. 2. 2011 sprejel

LETNI NAČRT
ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Žalec za leto 2011
1. člen
Z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Žalec se določi pridobivanje in razpolaganje z nepre‑
mičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011.
2. člen
Pridobivanje nepremičnega premoženja se načrtuje v ori‑
entacijski vrednosti 606.390,00 EUR (PRILOGA 1).
Razpolaganje z nepremičnim premoženjem se načrtuje v
orientacijski vrednosti 4.061.387,00 EUR (PRILOGA 2).
3. člen
Ta načrt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-0003/2011
Žalec, dne 3. februarja 2011
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.
Priloga
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PRILOGA 1

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE ŽALEC
ZA LETO 2011
OKVIRNA LOKACIJA

OKVIRNA VELIKOST
Stanovanje št. 5, Griže 1, v izmeri
154,56 m2 in eno stanovanje iz
obstoječega stanovanjskega fonda,
po ponudbi individualnega lastnika

Območje Občine Žalec
Zemljišča na območju, k.o. Žalec,
ZN Južno od železnice
Lokalne ceste na območju Občine
Žalec
Javne poti na območju Občine Žalec
Nekategorizirane ceste na območju
Občine Žalec
Odkupi zemljišč, na katerih so
objekti komunalne infrastrukture
(vodna zajetja, črpališča, ipd) ter
odkup zemljišč za ureditev cestne
infrastrukture na območju Občine
Žalec
Del parc.št. 251/3 in del parc.št.
251/1, k.o. Gotovlje
Parc.št. 256/1, k.o. Gotovljemenjava za parc.št. 258/4, k.o.
Gotovlje, v lasti Občine Žalec
Zemljišča parc.št. 1466/1, 1466/2,
1466/3, 1528, 1526/15 vse k.o.
Levec; parc.št. 458/51, 458/52 in
458/53, vse k.o. Zalog; parc.št.
1003/2, 999/4, 999/3, 1008, 1006/2,
522/114, 522/263, 522/171, *309,
522/213, 994/3, vse k.o. Gotovlje, v
lasti DARS- menjava za parc.št.
1219/9, k.o. Šempeter v Savinjski
dolini, v lasti Občine Žalec
Del parc.št. 39.S in 250/1 obe k.o.
Petrovče

VRSTA
PREDVIDENA
NEPREMIČNINE SREDSTVA
V EUR
stanovanja
200.000,00

stavbno zemljišče,
1200 m2 javna infrastruktura

22.230,00

125.853 m3 javna infrastruktura
10704 m2 javna infrastruktura

20.000,00
5.000,00

5894 m2 javna infrastruktura

5.000,00

kmetijsko
zemljišče

25.000,00

127 m2 stavbno zemljišče

1.270,00

2152 m2 stavbno zemljišče

172.160,00

11.973 m2

stavbna zemljišča

295 m2 stavbno zemljišče
SKUPAJ:

119.730,00
36.000,00
606.390,00

Stran
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PRILOGA 2

LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
OBČINE ŽALEC ZA LETO 2011
STAVBNA ZEMLJIŠČA
Upravljalec navedenih nepremičnin je Občina Žalec.
zap.
št.
vrsta nepremičnine
1101 - k.o. Petrovče, parc. št. 230/5 - neplodno v izmeri 6 m2 in parc. št. 230/6
dvorišče v izmeri 20 m2 in 996-k.o. Žalec, parc. št. 973/10 njiva v izmeri
362 m2 in parc. št. 1942/11 neplodno v izmeri 154 m2, so v uporabi, lastniški
1 delež 1/1, stavbne pravice ni
994 - k.o. Zalog, parc. št. 457/24, pašnik v izmeri 1817 m2, parc. št. 457/101,
2 pašnik v izmeri 98 m2, lastniški delež 1/1, je v uporabi, stavbne pravice ni
1101 - k.o. Petrovče, parc. št. 89/116, sadovnjak v izmeri 415 m2, je v uporabi,
3 lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
1000 - k.o. Levec, del parc. št. 1447/69 - cesta v izmeri 112 m2, je v uporabi,
4 lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
997 - k.o. Gotovlje, del parc. št. 457/90, pot v izmeri ca. 138 m2, je v uporabi,
5 lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni.
999 - k.o. Gorica, parc. št. 165/2, vodotok v izmeri 267 m2, je v uporabi,
6 lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni.
996 - k.o. Žalec, parc. št. 909/9, pot v izmeri 385 m2, dvorišče v izmeri
147 m2, dvorišče v izmeri 116 m2, funkcionalni objekt v izmeri 9 m2; 995- k.o.
Šempeter, parc. št. 1118/14, dvorišče v izmeri 713 m2, funkcionalni objekt v
izmeri 62 m2; 1000 - k.o. Levec, parc. št. 1455/221, funkcionalen objekt v
izmeri 8 m2, dvorišče v izmeri 28 m2, so v uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne
7 pravice ni- nakup infrastrukture s strani Geoplina
1066 - k.o. Vojnik okolica, parc. št. 13.3.S, gospodarsko poslopje v izmeri
206 m2, dvorišče v izmeri 40 m2, je v uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne
8 pravice ni
979 - k.o. Ponikva, parc. št. 1715/3, pot v izmeri 32 m2, parc.št. 1715/4, pot v
9 izmeri 23 m2, je v uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
996 - k.o. Žalec, del parc. št. 1940/2, pot v izmeri cca 210 m2 in del. parc. št.
10 1823/63, travnik v izmeri cca 420 m2, ni v uporabi, ni stavbne pravice
996 - k.o. Žalec, del parc. št. 1970/5, travnik v izmeri cca 500 m2, ni v
11 uporabi, ni stavbne pravice
997 - k.o. Gotovlje, parc. št. 457/40, travnik v izmeri 108 m2, lastniški delež
12 1/1, stavbne pravice ni
996 - k.o. Žalec, parc. št. 623/169, travnik v izmeri 14 m2, lastniški delež 1/1,
13 stavbne pravice ni
978 - k.o. Studence, parc. št. 1641/2, neplodno v izmeri 655 m2, lastniški delež
14 1/1, stavbne pravice ni
977 - k.o. Železno, del parc. št. 2141/1, cesta v izmeri cca 110 m2, lastniški
15 delež 1/1, stavbne pravice ni
999 - k.o. Gorica, delež (131/3146 od celote) na parc. št. 163/1 v izmeri
131 m2, delno kmetijsko in delno pozidano zemljišče in delež (156/885 od
celote) na parc. št. 165/9 v izmeri 156 m2, delno kmetijsko in delno pozidano
16 zemljišče, stavbne pravice ni
1003 - k.o. Zabukovica, del na parc. št. 2130/2, delno kmetijsko in delno
pozidano zemljišče v izmeri 5759 m2 (cca100 m2), lastniški delež 1/1, stavbne
17 pravice ni
1101 - k.o. Petrovče, parc. št. 89/11 v izmeri 149 m2, pozidano zemljišče,
18 stavbne pravice ni
996 - k.o. Žalec, parc. št. 2238 v izmeri 80 m2, pozidano zemljišče, lastniški
19 delež 1/1, stavbne pravice ni

orientacijska
vrednost v €

11.000,00
50.000,00
4.150,00
1.500,00
2.500,00
5.500,00

21.630,00
14.760,00
800,00
18.900,00
10.000,00
1.500,00
230,00
2.500,00
600,00

4.500,00
2.000,00
2.000,00
1.600,00
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20
21
22

23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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995 - k.o. Šempeter v Savinjski dolini, parc. št. 225/1, njiva v izmeri 2836 m2,
lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
1000 - k.o. Levec, parc. št. 1448/175, cesta v izmeri 207 m2, pozidano
zemljišče, lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
997 - k.o. Gotovlje, parc. št. 458/3, travnik v izmeri 6635 m2, parc. št.
522/129, travnik v izmeri 2004 m2, sta v uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne
pravice ni.
996 - k.o. Žalec, parc. št. 1920/14, pašnik v izmeri 884 m2, parc. št. 1920/35,
njiva v izmeri 3152 m2, parc. št. 1858/5, njiva v izmeri 1321 m2, parc. št.
1920/5, njiva v izmeri 1753 m2, parc. št. 1920/11, travnik v izmeri 3417 m2,
parc. št. 1940/14 njiva v izmeri 497 m2, vse lastniški delež 1/1, parc. št.
1920/54, njiva v izmeri 3052 m2, lastniški delež 3683/3876, vsa zemljišča so v
uporabi, stavbne pravice ni
996 - k.o. Žalec, parc. št. 269/12, travnik v izmeri 718 m2 in parc. št. 269/5,
travnik v izmeri 2974 m2, ni v uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni.
996 - k.o. Žalec, parc. št. 354/1 travnik v izmeri 3279 m2, parc. št. 354/2
travnik v izmeri 364 m2, parc. št. 354/3 travnik v izmeri 311 m2, vse lastniški
delež 1/1, parc. št. 1965/4 pot v izmeri 2679 m2, lastniški delež 1667/2679,
parc. št. 330 travnik v izmeri 2401 m2, lastniški delež 2305/2401, parc. št. 329
travnik v izmeri 1259 m2, lastniški delež 1209/1259, parc. št. 328 travnik v
izmeri 1493 m2, lastniški delež 1433/1493, parc. št. 1971/3 neplodno v izmeri
60 m2, parc. št. 2001/7 neplodno v izmeri 1497 m2, vse javno dobro v lasti
Občine Žalec, je v uporabi, stavbne pravice ni
1000 - k.o. Levec, parc. št. 1455/100 travnik v izmeri 1987 m2, parc. št.
1455/101 travnik v izmeri 104 m2, lastniški delež 1/1, je v uporabi, stavbne
pravice ni
997 - k.o. Gotovlje, parc. št. 242/8, njiva v izmeri 7.960 m2, ni v uporabi,
lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni.
997 - k.o. Gotovlje, parc. št. 242/13, njiva v izmeri 7.368 m2, ni v uporabi,
lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
997 - k.o. Gotovlje, parc. št. 242/26, njiva v izmeri 2.054 m2, ni v uporabi,
lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
997 - k.o. Gotovlje, parc. št. 263/4, njiva v izmeri 338 m2, ni v uporabi,
lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
997 - k.o. Gotovlje, parc. št. 261/5, njiva v izmeri 2.244 m2, ni v uporabi,
lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
997 - k.o. Gotovlje, parc. št. 258/4, njiva v izmeri 1.867 m2, ni v uporabi,
lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
997 - k.o. Gotovlje, parc. št. 256/7, njiva v izmeri 237 m2, ni v uporabi,
lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
997 - k.o. Gotovlje, parc. št. 257/3, njiva v izmeri 90 m2, ni v uporabi,
lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
995 - k.o. Šempeter v Savinjski dolini, je v uporabi, lastniški delež 1/1,
stavbne pravice ni
997 - k.o. Gotovlje, parc. št. 256/5 njiva v izmeri 360 m2, ni v uporabi,
lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
996 - k.o. Žalec, parc. št. 985/3 - neplodno v izmeri 418 m2, parc. št. 983/6 neplodno v izmeri 156 m2 in del parc. št. 979/2 - neplodno v izmeri cca.
500 m2, niso v uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
995 - k.o. Šempeter v Savinjski dolini, parc. št. 1219/9 v izmeri 11973 m2,
delno kmetijsko in delno pozidano zemljišče, lastniški delež 1/1, stavbne
pravice ni
997 - k.o. Gotovlje, parc. št. 258/4, kmetijsko zemljišče, lastniški delež 1/1,
stavbne pravice ni
SKUPAJ STAVBNA ZEMLJIŠČA

Stran
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110.000,00
2.070,00
370.000,00

670.000,00
60.000,00

462.000,00
62.000,00
636.800,00
589.440,00
164.320,00
27.040,00
179.520,00
149.360,00
18.960,00
7.200,00
9.900,00
28.800,00
33.000,00
119.730,00
172.160,00
4.027.970,00
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KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
Upravljalec navedenih nepremičnin je Občina Žalec.
zap.
št.
vrsta nepremičnine
997 - k.o. Gotovlje, parc. št. 1710, pot v izmeri 820 m2, je v uporabi, lastniški
1 delež 1/1, stavbne pravice ni
977 - k.o. Železno,del parc. št. 2137/1, pot v izmeri ca. 210 m2, je v uporabi,
2 lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
1000 - k.o. Levec, parc. št. 1447/70 - cesta v izmeri ca. 54 m2, je v uporabi,
3 lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
1000 - k.o. Levec, del parc. št. 1447/71, cesta v izmeri ca. 58 m2, lastniški
4 delež 1/1, je v uporabi, stavbne pravice ni
979 - k.o. Ponikva, del parcele 466/1, travnik v izmeri 459 m2, lastniški delež
5 1/2, stavbne pravice ni
978 - k.o. Studence, parc. št. 1434/2, gozd v izmeri 15649 m2, lastniški delež
6 1/1, stavbne pravice ni
1020 - k.o. Pongrac, parc. št. 836/3, pot v izmeri 146 m2, lastniški delež 1/1,
7 stavbne pravice ni
978 - k.o. Studence, del parc. št. 1663/2, v izmeri 143 m2, pozidano zemljišče,
8 lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
978 - k.o. Studence, del parc. št. 1663/2 v izmeri 6 m2, pozidano zemljišče,
9 lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
978 - k.o. Studence, del parc. št. 1663/2 v izmeri 11 m2, pozidano zemljišče,
10 lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
978 - k.o. Studence, del parc. št. 1664 v izmeri 415 m2, delno kmetijsko,
11 gozdno in pozidano zemljišče, lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
978 - k.o. Studence, del parc. št. 1664 v izmeri 53 m2, lastniški delež 1/1,
12 stavbne pravice ni
978 - k.o. Studence, del parc. št. 1664 v izmeri 8 m2, lastniški delež 1/1,
13 stavbne pravice ni
997 - k.o. Gotovlje, parc. št. 1717/10 v izmeri 156 m2, parc. št. 1717/8 v
izmeri 99 m2, parc. št. 1717/7 v izmeri 49 m2, parc. št. 1717/5 v izmeri
156 m2, parc. št. 1717/3 v izmeri 566 m2- skupaj ca. 1026 m2, kmetijska
14 zemljišča, lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
994 - k.o. Zalog, parc. št. 2146/3 v izmeri 93 m2 in parc. št. 2146/2 v izmeri 22
15 m2, skupaj 115 m2, kmetijski zemljišči, lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
997 - k.o. Gotovlje, parc. št. 250/2 v izmeri 341 m2, pozidano zemljišče,
16 lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
1020 - k.o. Pongrac, parc. št. 1726/2 v izmeri 662 m2, kmetijsko zemljišče,
17 lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
1001 - k.o. Petrovče, parc. št. 369/12 v izmeri 30 m2, kmetijsko zemljišče,
18 lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
SKUPAJ KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
SKUPAJ RAZPOLAGANJE

orientacijska
vrednost v €
1.700,00
1.050,00
195,00
200,00
600,00
15.000,00
5.400,00
72,00
3,00
6,00
208,00
530,00
17,00

2.052,00
230,00
3.410,00
2.700,00
44,00
33.417,00
4.061.387,00
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SEŽANA
951.

Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS‑UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo,
27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl.
US, 51/10 in 84/10 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih fi‑
nancah (Uradni list RS, št. 79 /99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02 – ZDT‑B, 127/06 – ZJZP, 14/207 – ZSPDPO,
109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) in 16. člena Statuta
Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet
Občine Sežana na seji dne 17. 3. 2011 sprejel
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741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

2.587.964

Prejeta sredstva iz Evropske unije

231.438

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij

231.438

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

5.061.479

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

1.093.223

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

I. SPLOŠNA DOLOČBA

409 Rezerve
41

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

EUR

I.

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

18.753.263

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

12.382.720

70

DAVČNI PRIHODKI

8.635.935

700 Davki na dohodek in dobiček

6.902.815

703 Davki na premoženje

1.404.580

704 Domači davki na blago in storitve
71

3.746.785

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

3.102.034
10.500

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

12.500

KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

73
74

2.800.000

3.339.105
751.141

3.647.452
131.000
19.769
6.469.238
276.039
2.968.738
338.982
2.885.479

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

6.107.009

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

6.107.009

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

697.266

71.400
625.866

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.‑II.)

418.271

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

10.000

75

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

10.000

750 Prejeta vračila danih posojil

10.000

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

35.000

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440)
440 Dana posojila

VI.

0

170.035

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

2.500.000

731 Prejete donacije iz tujine

18.334.992

413 Drugi tekoči domači transferi

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

300.000

0

740 Transferni prihodki od drugih
javnofinančnih institucij

43

615.751

PREJETE DONACIJE (730)
TRANSFERNI PRIHODKI (740)

42

6.000

712 Denarne kazni
714 Drugi nedavčni prihodki
72

328.540

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

711 Takse in pristojbine

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
410 Subvencije

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Proračun Občine Sežana za leto 2012 se določa v višini
18.763.263 EUR.
Splošni del proračuna Občine Sežana na ravni podskupin
kontov se za leto 2012 določa v naslednjih zneskih:

2937

II.

ODLOK
o proračunu Občine Sežana za leto 2012

1. člen
Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2012 določa
obseg javne porabe Občine Sežana za leto 2012 in način izvr‑
ševanja proračuna, upravljanje s prejemki in izdatki proračuna
ter občinskim premoženjem.
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C)

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

35.000

–25.000

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA

0

50

ZADOLŽEVANJE (500)

0

500 Domače zadolževanje

0
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VIII. ODPLAČILO DOLGA

393.271

55

ODPLAČILO DOLGA (550)

393.271

550 Odplačilo domačega dolga

393.271

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)

–393.271

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.‑IX.)

–418.271

0

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA

0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo‑
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program‑
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na konte predpisane s kontnim načrtom.
Sestavni del proračuna je tudi načrt razvojnih progra‑
mov za obdobje od leta 2012–2015. Posebni del proračuna in
načrt razvojnih programov se objavi na spletni strani Občine
Sežana.
V okviru proračuna deluje sklad proračunske rezerve
oblikovan po zakonu o javnih financah.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so
določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obve‑
znosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za po‑
samezne namene. Proračunski uporabniki zagotovijo sredstva
za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidena v proračunu za
tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.
Krajevne skupnosti lahko prevzemajo obveznosti le v
okviru planiranih sredstev krajevnih skupnosti. Za prevzemanje
obveznosti do višine 20.000,00 EUR brez davka na dodano
vrednost ni potrebno soglasje župana, nad tem zneskom je
potrebno pred prevzemanjem obveznosti pridobiti soglasje žu‑
pana.
Krajevne skupnosti lahko izvajajo v breme sredstev
krajevne skupnosti le tiste naloge, ki ne presegajo vrednosti
80.000,00 EUR brez davka na dodano vrednost.
4. člen
Za posamezno investicijsko nalogo se lahko prevzemajo
obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu, če je
že odprta postavka v proračunu tekočega leta in predvidena
v načrtu razvojnih programov. Skupaj prevzete obveznosti, ki
bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu iz naslova investicij‑
skih odhodkov in investicijskih transferov, ne smejo presegati
80% sredstev skupine odhodkov 42 in 43 v bilanci proračuna.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo
v naslednjih letih iz naslova tekočih odhodkov (izdatkov za
blago in storitve) in tekočih transferov ne smejo presegati
50% sredstev zagotovljenih v sprejetem letnem proračunu za
posamezno nalogo. Omejitve iz naslova prevzemanja tekočih
obveznosti se ne nanaša na prevzemanje obveznosti z naje‑
mnimi pogodbami in prevzemanju obveznosti za dobavo elek‑
trike, vode, komunalne storitve in drugih storitev, ki so nujna za
delovanje neposrednih porabnikov.
Omejitve se ne nanašajo tudi na prevzemanje obvezno‑
sti, ki se v celoti ali v pretežnem delu financirajo iz namenskih
prihodkov in prihodkov donacij.
Za posamezen investicijski projekt, za katerega je občin‑
ski svet potrdil investicijski program in se financira preko več
let, je možno, razpisati javno naročilo in prevzeti obveznosti do
višine sredstev določenih v načrtu razvojnih programov.

Obveznosti po prejšnjih postavkah, ki bodo zahtevale
plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključujejo v proračun
leta na katero se nanašajo.
5. člen
Sredstva proračuna se neposrednim in posrednim prora‑
čunskim porabnikom med letom praviloma dodeljujejo meseč‑
no v obliki dvanajstine oziroma na podlagi sklenjenih pogodb.
Župan lahko določi v utemeljenih primerih tudi drugačno dina‑
miko nakazil dotacij.
Sredstva za investicijske transfere, se nakazujejo na
osnovi dokumentacije o že opravljenih investicijah.
Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih
obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov
pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo
za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v posebnem
delu proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča
delovanje uporabnikov.
6. člen
Razdelitev sredstev proračunskih postavk namenjenih
društvom in zvezam, ki niso posredni ali neposredni proračun‑
ski uporabniki in katerih višina ni določena s proračunom se
razdeli na osnovi razpisa.
7. člen
Sredstva proračunske rezerve se izločijo v višini določeni
s proračunom. Sredstva se izločajo mesečno po dvanajstinah.
Sredstva rezerve se uporabljajo za odpravo posledic naravnih
nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz,
visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični
pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge
nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi proračunske rezerve do višine 3.000,00 EUR
odloča župan na predlog občinske uprave in o uporabi sredstev
pisno obvesti občinski svet. O uporabi sredstev iznad višine
3.000,00 EUR odloča občinski svet s posebnim odlokom.
8. člen
Za plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna veljajo
enaki roki, ki se za posamezne namene porabe določijo v za‑
konu o izvrševanju državnega proračuna.
Neposredni porabniki proračuna plačujejo obveznosti za
že opravljene nabave blaga, storitev in gradbenih del.
Dogovarjanje o predplačilih je možno s soglasjem župana
le izjemoma, in sicer ob primernem zavarovanju predplačil, v
skladu s predpisi, ki veljajo za področje javnih financ.
9. člen
Namenski prihodki proračuna za leto 2012 so poleg pri‑
hodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena
zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki v bilanci pri‑
hodkov in odhodkov, ki se uporabijo za odhodke bilanci prihod‑
kov in odhodkov ali za izdatke v računu financiranja:
– prihodki požarne takse, ki se namenijo za investicije v
zagotavljanje protipožarne varnosti;
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odva‑
janja odpadnih voda, ki se namenijo za investicije v zmanjšanje
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi od‑
laganja odpadkov, ki se namenijo za investicije v zmanjšanje
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
– komunalni prispevek, ki se uporablja za gradnjo ko‑
munalne opreme, vključno iz naslova pogodb o sovlaganju v
komunalno infrastrukturo;
– namenska sredstva so tudi sredstva krajevnih skupnosti,
kot so samoprispevki, donacije, prihodki od premoženja in drugi
izvirni prihodki krajevnih skupnosti. O namenu porabe izvirnih
prihodkov krajevnih skupnosti, ki niso prihodki po 43. členu
Zakona o javnih financah, odločajo sveti krajevnih skupnosti.
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Namenska sredstva, ki niso bila porabljena se prenesejo
v proračun naslednjega leta.
10. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo
gradenj v breme proračuna se lahko sklene samo skladno s
predpisi o javnem naročanju.
11. člen
Če se v teku proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna
sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče pred‑
videti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev,
se dodatni odhodki poravnavajo v breme drugih proračunskih
postavk. O prerazporeditvi odloča župan. Župan lahko spremi‑
nja načrt razvojnih programov.
O izvršenih prerazporeditvah sredstev mora župan šest‑
mesečno poročati občinskemu svetu in sicer v mesecu sep‑
tembru za prvo polletje in z zaključnim računom. Znotraj pro‑
računskih postavk se sredstva lahko prerazporejajo oziroma
določajo novi konti.
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti lahko prerazpo‑
rejajo sredstva v okviru sprejetega finančnega načrta krajevne
skupnosti, kolikor se v teku finančnega načrta ugotovi, da je po‑
trebno zagotoviti dodatna sredstva, ki so nujna za izvrševanje
predpisov ali izvršitev storitev. Dodatni odhodki se pokrivajo v
breme drugih postavk finančnega načrta krajevnih skupnosti.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in od‑
hodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom finan‑
ciranja ni možno.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu ra‑
zvojnih programov.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
12. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme ali spremeni pred‑
pis, na osnovi katerega nastanejo nove obveznosti za občinski
proračun je župan dolžan določiti na odhodkovni strani novo
proračunsko postavko v okviru večjih pričakovanih prihodkov
ali s prerazporeditvijo sredstev. Župan vključi nove obveznosti
tako, da s sklepom določi, da se odpre nova proračunska po‑
stavka in opredeli višina za nov namen.
13. člen
V sprejetem proračunu lahko finančna služba proračuna
občine znotraj proračunske postavke prerazporeja sredstva
med podkonti v okviru iste proračunske postavke in odpira nove
konte zaradi pravilnega knjiženja.
14. člen
V primeru, da občina prejme namenska sredstva, ki niso
bila predvidena s tem odlokom, se za ta namen odpre nova
postavka proračuna na strani odhodkov za isti namen.
15. člen
Odredbodajalec proračuna je župan.
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti so odredbodajalci
za sredstva krajevnih skupnosti ob upoštevanju omejitev iz
3. člena tega odloka.
16. člen
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine sprej‑
me občinski svet na predlog župana, razen v primeru iz druge‑
ga odstavka tega člena.
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine pod
zneskom 5.000,00 EUR in načrt ravnanja s premičnim pre‑
moženjem občine, v katerega se uvrsti posamično premično
premoženje nad vrednostjo 10.000 EUR, sprejme župan.
Načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premože‑
njem se lahko v skladu s prejšnjima dvema odstavkoma med
letom spreminjata in dopolnjujeta.
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17. člen
O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem obči‑
ne odloči in sklene pravni posel župan ali od njega pooblaščena
oseba.
Župan ali od njega pooblaščena oseba odloča tudi:
– o uporabi splošne proračunske rezerve za premalo
predvidene odhodke in nepredvidene odhodke, ki so nujna za
izvrševanje zakonskih in pogodbenih obveznosti
– o začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohra‑
nitve realne vrednosti
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o krat‑
koročni zadolžitvi največ do 5% sprejetega proračuna
– o razdelitvi sredstev iz postavke finančnih pomoči župa‑
na, ki so zajete v proračunski postavki številka 102201
– v drugih primerih, ko to določa zakon, Statut Občine
Sežana in ta odlok.
18. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga
do višine 1.000,00 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v
nesorazmerju z višino terjatve.
Kot dolg iz predhodnega odstavka se ne šteje dolg do
občine iz naslova obveznih dajatev.
19. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodo‑
stojno knjigovodsko listino s katero se izkazuje obveznost za
izplačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo
preveriti in pisno potrditi delavci občinske uprave – skrbniki
proračunskih postavk, ki so zadolženi za posamezna področja
izvrševanja proračuna. Skrbnike proračunskih postavk s skle‑
pom določi župan.
V. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-2/2011-10
Sežana, dne 17. marca 2011
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

952.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju letnega programa
športa v Občini Sežana

Na podlagi 3., 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Slo‑
veniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) ter 16. in 124. člena
Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski
svet Občine Sežana na seji dne 17. 3. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Sežana
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 15/09) (v nadaljevanju
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besedila: pravilnik) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako,
da se glasi:
»Občina Sežana sofinancira programe, kjer je ekipa ozi‑
roma posameznik občan Občine Sežana (razen za programe
kakovostnega in vrhunskega športa). Športna društva in njiho‑
va združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju
občinskega letnega programa športa (LPŠ)«.
2. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovna služba Zavoda za šport, turizem in prosti
čas Občine Sežana v okviru svojih obveznosti iz odloka o
ustanovitvi v sodelovanju s Športno zvezo Sežana vsako leto
pripravi predlog Letnega programa športa (LPŠ) in ga, skupaj z
mnenjem Strokovnega sveta Zavoda za šport, turizem in prosti
čas ter mnenjem Športne zveze Sežana, posreduje v sprejem
Občinskemu svetu Občine Sežana.«.
3. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev in višine
sofinanciranja prijavljenih programov. Župan v komisijo imenuje
najmanj enega predstavnika Strokovnega sveta Zavoda za
šport, turizem in prosti čas Sežana in najmanj dva predstavnika
Športne zveze Sežana.«.
4. člen
MERILA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA
V OBČINI SEŽANA, ki so priloga tega pravilnika, se spremenijo
v naslednjih točkah tako, da se besedilo glasi:
»I. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDEN‑
TOV
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo nasle‑
dnji programi:
– Za izvajanje programa »Zlati sonček« v vzgojno var‑
stvenih zavodih se zagotovi propagandno gradivo (knjižice z
nalepkami, priročniki, diplome, medalje).
– Za izvajanje akcije »Naučimo se plavati« se lahko sofi‑
nancira strokovni kader po 10 ur na skupino največ 10 otrok in
propagandno gradivo (diplome in potrdila – delfinčki).
– Za izvajanje programa Ciciban planinec se sofinancira
propagandno gradivo (knjižice, priznanja).
– Za izvajanje drugih programov, ki jih izvajajo športna
društva in drugi izvajalci, se zagotavlja objekt in sofinancira
strokovni kader za največ 60 ur na skupino od 8 do 20 otrok. Pri
šolah smučanja se upošteva le celoletne šole smučanja (pri če‑
mer celoletne šole smučanja vključujejo tudi suhe treninge).
Program

Velikost skupine

Naučimo se plavati Min 5 / Max 10
Drugi 60‑urni pro‑
Min 8 / Max 20
grami

Število
ur
10
60

Strokovni
kader
Št. točk
10
60

Izvajalcem programa se sofinancira uporabo športnih
objektov v višini priznanih ur za določen program.
2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo nasle‑
dnji programi:
– Za izvajanje programov »Zlati sonček« in »Krpan« se
zagotovi propagandno gradivo (knjižice z nalepkami, diplome,
medalje).
– Za izvajanje akcije »Naučimo se plavati« se lahko
sofinancira strokovni kader za 20 ur na skupino največ 10 in
najmanj 5 otrok – neplavalcev.
Izvajalcem programa se sofinancira uporabo športnih
objektov v višini priznanih ur za določen program.
– Za izvajanje programa učenja smučanja se sofinancira
strokovni kader 20 ur na skupino 20 otrok.

– Za izvajanje drugih programov, ki jih izvajajo športna
društva in drugi izvajalci, se zagotavlja objekt in sofinancira
strokovni kader za največ 80 ur vadbe na skupino od 8 do
20 otrok. Pri šolah smučanja se upošteva le celoletne šole
smučanja (pri čemer celoletne šole smučanja vključujejo tudi
suhe treninge).
Programi, ki jih izvajajo šole: iz sredstev lokalne skupnosti
se financira zgolj tiste 80‑urne programe, ki jih šola najema
kot zunanje izvajalce in jih lokalna skupnost ne financira že iz
drugih programov.
Program

Velikost
skupine

Naučimo se plavati

Min 5
Max 10
Min 7
Max 20
Min 8
Max 20

Učenje smučanja
Drugi 80‑urni programi

Število Strokovni
ur
kader
Št. točk
20
20
20

20

80

80

Iz občinskega proračuna se lahko sofinancira tudi orga‑
nizacija, izvedba in udeležba na šolskih športnih tekmovanjih
na občinskih, medobčinskih, področnih in državni ravni. Število
točk se dodeli na podlagi števila prijavljenih ekip za posamezno
tekmovanje.
Sofinanciranje se izvrši, ko izvajalec v skladu z razpisni‑
mi pogoji posreduje dokumentacijo o opravljenem šolskem
tekmovanju in stroških le‑tega (prevoz in kotizacije oziroma
prijavnine).
VI. SPECIFIČNE ŠPORTNE PANOGE
Med specifične športne panoge spada šah, planinci in
taborniki. Sofinancirajo se dejavnosti specifičnih športnih panog
(planinske in jamarske šole, poletni tabori, zimovanja …).
Za izvajanje programov specifičnih športnih panog za
otroke in mladino:
– strokovni kader,
– objekt.
Specifična
športna
panoga
JAMARJI
JAMARJI
PLANINCI
PLANINCI
ŠAH

TABORNIKI
TABORNIKI

Dejavnost

JAMARSKA
ŠOLA
JAMARSKI
TABOR
PLANINSKA
ŠOLA
PLANINSKI
TABOR
REDNA VAD‑
BA – otroci
REDNA VAD‑
BA – mladina
TABORI
MNOGOBOJI
izvedba
sodelovanje

Min. število Štev. ur Strokov‑
udeležencev trajanja ni kader
(tč/uro)
8
60
10
8

50

10

8

60

10

8

50

10

12

80

10

12

80

10

10

80

10

10
10

15
15

20
10

– Za izvajanje dejavnosti tabornikov, planincev, jamarjev,
itd. se sofinancira strokovni kader za največ 10 dnevnih aktiv‑
nosti na skupino.
VIII. IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STRO‑
KOVNIH KADROV TER RAZVOJNE IN STROKOVNE NALO‑
GE V ŠPORTU
8.1 Izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov za
delo v športu
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira predvsem
izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu (licence). Licenč‑
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nine se krijejo na področju športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni šport neomejeno, medtem ko se
za članske ekipe lahko krije največ za dva udeleženca iz
posamezne panoge.
V primeru, da se sredstev za izpopolnjevanje ne porabi,
se jih lahko nameni tudi za izobraževanje oziroma usposablja‑
nje strokovnih kadrov v športu, in sicer: šolanje za strokovne
nazive (vodnik, vaditelj, inštruktor, učitelj, trener in sodnik).
Šolanje za strokovne nazive se krije največ za dva udeleženca
iz posamezne panoge.
Pogoji za sofinanciranje šolanja/izpopolnjevanja so na‑
slednji:
– da vlogo posreduje izvajalec športnih programov,
– da izvajalec športnih programov in kandidat podpišeta
pogodbo, v kateri se kandidat zavezuje, da bo po končanem
šolanju oziroma izpopolnjevanju še najmanj štiri leta deloval kot
trener, vodnik pri tem izvajalcu.
Amaterskim trenerjem in vodnikom, ki izpolnjujejo zgoraj
navedene pogoje, se šolnina izobraževanja sofinancira v raz‑
položljivi višini sredstev.
Sofinanciranje se v skladu z razpisnimi pogoji izvrši, ko
izvajalec posreduje dokumentacijo o uspešno opravljenem šo‑
lanju in podpisano pogodbo s kandidatom.
Število strokovnih kadrov, ki se izobražujejo, usposabljajo
in izpolnjujejo v posameznem letu je omejeno glede na obseg
sredstev, ki so v posameznem letu planirana za ta namen.
Sofinancira se prijavnina, licenčnina oziroma kotizacija.
Višina sofinanciranja: povračilo določenega odstotka dejanskih
stroškov.
8.2 Znanstveno in razvojno‑raziskovalna dejavnost, ana‑
lize in svetovanja ter založniška dejavnost
Sofinancira se:
– vodenje evidenc o športu v Občini Sežana;
– izdajanje strokovnih publikacij;
– izdajanje mesečnih informacij o športu v Občini Seža‑
na;
– izdajanje letnega biltena o športu v Občini Sežana;
– meritve, analize in svetovanja;
– znanstveno‑raziskovalni projekti.
Višina sofinanciranja: sofinancira se delež dejanskih stro‑
škov.
Pogoji:
– publikacije morajo biti pomembne za Občino Sežana;
– v publikacijah mora biti navedeno ime in logotip Občine
Sežana;
– evidence o športu lahko vodi le izvajalec, ki ima zago‑
tovljene strokovne in tehnične pogoje;
– raziskovalni projekti ter analize v športu, iz katerih je
razvidna vsebina in natančen finančni načrt, morajo vsebovati
tudi dokazila o prostorskih, kadrovskih in tehnoloških zmoglji‑
vostih za izvedbo teh projektov oziroma analiz;
8.3 Delovanje športnih društev in športnih zvez
Na področju športa delujejo na lokalni ravni društva in
njihove zveze, ki za svoje osnovno delovanje potrebujejo
sredstva za kritje materialnih stroškov poslovanja. Delovanje
športnih društev se sofinancira v skladu z višino sredstev iz
sprejetega Letnega programa športa Občine Sežana glede na
število članov posameznega športnega društva. Pri izračunu
višine sredstev za delovanje društva se upošteva:
– do 50 članov – 50 točk
– od 50 do 100 članov – 100 točk
– nad 100 članov – 150 točk.
Pri izračunu višine sredstev za delovanje društva se upo‑
števajo samo člani društva, ki so v tekočem letu plačali člana‑
rino. Za ta sredstva lahko kandidirajo samo športna društva in
njihove zveze. Pogoj za pridobitev teh sredstev je, da društvo
oziroma klub v tekočem letu ni pridobilo sredstva za delovanje
iz drugih proračunskih postavk občinskega proračuna. Višina
sofinanciranja je odvisna od višine razpoložljivih sredstev za ta
namen. V okviru te postavke se lahko sofinancirajo tudi izobra‑
ževanja in izpopolnjevanja članov društva.
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8.4 Športne prireditve
Sofinancirajo se tudi množične prireditve občinskega
pomena in organizirana rekreacijska tekmovanja na nivoju
občine.
Prireditve se sofinancirajo, če so izpolnjeni naslednji po‑
goji:
– da prireditev poteka na dostopnem terenu,
– da na njej sodeluje najmanj 40 udeležencev.
Prijavljeni programi društev za izvedbo prireditev se vre‑
dnotijo na podlagi točkovanja po tabelah o vrednotenju mno‑
žičnih športnih prireditev in bonus točkah. Sofinancirajo se tudi
memoriali oziroma športne prireditve ob jubilejih društev za
katere gornji pogoji ne veljajo.
Preglednica 1: potrebno število udeležencev v vadbeni
skupini
PANOGA

ml. dečki/ce st. dečki/ce kadeti/nje mladinci/ke

atletika

12

10

6

6

avto‑moto

5

5

5

5

balinanje

4

4

4

4

kolesarstvo

10

10

10

10

konjeništvo

8

8

8

8

košarka

12

12

12

12

m. nog.

10

10

10

10

nogomet

18

18

18

18

potapljanje

10

10

10

10

rokomet

14

14

14

14

smučanje

12

12

12

12

strelstvo

5

5

5

5

šah

5

5

5

5

tenis

10

10

10

10

Pri individualnih športnih panogah (debeli tisk) se v prime‑
ru manjšega števila športnikov v vadbeni skupini lahko sofinan‑
cira sorazmerni del strokovnega kadra in materialnih stroškov
ali pa se združuje vadbene skupine iz različnih kategorij.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2011-21
Sežana, dne 17. marca 2011
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

953.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta – sprememb
in dopolnitev Ureditvenega načrta UC 1 –
»Sežana center 1« v Sežani

Na podlagi določil 57. in 96. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO‑1B, 108/09
in 80/10 – ZUPUDPP) ter 7. in 30. člena Statuta Občine Sežana
(Uradni list RS, št. 117/07) je župan Občine Sežana sprejel
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SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta – sprememb in dopolnitev
Ureditvenega načrta UC 1 – »Sežana center 1«
v Sežani
1. člen
S tem sklepom se določa način priprave in sprejema
občinskega podrobnega prostorskega načrta – sprememb in
dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu UC 1 – »Sežana
center 1« v Sežani (Uradne objave, št. 35/02; v nadaljevanju:
OPPN UN Center 1).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev
prostorskega akta)
Občina Sežana pristopa k urejanju javnih površin v jedru
mesta Sežana. V letu 2010 je bil sprejet Odlok o ureditvi,
upravljanju in nadzoru mirujočega cestnega prometa v Občini
Sežana, na podlagi katerega se bo uvedlo časovno omejitev
nekaterih javnih parkirišč v centru mesta, kar kliče po potrebi
povečanja števila parkirišč v zaledju območja. Skupaj z lastniki
kompleksa nekdanjega hotela Triglav je občina že odprla po‑
stopek priprave podrobnejšega načrta, s katerim se načrtuje
ureditev javnih površin na Trgu 28. Avgusta.
Z OPPN UN Center 1 se namerava načrtovati parkiri‑
šča v zaledju osrednjih mestnih površin, kvalitetnejšo ureditev
ključnih javnih površin, ob hkratnem zagotavljanju varnosti v
cestnem prometu in izboljšanju dostopnosti za funkcionalno
ovirane osebe.
Predvidevajo se ureditve v sledečih podenotah ureditve‑
nih enot:
A‑1, ureditev parkiranja med sodiščem in železnico in
uskladitev območja na meji z ureditvenim načrtom UC 9 špor‑
tno rekreacijski center v Sežani;
B‑1, ureditev parkirnih mest in dostopov v kareju med
Partizansko cesto, Ulico 1. maja, Kosovelovo ulico ter Bazo‑
viško cesto, preoblikovanje javnih površin nekdaj predvidene
tržnice, vključitev manjšega poslovno stanovanjskega objekta v
tem območju na podlagi pobude investitorja ter določitev funk‑
cionalnih zemljišč blokov (Kosovelova ulica 2 in 4, Bazoviška
cesta 4, Ulica 1. maja 3);
C‑1, ureditev parkirnih mest ob zdravstvenem domu
vključno z dostopi do parkirišč ter sprememba gabaritov reše‑
valne postaje;
C‑2, ureditev javnih površin pri cerkvi – Trg osvoboditve
ter ureditev parkirišč v zaledju;
D‑1, ureditev parkirnih mest in javnih površin ob Ljudski
univerzi ter določitev funkcionalnih zemljišč blokov (Bazoviška
cesta 7A, Ulica Mirka Pirca 7).
Predvidene ureditve, ki so predmet OPPN UN Center 1,
se nahajajo po Odloku o urbanistični zasnovi za mesto Sežana
v območjih urejanja z različno namensko rabo, C‑04, C‑05,
C‑06, C‑07 in C‑11, Sb‑10, Sb‑11, Z‑06, I‑07, T‑01, Tc‑30. Za
navedena območja je občina v letu 2008 sprejela prostorsko
ureditvene pogoje, ki jih je Ustavno sodišče RS v letu 2010 od‑
pravilo ter dalo ponovno v uporabo Odlok o ureditvenem načrtu
UC 1 – »Sežana center 1« v Sežani. V skladu s 96. členom
Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt)
je prostorsko izvedbene načrte možno spreminjati in dopolnje‑
vati po določbah, ki urejajo občinski podrobni prostorski načrt
(OPPN).
Z OPPN UN Center 1 se bo ob upoštevanju usmeritev iz
urbanistične zasnove podrobneje določilo:
– območje podrobnega načrta,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostor‑
skih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve, če bo ta potrebna,
– rešitve in ukrepe glede ravnanja s kulturno dediščino,
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– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter
ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja pro‑
stora,
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.
2. člen
(pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev
prostorskega akta)
Pravna podlaga za pripravo OPPN UN Center 1 je v
veljavni zakonodaji ZPNačrt ter v prostorskih planskih aktih, ki
veljajo na predmetnem območju:
– Odlok o urbanistični zasnovi mesta Sežana (Uradni list
RS, št. 75/04, Uradne objave št. 40/05), ki je dopolnil prostor‑
ske sestavine dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje
od leta 1986 do 2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do 1990,
– Dolgoročni plan Občine Sežana za obdobje 1986–2000
in Družbeni plan Občine Sežana za obdobje 1986–1990 (Ura‑
dni list SRS, št. 14/88),
– Odlok o uskladitvi dolgoročnega plana Občine Sežana
za obdobje 1986–2000 z obveznimi prostorskimi sestavinami
dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 1986–2000 (Ura‑
dne objave, št. 1/89),
– Uskladitev družbenega plana Občine Sežana za obdo‑
bje 1986–1990 z obveznimi prostorskimi sestavinami družbe‑
nega plana SR Slovenije za obdobje 1986–1990 za področje
cestnega omrežja (Uradne objave, št. 4/89),
– Sklep o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega pla‑
na Občine Sežana za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1989 in
Sklep o uskladitvah, spremembah in dopolnitvah družbenega
plana Občine Sežana za obdobje 1986–1990 – dopolnjen 1989
(Uradne objave, št. 37/89),
– Sklep o spremembi in dopolnitvi dolgoročnega plana
Občine Sežana za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1992 in
Sklep o uskladitvah, spremembah in dopolnitvah družbenega
plana Občine Sežana za obdobje 1986–1990 – dopolnjen 1989
(Uradne objave, št. 5/92),
– Sklep o spremembah in dopolnitvah družbenega plana
Občine Sežana za obdobje 198–1990 – dopolnjen 1993 (Ura‑
dne objave, št. 18/93),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih se‑
stavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Sežana v
letu 1995, v letu 1996 in v letu 2002 (Uradni list RS, št. 54/95,
63/97, 81/02).
OPPN UN Center 1 mora biti izdelan v skladu s Pravilni‑
kom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta in drugimi relevantnimi mate‑
rialnimi predpisi lokalnega in državnega pomena.
3. člen
(območje urejanja)
Območje obsega naslednje parcele ali dele parcel št.:
2974/2, 6091/21‑del, 6636‑del, 6091/40, 6091/41,
2990‑del, 4023/9, 3745/475‑del, 4010/1, 4010/8, 6604, 6606,
4009/4, 4010/9, 6607, 6608, 6609, 4010/7, 4014/5, 6600/3,
6600/5, 4013, 4011/2, 4010/4, 4010/5, 4010/6, 4054/8,
6212/2‑del, 4054/5, 6213‑del, 6104/1‑del, 6211/1, 4050/4‑del,
4050/5, 4046/3, 4054/6‑del, 4046/4, 6104/8, 6089/32‑del,
6203/2‑del, 6203/1, 6202, 4043/1, 6201‑del, 6183, 6182/1,
6104/9, 6089/32, 6203/2, 6203/3, 4042/2‑del, 4023/11, 4023/10,
4023/5, 6644‑6661, 4023/4‑del, vse k.o. Sežana.
Obravnavana območja v spreminjanju okvirno obsegajo
23.000 m2.
Kolikor se v postopku priprave in sprejema ugotovi, da so
potrebna za izvedbo OPPN UN Center 1 ali z njimi povezane
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infrastrukture druga dodatna zemljišča ali njihovi deli, ki niso
navedeni v prejšnjem odstavku, se le‑ta vključijo v območje
podrobnejšega načrtovanja.

Št.

(način pridobitve strokovnih rešitev)

5. člen
(posamezne faze postopka in roki za izdelavo)
Občina objavi sklep o začetku priprave akta v Uradnem
listu RS ter naroči izdelavo geodetskih elaboratov in idejne reši‑
tve Trga osvoboditve. Izbrani prostorski načrtovalec na podlagi
ovrednotenja pripravljenih strokovnih podlag pripravi osnutek
akta in prikaz stanja prostora ter ga posreduje Občini Seža‑
na. Na potrjeni osnutek s strani občine se pridobijo smernice
pristojnih nosilcev urejanja prostora (NUP), ki vsebujejo tudi
strokovne podlage NUP s področja njihovih pristojnosti. V tej
fazi se pridobi Odločba Ministrstva za okolje in prostor (MOP),
Direktorata za okolje, Sektorja za celovito presojo vplivov na
okolje, o potrebnosti vodenja postopka celovite presoje vpli‑
vov na okolje (CPVO) za obravnavan prostorski akt. Izvajalec
osnutek prostorskega akta uskladi s pridobljenimi smernicami
in izdelanimi strokovnimi podlagami. Dopolnjen osnutek občina
z naznanilom (objavljenim po svetovnem spletu ter na krajevno
običajen način) posreduje v javno razgrnitev in javno obravna‑
vo. Po potrebi se javno razgrne tudi okoljsko poročilo, ki mora
predhodno pridobiti mnenje MOP o ustreznosti tega. Po javni
razgrnitvi se dopolnjeni osnutek popravi oziroma dopolni na
podlagi sprejetih stališč do pripomb iz javne razgrnitve in javne
obravnave. Tako pripravljen predlog akta se posreduje pristoj‑
nim nosilcem urejanja prostora v pridobitev mnenj o skladnosti
predloga s podanimi smernicami. V primeru vodenja postop‑
ka CPVO je potrebno pridobiti tudi pozitivno okoljevarstveno
mnenje. Po pridobljenih pozitivnih mnenjih nosilcev urejanja
prostora se izdela usklajen predlog OPPN UN Center 1, ki se
ga posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Sežana.
Po sprejemu se akt objavi v Uradnem listu RS, izvajalec izdela
končni elaborat.
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Št. Aktivnost

Rok izdelave

1

Izdelava strokovnih podlag (ge‑
odetski elaborati, idejna rešitev
trga

30 dni

2

Priprava osnutka akta in prikaz
stanja prostora

30 dni po prejemu
vseh potrebnih gradiv

3

Priprava gradiva za pridobivanje 15 dni po potrditvi
smernic NUP ter odločitve MOP osnutka s strani občine
o izdelavi CPVO

4

Izdelava dopolnjenega osnutka
na podlagi pridobljenih smernic
NUP

4. člen
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZPNačrt.
V postopku priprave se ovrednotijo sledeči predhodno izdelani
projekti na teh lokacijah: IDZ in PGD Ureditev dvonivojskega
parkirišča pri zdravstvenem domu v Sežani, izdelano pri Kra‑
sinvest, oktober, november 2009, IDZ in PGD, Ureditev parki‑
rišča za staro OŠ v Sežani, izdelano pri Krasinvest, december
2007, Situacija parkirne hiše – vzhodno od nogometnega igri‑
šča, november 2008, ter Situacija poslovno stanovanjskega
objekta na parceli št. 4011/2, k.o. Sežana, izdelana pri Cardea
projektiranje, september 2009.
Občina za pripravo osnutka pridobi strokovno rešitev za
ureditev Trga osvoboditve. Strokovne rešitve prostorskega akta
bodo temeljile na:
– povzetkih in usmeritvah prostorskih planskih aktov Ob‑
čine Sežana,
– idejnih zasnovah prostorskih ureditev posameznih ob‑
močij,
– idejnih rešitvah prometnega priključevanja na javno
cestno omrežje s prikazom povezav na sosednja območja,
– idejnih rešitvah komunalne infrastrukture znotraj obmo‑
čja urejanja in navezav na sosednja območja.
Kolikor se v postopku priprave OPPN UN Center 1 na
podlagi smernic nosilcev urejanja prostora ali iz drugih razlogov
ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se
te pripravijo med postopkom prostorskega akta.
Za območje OPPN UN Center 1 se izdelajo ustrezni ge‑
odetski elaborati oziroma se dopolnijo že obstoječi. Strokovne
podlage posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za svoja
področja in drugi udeleženci pri pripravi. Izbrani izdelovalec
OPPN UN Center 1 je zadolžen za koordinacijo in sintezo vseh
strokovnih podlag.
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30 dni po pridobitvi
smernic

5* Izbor izvajalca okoljskega poroči‑ 45 dni po pridobitvi
la in priprava okoljskega poročila smernic NUP, odločbe
(v primeru postopka CPVO)
o CPVO in potrebnih
morebitnih dodatnih
strokovnih podlag
6* Potrditev ustreznosti okoljskega 30 dni po oddaji osnut‑
poročila s strani MOP
ka okoljskega poročila
na MOP
7

Javno naznanilo o javni razgrni‑ 7 dni pred pričetkom
tvi in javni obravnavi dopolnjene‑ javne razgrnitve
ga osnutka akta

8* Javna razgrnitev akta in okolj‑
Najmanj 30 dni
skega poročila v primeru postop‑
ka CPVO
9

Priprava stališč do pripomb iz
javne razgrnitve in javne obrav‑
nave

15 dni po zaključeni
javni razgrnitvi in javni
obravnavi

10 Izdelava predloga akta

15 dni po sprejemu
stališč do pripomb

11* Izdelava predloga okoljskega
poročila (v primeru postopka
CPVO)

30 dni po sprejemu
stališč do pripomb

12 Usklajevanje in pridobivanje
45 dni po pripravi
mnenj pristojnih NUP k predlogu predloga akta
akta
13* Pridobitev sklepa o sprejemlji‑
vosti vplivov predloga akta (v
primeru postopka CPVO)

60 dni po pripravi
predloga akta

14 Izdelava usklajenega predloga
akta

15 dni po pridobitvi
mnenj pristojnih NUP

15 Obravnava in sprejem usklaje‑ Skladno s predpisom
nega predloga akta ter objava v občine
Uradnem listu RS
16 Izdelava končnega elaborata

15 dni po sprejemu
na OS

* Velja v primeru, če MOP ugotovi potrebo po izvedbi
celovite presoje vplivov na okolje.
6. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci,
ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta)
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za pripravo
dopolnjenega osnutka in mnenja k predlogu akta, so:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše‑
vanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Urad
za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadran‑
skega morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem,
Pristaniška 12, Koper
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– Ministrstvo za promet, DRSC, Sektor za upravljanje
cest, Območje Koper, Ankaranska cesta 7b, 6104 Koper
– Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Lju‑
bljana
– Zavod za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpino‑
va 16, Nova Gorica
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10,1000 Ljubljana
– Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana, Partizanska
cesta 2, 6210 Sežana
– Kraški vodovod Sežana, Bazoviška cesta 6, 6210
Sežana
– Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica
– Petrol Plin d.o.o, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, 6000
Koper
– Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
Kolikor se ugotovi v postopku priprave, da je potrebno
pridobiti smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja, se le‑ta
pridobijo v postopku.
V postopku se Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat
za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunaj‑
ska cesta 48, Ljubljana, obvesti o nameri izvedbe OPPN UN
Center 1, da sporoči občini ali je potrebno izvesti CPVO.

ni, pomnoži s 100 in deli s številom delovno aktivnega prebival‑
stva, ki biva v občini. Občine s primanjkljajem delovnih mest so
tiste, pri katerih je rezultat tega izračuna manjši od 100.
(2) Podpovprečno gostoto poselitve iz prvega odstavka
24. člena zakona imajo občine, v katerih je število prebivalcev
na kvadratni kilometer manjše od slovenskega povprečja.

7. člen

(obmejna problemska območja)

(obveznosti financiranja priprave akta)

Glede na določbe prvega odstavka 24. člena zakona in
merila iz 2. in 3. člena te uredbe ter ob upoštevanju najnovej‑
ših razpoložljivih podatkov o vrednostih meril se v obmejna
problemska območja uvrstijo občine: Bistrica ob Sotli, Ajdovšči‑
na, Apače, Benedikt, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova,
Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj,
Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gor‑
nji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje ‑ Kozina, Ilirska Bistrica,
Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanje‑
vica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma,
Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče,
Majšperk, Metlika, Mežica, Miren ‑ Kostanjevica, Moravske
Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek,
Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci,
Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica, Ribnica na
Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič,
Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti
Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej,
Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava,
Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica.

Za pripravo in izdelavo OPPN UN Center 1 se potrebna
sredstva zagotovi v proračunu Občine Sežana za leto 2011
in 2012.
8. člen
(določitev objave)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
svetovnem spletu, ter začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2010
Sežana, dne 15. marca 2011
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

VLADA
954.

Uredba o določitvi obmejnih problemskih
območij

Na podlagi prvega odstavka 24. člena Zakona o spodbu‑
janju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi obmejnih problemskih območij
1. člen
(vsebina)
Ta uredba natančneje določa merila za določitev obmejnih
problemskih območij in občine, ki izpolnjujejo ta merila.
2. člen
(merila za določitev obmejnih občin)
(1) Za ugotavljanje primanjkljaja delovnih mest iz prvega
odstavka 24. člena Zakona o spodbujanju skladnega regional‑
nega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11; v nadaljnjem besedilu:
zakon) se število delovno aktivnega prebivalstva, ki dela v obči‑

3. člen
(merila za določitev občin, ki neposredno mejijo
na obmejne občine)
(1) Pri določanju občin, ki neposredno mejijo na obmej‑
ne občine, se povprečna dostopnost v občini do najbližjega
priključka avtoceste ali hitre ceste (prvi odstavek 24. člena
zakona) izračuna kot povprečni dostopni čas z avtomobilom
po mreži cest.
(2) Občine z visokim deležem površine, vključene v obmo‑
čje Natura 2000 (prvi odstavek 24. člena zakona), so občine, v
katerih predstavlja delež površine, vključene v območje Natura
2000, več kot 150 odstotkov slovenskega povprečja vključeno‑
sti površin občin v območja Natura 2000.
4. člen

5. člen
(preverjanje vrednosti meril)
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo
in regionalno politiko stalno preverja vrednosti meril iz te ured‑
be na podlagi razpoložljivih podatkov in v primeru sprememb
podatkov, ki narekujejo drugačno uvrstitev občin med obmejna
problemska območja, pripravi ustrezen predlog spremembe
te uredbe.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-7/2011
Ljubljana, dne 24. marca 2011
EVA 2011-1536-0007
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
955.

Shema za določanje odškodnine
za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi
izpostavljenosti azbestu

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o odpra‑
vljanju posledic dela z azbestom (Uradni list RS, št. 15/07 –
uradno prečiščeno besedilo in 51/09) minister za delo, družino
in socialne zadeve objavlja

SHEMO
za določanje odškodnine za posamezne vrste
poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu
1. člen
V skladu s tretjim odstavkom 6. člena Zakona o odpravlja‑
nju posledic dela z azbestom (Uradni list RS, št. 15/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 51/09) se odškodnina za posamezne
vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu določi
po naslednji shemi:
Plaki parietalne plevre ali difuzne
zadebelitve plevre
Benigni plevralni izliv
Kronični plevralni izliv
Azbestoza
Pljučni rak, maligni mezoteliom in
drugi raki, ki so posledica izposta‑
vljenosti azbestu

Največ 13.394,74 eurov
Največ 14.573,47 eurov
Največ 17.393,41 eurov
Največ 23.507,07 eurov
Največ 46.991,55 eurov

2. člen
Ta shema začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2011
Ljubljana, dne 10. februarja 2011
EVA 2011-2611-0034
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

POPRAVKI
956.

Popravek Odločbe o imenovanju
prof. dr. Arneta Marjana Mavčiča
in izr. prof. dr. Boštjana Zalarja na seznam
namestnikov izvoljenega sodnika za odločanje
v posameznih zadevah na Evropskem sodišču
za človekove pravice v Strasbourgu

Naslov Odločbe o imenovanju prof. dr. Arneta Marjana
Mavčiča in izr. prof. dr. Boštjana Zalarja na seznam na‑
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mestnikov izvoljenega sodnika za odločanje v posameznih
zadevah na Evropskem sodišču za človekove pravice v
Strasbourgu, objavljene v Uradnem listu RS, št. 69‑3769/10
z dne 27. 8. 2010, se naslov popravi tako, da se pravilno
glasi: »Odločba o imenovanju prof. dr. Arneta Marjana Mav‑
čiča, dr. Miodraga Đorđevića in izr. prof. dr. Boštjana Zalarja
na seznam namestnikov izvoljenega sodnika za odločanje v
posameznih zadevah na Evropskem sodišču za človekove
pravice v Strasbourgu«.
Št. 1/2011
Ljubljana, dne 23. marca 2011
Uredništvo

957.

Popravek Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del

POPRAVEK
Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne ob‑
čine Ljubljana – izvedbeni del, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 78/10 z dne 8. 10. 2010, so bile ugotovljene redakcijske
napake, ki se popravijo tako, da se:
1. v enajstem odstavku 13. člena se besedilo »objekte z
namensko rabo« v obeh primerih pravilno glasi »objekte v EUP
z namensko rabo«;
2. v prvem stavku tretjega odstavka 35. člena se pred
kratico »EUP« doda predlog »v«;
3. v 1. d) točki prvega odstavka 40. člena se v besedilu
določbe črka »d)« nadomesti s črko »č)«;
4. v 33. točki 108. člena se pri navedbi objav v oklepaju za
besedo »razlaga« beseda »in« nadomesti z vejico in na koncu
doda »in 50/10«;
5. v Prilogi 2 za OPPN 54 se pod vrstico »do sprejema
velja« navedba akta »OPPN 109/07« pravilno glasi »OLN
109/07«;
6. v Prilogi 4 se v Preglednici z dopustnimi nezahtevnimi
objekti po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe
prostora oznaka tretjega stolpca območij stanovanj namesto
»SSce« pravilno glasi »SSse«.
Št. 3504-4/2010-191
Ljubljana, dne 23. marca 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

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

POPRAVEK
Odločbe o imenovanju prof. dr. Arneta Marjana
Mavčiča in izr. prof. dr. Boštjana Zalarja
na seznam namestnikov izvoljenega sodnika
za odločanje v posameznih zadevah
na Evropskem sodišču za človekove pravice
v Strasbourgu

22 / 25. 3. 2011 /

958.

Tehnični popravek Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih Občine Škocjan – uradno
prečiščeno besedilo (PUP-UPB-1)

V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Ško‑
cjan – uradno prečiščeno besedilo (PUP‑UPB‑1), objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 110/10 z dne 31. 12. 2010, so bile ugo‑
tovljene redakcijske napake, zato na podlagi 11. člena Zakona
o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05
– UPB1, 102/07 in 109/09) dajem
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TEHNIČNI POPRAVEK
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
Občine Škocjan – uradno prečiščeno besedilo
(PUP-UPB-1)
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Ško‑
cjan – uradno prečiščeno besedilo (PUP‑UPB‑1) (Uradni list
RS, št. 110/10) se v 5. členu beseda »prejšnjega« zamenja z
besedo »četrtega«.
Št. 3500-0021/2008
Škocjan, dne 22. marca 2011
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

959.

Popravek Odloka o občinskem prostorskem
načrtu

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

POPRAVEK
Odloka o občinskem prostorskem načrtu
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu (Uradni list
RS, št. 48/10, 76/10, 81/10) se v 51. členu četrti odstavek
spremeni tako, da se pravilno glasi:
»(4) Velikost parcele za gradnjo enostanovanjske hiše
je minimalno 550 m2, na strmih in reliefno razgibanih legah je
velikost parcele za gradnjo stanovanjske hiše lahko tudi večja,
vendar ne večja od 800 m2. V območjih razpršene poselitve ali
v primeru izvedbe geodetske odmere parcele pred uveljavitvijo
tega odloka je lahko parcela izjemoma tudi manjša, vendar ne
manjša od 250 m2.«
Št. 3500-16/2007-059
Gorenja vas, dne 22. marca 2011
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.
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VSEBINA
895.
896.
897.

954.

898.
899.
900.
901.
902.
903.
955.

904.
905.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene velepo‑
slanice Republike Slovenije v Republiki Kolumbiji
Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene velepo‑
slanice Republike Slovenije v Večnacionalni državi
Boliviji
Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene velepo‑
slanice Republike Slovenije v Bolivarski republiki
Venezueli

VLADA

Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij

2823

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi kršitve človekove pravice
Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka o kategori‑
zaciji občinskih javnih cest v Občini Žiri, kolikor ka‑
tegorizira lokalno cesto »Žiri-Žirovski vrh«, v delu,
ki poteka po zemljiščih parc. št. 1172/4, 1175/2 in
1176/5, vse k. o. Žirovski vrh, z odložnim rokom

Sklep o imenovanjih v 4. okrajni volilni komisiji VI.
volilne enote

907.

Aneks št. 3 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za
lesarstvo

2824

910.
911.
912.
913.
914.

Pogoji za pridobitev pravice uporabe plakatnih
mest za referendum o Zakonu o malem delu

918.

Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto
2011
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem na‑
črtu za območje Aljažev hrib – JV del
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o za‑
zidalnem načrtu Lava
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o za‑
zidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golov‑
cu« – območje stanovanjske gradnje
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalne‑
ga načrta dolgo Polje I in ŠRC Golovec – del
(OPPN)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
parcialnem zazidalnem načrtu Slatina (cona A in
delno B)

919.
2944

920.
921.

2824
2826
2826

922.
923.

2828
924.
2853
2853

2857

2857

Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Jurija na Čatežu ob
Savi za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Duha v Mrzlavi vasi
za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Martina v Velikih Ma‑
lencah za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Marka v Cerkljah ob
Krki za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Mohorja in Fortunata
v Krški vasi za kulturni spomenik lokalnega pome‑
na
Odlok o razglasitvi šole v Orešju na Bizeljskem za
kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi
etnološkega spomenika
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o so‑
cialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna
Občine Brežice

2859
2862

928.

Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Ig

929.
930.

Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2011
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospe‑
ševanje razvoja malega gospodarstva v Občini
Kamnik

2868
2871
2874
2877

IG

KAMNIK

933.

Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine
Lendava za obdobje od 1. 4 do 20. 4. 2011

935.

936.
937.

2890

2891

2891

2894

2896
2896
2899

2902

2902

KOPER

Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Ko‑
per v obdobju april–junij 2011

934.

2886

KOBARID

Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v
obdobju januar–junij 2011

932.

2865

2886

GORNJI PETROVCI

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih
mest za referendum o Zakonu o malem delu

BREŽICE

2885

GORENJA VAS - POLJANE

927.

931.

2881

DOBREPOLJE

Pravilnik o sofinanciranju turističnih dejavnosti dru‑
štev na območju Občine Gorenja vas - Poljane

2858

2880

ČRENŠOVCI

Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
organov Občine Črenšovci

926.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2879

CELJE

Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto
2011

2854

2879
2879

CANKOVA

925.
2945

OBČINE

909.

917.

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

906.

908.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o imenovanju podžupanje Občine Brežice

2823

MINISTRSTVA

Pravilnik o preizkusnem testu in dodatnem uspo‑
sabljanju
Pravilnik o spremembi Pravilnika o polimernih ma‑
terialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili
Sklep o določitvi socialnovarstvenih in zdravstvenih
zavodov ter delovnih mest, za katera se izplačuje
dodatek po 11. točki 39. člena KPJS
Odredba o seznamu registriranih fitofarmacevtskih
sredstev v Republiki Sloveniji
Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi sezna‑
ma tehničnih specifikacij za motorna in priklopna
vozila (z najmanj štirimi kolesi) (2. dopolnitev)
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki
se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki
Sloveniji
Shema za določanje odškodnine za posamezne
vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti az‑
bestu

915.
916.

2904

LENDAVA

2905

LJUBLJANA

Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto
2011
Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto
2012

2905
2909

NOVO MESTO

Sklep o cenah storitev v distribuciji zemeljskega
plina v Mestni občini Novo mesto
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence
v Mestni občini Novo mesto

2913
2913

Stran

938.
939.

940.
951.
952.
953.

941.

942.

943.
944.
945.
946.
947.

948.

949.

950.
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PUCONCI

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Puconci
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene sto‑
ritev odlaganja preostankov predelave ali odstra‑
njevanja komunalnih odpadkov za leto 2011

SEMIČ

Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2011

Uradni list Republike Slovenije
2914

956.

2916
2916

957.
958.

SEŽANA

Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2012
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Sežana
Sklep o začetku priprave občinskega podrobne‑
ga prostorskega načrta – sprememb in dopolnitev
Ureditvenega načrta UC 1 – »Sežana center 1« v
Sežani

2937
959.
2939

POPRAVKI

Popravek Odločbe o imenovanju prof. dr. Arneta
Marjana Mavčiča in izr. prof. dr. Boštjana Zalarja
na seznam namestnikov izvoljenega sodnika za
odločanje v posameznih zadevah na Evropskem
sodišču za človekove pravice v Strasbourgu
Popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditve‑
nih pogojih Občine Škocjan – uradno prečiščeno
besedilo (PUP-UPB-1)
Popravek Odloka o občinskem prostorskem načr‑
tu

2945
2945
2945
2946

2941

SLOVENSKA BISTRICA

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o
začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za cen‑
tralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto
Slovenska Bistrica

2919

SLOVENSKE KONJICE

Sklep o začetku priprave Odloka o Občinskem po‑
drobnem prostorskem načrtu športni park Konjiška
vas

ŠALOVCI

Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2011

Uradni list RS – Razglasni del
2920
2921

ŠEMPETER - VRTOJBA

Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za
leto 2011
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na
domu
Letni program kulture v Občini Šempeter - Vrtojba
za leto 2011
Letni program športa v Občini Šempeter - Vrtojba
za leto 2011

2923
2925
2926
2927

VIPAVA

Pravilnik o sofinanciranju prireditev in drugih ak‑
tivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih
projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini
Vipava
Pravilnik in merila o sofinanciranju kulturnih dejav‑
nosti v Občini Vipava

2927
2929

ŽALEC

Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Žalec za leto 2011

2932

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 22/11
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
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Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o medijih
Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Kolektivni delovni spori
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo
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