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Zakon o kmetijskih zemljiščih (uradno
prečiščeno besedilo) (ZKZ-UPB2)

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 24. maja 2011
je Državni zbor na seji dne 15. 7. 2011 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki obsega:
– Zakon o kmetijskih zemljiščih – ZKZ (Uradni list RS,
št. 59/96 z dne 25. 10. 1996),
– odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi določbe drugega odstavka 124. člena zakona o kmetijskih zemljiščih, št. U-I-340/96 (Uradni list RS, št. 31/98 z dne
18. 4. 1998),
– Zakon o nadomestitvi indeksa drobnoprodajnih cen z
indeksom cen življenjskih potrebščin – ZNIDC (Uradni list RS,
št. 1/99 z dne 9. 1. 1999),
– Zakon o kmetijstvu – ZKme (Uradni list RS, št. 54/00 z
dne 16. 6. 2000),
– odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi prvega stavka drugega odstavka 115. člena zakona
o kmetijskih zemljiščih in odločba o razveljavitvi dela drugega
stavka drugega odstavka 115. člena, št. U-I-26/97-8 (Uradni list
RS, št. 68/00 z dne 31. 7. 2000),
– odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi III. poglavja zakona o kmetijskih zemljiščih z odloženim rokom enega leta, št. U-I-266/98-72 (Uradni list RS,
št. 27/02 z dne 28. 3. 2002),
– Zakon o morskem ribištvu – ZMR-1 (Uradni list RS,
št. 58/02 z dne 4. 7. 2002),
– Zakon o spremembah Zakona o kmetijskih zemljiščih –
ZKZ-A (Uradni list RS, št. 67/02 z dne 26. 7. 2002),
– Zakon o urejanju prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS,
št. 110/02 z dne 18.12.2002, veljavnost od 1. 1. 2003),
– Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS,
št. 110/02 z dne 8.12.2002, veljavnost od 1. 1. 2003),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih
zemljiščih – ZKZ-B (Uradni list RS, št. 36/03 z dne 16. 4. 2003),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih
zemljiščih – ZKZ-C (Uradni list RS, št. 43/11 z dne 3. 6. 2011).
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Leto XXI

ZAKON
O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH
uradno prečiščeno besedilo
(ZKZ-UPB2)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja varstvo kmetijskih zemljišč in njihovo upravljanje, tako da določa njihovo razvrstitev, rabo in obdelovanje,
njihov promet in zakup, agrarne operacije in skupne pašnike.
Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za
gozdove, če ni z zakonom drugače določeno.
1.a člen
Cilji tega zakona so:
– ohranjanje in izboljševanje pridelovalnega potenciala ter
povečevanje obsega kmetijskih zemljišč za pridelavo hrane;
– trajnostno ravnanje z rodovitno zemljo;
– ohranjanje krajine ter ohranjanje in razvoj podeželja.
1.b člen
Za doseganje ciljev iz prejšnjega člena Vlada Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) sprejme ukrepe kmetijske zemljiške politike.
Predmet ukrepov kmetijske zemljiške politike so kmetijska
zemljišča iz drugega odstavka 2. člena tega zakona.
Sredstva za pripravo in izvajanje ukrepov kmetijske zemljiške politike se zagotavljajo iz:
– odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča;
– drugih sredstev iz proračuna Republike Slovenije;
– drugih virov.
Ukrepi kmetijske zemljiške politike so odpravljanje zaraščanja in izvedba agrarnih operacij.
Za izvajanje ukrepov iz prejšnjega odstavka je pristojna
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Za te ukrepe se glede upravičencev do sredstev uporabljajo določbe zakona, ki ureja kmetijstvo, glede postopka za
izvajanje ukrepov pa določbe navedenega zakona, ki urejajo
postopek za izvajanje ukrepov politike razvoja podeželja.
Ukrepe iz četrtega odstavka tega člena lahko izvaja tudi
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Sklad), poleg teh pa se za ukrep kmetijske
zemljiške politike šteje tudi nakup kmetijskih zemljišč, ki ga
izvaja Sklad. Sklad izvaja te ukrepe v skladu s potrjenim letnim
programom dela. Sredstva iz tretjega odstavka tega člena, ki
jih pridobi Sklad za izvajanje ukrepov iz tega odstavka, sodijo
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med sredstva, ki jih Sklad pridobiva za svoje delovanje v skladu
z zakonom, ki ureja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
1.c člen
Za pripravo strokovnih podlag iz drugega odstavka 3.c člena tega zakona, elaborata iz devetega odstavka 3.c člena tega
zakona, analiz iz petega in šestega odstavka 3.e člena tega zakona in za pripravo predlogov za uvedbo agrarnih operacij ter z
agrarnimi operacijami povezanih elaboratov lahko organizacije
iz 3.f člena tega zakona, izdelovalci in pripravljavci prostorskih
aktov ter predlagatelji agrarnih operacij pridobivajo podatke iz
uradnih zbirk podatkov, razen osebnih podatkov.
Predlagatelji agrarnih operacij lahko za pripravo predlogov za uvedbo agrarnih operacij ter z agrarnimi operacijami
povezanih elaboratov poleg podatkov iz prejšnjega odstavka
pridobivajo in nadalje obdelujejo tudi naslednje osebne podatke
iz zemljiške knjige: osebno ime in naslov lastnika, osebno ime
in naslov zakupnika.
Za potrebe izdelave elaborata iz devetega odstavka
3.c člena tega zakona in analiz iz šestega odstavka 3.e člena
tega zakona lahko izdelovalci in pripravljavci prostorskih aktov
pridobivajo in uporabljajo podatke o identifikacijskih številkah
kmetijskih gospodarstev v povezavi s pripadajočimi grafičnimi
enotami rabe zemljišč kmetijskih gospodarstev iz registra kmetijskih gospodarstev, ki se vodi po zakonu, ki ureja kmetijstvo.
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, organizacije iz 3.f člena tega zakona, izdelovalci in pripravljavci prostorskih aktov
in predlagatelji agrarnih operacij lahko pridobivajo podatke o
kmetijskih zemljiščih iz uradnih zbirk podatkov brezplačno.
II. RAZVRSTITEV, VARSTVO, RABA IN OBDELOVANJE
KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
2. člen
Kmetijska zemljišča po tem zakonu so zemljišča, ki so
primerna za kmetijsko pridelavo in so kot kmetijska zemljišča
določena v skladu z drugim oziroma tretjim odstavkom tega
člena.
Kmetijska zemljišča se s prostorskimi akti lokalnih skupnosti določijo kot območja kmetijskih zemljišč in se razvrščajo
v območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč in območja
ostalih kmetijskih zemljišč.
Za izvajanje 4. in 7. člena tega zakona, za določanje odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in za izvajanje določb, ki se nanašajo na skupne pašnike,
se poleg zemljišč iz prejšnjega odstavka za kmetijska zemljišča
štejejo tudi zemljišča, ki so s prostorskimi akti lokalnih skupnosti določena za nekmetijsko namensko rabo in so v skladu z
zakonom, ki ureja kmetijstvo, glede na evidenco dejanske rabe
kmetijskih in gozdnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: evidenca
dejanske rabe zemljišč) uvrščena med njive in vrtove, travniške
površine, trajne nasade in druge kmetijske površine.
3. člen
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, je nosilec urejanja
prostora za področje kmetijskih zemljišč v postopkih prostorskega načrtovanja v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko
načrtovanje.
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, je nosilec urejanja
prostora tudi v postopkih prostorskega načrtovanja, v katerih
se spreminjata obseg in podrobnejša namenska raba površin
z objekti za kmetijsko proizvodnjo znotraj območij proizvodnih
dejavnosti.
3.a člen
Sklad na zahtevo ministrstva, pristojnega za kmetijstvo,
sodeluje pri opravljanju nalog ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, v postopkih prostorskega načrtovanja.
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3.b člen
Ob upoštevanju državnega strateškega prostorskega akta
vlada z uredbo določi območja za kmetijstvo in pridelavo hrane,
ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo zaradi pridelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč, njihovega obsega,
zaokroženosti, zagotavljanja pridelave hrane ali ohranjanja in
razvoja podeželja ter ohranjanja krajine.
Območja iz prejšnjega odstavka predstavljajo potencialna
območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč.
3.c člen
Predlog območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč se
določi glede na obseg in zaokroženost ob upoštevanju naslednjih pogojev:
– boniteta kmetijskih zemljišč v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: boniteta
kmetijskih zemljišč), je višja od 35,
– izvedene komasacije, osuševanje ali namakanje,
– bližina vodnih virov, primernih za namakanje,
– obstoj trajnih nasadov ali
– lokalne značilnosti kmetijske pridelave in rabe kmetijskih
zemljišč.
Organizacija iz 3.f člena tega zakona za vsako lokalno
skupnost na stroške ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, preveri bonitete kmetijskih zemljišč na območju posamezne lokalne skupnosti ter izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka in
pripravi strokovno podlago s področja kmetijstva (v nadaljnjem
besedilu: strokovna podlaga), ki mora vsebovati:
– ugotovitve o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka;
– v primeru ugotovljenega neskladja med določeno boniteto kmetijskih zemljišč in stanjem v naravi, elaborat spremembe bonitete zemljišč s sestavinami v skladu s predpisi,
ki urejajo evidentiranje nepremičnin. Ne glede na zakon, ki
ureja evidentiranje nepremičnin, elaborat spremembe bonitete
zemljišč izdela organizacija iz 3.f člena tega zakona, pri čemer
potrditev odgovornega geodeta ni obvezna, strokovna dela pa
izvaja oseba, ki ima pooblastilo za bonitiranje v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin;
– na zahtevo ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, tudi
podatke iz tega odstavka za druga zemljišča, potencialno primerna za kmetijsko pridelavo;
– predlog območij, primernih za izvajanje agrarnih operacij glede na boniteto kmetijskih zemljišč, zaokroženost in
topografske značilnosti;
– predlog območij, primernih za odpravljanje zaraščanja
glede na boniteto kmetijskih zemljišč, zaokroženost in topografske značilnosti.
V strokovni podlagi organizacija iz 3.f člena tega zakona
na podlagi ugotovitev iz prve, druge in tretje alinee prejšnjega
odstavka pripravi predlog območij:
– trajno varovanih kmetijskih zemljišč ob upoštevanju
uredbe iz 3.b člena tega zakona in
– ostalih kmetijskih zemljišč.
Na podlagi strokovne podlage, ki vsebuje nove bonitete
kmetijskih zemljišč iz drugega odstavka tega člena, Geodetska
uprava Republike Slovenije po uradni dolžnosti izvede postopek spremembe bonitete kmetijskih zemljišč in evidentiranja
spremembe bonitete kmetijskih zemljišč v zemljiškem katastru
v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, naroči izdelavo strokovnih podlag, ko je iz prostorskega informacijskega sistema
v skladu z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje, razvidno,
da je bil sprejet sklep o začetku postopka priprave prostorskega
akta v skladu z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje.
Organizacija iz 3.f člena tega zakona izdela strokovno
podlago iz tega člena v roku največ šestih mesecev od prejema
naročila.
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, na svoji spletni strani
objavi predloge območij iz četrte in pete alinee drugega odstavka tega člena ter predloge območij iz tretjega odstavka
tega člena.
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Lokalna skupnost mora pri pripravi osnutka prostorskega
akta upoštevati podatke iz strokovne podlage in ob upoštevanju načel zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje, načrtovati
najprej na zemljiščih nekmetijske namenske rabe. Če to ni
mogoče, pa je treba, ob upoštevanju predloga območij trajno
varovanih in ostalih kmetijskih zemljišč, najprej načrtovati na
območju predloga ostalih kmetijskih zemljišč ter šele nato na
območju predloga trajno varovanih kmetijskih zemljišč, pri tem
pa se na teh območjih najprej načrtuje na kmetijskih zemljiščih
nižjih bonitet.
Lokalna skupnost mora osnutku prostorskega akta priložiti elaborat posegov na kmetijska zemljišča, iz katerega je
razvidno, da so načrtovani posegi v prostor v skladu s prejšnjim
odstavkom.
V prostorskem aktu lokalne skupnosti se določijo:
– območja trajno varovanih in ostalih kmetijskih zemljišč;
– območja, kjer se lahko uvedejo osuševanje in veliki
namakalni sistemi; ostale agrarne operacije se lahko izvajajo,
če tako določa tekstualni del prostorskega akta lokalne skupnosti in
– območja za odpravljanje zaraščanja; zaraščanje se lahko odpravlja tudi na drugih območjih v skladu s predpisi.
Minister, pristojen za kmetijstvo, določi podrobnejše pogoje iz četrte in pete alinee drugega odstavka tega člena in
podrobnejšo vsebino strokovnih podlag iz drugega odstavka
tega člena.
Minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrom,
pristojnim za prostor, določi podrobnejšo vsebino elaborata iz
devetega odstavka tega člena.
Minister, pristojen za kmetijstvo, določi podrobnejše pogoje iz prvega odstavka tega člena.
3.č člen
V prostorskih aktih se na območjih trajno varovanih kmetijskih zemljišč brez spremembe namenske rabe kmetijskih
zemljišč (v nadaljnjem besedilu: kmetijska namenska raba)
lahko načrtujejo:
– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe
namakanja kmetijskih zemljišč;
– naslednji pomožni kmetijski objekti: rastlinjaki, poljske
poti, ograje za pašo živine, obore za rejo divjadi, ograje in opore
za trajne nasade in opore za mreže proti toči;
– omrežja naslednje gospodarske javne infrastrukture:
cevovodi za pitno in odpadno vodo s pripadajočimi objekti,
elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti, komunikacijski
vodi, naftovodi, plinovodi, vročevodi in priključki nanje;
– posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– začasni objekti;
– rekonstrukcije lokalnih cest.
Na območjih trajno varovanih kmetijskih zemljišč ni dopustno vzpostavljati območij za omilitvene in izravnalne ukrepe po
predpisih, ki urejajo ohranjanje narave.
Ne glede na prejšnji odstavek se na območju trajno varovanih kmetijskih zemljišč lahko izjemoma vzpostavlja območja
za omilitvene in izravnalne ukrepe po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave, ki so povezani z obstoječimi ali načrtovanimi
prostorskimi ureditvami državnega pomena s področja cestne
in železniške infrastrukture iz prvega ali drugega odstavka
3.e člena tega zakona, če jih ni mogoče umestiti na druga
zemljišča.
V prostorskih aktih se na območjih ostalih kmetijskih zemljišč brez spremembe kmetijske namenske rabe lahko načrtujejo:
– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe
namakanja kmetijskih zemljišč;
– vsi pomožni kmetijski objekti;
– omrežja naslednje gospodarske javne infrastrukture:
cevovodi za pitno in odpadno vodo s pripadajočimi objekti,
elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti, komunikacijski
vodi, naftovodi, plinovodi, vročevodi in priključki nanje;

Št.

71 / 9. 9. 2011 /

Stran

9481

– posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– začasni objekti;
– rekonstrukcije lokalnih cest.
Pomožni kmetijski objekti iz druge alinee prvega odstavka
in druge alinee četrtega odstavka tega člena se lahko uporabljajo le v kmetijske namene.
Minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrom,
pristojnim za prostor, podrobneje določi vrste pomožnih kmetijskih objektov in začasnih objektov ter njihovo največjo velikost.
Minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrom,
pristojnim za obrambo, podrobneje določi pogoje in vrste ureditev iz četrte alinee prvega odstavka in četrte alinee četrtega
odstavka tega člena.
3.d člen
Območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč se ne smejo
spreminjati najmanj deset let od uveljavitve prostorskega akta
lokalne skupnosti, s katerim so bila ta območja določena.
Ne glede na prejšnji odstavek se lahko na območju trajno
varovanih kmetijskih zemljišč v prostorskih aktih lokalnih skupnosti s spremembo kmetijske namenske rabe pred iztekom
roka iz prejšnjega odstavka načrtujejo:
– objekti cestne infrastrukture lokalnega pomena, nujno
potrebni zaradi navezave na cestno infrastrukturo iz prvega ali
drugega odstavka 3.e člena tega zakona,
– preselitve kmetijskih gospodarstev delno ali v celoti, ki
so povezane z načrtovanjem cestne infrastrukture iz prvega ali
drugega odstavka 3.e člena tega zakona, in
– objekti vodne infrastrukture in vodne ureditve, nujno
potrebne zaradi varstva pred škodljivim delovanjem voda,
in objekti vodne infrastrukture in vodne ureditve lokalnega
pomena, nujno potrebne zaradi prostorskih ureditev državnega pomena iz prvega ali drugega odstavka 3.e člena tega
zakona.
Lokalna skupnost mora ureditve iz prejšnjega odstavka
načrtovati najprej na zemljiščih nekmetijske namenske rabe.
Če to ni mogoče, jih je treba najprej načrtovati na območju
ostalih kmetijskih zemljišč ter šele nato na območju trajno varovanih kmetijskih zemljišč, pri tem pa se na teh območjih najprej
načrtuje na kmetijskih zemljiščih nižjih bonitet.
Območja ostalih kmetijskih zemljišč se lahko spreminjajo
v postopku prostorskega načrtovanja lokalnih skupnosti tudi
pred iztekom roka iz prvega odstavka tega člena. Pri tem se
morajo upoštevati načela zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje, in načrtovati najprej na zemljiščih nekmetijske namenske
rabe. Če to ni mogoče, pa je treba najprej načrtovati na območju ostalih kmetijskih zemljišč nižjih bonitet.
Lokalna skupnost mora osnutku prostorskega akta iz
tega člena priložiti elaborat posegov na kmetijska zemljišča, iz
katerega je razvidno, da se načrtujejo posegi v prostor v skladu
s tretjim odstavkom tega člena ali prejšnjim odstavkom.
Po izteku roka iz prvega odstavka tega člena se lahko sprememba območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč
in območij ostalih kmetijskih zemljišč izvede po postopku iz
3.c člena tega zakona, pri čemer organizacija iz 3.f člena tega
zakona preveri podatke iz strokovne podlage.
Minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrom,
pristojnim za prostor, določi podrobnejšo vsebino elaborata iz
petega odstavka tega člena.
3.e člen
Ne glede na določbe prvega odstavka prejšnjega člena
se lahko na območjih trajno varovanih kmetijskih zemljišč pred
iztekom roka iz prvega odstavka prejšnjega člena načrtujejo
širitve območij obstoječih prostorskih ureditev državnega pomena.
Ne glede na določbe prvega odstavka prejšnjega člena
se lahko na območjih trajno varovanih kmetijskih zemljišč
pred iztekom roka iz prvega odstavka prejšnjega člena na-
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črtujejo nove prostorske ureditve državnega pomena s področij:
a) cestne infrastrukture;
b) železniške infrastrukture;
c) energetske infrastrukture za oskrbo z električno energijo, in sicer:
– hidroelektrarne, vrtine za pridobivanje geotermalne
energije, elektroenergetske vode, plinovode, vročevode in naftovode ter priključke nanje;
– vetrne elektrarne na kmetijskih zemljiščih z boniteto
kmetijskih zemljišč do vključno 40;
č) vodne infrastrukture in vodne ureditve;
d) obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
e) zračnega prometa, in sicer radionavigacijske naprave
za zračni promet.
Prostorske ureditve državnega pomena iz prvega in drugega odstavka tega člena se umeščajo najprej na zemljišča
nekmetijske namenske rabe. Če to ni mogoče, se ob upoštevanju območij trajno varovanih in ostalih kmetijskih zemljišč
prostorske ureditve državnega pomena umeščajo najprej na
območja ostalih kmetijskih zemljišč ter šele nato na območja
trajno varovanih kmetijskih zemljiščih, pri tem pa se na teh
območjih najprej načrtuje na kmetijskih zemljiščih nižjih bonitet.
Hkrati je treba v čim večji meri upoštevati obstoječa omrežja
prometne in gospodarske javne infrastrukture ter načrtovati
racionalno in tako, da se v čim večji meri ohranjajo kmetijska
zemljišča in njihova zaokroženost.
Pobudnik v skladu z zakonom, ki ureja umeščanje prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (v nadaljnjem
besedilu: pobudnik), mora pri pripravi pobude za pripravo državnega prostorskega načrta upoštevati območja trajno varovanih in ostalih kmetijskih zemljišč za tiste lokalne skupnosti,
katerih območje naj bi bilo zajeto v območje načrta.
Če se prostorska ureditev državnega pomena načrtuje
na območjih trajno varovanih in ostalih kmetijskih zemljišč,
izdelovalec prostorskega akta za pripravo študije variant, ki jo
določajo predpisi s področja umeščanja prostorskih ureditev
državnega pomena v prostor, izdela analizo posegov na kmetijska zemljišča, ki vsebuje:
– obseg posega posamezne variante glede na boniteto
kmetijskih zemljišč;
– obseg posega posamezne variante na območje izvedenih agrarnih operacij;
– način poseganja na zaokrožena območja kmetijskih
zemljišč.
V fazi izdelave osnutka državnega prostorskega načrta
se za izbrano varianto izdela analiza posegov na kmetijska
zemljišča, ki vsebuje obseg posega prostorskih ureditev na
grafične enote rabe zemljišč kmetijskih gospodarstev za posamezna kmetijska gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja
kmetijstvo.
3.f člen
Strokovne podlage iz 3.c člena tega zakona izdelajo organizacije, ki izpolnjujejo predpisane tehnične, strokovne in
organizacijske pogoje in jih ministrstvo, pristojno za kmetijstvo,
izbere v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje. Seznam
organizacij ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi na svoji
spletni strani.
Minister, pristojen za kmetijstvo, določi tehnične, strokovne in organizacijske pogoje iz prejšnjega odstavka.
3.g člen
Investitor, ki vloži vlogo za izdajo dovoljenja za gradnjo
objekta na kmetijskem zemljišču iz tretjega odstavka 2. člena
tega zakona, zaradi česar se to zemljišče ne bo več uporabljalo za kmetijsko pridelavo, mora plačati odškodnino zaradi
spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča (v nadaljnjem
besedilu: odškodnina zaradi spremembe namembnosti).
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Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se odškodnina
zaradi spremembe namembnosti ne plača v postopkih izdaje
dovoljenj za gradnjo, ki se nanašajo na:
– rekonstrukcijo ali odstranitev objektov po predpisih, ki
urejajo graditev objektov;
– gradnjo nezahtevnih objektov po predpisu, ki ureja vrste
objektov glede na zahtevnost.
Odškodnina zaradi spremembe namembnosti se plača od
površine zemljiške parcele, na kateri se bo gradil objekt. Če je
bila odškodnina zaradi spremembe namembnosti že plačana
od dela zemljiške parcele, se odškodnina zaradi spremembe
namembnosti plača le za preostali del zemljiške parcele.
Odškodnina zaradi spremembe namembnosti se določi
v znesku na kvadratni meter glede na boniteto kmetijskega
zemljišča.
Odškodnina zaradi spremembe namembnosti se odmeri
na kvadratni meter na podlagi bonitete kmetijskega zemljišča,
ki se vodi v zemljiškem katastru, in sicer:
– odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m2 = boniteta zemljišča od 1 do 20 x 0,05 eurov,
– odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m2 = boniteta zemljišča od 21 do 40 x 0,18 eurov,
– odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m2 = boniteta zemljišča od 41 do 60 x 0,20 eurov,
– odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m2 = boniteta zemljišča od 61 do 75 x 0,22 eurov,
– odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m2 = boniteta zemljišča od 76 do 100 x 0,25 eurov.
3.h člen
Odškodnino zaradi spremembe namembnosti odmeri v
upravnem postopku organ, pristojen za izdajo dovoljenj za gradnjo, ki hkrati nadzoruje pobiranje, vplačevanje in evidentiranje
obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov v skladu s
predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih
dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, po uradni dolžnosti,
in sicer po prejemu vloge iz prvega odstavka prejšnjega člena.
Za reševanje pritožb v zadevah odmere odškodnine zaradi
spremembe namembnosti je na drugi stopnji pristojno ministrstvo, pristojno za graditev.
Odškodnina zaradi spremembe namembnosti je namenski prihodek državnega proračuna Republike Slovenije in se
nakazuje na podračun javnofinančnih prihodkov v skladu s
predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih
dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov. Sredstva, zbrana
iz naslova odškodnin zaradi spremembe namembnosti, se
namenijo za financiranje priprave in izvedbe ukrepov kmetijske
zemljiške politike iz četrtega in šestega odstavka 1.b člena
tega zakona in za financiranje izdelave strokovnih podlag iz
3.c člena tega zakona.
Plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti je
eden od pogojev za izdajo dovoljenja za gradnjo v skladu z
zakonom, ki ureja gradnjo objektov.
Organ iz prvega odstavka tega člena za namen spremljanja terjatev, obveznosti in vplačil iz naslova odškodnin vzpostavi in vodi evidenco, ki vsebuje naslednje podatke: številko
odločbe o odmeri odškodnine zaradi spremembe namembnosti, osebno ime in naslov oziroma firmo in naslov investitorja,
parcelno številko in katastrsko občino zemljiške parcele, na
katero se odškodnina zaradi spremembe namembnosti nanaša, ter znesek in datum vplačila oziroma vračila.
Če investitor, ki je plačal odškodnino zaradi spremembe
namembnosti, ne dobi pravnomočnega dovoljenja za gradnjo
oziroma ne začne z gradnjo objekta, za katerega je odškodnina zaradi spremembe namembnosti plačana, ima pravico v
enem letu od pravnomočnosti odločbe o zavrnitvi dovoljenja
za gradnjo oziroma po izteku veljavnosti dovoljenja za gradnjo
zahtevati njeno vračilo.
O vračilu odškodnine zaradi spremembe namembnosti
po tem členu in napačno plačanih ali preplačanih odškodninah
odloča v upravnem postopku organ iz prvega odstavka tega
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člena na zahtevo investitorja ali po uradni dolžnosti. Kritje za
vračilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti se zagotavlja iz namenskih sredstev državnega proračuna Republike
Slovenije.
Podatke o zneskih plačanih odškodnin zaradi spremembe
namembnosti in o površinah zemljiških parcel, za katere je bila
plačana odškodnina zaradi spremembe namembnosti, organ
iz prvega odstavka tega člena po pravnomočnosti dovoljenja
za gradnjo vnese v prostorski informacijski sistem v skladu z
zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje.
3.i člen
Ne glede na 3.g člen tega zakona se odškodnina zaradi
spremembe namembnosti odmeri v višini 70 odstotkov predpisane odškodnine, če se na kmetijskih zemljiščih iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona z boniteto od 1 do vključno 40 gradi:
– objekte, načrtovane z državnimi prostorskimi načrti;
– objekte s področja športa, zdravstva, šolstva, socialnega varstva, znanosti, kulture, prometne, energetske, infrastrukture varstva okolja in vodne infrastrukture, katerih investitor je
v celoti država ali lokalna skupnost.
Ne glede na 3.g člen tega zakona se odškodnina zaradi
spremembe namembnosti odmeri v višini 10 odstotkov predpisane odškodnine, če se na kmetijskih zemljiščih iz tretjega
odstavka 2. člena tega zakona gradi kmetijske objekte, ki so po
predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov
in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupino
nestanovanjskih kmetijskih stavb.
Če objekt iz prvega odstavka tega člena zaradi nameravane spremembe njegove namembnosti ne bi več izpolnjeval
pogojev iz prvega odstavka tega člena, se investitorju po postopku iz prejšnjega člena odmeri odškodnina zaradi spremembe namembnosti še v višini preostalih 30 odstotkov.
Če bi objekt iz drugega odstavka tega člena zaradi nameravane spremembe njegove namembnosti izpolnjeval pogoje
iz prvega odstavka tega člena, se investitorju po postopku iz
prejšnjega člena odmeri odškodnina zaradi spremembe namembnosti še v višini preostalih 60 odstotkov. Če objekt iz
drugega odstavka tega člena zaradi nameravane spremembe
njegove namembnosti ne bi več izpolnjeval pogojev iz tega
člena, se investitorju po postopku iz prejšnjega člena odmeri
odškodnina zaradi spremembe namembnosti še v višini preostalih 90 odstotkov.
4. člen
Kmetijska zemljišča je treba uporabljati v skladu z njihovim namenom ter preprečevati njihovo onesnaževanje ali
drugačno degradiranje in onesnaževanje ali drugačno zaviranje
rasti rastlin.
Kmetijska zemljišča so onesnažena takrat, kadar tla vsebujejo toliko škodljivih snovi, da se zmanjša njihova samoočiščevalna sposobnost, poslabšajo fizikalne, kemične ali biotične
lastnosti, zavirata ali preprečujeta rast in razvoj rastlin, onesnažuje podtalnica oziroma rastline ali je zaradi škodljivih snovi
kako drugače okrnjena trajna rodovitnost tal.
Trajna rodovitnost tal je zagotovljena, če tla:
– niso izpostavljena eroziji;
– niso zbita;
– vsebujejo zadostno količino humusa;
– ne omejujejo nemotene rasti rastlin;
– dolgoročno omogočajo razvoj in kakovost kmetijskih ter
gozdnih rastlin (vegetacije);
– imajo lastnost razgrajevati snovi kot so odmrli ostanki
rastlinskega in živalskega izvora, živalski ali človeški izločki in
ostanki sredstev za varstvo rastlin ter druge snovi, ki se kot
sekundarne surovine vračajo v naravni obtok snovi;
– optimalno sprejemajo, zadržujejo in oddajajo vodo. Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) predpiše
podrobnejša merila o trajni rodovitnosti tal in onesnaženosti
rastlin ter z njimi povezane obvezne ukrepe.
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5. člen
Pravna ali fizična oseba, ki je lastnik, zakupnik ali drug
uporabnik kmetijskega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: lastnik, zakupnik ali drug uporabnik kmetijskega zemljišča) mora
na svojih, zakupljenih ali drugače dodeljenih neobdelovalnih
kmetijskih zemljiščih dopustiti drugim čebelarjenje, lov in rekreativno nabiranje plodov prostorastočih rastlin, zelnatih prostorastočih rastlin, gob in prostoživečih živali v skladu s predpisi
ter dopustiti prosto gibanje drugim osebam po neobdelovalnih
kmetijskih zemljiščih, če se s tem ne povzroči škoda.
Povzročitelj škode na zemljišču ali pridelku je odškodninsko odgovoren lastniku, zakupniku ali drugemu uporabniku
kmetijskega zemljišča oziroma pridelka v skladu s predpisi.
6. člen
Določbe tega zakona o rabi in obdelovanju kmetijskih
zemljišč, odškodnini iz 11. člena tega zakona se uporabljajo
tudi za zemljišča, ki so s planskim aktom določena za stavbna
zemljišča oziroma za nekmetijske namene, dokler za njih ni v
skladu s predpisi izdano dovoljenje za gradnjo oziroma drug
ustrezen akt.
II. NAČRTOVANJE IN VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
(črtano)
1. Raba kmetijskih zemljišč
(črtano)
7. člen
Lastnik, zakupnik ali drug uporabnik kmetijskega zemljišča iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona mora:
– obdelovati kmetijsko zemljišče kot dober gospodar;
– preprečevati zaraščanje kmetijskih zemljišč, razen kmetijskih zemljišč, ki glede na predpis, ki ureja vrste dejanske rabe
kmetijskih zemljišč, izpolnjuje pogoje za vrsto rabe »drevesa
in grmičevje«;
– odpraviti zaraščanje na območjih, ki so v prostorskem
aktu lokalne skupnosti opredeljena kot območja za odpravljanje
zaraščanja, in jih usposobiti za kmetijsko pridelavo;
– uporabljati zemljiščem in kraju primerne metode kmetovanja za preprečevanje zbitosti tal, erozije in onesnaženja ter
za zagotavljanje trajne rodovitnosti zemljišč.
Za učinkovitejše izvajanje prve alinee prejšnjega odstavka
zadostuje, ne glede na določbe stvarnopravnega zakonika,
za določitev uporabnika kmetijskega zemljišča in načina rabe
zemljišča:
– soglasje solastnikov, katerih idealni deleži predstavljajo
več kot polovico površine zemljišča, če je kmetijsko zemljišče
v solastnini,
– soglasje več kot polovice lastnikov, če je kmetijsko zemljišče v skupni lastnini.
Če kmetijska inšpekcija ugotovi, da lastnik, zakupnik ali
drug uporabnik kmetijskega zemljišča ne ravna v skladu s prvo
alineo prvega odstavka tega člena, z odločbo naloži izvedbo
primernih ukrepov. Lastnik, zakupnik ali drug uporabnik kmetijskega zemljišča mora te ukrepe izvesti najpozneje v enem letu
od vročitve odločbe.
Če kmetijska inšpekcija ugotovi, da lastnik, zakupnik ali
drug uporabnik kmetijskega zemljišča ne ravna v skladu z drugo ali tretjo alineo prvega odstavka tega člena, z odločbo naloži
izvedbo primernih ukrepov. Lastnik, zakupnik ali drug uporabnik kmetijskega zemljišča mora te ukrepe izvesti najpozneje
v enem letu od vročitve odločbe, sicer se izvedejo potrebni
ukrepi na stroške lastnika, zakupnika ali drugega uporabnika
kmetijskega zemljišča v izvršilnem postopku.
Če izvedbe ukrepov iz druge ali tretje alinee prvega odstavka tega člena ni mogoče naložiti lastniku kmetijskega zemljišča, ker je neznanega prebivališča in nima zastopnika, se
to zemljišče prenese v začasno upravljanje Skladu.
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Kmetijski inšpektor o tem, da je lastnik kmetijskega zemljišča neznanega prebivališča in da nima zastopnika, obvesti
upravno enoto, ki izvede postopek prenosa tega zemljišča v
začasno upravljanje Skladu. Upravna enota posreduje centru
za socialno delo predlog za postavitev skrbnika za poseben primer, ki sodeluje v postopku prenosa tega zemljišča v začasno
upravljanje na Sklad.
Pravica do začasnega upravljanja kmetijskih zemljišč se
po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo na podlagi pravnomočne odločbe upravne enote. Po istem postopku se opravi
tudi izbris.
Lastnik lahko na upravni enoti vloži vlogo za prenehanje
začasnega upravljanja. Začasno upravljanje preneha s pravnomočnostjo odločbe o prenehanju začasnega upravljanja. Če je
bilo to kmetijsko zemljišče dano v zakup, lastnik in zakupnik
pa se ne dogovorita drugače, zakup preneha tri leta po pravnomočnosti odločbe o prenehanju začasnega upravljanja, zakupnik pa ima pravico obdelovati zemljišče do spravila pridelka,
vendar najdlje do konca koledarskega leta.
V primeru iz prejšnjega odstavka je lastnik kmetijskega
zemljišča dolžan Skladu in morebitnemu zakupniku povrniti
vse stroške in vlaganja, povezana s tem zemljiščem, če je
bilo to zemljišče dano v zakup, pa mu za dobo zakupa v času
začasnega upravljanja pripada polovica zakupnine.
Vlada določi podrobnejša merila za presojo, ali lastnik,
zakupnik ali drug uporabnik kmetijskega zemljišča ravna kot
dober gospodar.
2. Načrtovanje in varstvo pred spreminjanjem
namembnosti
(črtano)
8. člen
(prenehal veljati)
9. člen
Rodovitna zemlja po tem zakonu je material površinskega
sloja tal, ki zaradi fizikalnih, kemičnih in mikrobioloških lastnosti
omogoča rast rastlin in jo je treba varovati pred trajno izgubo.
Rodovitna zemlja, odrinjena pri gradbenih posegih, se
uporabi za izboljšanje kmetijskih zemljišč, urejanje javnih zelenih površin ali sanacijo degradiranih območij, razen kadar se
rodovitna zemlja uporabi za ureditev okolice objekta, zaradi
gradnje katerega je bila odrinjena.
Vlada določi obvezna pravila ravnanja z rodovitno zemljo
v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
10. člen
(prenehal veljati)
3. Odškodnina zaradi spremembe namembnosti
kmetijskega zemljišča in gozda
(prenehalo veljati)
11. člen
(prenehal veljati)
12. člen
(prenehal veljati)
13. člen
(prenehal veljati)
14. člen
(prenehal veljati)
15. člen
(prenehal veljati)
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16. člen
(prenehal veljati)
III. PROMET S KMETIJSKIMI ZEMLJIŠČI, GOZDOVI
IN KMETIJAMI
17. člen
Za promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi ali kmetijami
po tem zakonu se šteje pridobitev lastninske pravice s pravnimi
posli med živimi in v drugih primerih, ki jih določa ta zakon.
Promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi ali kmetijami teče
po postopku in na način določen s tem zakonom, če ni glede
predkupne pravice kmetijskih zemljišč, gozdov in kmetij z drugim zakonom določeno drugače.
17.a člen
Lastnik lahko sklene darilno pogodbo, katere predmet so
kmetijska zemljišča, gozdovi ali kmetija, le z:
– zakoncem oziroma zunajzakonskim partnerjem, otroci
oziroma posvojenci, starši oziroma posvojitelji, brati oziroma
sestrami, nečaki oziroma nečakinjami in vnuki oziroma vnukinjami;
– zetom, snaho oziroma zunajzakonskim partnerjem otroka ali posvojenca, če so člani iste kmetije;
– nosilcem kmetije, ki je nosilec kmetije v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in je pridobil sredstva iz programa razvoja podeželja kot mladi prevzemnik kmetije, če od prevzema
kmetije ni minilo več kot pet let;
– lokalno skupnostjo ali državo.
Predmet prodaje po tem zakonu in pogodbe iz tretje alinee prejšnjega odstavka je lahko le cel lastninski ali solastninski delež kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije.
18. člen
Zaščitena kmetija iz 2. člena zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 70/95 in 54/99 – odločba
US) se v prometu ne sme deliti, razen v naslednjih primerih:
– če se povečuje, zaokrožuje obstoječa zaščitena kmetija
ali nastaja nova zaščitena kmetija;
– če se na ta način povečuje ali zaokrožuje druga kmetija
oziroma se povečuje ali zaokrožuje kmetijsko zemljišče, ki
je v lasti kmetijske organizacije ali samostojnega podjetnika
posameznika;
– če se odtujijo stavbna zemljišča;
– če se odtujijo zemljišča, ki se jih po predpisih o dedovanju kmetijskih gospodarstev sme nakloniti z oporoko;
– če pridobi lastninsko pravico na zaščiteni kmetiji Republika Slovenija oziroma občina;
– če lastnik poveča ali vzpostavi solastninski delež na zaščiteni kmetiji v korist solastnika, zakonca ali zunajzakonskega
partnerja, potomca, posvojenca ali njegovega potomca tako,
da zaščitena kmetija še naprej izpolnjuje pogoje po predpisih
o dedovanju kmetijskih gospodarstev.
19. člen
Pravni posel odobri upravna enota.
Odobritev ni potrebna, če gre za pridobitev kmetijskega
zemljišča, gozda ali kmetije:
– v okviru kmetijskih prostorsko ureditvenih operacij;
– med zakoncema oziroma zunajzakonskima partnerjema, lastnikom in njegovim zakonitim dedičem, razen če gre za
promet z zaščiteno kmetijo, ki ni v skladu z 18. členom tega
zakona;
– med solastnikoma, kadar je kmetijsko zemljišče, gozd
ali kmetija v lasti dveh solastnikov;
– na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju;
– na podlagi darila za primer smrti in izročilne pogodbe,
razen če gre za promet z zaščiteno kmetijo, ki ni v skladu z
18. členom tega zakona;
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– če gre za kmetijsko zemljišče ali gozd, na katerem stoji
objekt (stavbišče in funkcionalno zemljišče) zgrajen v skladu z
veljavnim prostorskim aktom in s predpisi o graditvi objektov.
Pravni posel za pridobitev kmetijskega zemljišča, gozda
ali kmetije se ne odobri:
– če niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega člena;
– če promet ni potekal po postopku in na način, določen
s tem zakonom;
– če ni upoštevan prednostni vrstni red kupcev po
23. členu tega zakona;
– če bi se s prometom fizično delile parcele zemljišča, ki
je bilo urejeno s komasacijo.
20. člen
Lastnik, ki namerava prodati kmetijsko zemljišče, gozd ali
kmetijo, mora ponudbo v treh izvodih izročiti vsaki upravni enoti
na območju, kjer to kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija leži.
Ponudba mora vsebovati:
– osebne podatke o prodajalcu: osebno ime ter naslov
stalnega ali začasnega prebivališča oziroma firmo in sedež;
– podatke o kmetijskem zemljišču, gozdu oziroma kmetiji (parcelna številka, katastrska občina, površina, katastrska
kultura);
– ceno in
– morebitne druge prodajne pogoje.
Upravna enota, na območju katere to kmetijsko zemljišče,
gozd ali kmetija leži, mora ponudbo iz prvega odstavka tega
člena nemudoma objaviti na oglasni deski in na enotnem državnem portalu E-uprave. Upravna enota to ponudbo nemudoma
pošlje občini in krajevnemu uradu oziroma informacijski pisarni,
da jo objavijo na oglasni deski.
Rok za sprejem ponudbe je 30 dni od dneva, ko je bila
ponudba objavljena na oglasni deski upravne enote.
Če v roku iz prejšnjega odstavka nihče ne sprejme ponudbe, mora prodajalec, če še želi prodati kmetijsko zemljišče,
gozd ali kmetijo, ponudbo ponoviti.
21. člen
Vsakdo, ki želi kupiti na prodaj dano kmetijsko zemljišče,
gozd ali kmetijo, mora dati pisno izjavo o sprejemu ponudbe,
ki jo pošlje priporočeno s povratnico prodajalcu in upravni enoti
ali neposredno vloži na upravni enoti.
Upravna enota po preteku roka za sprejem ponudbe
obvesti vse sprejemnike ponudbe in prodajalca priporočeno
s povratnico o tem, kdo je sprejel ponudbo v roku iz četrtega
odstavka prejšnjega člena.
22. člen
Fizična ali pravna oseba, ki sklene pravni posel z lastnikom nepremičnine poda vlogo za odobritev pravnega posla.
Vloga se vloži pri upravni enoti, na območju katere leži nepremičnina oziroma njen pretežni del. Vloga za odobritev pravnega posla se vloži najpozneje v šestdesetih dneh po poteku
roka iz četrtega odstavka 20. člena tega zakona. Vlogi je treba
priložiti sklenjeno pogodbo o pravnem poslu.
Upravna enota odobri ali zavrne odobritev pravnega posla
z odločbo. Stranke v postopku odobritve so pogodbene stranke
in vsi, ki so sprejeli ponudbo v skladu s tem zakonom.
Če za pravni posel odobritev ni potrebna, izda upravna
enota o tem potrdilo. Če ne gre za primere, ko se izda potrdilo,
se izdaja potrdila zavrne z odločbo.
O pritožbi zoper odločbo iz drugega in tretjega odstavka
tega člena odloča ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.
Overitev podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu je mogoča
le na podlagi odločbe o odobritvi oziroma potrdila iz tega člena.
23. člen
Pri nakupu kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije, če ni
glede kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije z drugimi zakoni
določeno drugače, lahko uveljavljajo predkupno pravico predkupni upravičenci po naslednjem vrstnem redu:
1. solastnik;
2. kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na
zemljišče, ki je naprodaj;

Št.

71 / 9. 9. 2011 /

Stran

9485

3. zakupnik zemljišča, ki je naprodaj;
4. drug kmet;
5. kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posameznik, ki jima je zemljišče ali kmetija potrebna za opravljanje
kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti;
6. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
za Republiko Slovenijo.
Ob enakih pogojih se med kmeti, uvrščenimi na isto mesto v skladu s prejšnjim odstavkom, pravico do nakupa določi
po naslednjem vrstnem redu:
1. kmet, ki mu kmetijska dejavnost pomeni edino ali glavno dejavnost;
2. kmet, ki zemljišče sam obdeluje;
3. kmet, ki ga določi prodajalec, razen v primeru, ko gre za
prodajo kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije, ki je stvarno
premoženje države in mora prodajalec določiti kmeta na podlagi metode javne dražbe.
Kmetijska dejavnost se šteje za edino in glavno dejavnost,
če pridelki oziroma sredstva, pridobljena iz te dejavnosti, pomenijo tej osebi poglavitni vir za preživljanje.
Če nihče od predkupnih upravičencev ne uveljavlja predkupne pravice, lahko prodajalec proda kmetijsko zemljišče vsakomur, ki je sprejel ponudbo pravočasno in na način, predpisan
s tem zakonom, če sklenjeno pogodbo odobri upravna enota v
skladu z 22. členom tega zakona.
24. člen
V smislu tega zakona je kmet fizična oseba:
– ki je lastnica, zakupnica oziroma drugačna uporabnica
kmetijskega zemljišča, to zemljišče obdeluje sama ali s pomočjo drugih, je za to obdelovanje ustrezno usposobljena in iz
kmetijske dejavnosti pridobiva pomemben del dohodka;
– ki je družinski član osebe iz prejšnje alinee, če opravlja
kmetijsko dejavnost na kmetiji kot edino oziroma glavno dejavnost in je za to ustrezno usposobljena. Kmetijska dejavnost
se šteje za edino in glavno dejavnost v primerih, določenih v
prejšnjem členu;
– ki je iz kmetijske dejavnosti na kmetiji pridobivala pomemben del dohodka, pa zaradi starosti ali delovne nezmožnosti ne opravlja kmetijske dejavnosti na kmetiji, če poskrbi
za obdelavo kmetijskih zemljišč;
– ki da izjavo na zapisnik pri upravni enoti, da bo sama
ali s pomočjo drugih obdelovala kmetijska zemljišča, za katera
izkaže, da jih bo pridobila, da bo iz kmetijske dejavnosti na teh
zemljiščih pridobivala pomemben del dohodka in izpolnjuje
pogoje glede usposobljenosti iz tretjega odstavka tega člena.
Za kmetijsko dejavnost se šteje vse kmetijske dejavnosti
po predpisih o standardni klasifikaciji dejavnosti. Kot pomemben dohodek iz kmetijske dejavnosti se po tem zakonu šteje
vrednost kmetijskih pridelkov na kmetiji, vključno s prihodki iz
naslova ukrepov kmetijske politike in iz naslova državnih pomoči v gospodarskem letu pred ugotavljanjem pogojev, ki dosega
najmanj 2/3 letne poprečne plače na zaposlenega v Republiki
Sloveniji v istem obdobju.
Šteje se, da je kmet ustrezno usposobljen za opravljanje kmetijske dejavnosti, če ima strokovno izobrazbo najmanj
IV. stopnje kmetijske smeri ali katerokoli smer izobrazbe najmanj IV. stopnje in opravljen preizkus znanja po veljavnem programu kmetijskih poklicnih ali srednjih šol s področja kmetijske
dejavnosti, ki jo opravlja ali jo namerava opravljati ali če pridobi
nacionalno poklicno kvalifikacijo za področje kmetijstva v skladu z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.
Za samostojnega podjetnika posameznika po tem zakonu
se šteje fizična oseba, ki je priglašena oziroma registrirana za
kmetijsko dejavnost in ustvari več kot 50 % prihodkov iz kmetijske dejavnosti, vključno s prihodki iz naslova ukrepov kmetijske
politike in s prihodki iz naslova državnih pomoči, kar je razvidno
iz potrjene zadnje bilance stanja in bilance uspeha.
Za kmetijsko organizacijo po tem zakonu se šteje gospodarsko družbo, kmetijsko zadrugo ali drugo pravno osebo, ki
je registrirana za kmetijsko dejavnost in ustvari več kot 50 %
prihodkov iz kmetijske dejavnosti, vključno s prihodki iz naslova
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ukrepov kmetijske politike in s prihodki iz naslova državnih pomoči, kar je razvidno iz zadnjega revidiranega izkaza prihodkov
in odhodkov oziroma izkaza poslovnega izida.
Če nastane dvom, ali je fizična oseba kmet oziroma
samostojni podjetnik posameznik oziroma ali je pravna oseba
kmetijska organizacija, odloča o tem upravna enota na območju katere leži pretežni del kmetijskega zemljišča, ki ga fizična
oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma kmetijska
organizacija uporabljajo.
Minister, pristojen za kmetijstvo, predpiše vsebino in način
preizkusa znanja iz tretjega odstavka.
25. člen
Po končani javni dražbi kmetijskega zemljišča, gozda ali
kmetije, mora izvršilno sodišče ponudnika, ki je ponudil najvišjo
ceno napotiti na pristojno upravno enoto, da v roku, ki mu ga
določi, poda vlogo za pridobitev odobritve pravnega posla.
Vlogi za pridobitev odobritve se priloži sklep sodišča o
ponudniku, ki je ponudil najvišjo ceno. Če obstoji kateri od
razlogov iz tretjega odstavka 19. člena tega zakona, upravna
enota odobritev zavrne.
Prvi in drugi odstavek tega člena se smiselno uporabljata
tudi za stečajne in likvidacijske postopke.
IV. ZAKUP KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
26. člen
Predmet zakupa je kmetijsko zemljišče s pripadajočimi
objekti, napravami in dolgoletnimi nasadi.
Pogodba o zakupu kmetijskega zemljišča (v nadaljnjem
besedilu: zakupna pogodba) mora vsebovati zlasti: zemljiškoknjižne in zemljiškokatastrske podatke o v zakup danih zemljiščih, opis in neamortizirano vrednost objektov, naprav in
nasadov iz prejšnjega odstavka, amortizacijsko dobo trajnih
nasadov, višino zakupnine, dobo in namen zakupa, ter določbo
o tem, ali se zakupna pravica podeduje ali ne.
Če gre za dedni zakup, se za dedovanje zakupne pravice uporablja zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev, če
kmetija oziroma zemljišča v lasti zakupnika sama ali pa skupaj
z zemljišči oziroma s kmetijo, ki jih ima v zakupu, ali zakupljena zemljišča oziroma kmetija izpolnjuje pogoje za zaščiteno
kmetijo. Če ta pogoj ni izpolnjen, se zakupna pravica deduje
po splošnih predpisih.
V primeru, da lastnik zemljišča ni tudi lastnik trajnih nasadov in drugih naprav, je predmet zakupa lahko samo zemljišče
skupaj s pripadajočimi trajnimi nasadi in napravami, kolikor
jih ni mogoče brez škode odstraniti. Trajni nasad deli usodo
zemljišča.
Zakupna pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki. Zakupna pogodba, ki ni sklenjena v pisni obliki, nima pravnega
učinka.
27. člen
Določbe 19. do 24. člena razen določb prvega, drugega
in tretjega odstavka 23. člena tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za zakup.
Pri zakupu kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije, če
ni glede kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije z drugimi
zakoni določeno drugače, lahko uveljavljajo prednostno pravico
upravičenci po naslednjem vrstnem redu:
1. zakupnik;
2. zakupnik zemljišča, ki meji na zemljišče, ki se daje v
zakup in kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na
zemljišče, ki se daje v zakup;
3. drug kmet, kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posameznik, ki jim je zemljišče ali kmetija potrebna za
opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti.
Zakupnik, s katerim je bila zakupna pogodba zaradi neizpolnjevanja njegovih obveznosti razdrta, ne more uveljavljati
prednostne pravice iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka.
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Ob enakih pogojih ima med prednostnimi upravičenci iz
2. in 3. točke drugega odstavka tega člena, uvrščenimi na isto
mesto, prednostno pravico do zakupa tisti, ki mu kmetijska
dejavnost pomeni edino ali glavno dejavnost in mu prihodki oziroma sredstva, pridobljena iz te dejavnosti, pomenijo poglavitni
finančni vir preživljanja ali poslovanja.
Za zakupna razmerja po tem zakonu se uporabljajo določbe zakona o obligacijskih razmerjih, kolikor s tem zakonom
ni drugače določeno.
V primeru, da so predmet zakupa nepremičnine, ki so v
lasti Republike Slovenije ali občine, dovoljenje upravne enote
in mnenje občine ni potrebno.
28. člen
Zakupno razmerje se v skladu s predpisi vknjiži v zemljiški
knjigi in v zemljiškem katastru.
Zakupodajalec, če ni s pogodbo za to določen zakupnik,
mora predlagati vpis zakupnega razmerja v zemljiško knjigo in
zemljiški kataster v 30 dneh od prejema odobritve pravnega
posla oziroma potrdila iz 19. člena tega zakona, izbris tega
razmerja pa v 30 dneh od njegovega prenehanja.
29. člen
Doba zakupa mora ustrezati namenu uporabe zakupnega
zemljišča in ne sme biti krajša kot:
– 25 let, če naj rabi zemljišče osnovanju vinogradov, sadovnjakov ali hmeljišča;
– 15 let, če naj rabi zemljišče osnovanju nasadov hitrorastočih listavcev;
– 10 let, če naj rabi zemljišče za druge namene.
Če trajni nasadi na zakupnem zemljišču že obstojajo, se
zakupno razmerje lahko sklene tudi za dobo, dokler nasadi ne
bodo amortizirani.
Če zakupodajalec po objavi ponudbe o zakupu na način
iz 23. člena tega zakona v predpisanih rokih ne more skleniti
zakupne pogodbe za dobo iz prvega odstavka tega člena ali
če je tako določeno z zakonom, lahko da kmetijsko zemljišče
v zakup tudi za krajši čas. Prav tako da lahko zakupodajalec
zemljišča v zakup za krajši čas osebi, ki se po tem zakonu ne
šteje za kmeta in v primerih, ko je vložena zahteva za vrnitev
nepremičnine v naravi po določbah zakona o denacionalizaciji
in zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti.
30. člen
Za zakupna razmerja, ki se sklepajo zaradi posebnih razlogov, kot npr. zaradi odhoda k vojakom ali na začasno delo
v tujino, zaradi bolezni in podobno, za čas, dokler ti razlogi
trajajo, vendar ne več kot dve leti, določbe tega poglavja ne
veljajo, razen določbe o sklenitvi pisne zakupne pogodbe in
vpisu v zemljiško knjigo in zemljiški kataster.
31. člen
Zakupna pogodba se podaljša za prvotno dogovorjeno
dobo, če najmanj v šestmesečnem roku pred iztekom pogodbe
nobena pogodbena stranka pisno ne odpove pogodbe razen,
če se stranki dogovorita drugače.
32. člen
Zakupna pogodba lahko vsak čas sporazumno preneha.
Zakupna pogodba preneha tudi, če zakupno zemljišče v
skladu z zakonom preneha biti kmetijsko zemljišče.
33. člen
Zakupodajalec sme od pogodbe odstopiti, če zakupnik:
– ne rabi zemljišča kot dober gospodar;
– obdeluje zakupno zemljišče v nasprotju s sklenjeno
pogodbo;
– v nasprotju z zakupno pogodbo daje zakupno zemljišče
v podzakup.
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34. člen
Če bi zaradi dogodkov, ki jih ob času sklepanja zakupne
pogodbe ni bilo mogoče pričakovati, izpolnitev obveznosti postala za eno od strank očitno pretežka ali bi ji povzročila preveliko izgubo, lahko prizadeta stranka zahteva, da se pogodba
spremeni ali razveljavi.
Pri presoji, ali je zahteva za spremembo ali razveljavitev
zakupne pogodbe utemeljena, je treba upoštevati koristi obeh
strank, kakor na primer onemogočanje uvedbe prostorsko-ureditvenih operacij ter bolezen, onemoglost ali drugačno delovno
nezmožnost zakupnika.
35. člen
Zakupna pogodba, s katero se zakupnina določi v obliki
dela na kmetiji zakupodajalca ali v obliki deleža od pričakovanega pridelka oziroma predvidenega dohodka, je nična.
36. člen
Če zakupnik zasadi trajne nasade brez soglasja zakupodajalca, nima pravice do povračila neamortizirane vrednosti
nasadov ob prenehanju zakupne pogodbe.
37. člen
Če zakupna pogodba drugače ne določa, lahko postavi
zakupnik na zakupnem zemljišču pomožne objekte za smotrno
rabo zemljišča.
38. člen
Po prenehanju zakupa ima zakupodajalec pravico do
zasajenih trajnih nasadov in zgrajenih objektov ter naprav, zakupniku pa mora plačati njihovo še neamortizirano vrednost, če
so bili nasadi oziroma objekti in naprave napravljeni z njegovim
soglasjem, če z zakupno pogodbo ni določeno drugače. Na
zemljiščih, za katera je sklenjena zakupna pogodba na podlagi
17. člena zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in 5. člena zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij, zakupnik nima pravice, da zahteva plačilo neamortizirane vrednosti trajnih nasadov, če zakupno razmerje preneha
na njegovo zahtevo ali zaradi njegove krivde.
Trajni nasadi, objekti in naprave pripadajo zakupodajalcu
brez odškodnine, če so bili napravljeni brez njegovega soglasja. Zakupnik ima pravico, da odstrani naprave, pri katerih je to
mogoče brez škode.
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na svoja zemljišča delavcem geodetskih, vodnogospodarskih
in drugih organizacij, ki opravljajo dela v zvezi s pripravo in
izvajanjem agrarnih operacij in delovanjem ter vzdrževanjem
melioracijskih objektov in naprav, ter osebam, ki imajo pravico
meriti, snemati, projektirati ali zaznamovati zemljišča in vode,
kadar je to potrebno za agrarno operacijo.
Lastniki, zakupniki in drugi uporabniki zemljišč imajo pravico do odškodnine za škodo, povzročeno z deli iz prejšnjega
odstavka.
Odločbo o dovolitvi dostopa na zemljišče po prvem odstavku tega člena in o odškodnini iz prejšnjega odstavka izda
na zahtevo prizadetega upravna enota. Pritožba zoper to odločbo ne zadrži njene izvršitve.
42. člen
Upravna enota lahko odredi, da se v primernem roku odstranijo posamezni objekti, ki ovirajo izvedbo agrarnih operacij.
Odločba o odstranitvi se lahko izda šele, ko je odločba o
uvedbi agrarne operacije dokončna oziroma, ko začne veljati
predpis o uvedbi agrarne operacije.
Odškodnina za odstranjene objekte iz prvega odstavka
tega člena, ki jo plačajo tisti, v katerih korist se izvaja agrarna
operacija, se odmeri po predpisih o razlastitvi.
43. člen
Če se zaradi izgradnje infrastrukturnih objektov (ceste,
vodne akumulacije, kanali in podobno) ali izgradnje stanovanjske in drugačne kompleksne graditve povzroči razdrobljenost
kmetijskih zemljišč, težji dostop do njih ali težja obdelava, mora
investitor takih objektov plačati stroške za potrebne agrarne
operacije.
Potrebne agrarne operacije iz prejšnjega odstavka in
obveznost plačila zanje se določijo v lokacijskem dovoljenju
oziroma v dovoljenju za gradnjo takega objekta.
44. člen
Vpisi v zemljiško knjigo in geodetska dela v zvezi z agrarnimi operacijami veljajo za nujne.
2. Medsebojna menjava kmetijskih zemljišč

1. Skupne določbe

45. člen
Kot medsebojna menjava kmetijskih zemljišč po tem zakonu se šteje menjava, ki se izvaja zaradi racionalnejše rabe
kmetijskega zemljišča in če vrednost enega zemljišča ne presega vrednosti drugega zemljišča za več kot 50 %.

39. člen
Z agrarnimi operacijami se urejajo kmetijska zemljišča
oziroma kmetijski prostor zaradi izboljšanja kmetijskih zemljišč
oziroma izboljšanja pogojev obdelave.
Agrarne operacije so: medsebojna menjava kmetijskih
zemljišč, arondacije, komasacije in melioracije.

46. člen
Potrdilo o tem, da gre za medsebojno menjavo kmetijskih
zemljišč po prejšnjem členu, izda upravna enota.
Če niso izpolnjeni pogoji za medsebojno menjavo zemljišč
po tem zakonu, se izdaja potrdila zavrne z odločbo v upravnem
postopku.

40. člen
Pobudo za agrarne operacije dajejo lastniki kmetijskih
zemljišč oziroma njihove skupnosti ali druge pravne osebe, po
pooblastilu lastnikov kmetijskih zemljišč.
Agrarne operacije se praviloma izvajajo sporazumno med
lastniki kmetijskih zemljišč.
Agrarne operacije se lahko izvedejo tudi proti volji lastnikov kmetijskih zemljišč, vendar samo ob pogojih in po postopku, ki jih določa ta zakon.
Lastnikom kmetijskih zemljišč pomaga pri oblikovanju pobude za uvedbo agrarne operacije pri uveljavljanju te pobude
in v postopku izvajanja agrarne operacije kmetijska svetovalna
služba.

3. Arondacija kmetijskih zemljišč

V. AGRARNE OPERACIJE

41. člen
Lastniki, zakupniki oziroma drugi uporabniki kmetijskih
zemljišč na območju agrarne operacije morajo dovoliti dostop

47. člen
Arondacija kmetijskih zemljišč (zaokrožitev) se lahko izvede v korist lastnika kmetijskega zemljišča, če bo zemljišče,
ki se bo pripojilo, rabilo za kmetijsko proizvodnjo.
Arondacija se lahko izvede tudi v korist skupnosti na podlagi pogodbe, če gre za skupne pašnike, združeno obnovo ali
napravo trajnih nasadov, ali če gre za združeno obdelovanje.
48. člen
Arondacijski upravičenci iz prejšnjega člena lahko vložijo
predlog za arondacijo:
– če imajo na zaokroženem območju razdrobljena zemljišča
ali če leži v strnjenem zemljiškem kompleksu tuje zemljišče;
– če nudijo lastniku za zemljišče, ki naj se pripoji, drugo
ustrezno zemljišče enake katastrske kulture in katastrskega
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razreda ob upoštevanju predhodno usklajenega dejanskega
stanja v zemljiškem katastru; če pa takega zemljišča nimajo,
pa drugo zemljišče ustrezne velikosti, pri čemer se vrednost
ugotovi po predpisani metodologiji iz 24. člena tega zakona
ob upoštevanju predhodno usklajenega dejanskega stanja v
zemljiškem katastru;
– če izkažejo, da razpolagajo z možnostmi za izvedbo
namena, za katerega predlagajo arondacijo.
Ne glede na določbe druge alinee prejšnjega odstavka
se lahko izplača denarna odškodnina, če se dotedanji lastnik s
tako odškodnino strinja.
49. člen
Predlagatelj arondacije mora navesti namen arondacije,
izkazati, da so izpolnjeni pogoji iz 47. in 48. člena tega zakona,
izjaviti, da prostovoljna medsebojna menjava kmetijskih zemljišč ni bila dosežena, priložiti predlogu seznam razdrobljenih
zemljišč ali zemljišč v strnjenem zemljiškem kompleksu, ki naj
se arondirajo, seznam zemljišč, ki naj se pripoje, in seznam
zemljišč, ki jih predlagatelj arondacije daje v odškodnino za
pripojena zemljišča.
Predlagatelj priloži predlogu tudi mnenje kmetijske svetovalne službe o upravičenosti nameravane arondacije.
50. člen
Odškodnina za stavbe, druge objekte ali nasade se določa sporazumno. Če do sporazuma ne pride, se po pravnomočnosti odločbe o arondaciji o tej odškodnini odloči po predpisih
o razlastitvi.
51. člen
O predlogu za arondacijo odloča v upravnem postopku
upravna enota. Z odločbo o arondaciji upravna enota odloči tudi
o pripojitvi zemljišča k zemljišču, ki se arondira, o zemljišču, ki
se daje za pripojeno zemljišče, ter o odškodnini, za katero so
se stranke sporazumele.
Stroške arondacijskega postopka trpi arondacijski upravičenec.
52. člen
Zemljišče, ki se z arondacijo pripoji, se izroči arondacijskemu upravičencu po pravnomočnosti odločbe o arondaciji.
Prejšnji lastnik ima pravico obdržati pripojeno kmetijsko
zemljišče v posesti dokler ne pospravi pridelkov, vendar najdalje do konca tekočega gospodarskega leta.
53. člen
Hipoteke in druga stvarna bremena, ki so vpisana na pripojenem zemljišču arondacijskega upravičenca, razen zemljiških služnosti, če so le-te potrebne, izgubijo pravno veljavnost
in se izbrišejo iz zemljiške knjige.
Izbrisano breme se po uradni dolžnosti vknjiži na zemljišču, ki je bilo dano kot odškodnina za pripojeno zemljišče.
Potrebnost zemljiške služnosti iz prvega odstavka tega
člena ugotavlja upravna enota. Zoper ta del izreka ni nadaljnje
upravne poti, prizadeti pa lahko zahteva v 30 dneh od vročitve
odločbe o arondaciji, naj pristojno redno sodišče odloči o potrebnosti zemljiške služnosti.
54. člen
Po pravnomočnosti odločbe o arondaciji lahko prejšnji
lastnik pripojenega zemljišča zahteva pri upravni enoti, da
razveljavi odločbo o arondaciji:
– če arondacijski upravičenec najpozneje v enem letu po
pravnomočnosti odločbe o arondaciji ne začne urejati arondiranih zemljišč;
– če začete ureditve ne konča najpozneje v petih letih od
začetka urejanja, ali
– če arondiranih zemljišč v enem letu po pravnomočnosti
odločbe o arondaciji ne začne izkoriščati za kmetijsko proizvodnjo, razen v primeru, če je na podlagi upravnega akta ali
predpisa bila spremenjena namembnost zemljišča.
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Zahtevo iz prejšnjega odstavka lahko prejšnji lastnik vloži
v treh mesecih od dneva, ko je za to zvedel, vendar najpozneje
v enem letu po poteku rokov iz prejšnjega odstavka.
4. Komasacija
55. člen
Zemljišča na določenem območju se lahko zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čimbolj
zaokrožena zemljišča (v nadaljnjem besedilu: komasacija).
Predmet komasacije so kmetijska zemljišča, lahko pa tudi
gozdovi, nezazidana stavbna in druga zemljišča na komasacijskem območju ter naprave na teh zemljiščih (v nadaljnjem
besedilu: komasacijski sklad).
56. člen
Uvedbo komasacijskega postopka lahko predlagajo lastniki zemljišč, v njihovem imenu pa komasacijski odbor, njihova skupnost na podlagi pogodbe, pravna oseba ali lokalna
skupnost.
Upravičenci iz prejšnjega odstavka vložijo predlog za
uvedbo komasacijskega postopka na upravno enoto.
Predlog za uvedbo komasacijskega postopka se lahko
vloži, če se s komasacijo strinjajo lastniki kmetijskih zemljišč,
ki imajo v lasti več kot 67 odstotkov površin kmetijskih zemljišč
na predvidenem komasacijskem območju.
Predlogu za uvedbo komasacijskega postopka je treba
priložiti:
– predvidene meje komasacijskega območja;
– predlog celovite idejne zasnove ureditve komasacijskega območja, usklajen z drugimi sočasnimi agrarnimi operacijami;
– predvidena območja ureditve zemljiškega katastra na
območju komasacije;
– mnenje kmetijsko svetovalne službe o upravičenosti
komasacije z oceno pričakovanih učinkov;
– seznam lastnikov zemljišč s podatki o površinah, ki
jih imajo v lasti na predvidenem komasacijskem območju, in
s podpisanimi izjavami lastnikov za uvedbo komasacijskega
postopka;
– imena članov komasacijskega odbora iz 61. člena tega
zakona;
– podatke o firmi in sedežu investitorja komasacije, ki
mora biti pravna oseba.
Upravna enota pri pristojnih organih preveri skladnost
seznama lastnikov zemljišč in njihovih izjav za uvedbo komasacijskega postopka z lastniškim stanjem v zemljiški knjigi ter
skladnost komasacije s prostorskim aktom lokalne skupnosti.
Upravna enota izda odločbo o uvedbi komasacijskega postopka najpozneje v treh mesecih od dneva prejema popolnega
predloga za uvedbo komasacijskega postopka.
Odločba o uvedbi komasacije preneha veljati, če se v
petih letih po pravnomočnosti ne začne z izvajanjem komasacijskih del.
56.a člen
Kot komasacije po tem zakonu se štejejo tudi komasacije,
pri katerih postopki zložbe in ponovne razdelitve potekajo na
podlagi pogodbe o komasaciji, ki jo sklenejo vsi lastniki zemljišč
na določenem območju (v nadaljnjem besedilu: pogodbena
komasacija).
Za izvajanje pogodbene komasacije morajo lastniki zemljišč pridobiti komasacijsko dovoljenje, ki ga izda upravna
enota na podlagi vloge. Vlogi je treba priložiti pogodbo o komasaciji, iz katere morata biti razvidna seznam lastnikov zemljišč s
podatki o površinah, ki jih imajo v lasti na območju pogodbene
komasacije, ter načrt nove razdelitve zemljišč.
Komasacijsko dovoljenje se izda, če upravna enota ugotovi, da je pogodbena komasacija v skladu s prostorskim aktom
lokalne skupnosti in da je seznam lastnikov zemljišč v skladu z
lastniškim stanjem v zemljiški knjigi.
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57. člen
Komasacija se uvede z odločbo upravne enote.
V odločbi o uvedbi komasacije se lahko določi:
– da se v komasacijski sklad vključijo tudi gozdovi, vodna
in druga zemljišča, ki leže znotraj komasacijskega območja
oziroma segajo vanj;
– da se v komasacijski sklad ne vključijo posamezni
vinogradi, sadovnjaki, hmeljišča in druga zemljišča ali skupine
takih zemljišč, če bi vključitev teh ovirala smotrno izvedbo
komasacije.
Upravna enota lahko s spremembo ali dopolnitvijo pravnomočne odločbe o uvedbi komasacije naknadno spremeni
meje komasacijskega območja, če gre za povečanje oziroma
za zmanjšanje do 10 % površine komasacijskega območja, če
je to potrebno zaradi racionalnejše izvedbe komasacije.
Upravna enota poskrbi, da se uvedba komasacije zaznamuje v zemljiški knjigi in zemljiškem katastru.
58. člen
V komasacijskem postopku ni dovoljena vrnitev v prejšnje
stanje in ne obnova postopka.
Če med izvajanjem komasacije nastopijo razmere, ki onemogočajo nadaljnjo komasacijo, lahko upravna enota ustavi
komasacijo, če je posestno stanje, ki je bilo v naravi ob uvedbi
komasacije, še nespremenjeno.
Stranke v komasacijskem postopku so lastniki zemljišč na
komasacijskem območju (v nadaljnjem besedilu: komasacijski
udeleženci) in drugi, ki imajo na zemljiščih v komasacijskem skladu stvarne pravice ali kakšen drug na zakon oprt pravni interes.
59. člen
Komasacijski postopek vodi upravna enota.
Upravna enota lahko za opravljanje posameznih opravil
v komasacijskem postopku imenuje komasacijsko komisijo.
Komasacijsko komisijo sestavlja najmanj pet članov, in sicer
predvsem strokovnjaki s pravnega, agronomskega in geodetskega področja ter en komasacijski udeleženec. Predsednik
komisije je praviloma diplomirani pravnik s pravosodnim oziroma pravniškim državnim izpitom.
Člani komasacijske komisije imajo položaj uradnih oseb
in so lahko pooblaščeni za vodenje komasacijskega postopka
in opravljanje drugih dejanj v postopku.
60. člen
Z uvedbo komasacijskega postopka je na komasacijskem
območju prepovedana parcelacija zemljišč, graditev in sajenje
oziroma odstranjevanje nasadov ter gozdnega drevja, če ni z
idejno zasnovo ureditve komasacijskega območja določeno
drugače.
Promet z zemljišči je dovoljen do konca razgrnitve elaborata obstoječega stanja zemljišč komasacijskega sklada. Ne
glede na fazo komasacije je dovoljen prenos lastništva, če gre
za prenos lastništva na Republiko Slovenijo ali lokalno skupnost, za prenos lastništva zaradi izvedbe prostorskega izvedbenega akta ali za prenos zemljišč na komasacijskem območju,
ki so v lasti enega ali več lastnikov, na enega dediča.
O spremembah lastništva med komasacijskim postopkom
mora sodišče s sklepom o vknjižbi v zemljiško knjigo sproti
obveščati upravno enoto, ki vodi komasacijski postopek. O
izvedeni parcelaciji med komasacijskim postopkom mora pristojni geodetski organ z odločbo o parcelaciji sproti obveščati
upravno enoto, ki vodi komasacijski postopek.
Pogodba, sklenjena v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, je nična. Lastnik tudi nima pravice do
odškodnine za sredstva, vložena v gradnjo, sajenje ali odstranjevanje nasadov in spremembo kulture v nasprotju s prvim
odstavkom.
Posledice uvedbe komasacijskega postopka po prvem
odstavku tega člena prenehajo s pravnomočnostjo odločbe o
ponovni razdelitvi zemljišč. Prav tako prenehajo te posledice
v primeru, če se komasacija ne začne izvajati v dveh letih po
pravnomočnosti odločbe o uvedbi komasacije.
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61. člen
Komasacijski udeleženci pred vložitvijo vloge za uvedbo
komasacije izvolijo izmed sebe komasacijski odbor, ki ima
naslednje naloge:
– zastopa interese komasacijskih udeležencev;
– pripravlja predloge, ki jih posreduje upravni enoti;
– sodeluje pri pripravi predloga elaborata o vrednotenju in
o razdelitvi zemljišč iz komasacijskega sklada.
Komasacijski odbor ne sme odločati o pravicah komasacijskih udeležencev.
62. člen
Pri vlaganju zemljišč v komasacijski sklad se upošteva:
– glede lastnine in drugih stvarnih pravic stanje v zemljiški
knjigi;
– glede lege, površine, katastrske kulture in katastrskega
razreda podatki zemljiškega katastra;
– glede drugih podatkov pa dejansko stanje.
Če se dejansko stanje glede lastninske pravice in drugih
stvarnih pravic na zemljiščih, ki se vlagajo v komasacijski sklad,
ne ujema s stanjem po zemljiški knjigi, se upošteva dejansko
stanje, če to ni sporno. S tem pa ne smejo biti prizadete pravice, ki jih ima kdo na takem kmetijskem zemljišču.
Lastnik zemljišča lahko do razgrnitve elaborata obstoječega stanja zahteva, da se mu na njegove stroške ugotovi dejanska površina zemljišča, ki ga ima v komasacijskem skladu.
63. člen
V postopku komasacije se izdelajo in razgrnejo naslednji
elaborati:
– elaborat obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem
območju;
– elaborat vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju;
– idejna zasnova ureditve komasacijskega območja;
– elaborat nove razdelitve zemljišč na komasacijskem
območju.
Elaborate iz prvega odstavka tega člena izdela in operativna geodetska dela izvaja geodetska organizacija, ki ima pooblastilo za izvajanje geodetskih upravnih storitev, z delavci, ki
imajo pooblastilo za vodenje upravnega postopka. Geodetsko
organizacijo izbere investitor.
Glede načina in postopka razgrnitve elaboratov po tem
členu se smiselno uporabljajo ustrezne odločbe zakona o zemljiškem katastru. Kraj, čas in rok razgrnitve elaboratov iz prvega odstavka tega člena določi upravna enota. Rok razgrnitve
ne sme biti krajši kot 15 dni. Sklep o razgrnitvi elaboratov se
objavi na krajevno običajen način.
Komasacijski udeleženci lahko podajo na elaborate po
tem členu pripombe in predloge na sami razgrnitvi, najpozneje
pa v osmih dneh po izteku roka razgrnitve. Pripombe in predlogi
na razgrnjene elaborate se obravnavajo v postopku pred izdajo
odločbe o novi razdelitvi zemljišč, o njih pa se odloči z odločbo
o novi razdelitvi zemljišč.
Na zahtevo in na stroške komasacijskega udeleženca
se mu v času razgrnitve elaborata nove razdelitve zemljišč na
komasacijskem območju v naravi pokažejo njemu namenjena
kmetijska zemljišča.
64. člen
Pri razdelitvi zemljišč iz komasacijskega sklada dobi komasacijski udeleženec čimbolj zaokroženo zemljišče.
Do komasiranih zemljišč je treba zagotoviti ustrezen dostop.
S komasacijo se ne smejo poslabšati dostopi do zemljišč
izven komasacijskega območja.
65. člen
Komasacijski udeleženci dobijo iz komasacijskega sklada
zemljišče približno enake skupne vrednosti. Razlika med skupno vrednostjo vloženih in dobljenih zemljišč praviloma ne sme
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presegati 5 % vrednosti in 15 % površine, pri tem pa ni všteto
zmanjšanje površine po 67. členu tega zakona.
Na območjih, ki so predvidena za trajne nasade, osuševalne, namakalne in druge naprave, se dodelijo zemljišča tudi
v skladu s tehničnimi pogoji za tako ureditev zemljišč.
Če dobi komasacijski udeleženec iz komasacijskega sklada zemljišče, ki je večje skupne vrednosti kot zemljišče, ki ga je
vložil, mora v denarju vplačati razliko na podračun upravne enote. Če dobi komasacijski udeleženec zemljišče manjše skupne
vrednosti, kot je vrednost zemljišča, ki ga je vložil, mu upravna
enota v denarju izplača razliko v skladu z vrednostjo, kot je navedena v elaboratu vrednotenja zemljišč. Razliko je treba plačati
v osmih dneh po prejemu odločbe o novi razdelitvi zemljišča. Če
se v pritožbenem postopku ugotovi še nadaljnja razlika, se le-ta
poravna praviloma v denarju po pravnomočnosti odločbe o novi
razdelitvi kmetijskih zemljišč. V tem primeru se vrednost kmetijskega zemljišča, navedena v elaboratu vrednotenja zemljišč, valorizira glede na splošno gibanje cen. Za znesek vplačil iz prvega
stavka tega odstavka se zniža obremenitev finančnega načrta
upravne enote, vendar največ do višine izplačanih sredstev za
ta namen. Če vplačila iz prvega stavka tega odstavka presegajo
izplačila, se razlika nakaže na podračun javnofinančnih prihodkov, kot prihodek državnega proračuna. Če izplačila iz drugega
stavka tega odstavka presegajo vplačila, razlika bremeni finančni
načrt upravne enote.
Vodna zemljišča se iz komasacijskega sklada dodelijo
lastnikom, določenim v predpisih o varstvu okolja oziroma o
vodah.
66. člen
Pri vrednotenju zemljišč se zemljišča uvrščajo v vrednostne razrede. Vsakemu vrednostnemu razredu se določi vrednost enega kvadratnega metra v cenilnih enotah. Cenilni enoti
se določi vrednost v denarju.
Metode in načine vrednotenja ter poravnave razlik predpiše minister, pristojen za kmetijstvo. O izbiri metode se na
predlog predlagateljev komasacije določi v odločbi o uvedbi
komasacije.
67. člen
Če se na komasacijskem območju zaradi celovite ureditve
zemljišč zgradijo poti, melioracijski jarki, vetrobranski pasovi ali
drugi javni objekti, ki so potrebni za izvedbo komasacije, in se
zaradi tega zmanjša skupna površina zemljišč, ali se iz drugih
vzrokov poveča skupna površina zemljišč, ki naj se razdelijo
med komasacijske udeležence, se dodeli vsakemu komasacijskemu udeležencu sorazmerno z vloženim zemljiščem manjša
oziroma večja površina zemljišč.
Določba prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja tudi, če se zmanjša oziroma poveča skupna površina
zemljišč v komasacijskem skladu zaradi višje sile med komasacijskim postopkom (odnašanje, nasipanje zemlje zaradi
spremembe rečnega toka itd.).
68. člen
Služnosti in lastninske omejitve, ki po razdelitvi komasacijskega sklada udeležencu niso več potrebne, prenehajo, ustanovijo pa se nove, če je to potrebno glede na novo razdelitev
zemljišč iz komasacijskega sklada.
Služnosti iz prejšnjega odstavka se ustanovijo z odločbo
o novi razdelitvi zemljišč iz komasacijskega sklada.
69. člen
Hipoteke in druga stvarna bremena, ki so vpisana na
zemljišču, ki ga posameznik vloži v komasacijski sklad, se ob
razdelitvi komasacijskega sklada po uradni dolžnosti vpišejo na
novo dodeljena zemljišča.
70. člen
Najpozneje v šestih mesecih po razgrnitvi elaborata o novi
razdelitvi zemljišč iz komasacijskega sklada izda upravna enota
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odločbo o novi razdelitvi zemljišč. Pred izdelavo te odločbe
mora upravna enota pridobiti potrditev organa, pristojnega za
vodenje zemljiškega katastra, da je elaborat o novi razdelitvi
zemljišč iz komasacijskega sklada izdelan v skladu s predpisi
o zemljiškem katastru, in seznaniti komasacijske udeležence z
njim dodeljenimi zemljišči v naravi.
Komasacijski udeleženci morajo prevzeti njim dodeljena
in pokazana zemljišča iz komasacijskega sklada v posest in
obdelavo takoj po vročitvi odločbe o novi razdelitvi, razen, če
je v odločbi naveden poseben rok za prevzem, svoja dosedanja
zemljišča pa morajo prepustiti komasacijskim udeležencem,
katerim so z odločbo o novi razdelitvi dodeljena.
Šteje se, da je s seznanitvijo komasacijskega udeleženca
z dodeljenim zemljiščem v naravi prevzeta začasna posest, ki
uživa posestno varstvo po pravilih varstva posesti po zakonu
o pravdnem postopku.
Pritožba zoper odločbo o razdelitvi zemljišč iz komasacijskega sklada ne zadrži njene izvršitve.
Če komasacijski udeleženci v začasno posest dodeljenih
zemljišč ne obdelujejo, niso upravičeni do odškodnine zaradi
izpada dohodka.
71. člen
V primeru velikega števila udeležencev se lahko posameznemu komasacijskemu udeležencu vroči le tisti del odločbe,
ki se nanaša nanj.
Če je v pritožbenem postopku ugotovljeno, da je treba
pritožbi ugoditi, se lahko spremeni tudi tisti del izreka odločbe,
ki se ne nanaša na pritožnika.
Komasacijski udeleženci postanejo lastniki zemljišč z
vpisom pravnomočne odločbe o novi razdelitvi zemljišč v zemljiško knjigo.
72. člen
O pritožbah na odločbe o novi razdelitvi zemljišč odloča ministrstvo, pristojno za kmetijstvo. Odločbo na drugi stopnji je treba
izdati najpozneje v šestih mesecih po prejemu pritožbe s spisi.
Reševanje pritožb in reševanje upravnih sporov v zvezi s
komasacijskim postopkom se šteje za nujno.
Ob reševanju pritožb lahko organ druge stopnje s posebnim sklepom razdruži odločbo o novi razdelitvi zemljišč v dva ali
več delov tako, da izloči v posebno obravnavanje tisti del komasacijskega območja, na katerega se nanašajo vložene pritožbe,
za ostali del odločbe o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega
območja pa ugotovi njeno pravnomočnost.
73. člen
Sredstva za komasacijo zagotavljajo:
– lastniki zemljišč s komasacijskega območja;
– občina iz proračuna;
– Republika Slovenija iz proračuna;
– iz drugih virov.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, krije
stroške za komasacijo v skladu s 43. členom tega zakona
investitor infrastrukturnega objekta, ki z gradnjo tega objekta
povzroči razdrobitev zemljišč in s tem poslabša pogoje za
kmetijsko proizvodnjo.
74. člen
Investitor komasacije, ki sklepa pogodbo za izvajanje
komasacij, ima proti komasacijskim udeležencem regresno
pravico za vse stroške, ki jih morajo plačati ti udeleženci. Investitor mora zagotoviti sredstva za izvedbo vseh komasacijskih
del vključno za stroške vpisa nove razdelitve zemljišč iz komasacijskega sklada v zemljiško knjigo in zemljiški kataster.
75. člen
Zemljišča, ki so bila komasirana, se lahko delijo le, če se z
delitvijo ne poslabša stanje, ki je bilo doseženo s komasacijo.
76. člen
Podrobnejše predpise o izvajanju komasacij izda minister,
pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za
geodetske zadeve.
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5. Melioracije
77. člen
Melioracije po tem zakonu so osuševanje, namakanje in
agromelioracije.
78. člen
Osuševanje obsega ukrepe, objekte in naprave za urejanje in vzdrževanje talnega vodnega režima.
79. člen
Namakanje obsega ukrepe in naprave za zagotovitev
vode, njeno distribucijo in rabo z namenom zagotoviti rastlinam
optimalno vlago v tleh.
Namakalni sistem je sestavljen iz odvzemnega objekta,
dovodnega omrežja in namakalne opreme.
Vodni vir je vodotok, podtalnica ali vodni zadrževalnik.
Odvzemni objekt je črpališče na vodnem viru, vodnjak ali
objekt za odvzem vode iz akumulacije.
Dovodno omrežje sestavljajo:
– primarno omrežje s pripadajočo opremo za dovod vode od
vodnega vira do namakalnega območja vključno s hidrantom;
– sekundarno omrežje s pripadajočo opremo za razvod
vode od roba namakalnega območja do posamezne parcele,
vključno s hidrantom;
– terciarno omrežje s pripadajočo opremo za razvod vode
po parcelah, ki se namakajo oziroma se na njih preprečuje
zmrzal.
Namakalni sistemi se delijo na:
– velike namakalne sisteme, ki so namenjeni večjemu
številu uporabnikov za skupno rabo po namakalnem urniku;
– male namakalne sisteme, ki so namenjeni enemu ali
več uporabnikom, ki pa uporabljajo namakalni sistem neodvisno drug od drugega.
Minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrom,
pristojnim za prostor, predpiše merila za to, kaj se šteje za
velike in male namakalne sisteme.
80. člen
Agromelioracije obsegajo ukrepe, ki izboljšujejo fizikalne,
kemijske in biološke lastnosti tal ter izboljšujejo dostop na
kmetijsko zemljišče. Agromelioracije obsegajo ukrepe izravnave zemljišč, krčitev grmovja in dreves, nasipavanje rodovitne
zemlje, odstranitve kamnitih osamelcev, ureditve poljskih poti,
izdelave teras, ureditve gorskih in kraških pašnikov, ureditve
manjših odvodnjavanj, apnenja in založnega gnojenja.
Agromelioracije se delijo na:
– zahtevne in
– nezahtevne.
Zahtevne agromelioracije so:
a) izdelava teras,
b) ureditev manjših odvodnjavanj,
c) ureditev novih poljskih poti,
č) vsi ukrepi, ki presegajo omejitve iz četrtega odstavka
tega člena,
d) agromelioracije, katerih del je vnos:
– zemeljskega izkopa, ki ne izhaja iz območja predlagane
agromelioracije, razen če gre za rodovitno zemljo ali
– umetno pripravljene zemljine.
Nezahtevne agromelioracije so:
a) izravnava zemljišča na površini do 1 ha,
b) krčitev grmovja in dreves,
c) izravnava mikrodepresij na njivskih površinah,
č) nasipavanje rodovitne zemlje,
d) odstranitev kamnitih osamelcev do skupne količine
20 m3 na površini do 1000 m²,
e) ureditev obstoječih poljskih poti z možnostjo gramoziranja do 20 cm,
f) ureditev gorskih in kraških pašnikov,
g) apnenje in
h) založno gnojenje.
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Sanacija odlagališč in posledic izkoriščanja mineralnih
surovin se ne štejeta za agromelioracijo po tem zakonu.
Za agromelioracijska dela, ki jih je treba izvesti zaradi
komasacije, je treba pridobiti soglasje lastnikov kmetijskih zemljišč, ki imajo v lasti več kot 67 odstotkov površin kmetijskih
zemljišč na predvidenem območju agromelioracije.
Minister, pristojen za kmetijstvo, predpiše podrobnejše
vsebine agromelioracij in vsebino vloge za uvedbo agromelioracije.
81. člen
Melioracije lahko predlagajo:
– osuševanje in velike namakalne sisteme: melioracijske
skupnosti ali pravne osebe v imenu lastnikov kmetijskih zemljišč s predvidenega melioracijskega območja;
– male namakalne sisteme in agromelioracije iz prve alinee drugega odstavka prejšnjega člena: poleg oseb iz prejšnje
alinee tudi posamezni lastnik kmetijskih zemljišč, ki naj bi se
meliorirala.
Za uvedbo melioracije mora predlagatelj melioracije pridobiti:
a) okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, če gre za agromelioracijo iz točke d) tretjega
odstavka prejšnjega člena,
b) predpisana soglasja ali dovoljenja pristojnih organov,
če se predlaga uvedba melioracije na:
– varovanih, zavarovanih, degradiranih in ogroženih območjih po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave in varstvo
okolja,
– varstvenih ali ogroženih območjih ali na območjih, kjer bi
posegi v prostor lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim
ali stanje voda, po predpisih, ki urejajo področje voda,
– gozdu po predpisih, ki urejajo gozdove, ali
– območjih, ki so varovana po predpisih o varstvu kulturne
dediščine.
Soglasja ali dovoljenja iz prejšnjega odstavka so sestavni
del predloga za uvedbo melioracije iz 82. ali 83. člena tega
zakona.
82. člen
Predlog za uvedbo osuševanja, velikega namakalnega
sistema ali agromelioracijo iz prve alinee drugega odstavka
80. člena tega zakona se lahko vloži, če se z melioracijo strinjajo lastniki kmetijskih zemljišč, ki imajo v lasti več kot 80 %
kmetijskih zemljišč s predvidenega melioracijskega območja.
Predlogu za uvedbo melioracije iz prejšnjega odstavka
je treba priložiti:
– meje melioracijskega območja;
– dokazilo, da je predlagana melioracija predvidena v
prostorskem planu lokalne skupnosti;
– oceno pričakovanih učinkov melioracije;
– seznam lastnikov zemljišč s podatki o površinah, ki jih
imajo v lasti na predvidenem melioracijskem območju in podpisane izjave lastnikov, ki se strinjajo z uvedbo melioracije;
– izpisek iz registra melioracijske skupnosti;
– ime in naslov predlaganega investitorja melioracije, ki
mora biti pravna oseba, ter njegovo soglasje, da prevzema
pravice, obveznosti in odgovornosti, ki izhajajo iz investitorstva melioracije in kasnejšega upravljanja z melioracijskim
sistemom;
– predlagano ureditev lastnine melioracijskih objektov in
naprav po končani melioraciji;
– predračun stroškov za izvedbo melioracijskih in morebitnih komasacijskih del s predvidenimi viri zagotavljanja
sredstev.
Če je na predvidenem melioracijskem območju predvidena tudi komasacija, mora predlog za uvedbo postopka vsebovati tudi to navedbo in priloge iz 56. člena tega zakona. V
takem primeru mora biti investitor melioracije in komasacije
ista pravna oseba.
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83. člen
Če gre za mali namakalni sistem, je treba predlogu za
uvedbo melioracije priložiti:
– meje melioracijskega območja:
– dokazilo, da predlagana melioracija ni v nasprotju s prostorskim planskim aktom in prostorskim izvedbenim aktom;
– oceno pričakovanih učinkov melioracije;
– navedbo lastnika oziroma solastnikov zemljišč ter soglasje lastnika, če ni sam predlagatelj, soglasje solastnikov
za uvedbo melioracije oziroma seznam lastnikov zemljišč s
podatki o površinah, ki jih imajo v lasti na predvidenem melioracijskem območju in podpisane izjave lastnikov, da se strinjajo
z melioracijo;
– podatke o zemljiščih na predvidenem melioracijskem
območju;
– predračun stroškov za izvedbo melioracijskih del s predvidenimi viri zagotovitve sredstev.
V primeru iz prejšnjega odstavka je investitor melioracije
fizična oseba, lastnik ali eden od solastnikov oziroma njihova
melioracijska skupnost ali pravna oseba, ki jo določijo sami.
84. člen
Upravičenci iz 81. člena tega zakona vložijo predlog za
uvedbo melioracije pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo.
Minister, pristojen za kmetijstvo, uvede melioracijo, če
so izpolnjeni pogoji iz 82. in 83. člena tega zakona, in obvesti
upravno enoto, da izda odločbo o uvedbi komasacijskega postopka, če je ta potrebna in so izpolnjeni predpisani pogoji.
85. člen
(črtan)
86. člen
Melioracija iz 82. in 83. člena tega zakona se uvede z
odločbo ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, iz katere so
razvidni:
– meje melioracijskega območja;
– zasnova ureditve, predvidena melioracijska dela in rok
za njihovo izvedbo;
– način financiranja melioracijskih del;
– investitor;
– obveznosti in odgovornosti glede izgradnje, delovanja,
rabe in vzdrževanja melioracijskih sistemov po končani melioraciji;
– objekti in naprave, ki jih bodo lastniki oziroma uporabniki
kmetijskih zemljišč sami redno vzdrževali;
– osnove in merila za določitev in plačilo stroškov za
redno delovanje in vzdrževanje melioracijskega sistema po
končani vzpostavitvi;
– predvidena dinamika melioracijskih del po ožjih območjih.
Odločba o uvedbi melioracije preneha veljati, če se v
petih letih po pravnomočnosti ne začne z izvajanjem melioracijskih del.
Mali namakalni sistem se na območju, na katerem je že
uveden veliki namakalni sistem, ne sme uvesti, dokler niso
izkoriščene kapacitete velikega namakalnega sistema.
Uvedba oziroma izgradnja melioracij, razen malih namakalnih sistemov ter agromelioracij po drugi alinei drugega
odstavka 80. člena tega zakona, se šteje kot javna korist.
Če je za izvedbo melioracije treba pridobiti tudi dovoljenje
za gradnjo, se za dokazilo o pravici graditi, poleg dokazil na
podlagi predpisa, ki ureja graditev objektov, štejejo tudi:
– potrdilo pristojnega organa, da so v teku postopki po
zakonu, ki ureja denacionalizacijo;
– potrdilo pristojnega sodišča, da so v teku zapuščinski
postopki po zakonu, ki ureja dedovanje;
– potrdilo pristojnega organa, da so v teku postopki vračanja premoženja po zakonu, ki ureja ponovno vzpostavitev
agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic,
ali zemljiškoknjižni izpisek, da je nepremičnina v lasti agrarne
skupnosti ali vaške skupnosti;
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– potrdilo pristojnega organa, da so v teku postopki vračanja premoženja po zakonu, ki ureja zadruge;
– zemljiškoknjižni izpisek, če je nepremičnina vknjižena
kot javno dobro;
– potrdilo pristojnega organa, da je vložen predlog za
razglasitev lastnika nepremičnine za mrtvega ali da je začet
postopek za dokazovanje smrti na podlagi predpisov, ki urejajo
nepravdni postopek, ali
– izjava investitorja, da je poskušal pridobiti služnost,
lastninsko ali stvarno pravico in potrdilo pristojnega organa,
da je investitor pričel postopek pridobitve služnosti, lastninske
oziroma stvarne pravice v javno korist v skladu s tem zakonom
in v skladu s predpisi o razlastitvi.
Po končanju postopkov iz prejšnjega odstavka, razen
zadnje alinee, izvede investitor melioracije z lastniki zemljišč
postopek za pridobitev služnosti v javno korist ali lastninske
oziroma stavbne pravice v javno korist v skladu s tem zakonom
in v skladu s predpisi o razlastitvi.
Če se melioracija uvede na območju, kjer se izvaja komasacijski postopek, pri katerem je bila odločba o novi razdelitvi
zemljišč komasacijskega sklada že vročena vsem komasacijskim udeležencem, se soglasja za uvedbo melioracije pridobivajo od lastnikov zemljišč, kot to izkazuje odločba o novi
razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada. Če je v teh primerih
treba za izvedbo melioracije pridobiti tudi dovoljenje za gradnjo
na podlagi predpisa, ki ureja graditev objektov, se to izda na
zemljiškokatastrsko stanje parcel, kot to izkazuje odločba o
novi razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada. Tudi odločba o
uvedbi melioracije se v teh primerih izda na zemljiškokatastrsko
stanje parcel, kot to izkazuje odločba o novi razdelitvi zemljišč
komasacijskega sklada.
87. člen
Z uvedbo melioracijskega postopka nastopijo posledice
iz prvega in drugega odstavka 60. člena tega zakona, ki trajajo
do končanih melioracij. Te posledice prenehajo, če se melioracijska dela ne začnejo izvajati v dveh letih po uveljavitvi akta o
uvedbi melioracije.
Organ, ki odloči o uvedbi melioracije, poskrbi za zaznambo melioracije v zemljiški knjigi in zemljiškem katastru.
88. člen
Sredstva za izvedbo melioracije iz tega zakona zagotavljajo:
– lastniki kmetijskih zemljišč na melioracijskem območju;
– Republika Slovenija iz proračuna;
– občina iz proračuna občine;
– iz drugih virov.
89. člen
Za melioracijska dela sklepa pogodbe investitor, ki ga
določijo lastniki kmetijskih zemljišč z melioracijskega območja,
če gre za melioracije iz 83. člena tega zakona, če pa gre za
melioracijske sisteme iz 82. člena tega zakona, izbere investitorja ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.
Investitor ima nasproti lastnikom in uporabnikom kmetijskih zemljišč na melioracijskem območju regresno pravico
v skladu s finančnim načrtom melioracije in v sorazmerju s
površino njihovih zemljišč.
90. člen
Melioracija se konča s prevzemom sistemov v skladu s
predpisi o graditvi objektov.
Po končani melioraciji so osuševalni sistemi in veliki namakalni sistemi do terciarnega omrežja razen vodotokov in vodnogospodarskih objektov last lastnikov zemljišč ali investitorja
melioracije ali Republike Slovenije; mali namakalni sistemi razen vodotokov in vodnogospodarskih objektov pa last lastnika
oziroma lastnikov zemljišč, na katerih so, oziroma od pravne
osebe, ki jo za to pooblastijo udeleženci melioracije.
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91. člen
Po končani melioraciji prevzame osuševalne sisteme in
velike namakalne sisteme do terciarnega omrežja razen vodotokov in vodnogospodarskih objektov v upravljanje investitor
ali druga pravna oseba. Te objekte in naprave je treba redno
vzdrževati in zagotoviti njihovo nemoteno delovanje. Ti objekti
in naprave niso predmet izvršbe ter morajo ves čas ohraniti
svoj javni namen ter pravni režim uporabe in vzdrževanja, ki
ga določi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.
Upravljalec namakalnega sistema določi tudi pravila za
odjem vode – namakalni urnik, ki je za lastnike, zakupnike
ali druge uporabnike zemljišč na namakalnem območju obvezen.
Če upravljalec teh sistemov preneha obstojati ali ne želi
več opravljati te funkcije, mora odpoved svoje funkcije vročiti
ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, najpozneje šest mesecev
pred prenehanjem opravljanja te funkcije.
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, mora nemudoma določiti novega upravljalca melioracijskega sistema.
92. člen
Po končani melioraciji morajo lastniki kmetijskih zemljišč
poskrbeti za redno delovanje, rabo in vzdrževanje terciarnega
omrežja velikih melioracijskih sistemov, malih namakalnih sistemov in za trajnost lastnosti tal, doseženih z agromelioracijo. Če
ne poskrbijo za to, se ne štejejo za dobre gospodarje.
93. člen
(črtan)
94. člen
Sredstva za kritje stroškov za redno delovanje in vzdrževanje osuševalnih in velikih namakalnih sistemov do terciarnega omrežja zagotavljajo lastniki melioriranih zemljišč v
sorazmerju s površino melioriranih zemljišč.
Sredstva za kritje stroškov za investicijsko vzdrževanje
osuševalnih in velikih namakalnih sistemov, vključno z vodnim
virom do terciarnega omrežja, zagotavljajo lastniki melioriranih
zemljišč v sorazmerju s površino melioriranih zemljišč na podlagi programa investicijskega vzdrževanja hidromelioracijskih
sistemov, ki ga potrdi melioracijska skupnost. Za določitev
višine obveznosti, izdajo odločb o višini stroškov, odmero,
pobiranje in izterjavo teh sredstev se smiselno uporabljajo določbe 95. člena tega zakona. Investicijsko vzdrževanje izvaja
upravljavec melioracijskega sistema v soglasju z izvajalcem
javne službe s področja urejanja voda.
Ne glede na določbe, ki urejajo davčni postopek, se stroški za redno delovanje in vzdrževanje osuševalnih in velikih
namakalnih sistemov odmerijo, če presegajo 3 eure.
V pravilih za odjem vode iz drugega odstavka 91. člena
tega zakona se določi tudi način obračuna porabljene vode,
električne energije in drugih stroškov namakanja v posameznem letu po dejanski porabi. Obračun teh stroškov se lahko
po pridobljenem soglasju melioracijske skupnosti izvaja tudi za
namakana kmetijska zemljišča izven melioracijskega območja
iz 86. člena tega zakona.
95. člen
Program rednega delovanja in vzdrževanja melioracijskih
sistemov iz prvega odstavka 91. člena tega zakona ter finančni
načrt pripravi upravljalec melioracijskega sistema, višino obveznosti na hektar pa določi minister, pristojen za kmetijstvo.
Na podlagi predpisa iz prejšnjega odstavka in podatkov
o parcelah, ki so v posameznem melioracijskem območju in jih
pristojna upravna enota posreduje pristojni geodetski upravi,
ta pa v skupno bazo zemljiškega katastra, izda pristojni urad
Davčne uprave Republike Slovenije odločbo o višini stroškov
za redno delovanje in vzdrževanje melioracijskih sistemov za
posameznega lastnika kmetijskih zemljišč. Glede postopka
za odmero, pobiranje in izterjavo sredstev po tem členu se
uporabljajo predpisi, ki urejajo postopek odmere, pobiranja in
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izterjavo obveznosti iz kmetijstva, glede zamudnih obresti pa
zakon, ki ureja obrestno mero zamudnih obresti.
Sredstva za vzdrževanje melioracijskih sistemov se vplačujejo v proračun Republike Slovenije.
Če dajo lastniki kmetijska zemljišča v zakup, je zavezanec
za plačilo stroškov po tem členu zakupnik.
96. člen
Lastniki kmetijskih zemljišč na melioracijskem območju
zaradi sodelovanja pri predlaganju, izvajanju in delovanju ter
vzdrževanju melioracije, ustanovijo pred vložitvijo vloge za
uvedbo melioracije melioracijsko skupnost kot skupnost na
podlagi pogodbe ali kot pravno osebo.
Melioracijska skupnost usklajuje in zastopa interese melioracijskih udeležencev v postopku uvedbe melioracije, upravljanja, delovanja, rabe in vzdrževanja melioracijskih sistemov
ter pri organizaciji in načinu obdelave melioriranih zemljišč.
Melioracijska skupnost se vpiše v register melioracijskih
skupnosti, ki ga vodi upravna enota.
Minister, pristojen za kmetijstvo predpiše vsebino, način in
postopek vodenja in vpisa v register melioracijskih skupnosti.
97. člen
Če se na melioracijskem območju odvajanje vode z zemljišča ali dovajanje vode na zemljišče ne da rešiti na kakšen drug
ugodnejši ali racionalnejši način, se sme ustanoviti služnostna
pravica odvajanja oziroma dovajanja vode čez drugo zemljišče.
O ustanovitvi služnostne pravice iz prejšnjega odstavka
odloča v upravnem postopku upravna enota. Zoper to odločbo
ni nadaljnje upravne poti, prizadeti pa lahko zahteva v 30 dneh
od vročitve odločbe, naj pristojno redno sodišče odloči o potrebnosti zemljiške služnosti.
98. člen
Minister, pristojen za kmetijstvo, predpiše v soglasju z
ministrom, pristojnim za okolje in prostor, podrobnejše predpise
o uvedbi, izvajanju, za upravljanju, delovanju in vzdrževanju
melioracijskih sistemov.
VI. SKUPNI PAŠNIKI
99. člen
Skupni pašniki so kmetijska zemljišča (pašniki, košenice,
senožeti, ledine, planine, nekultivirana zemljišča pa tudi kultivirana zemljišča in slabši gozdovi, v katerih je paša po zakonu
dovoljena) različnih lastnikov, združena v kompleks, namenjena za skupno pašo živine pašnih interesentov na posameznem
območju, ter poslopja in naprave na teh zemljiščih.
Pašni interesenti po tem zakonu so člani agrarnih ponovno vzpostavljenih skupnosti in lastniki živine – fizične in pravne
osebe, katerih obstoj in delovanje je pomembno povezano z
rabo skupnih pašnikov kot dopolnilne krmne osnove.
Občina in Republika Slovenija omogočata na zemljiščih v
svoji lasti, vključenih v skupni pašnik, skupno pašo pašnim interesentom z območja, ki mu je skupni pašnik namenjen, glede
na zmogljivost zemljišč, ki jih imata v skupnem pašniku.
100. člen
Območje skupnega pašnika in območja, ki jim je skupni
pašnik namenjen, določi upravna enota po predhodnem mnenju kmetijske svetovalne službe.
Pri določitvi skupnega pašnika je treba upoštevati:
– pravice članov agrarnih skupnosti, pridobljenih na podlagi vračanja odvzetega premoženja;
– pašne potrebe tistega območja, s katerega se je doslej
pasla živina na teh zemljiščih;
– njivsko in travniško krmno osnovo pašnih interesentov,
ki niso prvotni člani agrarne skupnosti na območju, ki mu je
skupni pašnik namenjen, lego, oblikovitost in druge naravne
lastnosti tal, predvideni razvoj živinoreje in gozdarstva ter vodnogospodarske razmere.
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Pri določanju skupnega pašnika in območja, ki mu je namenjen, je treba omogočiti sodelovanje članom ponovno vzpostavljenih agrarnih skupnosti in drugim pašnim interesentom.
Upravna enota vodi register skupnih pašnikov, ki je povezan z bazo podatkov zemljiškega katastra.
Vsebino, način vodenja in namembnost registra skupnih
pašnikov predpiše minister, pristojen za kmetijstvo.
101. člen
Skupni pašnik uporabljajo pašni interesenti, združeni v
pašne, agrarne ali druge podobne skupnosti (v nadaljnjem
besedilu: pašne skupnosti), ki se ustanovijo s pogodbo. V tej
pogodbi in v pravilih pašne skupnosti se uredijo medsebojne
pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi s skupnim pašnikom. K pogodbi je treba pridobiti soglasje upravne enote in
overitev podpisov pri notarju.
Za uporabo skupnega pašnika sprejme pašna skupnost
pašni red, ki določa pravila rabe skupnega pašnika, in je
obvezen za vse pašne interesente. K pašnemu redu je treba
pridobiti soglasje upravne enote.
Pašna skupnost mora v okviru možnosti skupnega pašnika zagotoviti pašne pravice tudi drugim pašnim interesentom.
Ti pašni interesenti lahko postanejo člani skupnosti po pogojih
in na način, določen z akti te skupnosti, lahko pa imajo zgolj
pravico do paše na skupnih pašnikih.
Pašne skupnosti, ki uporabljajo skupni pašnik, se vpišejo
v register agrarnih skupnosti pri upravni enoti, ki ga ta vodi v
skladu s predpisi o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti in
vračilu njihovega premoženja in pravic.
102. člen
Pravica do paše in druge s pašo povezane pravice nekdanjih in ponovno vzpostavljenih agrarnih skupnosti (pravica do
gonje živine, napajanja in podobno) na tujem svetu pripadajo
skupnemu pašniku, če so mu potrebne. Če take pravice za
skupni pašnik niso več potrebne, se odpravijo.
103. člen
S skupnim pašnikom se mora gospodariti tako, da se
prepreči spreminjanje okolja in uničevanje, izpiranje ter zakraševanje tal, da uporaba ne presega zmogljivosti, ter da se
zemljišča in naprave na skupnem pašniku redno vzdržujejo in
zboljšujejo (gnojenje, čiščenje, trebljenje, vzdrževanje stavb in
poti ter podobno).
Na zemljiščih skupnega pašnika je prepovedano postavljati nova poslopja za individualno rabo, razen če se s tem
strinja pašna skupnost in je to predvideno v planskih aktih
Republike Slovenije ali lokalne skupnosti.
Uporaba doslej zgrajenih objektov in naprav na skupnem
pašniku je dovoljena pašnim interesentom. Uporaba teh objektov in naprav za nekmetijske namene je možna le s soglasjem
pašne skupnosti in če je tak namen v skladu s planskimi akti
občine. Dovoljenje za uporabo objektov v nekmetijske namene
da upravna enota.
Pašniki, na katerih se ne ustanovijo agrarne skupnosti oziroma skupni pašniki, se lahko namenijo za turistične in druge
namene, vendar se na njih ne sme graditi novih objektov, lahko
pa se prenovijo stari. Takšno dovoljenje se lahko izda le ob
upoštevanju pogojev za ohranitev in razvoj naravnih in z delom
pridobljenih vrednot človekovega okolja in če je to predvideno
v planskih aktih.
104. člen
Lastnik skupnega pašnika oziroma pravice do paše in z
njo povezanih pravic lahko proda ali da v zakup svoj delež v
skupnem pašniku; pri tem ima prednostno pravico solastnik,
zakupnik oziroma drugi pašni interesent, ki pase živino na tem
skupnem pašniku.
Razdružitev skupnega pašnika je dopustna le z dovoljenjem upravne enote, ki ga izda po predhodnem mnenju kmetijske svetovalne službe.
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Dovoljenja ni mogoče izdati, če bi se s tem poslabšala zagotovitev dopolnilne krmne osnove za pašne interesente, zavrl
razvoj živinoreje, onemogočilo nadaljnje obdelovanje skupnega
pašnika, povzročilo zaraščanje pašnika z gozdom ali kako drugače poslabšal položaj zemljišč, ki so v skupnem pašniku.
105. člen
Pašni interesenti, prispevajo k stroškom skupnega pašnika v sorazmerju z rabo skupnega pašnika, če se ne dogovorijo
drugače.
VII. INŠPEKCIJA
106. člen
Izvajanje določb tega zakona in predpisov, izdanih na
njegovi podlagi, nadzorujejo kmetijski inšpektorji, v delu, ki se
nanaša na gozd, pa gozdarski inšpektorji. Določbe četrtega
odstavka 3.č in 4. člena tega zakona ter predpisov, izdanih na
njegovi podlagi, nadzorujejo tudi inšpektorji za varstvo okolja in
gradbeni inšpektorji v skladu s svojimi pristojnostmi.
107. člen
Kmetijski inšpektor ima poleg pooblastil po splošnih predpisih, ki urejajo inšpekcijo, še naslednja pooblastila in pristojnosti:
A) pooblastila:
– pregledovati zemljišča in primerjati dejansko stanje
kmetijskih zemljišč s stanjem v registrih in uradnih evidencah,
ki se nanašajo na kmetijska zemljišča;
– nadzirati, ali lastnik, zakupnik ali drug uporabnik kmetijskega zemljišča obdeluje kmetijsko zemljišče kot dober gospodar;
– nadzirati kmetijska zemljišča glede preprečevanja in
odpravljanja zaraščanja;
– ugotavljati nezakonito pridobitev sredstev po tem zakonu;
– nadzirati izpolnjevanje pogojev in delovanje organizacij
iz 3.f člena tega zakona;
– nadzirati določbe o prometu in zakupu kmetijskih zemljišč, o pripravi in izvajanju agrarnih operacij ter o skupnih
pašnikih, kadar za to ni pristojen drug organ;
– preverjati, ali so melioracije izvedene v skladu z odločbami o uvedbi melioracij;
– nadzirati delovanje in vzdrževanje namakalnih ter osuševalnih sistemov;
– pri ugotovljenih nepravilnostih predlagati pristojnemu
organu zadržanje plačila oziroma vračilo že plačanih sredstev
za vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov;
– pri ugotovljenih nepravilnostih predlagati pristojnemu
organu zadržanje plačila oziroma vračilo že plačanih sredstev
za izvedbo agrarnih operacij;
– nadzirati ravnanje z rodovitno zemljo.
B) pristojnosti:
– prepovedati uporabo kmetijskega zemljišča za drug namen kot za kmetijsko proizvodnjo, če to po zakonu ali predpisu,
izdanem na podlagi zakona, ni dovoljeno, in odrediti vzpostavitev zemljišča v prejšnje stanje v določenem roku;
– izreči ukrepe, če lastnik, zakupnik ali drug uporabnik
kmetijskega zemljišča ne obdeluje kmetijskega zemljišča kot
dober gospodar;
– izreči ukrepe, če je kmetijsko zemljišče zaraščeno;
– izreči ukrepe za neustrezno porabo dodeljenih sredstev
v okviru ukrepov kmetijske zemljiške politike iz 1.b člena tega
zakona;
– v primeru ugotovljenih nepravilnosti predlagati odstop
od pogodbe z organizacijo iz 3.f člena tega zakona;
– prepovedati onesnaževanje oziroma degradiranje kmetijskih zemljišč pri njihovi rabi in odrediti vzpostavitev v prejšnje
stanje na stroške povzročitelja onesnaževanja oziroma degradiranja, ali lastnika kmetijskih zemljišč, če se ugotovi njegova
odgovornost;
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– odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti pri izvedbi
melioracij;
– odrediti ukrepe za redno delovanje in vzdrževanje melioracijskih sistemov in naprav;
– odrediti lastnikom, zakupnikom ali drugim uporabnikom
kmetijskih zemljišč, da začnejo predpisane postopke za vpis v
registre oziroma uradne evidence, ki se nanašajo na kmetijska
zemljišča;
– zadržati izvedbo nezakonitih dejanj, ki se nanašajo na
kmetijska zemljišča;
– v nujnih primerih, ko bi sicer nastala škoda za splošni
interes, odrediti ukrepe, da se škoda prepreči;
– prepovedati nepravilno ravnanje z rodovitno zemljo in
izreči ustrezne ukrepe.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
108. člen
Z globo od 5.000 do 100.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki:
1. spremeni namembnost objekta iz druge alinee prvega
odstavka ali druge alinee četrtega odstavka 3.č člena tega
zakona (peti odstavek 3.č člena);
2. uporabi kmetijsko zemljišče v nasprotju z njegovim namenom ali ga onesnaži ali kako drugače degradira ali onesnaži
ali drugače zavira rast rastlin (prvi odstavek 4. člena);
3. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 7. člena tega
zakona;
4. ne ravna z rodovitno zemljo na predpisan način (drugi
odstavek 9. člena);
5. ne dovoli pooblaščenim delavcem dejavnosti iz 41. člena tega zakona;
6. ne prepusti svojih dotedanjih zemljišč komasacijskim
udeležencem, katerim so z odločbo o novi razdelitvi dodeljena
(drugi odstavek 70. člena);
7. ne izvede predvidenih melioracijskih del v skladu s tem
zakonom (prvi odstavek 86. člena);
8. ne zagotovi rednega vzdrževanja melioracijskih objektov in naprav (prvi odstavek 91. člena ali 92. člen);
9. ne zagotovi nemotenega delovanja melioracijskih
objektov in naprav (prvi odstavek 91. člena in 92. člen).
Z globo od 10.000 do 200.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje pravna oseba, ki se po zakonu,
ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo.
Z globo od 2.000 do 50.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo od 500 do 5.000 eurov se za prekršek iz prvega
odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
Z globo od 500 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik, če stori katero od dejanj iz prvega odstavka tega
člena.
109. člen
(črtan)

Zakon o kmetijskih zemljiščih – ZKZ (Uradni list RS,
št. 59/96) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
110. člen
Razvrstitev zemljišč v kategorije, določitev kmetijskih zemljišč in prvega ter drugega območja kmetijskih zemljišč v planskih aktih ostane v veljavi, dokler planski akti niso spremenjeni
oziroma izdelani na novo v skladu z zakonom.
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Razvrstitev zemljišč v kategorije se najpozneje v treh letih
po uveljavitvi tega zakona vsebinsko in tehnično dopolni tako,
da bo lahko podlaga za odmerjanje odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov.
Določitev območij z omejenimi možnostmi za kmetijstvo,
ki jo je po območjih za vso Slovenijo potrdil Republiški komite
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano aprila 1990, se uporablja,
dokler ne bo izdelana in sprejeta nova razvrstitev v skladu z
10. členom tega zakona.
111. člen
Če nastane dvom o tem, ali je fizična oseba, ki se je štela
za kmeta po prejšnjih predpisih, kmet tudi po tem zakonu,
oziroma ali je kmetijska organizacija po prejšnjem zakonu kmetijska organizacija tudi po tem zakonu, se postopek preverjanja
pogojev izvede po kriterijih, ki jih določa ta zakon.
Ne glede na določbe tretjega odstavka 24. člena tega
zakona in prvega odstavka tega člena se šteje, da je kmet
ustrezno usposobljen za opravljanje kmetijske dejavnosti, če
je starejši od 30 let in ima od 15. leta starosti dalje najmanj
pet let delovnih izkušenj na kmetiji ali v posamezni kmetijski
dejavnosti.
112. člen – upoštevan ZGO-1
(prenehal veljati)
113. člen
Pogodbe o pravnem prometu in zakupu kmetijskih zemljišč, sklenjene in podpisi overjeni pred uveljavitvijo tega
zakona, se vpišejo v zemljiško knjigo po prejšnjem zakonu.
Odobritev pogodbe o prometu in zakupu kmetijskega zemljišča je potrebna za vse pravne posle, za katere so ponudbe
že objavljene na oglasni deski ob uveljavitvi tega zakona.
Prodajalec lahko umakne ponudbo, ki jo je že poslal
upravni enoti, v 15 dneh po uveljavitvi tega zakona.
114. člen
Po prej veljavnem zakonu o kmetijskih zemljiščih sklenjene zakupne pogodbe ostanejo v veljavi, za njihovo prenehanje
pa se uporabljajo določbe tega zakona.
115. člen
Postopki o komasacijah, ki so bili uvedeni pred uveljavitvijo tega zakona se končajo po določbah predpisov, ki so veljali
ob njihovi uvedbi. Ne glede na določbo prejšnjega stavka, se
v teh postopkih uporablja določba tretjega odstavka 72. člena
tega zakona.
Morebitne ugotovljene razlike med vrednostjo vloženih in
novo dodeljenih zemljišč se poravnajo z denarno odškodnino
po tržni vrednosti zemljišč ob izplačilu.
116. člen
Do uveljavitve novega zakona o vodah pridobi investitor
namakanja koncesijo za izkoriščanje vode brez javnega razpisa.
117. člen
Upravljalec melioracijskega sistema izvede vpis melioracijskega sistema v kataster melioracijskih sistemov in naprav v
enem letu po uveljavitvi predpisa iz drugega odstavka 93. člena
tega zakona.
118. člen
O lastnini osuševalnih sistemov, ki so bili zgrajeni v večinskem delu iz javnih sredstev, ki jih je zagotovila Republika
Slovenija do uveljavitve tega zakona, se dogovori s pogodbo
med ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo in lastniki zemljišč
z melioracijskega območja.
Objekti in naprave velikih namakalnih sistemov, ki niso
lastnina Republike Slovenije po drugih predpisih, ter primarno
in sekundarno omrežje velikih namakalnih sistemov, ki so bili v
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večinskem delu zgrajeni iz javnih sredstev, ki jih je zagotovila
Republika Slovenija do uveljavitve tega zakona, postanejo last
Republike Slovenije, če se drugače ne dogovori s pogodbo
med ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo, in upravljalcem
sistema oziroma lastniki zemljišč z melioracijskega območja.
119. člen
Do dokončne zakonske ureditve statusa, organizacije, nalog, financiranja in drugih pogojev za delo kmetijske svetovalne
službe se glede načina zagotavljanja in porabe sredstev za plače
delavcev te službe in za izvajanje njenih programov smiselno
uporabljajo predpisi, ki urejajo ta vprašanja za javne zavode,
katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija. Sredstva za izvajanje nalog kmetijske svetovalne službe, ki so poleg nalog po tem
zakonu še naslednje: svetovanje, izobraževanje in usposabljanje
kmetov ter prenos znanja do kmetov na tehnološkem, gospodarskem, okoljevarstvenem področju, načrtovanje in izvajanje
programov celostnega razvoja podeželja in obnovo vasi in na
drugih področjih, pomembnih za razvoj kmetijstva, živilstva na
podeželju, se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
Organizacijo in sistemizacijo delovnih mest kmetijske svetovalne službe določi minister, pristojen za kmetijstvo, v enem
mesecu po uveljavitvi tega zakona in jo predloži v soglasje
vladi.
120. člen
Do pravnomočnosti odločb o vračilu podržavljenega premoženja agrarnim skupnostim, upravljajo s skupnimi pašniki
pašni interesenti, določeni po prej veljavnem zakonu o kmetijskih zemljiščih.
Pašne skupnosti sprejmejo za skupne pašnike pašni red
v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
121. člen
Podzakonski predpisi, predvideni s tem zakonom, se izdajo v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
122. člen
Do izdaje novih predpisov ostanejo v veljavi:
– uredba o ugotavljanju onesnaženosti kmetijskih zemljišč
in gozda (Uradni list RS, št. 6/90);
– pravilnik o normativih, analitskih postopkih in metodah
ugotavljanja onesnaženosti tal in vegetacije ter pogojih za uporabo nekaterih snovi v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 7/90);
– odlok o proglasitvi zemljišč na območju protokolarnega
objekta Brdo pri Kranju za zemljišča s posebnim namenom
(Uradni list SRS, št. 7/80);
– odlok o uvedbi melioracijskega postopka v Polskavski
dolini na območju občin Ptuj, Slovenska Bistrica in MariborTezno (Uradni list SRS, št. 24/82);
– odlok o uvedbi melioracijskega postopka v Vipavski
dolini na območju občin Ajdovščina in Nova Gorica (Uradni list
SRS, št. 19/83);
– pravilnik o izdelavi agrokarte (Uradni list SRS,
št. 7/86);
– pravilnik o uporabi kmetijskih zemljišč za gozdne plantaže (Uradni list SRS, št. 7/86);
– navodilo o izvedbi prenosa kmetijskih zemljišč od družbeno pravnih oseb, ki niso kmetijske organizacije, v kmetijski
zemljiški sklad (Uradni list SRS, št. 15/79);
– navodilo o strokovnih merilih za določitev zemljišč v
kategorije (Uradni list SRS, št. 45/82);
– navodilo o določitvi zemljišč, ki so temelj proizvodnje
hrane v Republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 29/86);
– navodilo tem, kdaj se šteje, da obdelovalec ravna kot
dober gospodar (Uradni list SRS, št. 29/86);
– navodilo o opravljanju preizkusa znanja za ugotovitev
ustrezne usposobljenosti za obdelovanje kmetijskih zemljišč
(Uradni list SRS, št. 29/86);
– navodilo za izvajanje melioracij kmetijskih zemljišč (Uradni list SRS, št. 22/81);

Uradni list Republike Slovenije
– navodilo za vrednotenje zemljišč iz komasacijskega
sklada (Uradni list SRS, št. 34/88);
– enotna metodologija za ugotavljanje vrednosti kmetijskih zemljišč in gozda (Uradni list SRS, št. 10/87 in 30/89);
– odloki občin o uvedbi melioracij;
– odredbe ministra, pristojnega za kmetijstvo, o uvedbi
melioracij;
– odredbe ministra, pristojnega za kmetijstvo, o plačilu
stroškov za vzdrževanje melioracijskih objektov in naprav.
123. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati odlok o
določitvi vrednosti točke za izračun odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda (Uradni
list RS, št. 7/91-I).
124. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah zakona o kmetijskih zemljiščih
– ZKZ-A (Uradni list RS, št. 67/2002) vsebuje naslednjo
končno določbo:
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-B (Uradni list RS, št. 36/2003) vsebuje naslednji prehodni in končno določbo:
5. člen
Postopki za odobritev pravnega posla, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se zaključijo v skladu s tem zakonom.
6. člen
Do izdaje predpisa iz 24. člena zakona se potrdilo o usposobljenosti pridobi s preizkusom znanja po veljavnem programu
kmetijskih šol.
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-C (Uradni list RS, št. 43/11) vsebuje
naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Minister, pristojen za kmetijstvo, izda podzakonske predpise iz tega zakona v roku 12 mesecev po uveljavitvi tega
zakona.
27. člen
Vlada izda podzakonske predpise iz tega zakona v roku
12 mesecev po uveljavitvi tega zakona.
28. člen
Sklepe o začetku postopkov priprave prostorskih aktov
lokalnih skupnosti, ki se sprejmejo po uveljavitvi predpisa iz
3.b člena zakona, po objavi seznama organizacij iz 3.f člena
zakona in po uveljavitvi predpisov iz enajstega in trinajstega
odstavka 3.c člena zakona, lokalne skupnosti do vzpostavitve
prostorskega informacijskega sistema v skladu z zakonom, ki
ureja prostorsko načrtovanje, posredujejo ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo.
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29. člen
V postopkih prostorskega načrtovanja lokalnih skupnosti,
v katerih so bili sklepi o začetku postopka priprave prostorskega
akta sprejeti pred uveljavitvijo predpisa iz 3.b člena zakona, pred
objavo seznama organizacij iz 3.f člena zakona in pred uveljavitvijo predpisov 3.c člena zakona, ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, pri izdaji smernic in mnenj obravnava načrtovane posege
tako na najboljša kot tudi na druga kmetijska zemljišča v skladu
s 6. in 44. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list
RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP) ter
na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi.
30. člen
Če za lokalno skupnost iz četrtega odstavka 3.e člena
zakona območja trajno varovanih in ostalih kmetijskih zemljišč
še niso določena v prostorskem aktu, pobudnik pri pripravi pobude za pripravo državnega prostorskega načrta namesto tega
upošteva predlog območij trajno varovanih in ostalih kmetijskih
zemljišč iz strokovnih podlag iz 3.c člena zakona. Če strokovne
podlage še niso izdelane, se pobuda za pripravo državnega
prostorskega načrta pripravi tako, da se ob upoštevanju tretjega odstavka 3.e člena zakona prostorske ureditve državnega
pomena v čim manjši meri umeščajo na območja izvedenih
agrarnih operacij, v bližino vodnih virov, primernih za namakanje, in na območja trajnih nasadov.
31. člen
Smernice in mnenja ministrstva, pristojnega za kmetijstvo,
izdana v postopkih priprave prostorskih aktov, ki ob uveljavitvi
tega zakona še niso končani, se še naprej uporabljajo, razen v
delu, ki se nanaša na nadomeščanje kmetijskih zemljišč.
32. člen
Do vzpostavitve prostorskega informacijskega sistema v
skladu z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje, organi iz
prvega odstavka 3.h člena zakona podatke o zneskih plačanih
odškodnin zaradi spremembe namembnosti in o površinah
zemljiških parcel, za katere je bila plačana odškodnina zaradi
spremembe namembnosti, po pravnomočnosti gradbenega
dovoljenja vnesejo v začasno evidenco, ki jo vodi ministrstvo,
pristojno za kmetijstvo.
33. člen
Ne glede na 3.g in prvi odstavek 3.i člena zakona se
odškodnina zaradi spremembe namembnosti odmeri za gradnjo objektov, načrtovanih z državnimi prostorskimi načrti, ter
za gradnjo objektov s področja športa, zdravstva, šolstva,
socialnega varstva, znanosti, kulture, prometne, energetske,
komunalne in vodne infrastrukture, katerih investitor je država
ali lokalna skupnost:
– v višini 30 odstotkov od predpisane odškodnine iz
3.g oziroma prvega odstavka 3.i člena zakona, če investitor
vloži vlogo za izdajo dovoljenja za gradnjo objekta od uveljavitve tega zakona do 31. decembra 2011;
– v višini 50 odstotkov od predpisane odškodnine iz
3.g oziroma prvega odstavka 3.i člena zakona, če investitor
vloži vlogo za izdajo dovoljenja za gradnjo objekta od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012;
– v višini 70 odstotkov od predpisane odškodnine iz
3.g oziroma prvega odstavka 3.i člena zakona, če investitor
vloži vlogo za izdajo dovoljenja za gradnjo objekta od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2013.
34. člen
V postopkih za izdajo dovoljenja za gradnjo, začetih pred
uveljavitvijo tega zakona, se določbe o odškodnini zaradi spremembe namembnosti ne uporabljajo.
35. člen
Določba tretje alinee prvega odstavka 7. člena zakona
se za posamezno lokalno skupnost začne uporabljati z dnem
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uveljavitve prostorskega akta lokalne skupnosti, iz katerega
so razvidna območja, primerna za odpravljanje zaraščanja.
36. člen
Postopki agrarnih operacij, ki so bili začeti do uveljavitve tega zakona, se končajo po dosedanjih predpisih.
37. člen
Za obstoječe velike namakalne sisteme, ki so v lasti
Republike Slovenije, se kot upravičenci za dodelitev vodne
pravice v skladu z zakonom, ki ureja vode, štejejo upravljavci
teh sistemov.
38. člen
Po izbrisu podatkov o katastrski kulturi in katastrskem
razredu v skladu z zakonom, ki ureja evidentiranje nepremičnin, se določbe zakona, ki se nanašajo na te podatke,
uporabljajo tako, da se namesto teh podatkov smiselno
uporabljajo podatki o boniteti zemljišč.
39. člen
Lokalna skupnost lahko izjemoma, če to ni v nasprotju
s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja občine in če
je sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje (v nadaljnjem besedilu: OPPN), sprejet najpozneje
do 30. junija 2013, z OPPN na kmetijskih zemljiščih brez
spremembe namenske rabe načrtuje kmetijske objekte, ki
so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti in so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov
uvrščeni v naslednje skupine:
– 12711 – stavbe za rastlinsko pridelavo, če je način
pridelave neposredno vezan na kmetijsko zemljišče;
– 12712 – stavbe za rejo živali, razen objektov, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje po predpisu,
ki ureja vrste posegov v okolje, za katere je treba izvesti
presojo vplivov na okolje;
– 12713 – stavbe za spravilo pridelka, vendar le v
okviru ali neposredni bližini območja, na katerem že stojijo
stavbe in gospodarska poslopja kmetije, razen vinskih kleti
in zidanic.
Kmetijske objekte iz prejšnjega odstavka se načrtuje
na zemljiščih nekmetijske namenske rabe, če to ni mogoče,
pa v bližini obstoječe lokacije kmetijskega gospodarstva, in
sicer prvenstveno na kmetijskih zemljiščih nižjih bonitet.
V postopek priprave OPPN iz prvega odstavka tega
člena so lahko vključene le pobude kmetijskih gospodarstev,
ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev po zakonu,
ki ureja kmetijstvo, in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) v primeru kmetije po zakonu, ki ureja kmetijstvo,
mora ta kmetija imeti:
– neprekinjeno dve leti pred vložitvijo vloge iz četrtega
odstavka tega člena najmanj enega člana kmetije, ki je pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali
– nosilca kmetije v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ki je pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet in
je pridobil sredstva iz programa razvoja podeželja kot mladi
prevzemnik kmetije;
b) v primeru kmetijskega gospodarstva, organiziranega
kot samostojni podjetnik ali pravna oseba, mora to kmetijsko
gospodarstvo v letu pred vložitvijo vloge iz četrtega odstavka
tega člena z opravljanjem kmetijske dejavnosti doseči:
– najmanj 60 odstotkov svojega letnega dohodka, pri
čemer mora biti ta dohodek večji od 20.000 eurov, ali
– letni dohodek v višini najmanj 500.000 eurov.
Za ugotovitev izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka kmetijska gospodarstva vložijo vlogo na ministrstvo,
pristojno za kmetijstvo, najpozneje do 31. marca 2012. Vlogi
je treba priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke a)
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oziroma iz točke b) prejšnjega odstavka. O vlogi ministrstvo,
pristojno za kmetijstvo, odloči z odločbo.
Pobudo iz tretjega odstavka tega člena, ki ji mora biti
priložena odločba ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, da
kmetijsko gospodarstvo izpolnjuje predpisane pogoje, se
lahko vloži na lokalno skupnost do 31. decembra 2012.
Območje OPPN iz drugega odstavka tega člena obsega
zemljišča, namenjena gradnji objektov iz prvega odstavka
tega člena, in zemljišča, ki so potrebna za njihovo redno
rabo, lahko pa tudi več takšnih zemljišč na širšem območju
občine, ki niso nujno medsebojno prostorsko povezana.
OPPN se pripravi ob upoštevanju usmeritev iz državnih
in občinskih strateških prostorskih aktov. Glede vsebine,
priprave in sprejema OPPN se upoštevajo predpisi o prostorskem načrtovanju.
Sofinanciranje stroškov priprave OPPN za kmetijske
objekte iz prvega odstavka tega člena, ki bodo sprejeti do
31. decembra 2014, se šteje za ukrep kmetijske zemljiške
politike iz 1.b člena zakona.
Za potrebe odmere komunalnega prispevka se zemljišča v območju OPPN iz tega člena štejejo za stavbna
zemljišča.
Kmetijski objekti iz prvega odstavka tega člena se lahko
uporabljajo le v kmetijske namene.
40. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati prostorski akti v delu, ki se nanašajo na nadomeščanje
kmetijskih zemljišč.
41. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati Navodilo o strokovnih merilih za določitev zemljišč v kategorije
(Uradni list SRS, št. 45/82 in Uradni list RS, št. 59/96) in
Navodilo o določitvi zemljišč, ki so temelj proizvodnje hrane
v Republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 29/86 in Uradni list
RS, št. 59/96).
42. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati drugi
in tretji odstavek 44. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09
in 80/10 – ZUPUDPP), uporabljata pa se do uveljavitve
predpisov iz 3.b in 3.c člena zakona ter objave seznama
organizacij iz 3.f člena zakona.
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov
v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij
naselij (Uradni list RS, št. 110/08), njegove določbe, razen
tretjega stavka prvega odstavka 2. člena in tretje alinee
četrtega odstavka 4. člena, pa se uporabljajo do uveljavitve
predpisov iz 3.b in 3.c člena zakona ter objave seznama
organizacij iz 3.f člena zakona.
43. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3087.

Sklep o ponovnem opravljanju funkcije
poslanke

Na podlagi 14. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS,
št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOJF-1,
109/08 in 39/11) se je Državni zbor na seji dne 2. septembra
2011 seznanil z naslednjim

Uradni list Republike Slovenije
SKLEPOM
Katarina Kresal s prenehanjem opravljanja tekočih poslov
ministrice za notranje zadeve z dnem 2. 9. 2011 ponovno opravlja funkcijo poslanke.
Št. 020-12/11-31/4
Ljubljana, dne 2. septembra 2011
EPA 2060-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

3088.

Sklep o prenehanju opravljanja funkcije
na podlagi 14. člena Zakona o poslancih

Na podlagi 14. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS,
št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOJF-1,
109/08 in 39/11) se je Državni zbor na seji dne 2. septembra
2011 seznanil z naslednjim

SKLEPOM
Anton Anderlič, ki je opravljal funkcijo poslanca namesto
poslanke Katarine Kresal v času, ko je ta opravljala funkcijo
ministrice, z dnem 2. 9. 2011 preneha opravljati funkcijo poslanca.
Št. 020-12/11-31/5
Ljubljana, dne 2. septembra 2011
EPA 2060-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

3089.

Sklep o prenehanju mandata poslanke
Državnega zbora

Na podlagi 9. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS,
št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOJF-1,
109/08 in 39/11) se je Državni zbor na seji dne 2. septembra
2011 seznanil z naslednjim

SKLEPOM
Državni zbor ugotavlja, da je poslanka Katarina Kresal
podala izjavo, da odstopa s funkcije poslanke Državnega zbora, zato ji v skladu s tretjim odstavkom 202. člena Poslovnika
državnega zbora ter s šesto alinejo prvega odstavka in drugim
odstavkom 9. člena Zakona o poslancih preneha mandat z
dnem 2. 9. 2011.
Št. 020-12/11-31/6
Ljubljana, dne 2. septembra 2011
EPA 2060-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
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3090.

Sklep o potrditvi poslanskega mandata
na podlagi 17. člena Zakona o volitvah
v državni zbor

Na podlagi 7. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS,
št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOJF-1,
109/08 in 39/11) in 17. člena Zakona o volitvah v državni zbor
(Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in
54/07 – odločba US) ter 112. člena Poslovnika državnega
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in
105/10) je Državni zbor na seji dne 2. septembra 2011 sprejel

SKLEP
Potrdi se poslanski mandat Antonu Anderliču, rojenemu
4. 6. 1956, stanujočemu v Ljubljani, Resljeva cesta 35.
Št. 020-02/11-48/4
Ljubljana, dne 2. septembra 2011
EPA 2084-V
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.
Podpredsednik

3091.

Sklep o prenehanju funkcije predsednika
Državnega zbora

Na podlagi 112. in 202. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in
105/10) se je Državni zbor na seji dne 2. septembra 2011
seznanil z naslednjim

SKLEPOM
Državni zbor ugotavlja, da je dr. Pavel Gantar dne 31. 8.
2011 podal izjavo o odstopu s funkcije predsednika Državnega zbora, zato mu z 2. 9. 2011 preneha funkcija predsednika
Državnega zbora.
Št. 020-02/11-46/2
Ljubljana, dne 2. septembra 2011
EPA 2069-V
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.
Podpredsednik
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3093.

Uredba o merilih za uvrstitev dela z gensko
spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu
v varnostni razred in o zadrževalnih ter drugih
varnostnih ukrepih za posamezen varnostni
razred

Na podlagi tretjega odstavka 14. člena Zakona o ravnanju
z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št. 23/05 –
uradno prečiščeno besedilo in 21/10) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o merilih za uvrstitev dela z gensko
spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu
v varnostni razred in o zadrževalnih
ter drugih varnostnih ukrepih za posamezen
varnostni razred
1. člen
(vsebina)
Ta uredba v skladu z Direktivo 2009/41/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o uporabi gensko
spremenjenih mikroorganizmov v zaprtih sistemih (UL L št. 125
z dne 21. 5. 2009, str. 75) določa merila za uvrstitev dela z
gensko spremenjenimi organizmi (v nadaljnjem besedilu: GSO)
v zaprtem sistemu v ustrezen varnostni razred, zadrževalne in
druge varnostne ukrepe, pravila ravnanja ter druge pogoje za
delo z GSO v posameznem varnostnem razredu.
2. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. prejemni organizem je celica ali organizem, ki sprejema
genski material iz izvornega organizma ali okolja, ga podvaja in
lahko izrazi informacijo ter jo prenaša na potomce;
2. starševski organizem je prejemni organizem pred izvedeno gensko spremembo;
3. izvorni organizem je organizem, iz katerega se pridobi
genski material za prenos v prejemni organizem;
4. vektor je prenašalec genskega materiala ali ustreznih
celičnih sestavin iz izvornega organizma v prejemni organizem;
5. vključek je genski material, ki se vključi v vektor.
3. člen
(merila)

3092.

Sklep o izvolitvi predsednika Državnega zbora

Na podlagi 84. člena Ustave Republike Slovenije ter 14.,
112. in 199. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je Državni
zbor na seji dne 2. septembra 2011 sprejel

SKLEP
o izvolitvi predsednika Državnega zbora
Za predsednika Državnega zbora se izvoli Ljubo Germič.
Št. 020-02/11-47/2
Ljubljana, dne 2. septembra 2011
EPA 2083-V
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.
Podpredsednik

(1) Merila za uvrščanje del z GSO v zaprtem sistemu (v
nadaljnjem besedilu: delo z GSO) v varnostne razrede izhajajo
iz ravni tveganja, ki ga GSO in delo z njimi predstavljajo za
zdravje ljudi in okolje.
(2) Merila za delo z GSO se uporabijo za uvrstitev dela
z GSO v enega od štirih varnostnih razredov glede na raven
tveganja, ki se ugotovi in ovrednoti z oceno tveganja, izdelano
za nameravano delo z GSO.
(3) Če je GSO kombinacija organizmov, se delo z GSO
uvrsti v ustrezni razred glede na tveganje, ki ga predstavljajo
ti organizmi.
4. člen
(prvi varnostni razred)
Delo z GSO se lahko uvrsti v prvi varnostni razred, če so
izpolnjena vsa naslednja merila:
– prejemni organizem, starševski organizem, izvorni organizem, vektor, vključek in novonastali GSO ne povzročajo
bolezni ali sprememb pri zdravih ljudeh, živalih ali rastlinah,
vključno z alergijskimi in toksičnimi učinki;
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– prejemni organizem, starševski organizem, izvorni organizem, vektor, vključek in novonastali GSO ne povzročajo
škodljivih učinkov v okolju ter ne ogrožajo biotske raznovrstnosti ali naravnega ravnovesja;
– vektor in vključek pri novonastalem GSO ne omogočita
pojava takega fenotipa, ki bi povzročil bolezni pri ljudeh, živalih ali rastlinah ali škodljive učinke v okolju ali ogrožal biotsko
raznovrstnost ali naravno ravnovesje;
– novonastali GSO se ne razmnožuje in ne križa z drugimi v naravi prisotnimi vrstami, če je nenamerno sproščen v
okolje;
– škodljivih učinkov zaradi naravnega prenosa vnesenega
genskega materiala v druge organizme ni;
– vektor spada med varne vektorje, ki so že dolgo v uporabi
in po znanih podatkih ne predstavljajo biološke nevarnosti, in
– prejemni organizmi niso evkariontske celice, ki bi se
lahko spontano regenerirale v višje organizme.
5. člen
(drugi varnostni razred)
Delo z GSO se uvrsti v drugi varnostni razred, če je izpolnjeno najmanj eno od naslednjih meril:
– prejemni organizem, starševski organizem, izvorni organizem, vektor, vključek ali novonastali GSO lahko povzroči
bolezni pri ljudeh, živalih ali rastlinah in je lahko nevaren za
njihovo zdravje;
– učinkovito preprečevanje ali zdravljenje bolezni je na
voljo;
– ob nenamernem sproščanju prejemnega organizma,
starševskega organizma, izvornega organizma, vektorja,
vključka ali novonastalega GSO je tveganje za okolje, biotsko
raznovrstnost in naravno ravnovesje majhno, morebitni škodljivi
učinki v okolju pa so popravljivi;
– ob nenamernem sproščanju v okolje je novonastali
GSO sposoben za razmnoževanje in križanje z drugimi v naravi
prisotnimi vrstami, vendar to ob uporabi ustreznih zadrževalnih
ukrepov ne ogrozi biotske raznovrstnosti ali naravnega ravnovesja ali
– škodljivi učinki zaradi naravnega prenosa vnesenega
genskega materiala v druge organizme so mogoči, vendar ne
ogrozijo biotske raznovrstnosti ali naravnega ravnovesja.
6. člen
(tretji varnostni razred)
Delo z GSO se uvrsti v tretji varnostni razred, če je izpolnjeno najmanj eno od naslednjih meril:
– prejemni organizem, starševski organizem, izvorni organizem, vektor, vključek ali novonastali GSO lahko povzroči
hude bolezni pri ljudeh, živalih ali rastlinah in predstavlja veliko
tveganje za njihovo zdravje;
– učinkovito preprečevanje ali zdravljenje je navadno
težko dostopno ali ni na voljo;
– ob nenamernem sproščanju v okolje prejemni organizem, starševski organizem, izvorni organizem, vektor, vključek
ali novonastali GSO povzroči škodljive učinke, ki predstavljajo
zmerno tveganje za okolje;
– ob nenamernem sproščanju v okolje je novonastali
GSO sposoben za razmnoževanje in križanje z drugimi v naravi prisotnimi vrstami, ogroža biotsko raznovrstnost ali poruši
naravno ravnovesje ali
– ob morebitnem naravnem prenosu vnesenega genskega
materiala v druge organizme se pojavijo škodljivi učinki, ki ogrozijo biotsko raznovrstnost ali porušijo naravno ravnovesje.
7. člen
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smrtno bolezen ali smrt pri človeku, živali ali rastlini in predstavlja zelo visoko tveganje za njihovo zdravje;
– učinkovitega preprečevanja ali zdravljenja ni na voljo;
– ob nenamernem sproščanju v okolje prejemni organizem, starševski organizem, izvorni organizem, vektor, vključek
ali novonastali GSO predstavlja veliko okoljsko tveganje;
– morebitni škodljivi učinki v okolju so nepopravljivi, ogrožena je biotska raznovrstnost ali naravno ravnovesje.
8. člen
(zadrževalni in drugi varnostni ukrepi)
(1) Prijavitelj mora pri vsakem delu z GSO zagotoviti vse
potrebne zadrževalne in druge varnostne ukrepe (v nadaljnjem
besedilu: zadrževalni ukrepi), da se prepreči stik GSO z ljudmi
in okoljem zunaj zaprtega sistema ter prenos genskega materiala iz zaprtega sistema v okolje.
(2) Zadrževalni ukrepi iz prejšnjega odstavka so zlasti:
– biološki ukrepi, ki preprečujejo prenos genske spremembe v organizmu na druge organizme po biološki poti,
– fizični ukrepi, ki preprečujejo stik GSO z ljudmi zunaj
zaprtega sistema in okoljem s fizičnimi zaporami,
– kemični ukrepi, ki inaktivirajo ali uničijo GSO s kemičnimi procesi, in
– organizacijski ukrepi, ki obsegajo sistem dela v zaprtem
sistemu in aktivnosti, povezane z zagotavljanjem varnega dela.
9. člen
(zadrževalni ukrepi glede na vrsto prostora)
(1) Prijavitelj mora zagotoviti zadrževalne ukrepe glede
na vrsto prostora, v katerem bo delo z GSO potekalo, vrsto in
značilnosti GSO ter način uporabe.
(2) Za delo z GSO v laboratoriju so obvezni zadrževalni
ukrepi, določeni v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Za delo z GSO v rastni komori ali rastlinjaku so poleg
ukrepov iz priloge 1 te uredbe obvezni tudi ukrepi, določeni v
prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek so za delo z GSO v rastni komori ali rastlinjaku, ki ne vključuje gensko spremenjenih
mikroorganizmov, obvezni le ukrepi iz priloge 2 te uredbe.
(5) Za delo z GSO v enoti za delo z živalmi so poleg
ukrepov iz priloge 1 te uredbe obvezni tudi ukrepi, določeni v
prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek so za delo z GSO v enoti
za delo z živalmi, ki ne vključuje gensko spremenjenih mikroorganizmov, obvezni le ukrepi iz priloge 3 te uredbe.
(7) Za delo z GSO v namensko opremljenem prostoru,
ki ni laboratorij, so obvezni zadrževalni ukrepi, določeni v
prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe. Če tako izhaja iz ocene
tveganja, je treba pri delu v takem prostoru upoštevati tudi
ukrepe iz priloge 1 te uredbe.
10. člen
(zadrževalni ukrepi glede na varnostni razred)
Prijavitelj mora glede na uvrstitev dela z GSO v varnostni
razred zagotoviti ustrezne ukrepe iz prilog te uredbe, in sicer
ukrepe:
– zadrževalne stopnje 1 pri delu z GSO iz prvega varnostnega razreda,
– zadrževalne stopnje 2 pri delu z GSO iz drugega varnostnega razreda,
– zadrževalne stopnje 3 pri delu z GSO iz tretjega varnostnega razreda ali
– zadrževalne stopnje 4 pri delu z GSO iz četrtega varnostnega razreda.

(četrti varnostni razred)

11. člen

Delo z GSO se uvrsti v četrti varnostni razred, če je izpolnjeno najmanj eno od naslednjih meril:
– prejemni organizem, starševski organizem, izvorni organizem, vektor, vključek ali novonastali GSO povzroči pogosto

Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), lahko prijavitelju dovoli, da ustrezno stopnjo
varstva pred tveganjem pri delu z GSO zagotovi s kombinacijo

(kombinacija zadrževalnih ukrepov)
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ukrepov iz dveh različnih zadrževalnih stopenj iz prejšnjega
člena ali da določenega predpisanega zadrževalnega ukrepa ne izvede, če na podlagi vloge prijavitelja ugotovi, da bo
tako zagotovljena primerna stopnja varnosti pred tveganjem
za zdravje ljudi in okolje.
12. člen
(uporaba načel dobre prakse)
Prijavitelj mora zagotoviti, da zadrževalne ukrepe dopolnjuje uporaba načel dobre delovne, laboratorijske ali proizvodne prakse, in jih v načrtu zadrževalnih ukrepov tudi opisati.
13. člen
(znak za biološko varnost)
(1) Pri delu z GSO, uvrščenih v drugi, tretji ali četrti varnostni razred, je treba uporabljati znak za biološko nevarnost, določen s predpisi, ki urejajo varovanje delavcev pred tveganjem
zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu.
(2) Znak za biološko nevarnost je treba namestiti na vhodna vrata zaprtega sistema za delo z GSO iz drugega, tretjega
ali četrtega varnostnega razreda.
14. člen
(usposobljenost osebja pri delu z GSO)
(1) Prijavitelj mora zagotoviti, da je osebje, ki dela z GSO,
za to usposobljeno.
(2) Prijavitelj mora zagotoviti začetno in redno izobraževanje in usposabljanje osebja, predvsem glede upravljanja
opreme, higienskih in individualnih varnostnih ukrepov za preprečitev tveganja za zdravje osebja, zadrževalnih ukrepov pri
delu z GSO, morebitnega tveganja za zdravje ljudi in okolje ter
ukrepov ob izrednem dogodku ali nesreči.
(3) Prijavitelj mora voditi evidenco o izobraževanju in
usposabljanju iz prejšnjega odstavka.

Št.

71 / 9. 9. 2011 /

Stran

9501

18. člen
(nadzor in monitoring)
(1) Prijavitelj mora vsaj enkrat letno zagotoviti nadzor nad
izvajanjem zadrževalnih ukrepov, njihove skladnosti z načrtom
iz prvega odstavka 16. člena te uredbe in njihove učinkovitosti
ter o tem voditi evidenco.
(2) Pri delu z GSO iz tretjega ali četrtega varnostnega razreda mora prijavitelj zagotoviti izvajanje monitoringa prisotnosti GSO v neposredni okolici zaprtega sistema. Obseg in način
izvajanja monitoringa se določita v dovoljenju za delo z GSO.
(3) Učinkovitost zadrževalnih ukrepov je treba preveriti
tudi, če se v zaprtem sistemu izvede sprememba prostorov
ali opreme ali druga sprememba, ki lahko vpliva na raven
tveganja.
19. člen
(obratovalni dnevnik)
(1) Prijavitelj mora zagotoviti, da se o delu z GSO vodi
obratovalni dnevnik, ter določiti osebo, ki je odgovorna za njegovo vodenje in hranjenje.
(2) V obratovalni dnevnik se poleg osnovnih podatkov o
GSO in postopkih pri delu z njimi vpisujejo zlasti podatki o ravnanju z odpadki in odpadnimi vodami, o izvajanju in rezultatih
monitoringa iz prejšnjega člena ter o morebitnih napakah in
izrednih dogodkih pri delu.
(3) Obratovalni dnevnik iz prvega odstavka tega člena
se vodi kot knjiga z oštevilčenimi stranmi in se hrani ves čas
dela z GSO v zaprtem sistemu ter še deset let po njegovem
zaključku.
20. člen
(poročilo o delu z GSO)

Prijavitelj mora zagotoviti varnost osebja pri delu z GSO
in potrebne ukrepe za preprečitev tveganja za njihovo zdravje
skladno s predpisi, ki urejajo varovanje delavcev pred tveganjem zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu,
če zagotavljajo višjo raven varnosti in zdravja pri delu kakor
zadrževalni ukrepi, določeni s to uredbo.

(1) Prijavitelj mora vsako leto za preteklo koledarsko
leto izdelati poročilo o delu z GSO v zaprtem sistemu in ga do
31. marca tekočega leta poslati ministrstvu.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati zlasti:
– osnovne podatke o delu z GSO iz prijav in GSO iz prvega varnostnega razreda, s katerimi je prijavitelj začel delati
po oddaji prijave;
– osnovne podatke o delu z organizmi, ki niso GSO;
– podatke o izrednih dogodkih in nesrečah;
– podatke o ravnanju z odpadki in odpadnimi vodami;
– rezultate monitoringa iz 18. člena te uredbe.

16. člen

21. člen

15. člen
(varnost osebja pri delu z GSO)

(načrt zadrževalnih ukrepov)
(1) Prijavitelj mora imeti za delo z GSO izdelan načrt
zadrževalnih ukrepov, ki jih je treba izvajati v zaprtem sistemu,
in določiti osebo, ki je odgovorna za njegovo hranjenje, dopolnjevanje in nadzor nad uresničevanjem.
(2) Kopija načrta iz prejšnjega odstavka mora biti lahko
dostopna vsem osebam, ki delajo z GSO.
(3) Načrt iz prvega odstavka tega člena z vsemi dopolnitvami je treba v pisni in elektronski obliki hraniti ves čas dela z
GSO in še deset let po njegovem zaključku.
17. člen
(pisna navodila)
(1) Prijavitelj mora imeti pisna navodila za delo v zaprtem
sistemu in za delo z GSO ter zagotoviti, da so z njimi seznanjene vse osebe, ki delajo v tem sistemu.
(2) Navodila iz prejšnjega odstavka obsegajo predvsem
opis ukrepov za preprečitev tveganja za zdravje osebja, opis
postopkov in aktivnosti, povezanih z ravnanjem z odpadki,
odvajanjem odpadnih voda, čiščenjem in razkuževanjem prostorov, ter drugih postopkov, ki jih je treba izvajati skladno z
načrtom iz prejšnjega člena, pa tudi opis ukrepov ob morebitnih
napakah pri delu, izrednem dogodku ali nesreči.

(odgovorne osebe za nadzor in varnost)
(1) Prijavitelj mora pred začetkom dela z GSO določiti eno
ali več oseb, ki so odgovorne za nadzor in varnost v prostorih,
kjer poteka delo z GSO.
(2) Naloge osebe iz prejšnjega odstavka so zlasti:
– sodelovanje pri uvajanju splošnih varnostnih ukrepov in
nadzor nad njihovim izvajanjem;
– sodelovanje pri uvajanju načel dobre delovne, laboratorijske ali proizvodne prakse in nadzor nad njihovo uporabo;
– sodelovanje pri pripravi načrta ukrepov ob izrednem
dogodku in načrta ukrepov za primer nesreče ter redno preverjanje njune ustreznosti;
– seznanjanje osebja s splošnimi varnostnimi ukrepi ter
z načrtom ukrepov ob izrednem dogodku in načrtom ukrepov
za primer nesreče;
– zagotavljanje ukrepov za varnost osebja pri delu z GSO
in preprečitev tveganja za zdravje;
– obveščanje prijavitelja in pristojnih organov ob izrednem
dogodku in nesreči ter
– druge naloge v zvezi z nadzorom in varnostjo v skladu
s pooblastili upravljavca.
(3) Oseba iz prvega odstavka tega člena mora imeti strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu skladno s predpisi, ki
urejajo varnost in zdravje pri delu, ter ustrezno znanje o delu
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z GSO, da je zagotovljeno zanesljivo opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka.
22. člen
(odgovorna oseba za biološko varnost)
(1) Prijavitelj mora imeti v delovnem ali pogodbenem razmerju osebo, ki je odgovorna za biološko varnost v organizaciji
(v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec za biološko varnost).
(2) Naloge pooblaščenca za biološko varnost so zlasti:
– spremljanje razvoja na področju dela z GSO ter seznanjanje prijavitelja in osebja z njim;
– seznanjanje prijavitelja in svetovanje v zvezi z novimi
spoznanji in informacijami, ki lahko vplivajo na raven tveganja
ali uvrstitev dela z GSO v varnostni razred;
– svetovanje in sodelovanje pri pripravi ocen tveganja za
nameravano delo z GSO;
– dajanje mnenj in predlogov v zvezi z zadrževalnimi ukrepi ter sodelovanje pri pripravi načrta iz 16. člena te uredbe;
– redno preverjanje izvajanja zadrževalnih ukrepov in
opreme ter poročanje upravljavcu o ugotovljenih težavah ali
napakah;
– priprava navodil iz 17. člena te uredbe;
– zagotavljanje rednega izobraževanja in usposabljanja
za osebje, ki dela v zaprtem sistemu;
– priprava poročil iz 20. člena te uredbe;
– obveščanje javnosti o delu z GSO;
– sodelovanje z osebo, odgovorno za nadzor in varnost,
in
– druge naloge v zvezi z zagotavljanjem biološke varnosti
v skladu s pooblastili upravljavca.
(3) Prijavitelj mora pooblaščencu za biološko varnost
omogočiti strokovno neodvisno opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka in zagotoviti dostop do vseh potrebnih
podatkov.
(4) Prijavitelj lahko imenuje za pooblaščenca za biološko
varnost le osebo, ki ima univerzitetno izobrazbo naravoslovne,
tehnične, biotehnične ali medicinske smeri in ustrezne izkušnje
z delom z GSO, da je zagotovljeno zanesljivo opravljanje nalog
iz drugega odstavka tega člena.
(5) O imenovanju pooblaščenca za biološko varnost ali o
njegovi razrešitvi mora prijavitelj obvestiti ministrstvo.
23. člen
(odbor za varnost pri delu)
(1) Če se bodo v zaprtem sistemu opravljala dela z GSO
iz tretjega ali četrtega varnostnega razreda, mora prijavitelj
imenovati odbor za varnost pri delu kot posvetovalni organ,
ki pomaga pooblaščencu za biološko varnost pri opravljanju
njegovih nalog iz prejšnjega člena.
(2) Odbor iz prejšnjega odstavka ima najmanj tri člane,
poleg predstavnika prijavitelja morajo biti člani odbora zunanji
strokovnjaki za ravnanje z GSO in predstavniki lokalne skupnosti, na območju katere je zaprti sistem.
(3) Člani odbora morajo biti stalno seznanjeni z delom z
GSO v zaprtem sistemu, z izvajanjem zadrževalnih ukrepov
in z načrtom ob izrednem dogodku in načrtom za primer
nesreče.
(4) Odbor iz prvega odstavka tega člena lahko imenuje
tudi prijavitelj zaprtega sistema, v katerem se bodo opravljala dela z GSO iz prvega ali drugega varnostnega razreda.
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24. člen
(vodja projekta)
(1) Prijavitelj mora za vsak projekt, ki vključuje delo z
GSO, imenovati vodjo projekta, ki načrtuje, vodi in nadzira delo
z GSO ves čas izvajanja projekta, ter njegovega namestnika.
(2) Vodja projekta je odgovoren zlasti za:
– pripravo in vodenje predpisane dokumentacije za posamezno delo z GSO,
– vodenje in nadziranje aktivnosti, povezanih z delom z
GSO,
– vodenje seznama osebja, ki dela z GSO,
– sodelovanje pri pripravi navodil iz 17. člena te uredbe in
seznanjanje osebja z njimi in
– sodelovanje pri pripravi poročil iz 20. člena te uredbe.
(3) Vodja projekta mora pooblaščenca za biološko varnost
obvestiti o vsaki spremembi glede dela z GSO, ki ga vodi, in o
kakršnih koli novih informacijah ali podatkih, ki lahko vplivajo
na raven tveganja.
(4) Vodja projekta ali njegov namestnik iz prvega odstavka
tega člena mora biti med delom z GSO ves čas prisoten.
(5) Vodja projekta in njegov namestnik morata imeti ustrezno strokovno izobrazbo in ustrezne izkušnje z delom z GSO
ter znanje o ukrepih za zagotavljanje varnosti pred tveganjem
za zdravje ljudi in okolje.
(6) Prijavitelj lahko za vodjo posameznega projekta, ki
vključuje delo z GSO, imenuje pooblaščenca za biološko varnost, če izpolnjuje predpisane pogoje.
25. člen
(sporočanje sprememb)
Prijavitelj mora nemudoma pisno obvestiti ministrstvo o:
– vsaki spremembi firme ali imena ali sedeža ali naslova
prijavitelja,
– prenehanju delovanja zaprtega sistema ali
– prenehanju prijavitelja.
26. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,
pristojni za varstvo okolja.
27. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
merilih za uvrstitev dela z gensko spremenjenimi organizmi v
zaprtem sistemu v varnostni razred in zadrževalnih ter drugih
varnostnih ukrepih za posamezni varnostni razred (Uradni list
RS, št. 33/04).
28. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-39/2011
Ljubljana, dne 1. septembra 2011
EVA 2011-2511-0019
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
Priloga
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PRILOGA 1
Zadrževalni ukrepi za delo z GSO v laboratoriju
Tehniþne zahteve
1

Laboratorijski oddelek:
izolacija1
2 Možnost zatesnitve
laboratorija ob zaplinjenju
Oprema
3 Površine, ki so odporne
zoper vodo, kisline, baze,
topila, razkužila, sredstva za
dekontaminacijo in ki se
lahko þistijo
4 Vstop v laboratorij skozi
zraþno komoro2
5 Podtlak glede na tlak v
neposrednem okolju
6 Izpust in dovod zraka v
laboratorij naj bosta skozi
filter HEPA4
7 Delovno mesto osebe,
odgovorne za biološko
varnost*
8 Avtoklav

Sistem dela
9 Omejen dostop
10 Znak za biološko nevarnost
na vratih
11 Posebni ukrepi za nadzor
nad razširjanjem aerosolov
12 Prha

1

1
ni obvezno

Zadrževalne stopnje
2
3
ni obvezno
obvezno

4
obvezno

ni obvezno

ni obvezno

obvezno

obvezno

obvezno
(delovne
površine)

obvezno
(delovne
površine)

obvezno
(delovne
površine, tla)

obvezno
(delovne
površine, tla,
stene in strop)

ni obvezno

ni obvezno

po izbiri

obvezno

ni obvezno

ni obvezno

obvezno

ni obvezno

ni obvezno

ni obvezno

po izbiri

obvezno razen
za3
obvezno HEPA
- odvod zraka
razen za3
obvezno

na isti lokaciji,
na kateri je
laboratorij (on
site)

v stavbi

na oddelku6

ni obvezno
po izbiri

obvezno
obvezno

obvezno
obvezno

obvezno
obvezno

ni obvezno

obvezno –
minimizirati
ni obvezno

obvezno –
prepreþiti
po izbiri

obvezno –
prepreþiti
obvezno in
opraviti
dekontaminacijo

ni obvezno

obvezno5
HEPA - izpust
in dovod zraka
obvezno

v laboratoriju =
avtoklav – z
enosmernim
pretokom
materiala
(double ended)

Izolacija: laboratorij je loþen od drugih prostorov v isti stavbi oz. je v loþeni stavbi.
Zraþna komora: obvezen vstop skozi zraþno komoro, ki je od laboratorija izoliran prostor. ýista stran
zraþne komore mora biti loþena od strani, za katero veljajo omejevalni ukrepi, s prostori za preoblaþenje in
prhanje ter po možnosti z vrati, ki se neprepustno zapirajo.
3
Dejavnosti, pri katerih ni prenosa po zraku.
4
HEPA "High Efficiency Particulate Air" – sistem za zelo uþinkovito zadrževanje delcev.
5
ýe se uporabljajo virusi, ki jih filtri HEPA ne zadržijo, veljajo za odvajani zrak posebne zahteve.
6
Z validiranimi postopki, ki omogoþajo varen prenos materiala v avtoklav zunaj laboratorija in zagotavljajo
enakovredno stopnjo zašþite.
* Samo za delo z gensko spremenjenimi mikroorganizmi.
2
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pred vstopom in
izstopom
zamenjati vso
obleko in obutev
in opraviti
dekontaminacijo
obvezno
obvezno

13 Zašþitna obleka

primerna
primerna
zašþitna obleka zašþitna obleka
in (po izbiri)
obutev

primerna
zašþitna
obleka in
obutev

14 Rokavice
15 Uþinkovit nadzor nad
vektorji (npr. glodavci in
žuželke)

ni obvezno
po izbiri

po izbiri
obvezno

obvezno
obvezno

po izbiri

obvezno

obvezno

obvezno

ni obvezno

po izbiri

obvezno

obvezno

ni obvezno

ni obvezno

obvezno

obvezno

po izbiri

po izbiri

po izbiri

obvezno

Odpadki
16 Inaktivacija GSO v vsem
materialu in odpadkih, ki so
GSO ali so prišli v stik z
GSO
17 Ustrezno odstranjevanje
odplak iz umivalnikov in
prh ter v podobnih
odplakah
Drugi ukrepi
18 Laboratorij mora imeti
svojo opremo
19 Opazovalno okno ali druga
rešitev, ki omogoþa
opazovanje ljudi v
laboratoriju
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PRILOGA 2
Zadrževalni ukrepi za delo z GSO v rastni komori ali rastlinjaku
Tehniþne zahteve

Zadrževalne stopnje
1

Stavba
1 Rastlinjak: stalen objekt7
Oprema
2 Vstop prek loþenega prostora s
samodejnim sledilnim
zapiranjem dvojnih vrat
3 Nadzor nad odtekajoþo vodo
Sistem dela
4 Ukrepi za nadzor nad
nezaželenimi vrstami, kakršne
so žuželke in drugi þlenonožci,
glodavci
5 Pri prenašanju živega materiala
med rastlinjakom/rastno komoro
in laboratorijem je treba
nadzorovati razširjanje GSO

2

3

4

ni obvezno

obvezno

obvezno

obvezno

ni obvezno

po izbiri

obvezno

obvezno

po izbiri

minimizirati8
odtok

prepreþiti odtok prepreþiti odtok

obvezno

obvezno

obvezno

obvezno

þim bolj
zmanjšati
razširjanje

þim bolj
zmanjšati
razširjanje

prepreþiti
razširjanje

prepreþiti
razširjanje

Izraza rastlinjak in rastna komora se nanašata na objekt z zidovi, streho in tlemi ter sta namenjena zlasti vzgoji
rastlin v nadzorovanem in zavarovanem okolju.

7

Rastlinjak je trajen objekt s stalnim proti vodi odpornim kritjem, kjer je prepreþen vstop odtekajoþe
površinske vode, in s samozapiralnimi vrati, ki jih je mogoþe zakleniti.
8
Kjer je mogoþ prenos prek tal.
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PRILOGA 3
Zadrževalni ukrepi za delo z GSO v enoti za delo z živalmi

Tehniþne zahteve

Objekti in naprave
1 Izoliranost enot za živali9
2 Objekti za živali10, loþeni z vrati,
ki jih je mogoþe zakleniti
3 Objekti za živali, oblikovani
tako, da olajšujejo
dekontaminacijo (material, ki je
neprepusten za vodo in se
lahko pere – kletke itd.)
4 Tla in stene, ki se lahko perejo
5 Živali, zaprte v ustreznih
objektih, kakršni so kletke,
ograde, akvariji in bazeni
6 Filtri na izolatorjih ali izoliranih
prostorih11
7 Ukrepi za nadzor nad
nezaželenimi vrstami, kakršne
so žuželke in drugi þlenonožci,
glodavci
8 Ukrepi pri prenašanju živega
materiala

9

Zadrževalne stopnje
1

2

3

4

obvezno
obvezno

obvezno
obvezno

obvezno
obvezno

obvezno
obvezno

po izbiri

po izbiri

obvezno

obvezno

po izbiri
po izbiri

po izbiri
po izbiri

obvezno
po izbiri

obvezno
obvezno

ni obvezno

po izbiri

obvezno

obvezno

po izbiri

obvezno

obvezno

obvezno

prepreþiti
razširjanje

prepreþiti
razširjanje

prepreþiti
razširjanje

prepreþiti
razširjanje

Enota za živali: stavba ali loþeno obmoþje v stavbi ali zunaj nje, vkljuþno s prostori in napravami in
drugimi prostori, kakršni so garderobe, prhe, avtoklavi, skladišþa za hrano itd.
10
Objekt za živali: objekt, ki se navadno uporablja za nastanitev živali, vkljuþno s tistimi za razplod in
poskuse, ali objekt, v katerem se opravljajo manjši kirurški posegi ali žrtvovanje živali.
11
Izolatorji: npr. prosojne škatle, v katerih so zaprte majhne živali v kletki ali zunaj nje; za veþje živali so
primernejše izolirane sobe.
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PRILOGA 4
Zadrževalni ukrepi za delo z GSO v namensko opremljenem prostoru
(npr. proizvodni obrat z bioreaktorjem)
Tehniþne zahteve

Zadrževalne stopnje
1

Splošno
1 Za življenje sposobni organizmi po izbiri
naj se zadržujejo v sistemu, ki
loþuje proces od okolja (zaprti
sistem)
2 Nadzor nad izpušnimi plini iz
ni obvezno
zaprtega sistema

3

4

obvezno

obvezno

obvezno

obvezno, þim
bolj zmanjšati
razširjanje
obvezno, þim
bolj zmanjšati
razširjanje

obvezno,
prepreþiti
razširjanje
obvezno,
prepreþiti
razširjanje

obvezno,
prepreþiti
razširjanje
obvezno,
prepreþiti
razširjanje

obvezno, z
validiranimi
postopki
prepreþiti
razširjanje

obvezno, z
validiranimi
postopki
prepreþiti
razširjanje

po izbiri

obvezno, z
validiranimi
postopki
þim bolj
zmanjšati
razširjanje
po izbiri

obvezno

obvezno

ni obvezno

po izbiri

po izbiri

obvezno

ni obvezno
obvezno
(delovne
površine, þe
so)

ni obvezno
obvezno
(delovne
površine, þe
so)

po izbiri
obvezno
(delovne
površine, þe
so, tla)

obvezno
obvezno
(delovne
površine, tla,
stene in strop)

po izbiri

po izbiri

po izbiri

obvezno

ni obvezno

ni obvezno

po izbiri

obvezno

po izbiri
3 Nadzor nad aerosoli med
vzorþenjem, dodajanjem
materiala v zaprti sistem ali
prenosom materiala v drug
zaprti sistem
4 Inaktivacija tekoþe kulture pred po izbiri
odstranitvijo iz zaprtega sistema
5 Zatesnitev naj bi bila zasnovana
tako, da þim bolj zmanjša ali
prepreþi sprošþanje
6 Nadzorovano obmoþje naj bo
zasnovano tako, da zadrži
razlitje celotne vsebine zaprtega
sistema
7 Nadzorovano obmoþje naj se
da zatesniti, da se omogoþi
zaplinjenje
Oprema
8 Vstop skozi zraþno komoro
9 Površine, ki so odporne zoper
vodo, kisline, baze, topila,
razkužila in sredstva za
dekontaminacijo ter se lahko
þistijo
10 Posebni ukrepi za ustrezno
prezraþevanje nadzorovanega
obmoþja, da se þim bolj
zmanjša kontaminacija zraka
11 V nadzorovanem obmoþju naj
se vzdržuje podtlak glede na
neposredno okolico

2

ni posebnih
zahtev
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12 Izpust in dovod zraka iz
nadzorovanega obmoþja naj
bosta skozi filter HEPA

Sistem dela
13 Zaprti sistemi naj bodo v
nadzorovanem obmoþju
14 Dostop naj bo omejen samo
na doloþeno osebje
15 Postavljeni naj bodo znaki za
biološko nevarnost
16 Osebje naj se oprha, preden
zapusti nadzorovano obmoþje
17 Zašþitna obleka

Odpadki
18 Inaktivacija GSO v vsem
materialu in odpadkih, ki so
GSO ali so prišli v stik z GSO
19 Ustrezno odstranjevanje
odplak iz umivalnikov in prh
ter v podobnih odplakah
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ni obvezno

ni obvezno

obvezno (izpust
obvezno
in dovod zraka)
(izpust
zraka, po
izbiri za
dovod zraka)

ni obvezno

po izbiri

obvezno

obvezno

ni obvezno

obvezno

obvezno

obvezno

ni obvezno

obvezno

obvezno

obvezno

ni obvezno

ni obvezno

po izbiri

obvezno

primerna
zašþitna
obleka

primerna
zašþitna
obleka in (po
izbiri) obutev

primerna
zašþitna
obleka in
obutev

pred vstopom in
izstopom
zamenjati vso
obleko in obutev
ter opraviti
dekontaminacijo

po izbiri

obvezno, z
validiranimi
postopki
ni obvezno

obvezno, z
validiranimi
postopki
obvezno

obvezno, z
validiranimi
postopki
obvezno

ni obvezno
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3094.

Uredba o mejnih vrednostih emisije
halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak
iz naprav, v katerih se uporabljajo organska
topila

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena ter za izvrševanje
prvega odstavka 82. člena in drugega odstavka 83. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o mejnih vrednostih emisije halogeniranih
hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav,
v katerih se uporabljajo organska topila
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razlakiranje, ter drugo obdelavo površin s pomočjo organskih
topil, razen kemičnega čiščenja tekstila;
– naprave za kemično čiščenje tekstila (v nadaljnjem
besedilu: naprave za kemično čiščenje), v katerih se čistijo
oblačila, dekorativni tekstil, preproge in podobne dobrine ali
razmastijo krzna, vlakna, perje in volna;
– naprave za ekstrahiranje rastlinskih olj ali živalskih maščob in rafiniranje rastlinskih olj (v nadaljnjem besedilu: naprave za ekstrahiranje), v katerih se ekstrahirajo rastlinska olja in
arome iz semen in drugih delov rastlin, predelujejo suhi ostanki
za živalsko krmo ali čistijo masti in rastlinska olja, pridobljena
iz semen in delov rastlin ali živali;
– naprave za regeneracijo adsorbentov, uporabljenih za
adsorpcijo halogeniranih organskih spojin, če niso sestavni del
naprav iz prve, druge in tretje alineje tega člena.
3. člen
(pomen izrazov)

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 1999/13/ES z dne
11. marca 1999 o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin
zaradi uporabe organskih topil v nekaterih dejavnostih in obratih
(UL L št. 85 z dne 29. 3. 1999, str. 1), zadnjič spremenjeno z
Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2008/112/ES z dne
16. decembra 2008 o spremembi direktiv Sveta 76/768/EGS,
88/378/EGS, 1999/13/ES in direktiv 2000/53/ES, 2002/96/ES in
2004/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju
in pakiranju snovi ter zmesi (UL L št. 345 z dne 23. 12. 2008, str.
68), določa posebne zahteve, povezane s preprečevanjem in
zmanjševanjem emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin
(v nadaljnjem besedilu: halogenirane organske spojine) v zrak,
in sicer:
– vrste dejavnosti in z njimi povezane naprave, za katere
se uporabljajo določbe te uredbe,
– mejne vrednosti emisij halogeniranih organskih spojin
v odpadnih plinih,
– prepoved uporabe nekaterih halogeniranih organskih
spojin,
– vrednotenje emisije halogeniranih organskih spojin in
ugotavljanje čezmerne obremenitve,
– program obratovalnega monitoringa ter pogostost in
čas vzorčenja meritev koncentracije halogeniranih organskih
spojin in
– posebne ukrepe v zvezi z zmanjšanjem tveganja za
zdravje ljudi, ki ga povzročajo emisije halogeniranih organskih
spojin.
(2) Za vprašanja o emisiji halogeniranih organskih spojin v
zrak, ki niso posebej urejena s to uredbo, in vprašanja o emisiji
drugih snovi v zrak iz naprav, za katere se uporabljajo določbe
te uredbe, se uporablja predpis, ki ureja emisije snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja, za vprašanja obratovalnega
monitoringa emisije snovi v zrak pa predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih
virov onesnaževanja.
2. člen
(uporaba)
Določbe te uredbe se uporabljajo za dejavnosti oziroma
naprave, če se v njih uporabljajo organska topila z vsebnostjo
halogeniranih organskih spojin, ki je enaka ali večja od enega
odstotka celotne mase topila (v nadaljnjem besedilu: naprava),
in sicer za:
– naprave za površinsko čiščenje materialov ali izdelkov
(v nadaljnjem besedilu: naprave za površinsko čiščenje), v
katerih se uporabljajo organska topila za odstranjevanje nečistoč s površine materialov, kar vključuje tudi razmastitev in

(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. naprava so napeljave in oprema, ki so nepremična tehnična celota, v kateri se izvaja ena ali več dejavnosti iz prejšnjega člena ali katerakoli druga dejavnost, ki je z njimi tehnično
povezana in lahko vpliva na emisije halogeniranih organskih
spojin. Za eno napravo se šteje tudi več istovrstnih naprav iz
prejšnjega člena na posameznem funkcionalno zaokroženem
območju v posesti istega upravljavca naprave, vključno s pripadajočo ali z njimi povezano infrastrukturo in tehnološkimi
postopki, v katerih se uporabljajo organska topila z vsebnostjo
halogeniranih organskih spojin, ki je enaka ali večja od enega
odstotka celotne mase topila;
2. večja sprememba uporabe organskih topil je:
– gradnja ali rekonstrukcija naprave, za katero je predpisana presoja vplivov na okolje,
– sprememba nazivne zmogljivosti naprave, ki povzroči
več kot 10-odstotno povečanje emisij halogeniranih organskih spojin, ali kakršnakoli sprememba, ki povzroči čezmerno
obremenjenost zunanjega zraka ali drugače škodljivo vpliva na
zdravje ljudi ali okolje;
3. emisija je kakršenkoli izpust halogeniranih organskih
spojin iz naprave v okolje;
4. odpadni plini so s halogeniranimi organskimi spojinami
in drugimi snovmi onesnaženi plini, ki se izpuščajo v zrak iz
naprav za čiščenje odpadnih plinov in drugih odvodnikov odpadnih plinov brez predhodnega čiščenja. Prostorninski pretok
odpadnih plinov se izraža v m3/h pri normnih pogojih;
5. mejna vrednost emisij je vrednost koncentracije halogeniranih organskih spojin v odpadnih plinih, izračunana pri
normnih pogojih, ki v enem ali več časovnih obdobjih ne sme
biti presežena;
6. vnos je količina halogeniranih organskih topil, vključno
s halogeniranimi organskimi topili v pripravkih, ki se uporabljajo
pri izvajanju dejavnosti, in halogeniranimi organskimi topili, ki
se reciklirajo v napravi ali zunaj nje, in se upošteva vsakokrat,
ko se halogenirana organska topila uporabljajo v napravi;
7. ponovna uporaba halogeniranih organskih topil je uporaba teh topil, regeneriranih v obratu za kakršnekoli tehnične
ali komercialne namene, skupaj z uporabo kot gorivo, vendar
brez upoštevanja količine regeneriranega topila, ki se odstrani
kot odpadek.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen, kot ga določa predpis, ki ureja mejne vrednosti emisije
hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila.
II. SPLOŠNE ZAHTEVE ZA NAPRAVE
4. člen
(uporaba halogeniranih ogljikovodikov)
(1) V napravah se lahko uporabljajo naslednji halogenirani ogljikovodiki: tetrakloroeten, trikloroeten ali diklorometan
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v tehnološko čisti obliki. Halogeniranim ogljikovodikom, ki se
uporabljajo v napravah, se ne smejo dodajati snovi z opozorilnimi stavki R 45, R 46, R 49, R 60 ali R 61 oziroma stavki o
nevarnosti H 340, H 350, H 350i, H 360D ali H 360F.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je v napravah za kemično čiščenje in ekstrahiranje prepovedana uporaba
trikloroetena.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je
v napravah za kemično čiščenje prepovedana tudi uporaba
diklorometana.
(4) Na podlagi vloge upravljavca naprave za uporabo
delno fluoriranih ali bromiranih ogljikovodikov v tehnološko čisti
obliki ali mešanici s trans-1-2-dikloroetenom lahko ministrstvo,
pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),
v okoljevarstvenem dovoljenju dovoli tako uporabo, če:
– se uporabljajo za površinsko čiščenje predmetov visoke
vrednosti, kot so elektronski sestavni deli, izdelava natančnih
merilnih in regulacijskih naprav in podobno in
– je iz dokumentacije, priložene k vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, razvidno, da ni mogoče pričakovati
škodljivih vplivov na okolje in da za takšno uporabo pri stanju
tehnike ni mogoče uporabiti topil, ki ne vsebujejo fluora.
(5) Za halogenirane organske spojine, izločene iz odpadnih plinov, je treba zagotoviti ponovno uporabo.
5. člen
(mejne vrednosti za nevarne halogenirane organske spojine)
(1) Upravljavec naprave, ki uporablja trikloroeten, ga mora
najpozneje do konca leta 2012, če je naprava vpisana v evidenco naprav iz 24. člena te uredbe, oziroma v roku iz okoljevarstvenega dovoljenja, če mora v skladu s to uredbo pridobiti za
obratovanje naprave okoljevarstveno dovoljenje, nadomestiti z
manj škodljivimi snovmi, če je to tehnično izvedljivo.
(2) Če se v napravi pri obdelavi materialov in izdelkov
sprošča trikloroeten, se mora pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji in obratovanju naprave zagotoviti, da masni pretok te
snovi v odpadnih plinih ne presega mejne vrednosti 10 g/h ali
da koncentracija v nerazredčenem odpadnem plinu ne presega
mejne vrednosti 2 mg/Nm3.
(3) Če se v napravi pri obdelavi materialov in izdelkov
sprošča tetrakloroeten ali diklorometan, se mora pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji in obratovanju naprave zagotoviti,
da masni pretok teh snovi v odpadnih plinih ne presega mejne
vrednosti 100 g/h ali da skupna vrednost koncentracije vseh
teh snovi v nerazredčenem odpadnem plinu ne presega mejne
vrednosti 20 mg/Nm3.
(4) Če je na funkcionalno zaokroženem območju, ki ga
upravlja isti upravljavec, več naprav, se za masni pretok iz
drugega in tretjega odstavka tega člena upošteva celotni masni
pretok, izračunan kot vsota masnih pretokov iz vseh naprav na
tem območju.
6. člen
(zahteve za varstvo zraka v okolici naprav)
(1) Pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji in obratovanju
naprav je treba zagotoviti, da se naprave lahko uporabljajo le,
če je s tehničnimi ukrepi ob uporabi najboljše razpoložljive tehnike zagotovljeno, da je koncentracija halogeniranih organskih
spojin v zraku zmanjšana v skladu z zahtevami iz te uredbe:
– v prostorih, v katerih ni naprav, vendar se v njih lahko
zadržujejo ljudje, ali
– v sosednjih prostorih, v katerih se proizvajajo, obdelujejo, dajejo v promet, uživajo ali hranijo živila.
(2) Če se v katerem od prostorov iz prejšnjega odstavka na podlagi meritev ugotovi, da je v zraku sedemdnevna
povprečna vrednost koncentracije tetrakloroetena večja od
0,1 mg/Nm3, mora upravljavec naprave o tem obvestiti ministrstvo in inšpektorja, pristojnega za varstvo okolja, ter v šestih
mesecih po tej ugotovitvi sprejeti ukrepe, s katerimi zagotovi
zmanjšanje koncentracije tetrakloroetena pod 0,1 mg/Nm3.

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
(čiščenje odpadnih plinov)
Pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji in obratovanju
naprav je treba zagotoviti, da se odpadni plini očistijo v ločevalniku hlapov in da koncentracija halogeniranih organskih
spojin v nerazredčenem očiščenem odpadnem plinu ne presega mejne vrednosti 20 mg/Nm3 oziroma 2 mg/Nm3 v primeru
trikloroetena.
8. člen
(ravnanje s halogeniranimi organskimi topili)
(1) Polnjenje naprav s halogeniranimi organskimi topili
ali pomožnimi sredstvi, ki vsebujejo halogenirane organske
spojine, in odvzem izrabljenih halogeniranih organskih topil je
treba izvesti z najboljšo razpoložljivo tehniko. Hlape halogeniranih organskih topil, ki pri tem nastajajo, je treba izsesavati in
jih utekočiniti ali jih ponovno uvajati v rezervoarje za polnjenje
naprav s halogeniranimi organskimi topili.
(2) Ostanki, ki vsebujejo halogenirane organske spojine,
se lahko iz naprav odstranijo le z zaprto pripravo.
(3) Halogenirane organske spojine ali ostanki, ki vsebujejo halogenirane organske spojine, se lahko hranijo in prevažajo
le v zaprtih posodah.
9. člen
(druge zahteve)
(1) Izsesani odpadni plini, ki vsebujejo halogenirane organske spojine, se smejo odvajati le po cevovodih, odpornih
proti tem snovem, in sicer tako, da je pri tem zagotovljen naravni odvod odpadnih plinov.
(2) Prezračevalne naprave prostorov, v katerih so naprave, morajo biti iz materiala, odpornega proti halogeniranim
organskim spojinam.
III. POSEBNE ZAHTEVE ZA POSAMEZNE VRSTE NAPRAV
a) Naprave za površinsko čiščenje
10. člen
(splošne zahteve za površinsko čiščenje)
(1) Pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji in obratovanju
naprav je treba zagotoviti:
1. da se obdelovani material ali izdelki obdelujejo v ohišju,
ki je razen odprtin, potrebnih za izsesavanje odpadnih plinov,
popolnoma zaprto in pri katerem so v skladu z najboljšo razpoložljivo tehniko uporabljene vse možnosti preprečevanja emisij
z zatesnitvijo, izločanjem halogeniranih organskih spojin ali s
spremembo postopka obdelave;
2. da koncentracija halogeniranih organskih spojin v zraku
v napravi na odvzemnem območju obdelovanega materiala ali
izdelkov iz nje ne presega mejne vrednosti 1 g/Nm3;
3. da se s samodejnim zapiranjem naprave zagotavlja, da
je odvzem obdelovanega materiala ali izdelkov z odvzemnega
območja mogoč šele, ko izmerjena vrednost koncentracije
halogeniranih organskih spojin v zraku v napravi ne presega
mejne vrednosti 1 g/Nm3.
(2) Če se zrak z odvzemnega območja naprave izsesava,
se koncentracija halogeniranih organskih spojin iz 2. točke
prejšnjega odstavka nanaša na koncentracijo v zraku v napravi
na odvzemnem območju.
11. člen
(zahteve v zvezi z vsebnostjo diklorometana)
Če se v napravi uporablja organsko topilo, ki vsebuje
več kot 50 odstotkov diklorometana, je mejna vrednost emisij
halogeniranih organskih spojin v nerazredčenem očiščenem
odpadnem plinu enaka 50 mg/Nm3.
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12. člen
(izjeme pri površinskem čiščenju)
(1) Če pri napravi, ki je namenjena odstranjevanju lakov
in barv, ni mogoče izpolniti pogojev iz 2. in 3. točke prvega
odstavka 10. člena te uredbe, je treba pri načrtovanju, gradnji
ali rekonstrukciji in obratovanju naprave zagotoviti, da se zrak
z odvzemnega območja pri odvzemu obdelanega materiala ali
izdelkov izsesava in da se z odvzetimi predmeti organsko topilo
ne raznaša v tekočem stanju.
(2) Če zaradi velikosti ali drugih lastnosti obdelovanega
materiala ali izdelkov ni mogoče izpolniti pogojev iz prvega
odstavka 10. člena te uredbe, je treba pri načrtovanju, gradnji
ali rekonstrukciji in obratovanju naprave uporabiti vse možnosti
za preprečevanje emisij halogeniranih organskih spojin v okolje
s pomočjo okrovov, zatesnitev, zračnih zaves in ločenega izsesavanja odpadnega zraka.
b) Naprave za kemično čiščenje
13. člen
(opremljenost naprave)
(1) Naprava mora biti skladna s standardom SIST EN ISO
8230 za stroje za kemično čiščenje tekstila, kar se dokazuje s
certifikatom, in mora imeti najmanj naslednje sestavne dele:
– varnostno kad za topilo,
– zaprt sistem čiščenja brez prenašanja blaga (»suho do
suhega«),
– zaprt sistem zajemanja destilacijskega ostanka,
– sistem filtriranja brez naplavljanja,
– varovanje pred prenapolnjenjem destilacijske posode,
– integrirani naknadni ločevalnik vode,
– regeneracijo topila s hladilno tehniko (kondenzacija pri
znižani temperaturi),
– samodejni časovni nadzor nad sušenjem,
– adsorpcijsko napravo z desorpcijo s pomočjo vročega
zraka.
(2) Naprava mora delovati tako, da se po začetku čiščenja polnilna vrata samodejno zaklenejo in jih je mogoče znova
odpreti šele po končanem sušenju, ko je bila z aktivnim ogljem
izvedena dezodoracija bobna in temperatura očiščenega blaga
ni manjša od 308 K (35 ºC).
(3) Celotne emisije, izražene z emisijskim faktorjem, ki ga
predstavlja razmerje med maso izpuščenih hlapnih organskih
spojin v gramih in maso očiščenega in posušenega blaga v
kilogramih, ne sme presegati vrednosti, določene v predpisu
o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz
naprav, v katerih se uporabljajo organska topila.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za naprave,
ki so bile do začetka veljavnosti te uredbe vpisane v evidenco
naprav na podlagi predpisa o emisiji halogeniranih organskih
spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila,
štejejo za zadosten dokaz o skladnosti tudi dokazila, ki so bila
priložena ob prvi prijavi teh naprav.
14. člen
(prezračevanje prostorov, v katerih obratuje naprava)
(1) Ločevalniki hlapov se ne smejo desorbirati s svežim
zrakom ali zrakom iz prostora. V napravi za kemično čiščenje
se lahko za čiščenje tekočega topila uporabljajo le filtri, ki jih je
mogoče regenerirati.
(2) Obratovalni prostori se morajo prezračevati izključno s prezračevalnimi napravami z izsesavanjem prostorskega
zraka. Prezračevanje mora biti izvedeno tako, da se emisije
halogeniranih organskih spojin, ki nastajajo na območju strojev,
shranjevanja topil, shranjevanja očiščenega ali oplemenitenega
blaga, likalnih miz, vlažilnih naprav ali praznjenja strojev, zajamejo na kraju nastanka. Iz odpadnega zraka, ki nastaja zaradi
prezračevanja obratovalnih prostorov in prostorov z ločevalniki
hlapov, halogeniranih organskih spojin ni treba izločevati.
(3) V obratovalnih prostorih se zunaj naprav ne smejo
uporabljati nobene halogenirane organske spojine.
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IV. VREDNOTENJE PARAMETROV EMISIJE
15. člen
(ugotavljanje koncentracije halogeniranih
organskih spojin)
(1) Koncentracija halogeniranih organskih spojin se določa v masnih enotah, izraženih v g ali mg na enoto prostornine
suhega odpadnega plina, izražene v m3, pri normnih pogojih.
(2) Če se koncentracija halogeniranih organskih spojin
ugotavlja na izpustu ločevalnika hlapov, odpadni plini ne smejo
biti razredčeni.
(3) Iz izmerjenih vrednosti koncentracij halogeniranih organskih spojin v odpadnih plinih se izračunajo polurne povprečne vrednosti meritev koncentracije.
V. MERITVE EMISIJE HALOGENIRANIH ORGANSKIH
SPOJIN IN OBRATOVALNI MONITORING
a) Naprave za površinsko čiščenje, ekstrahiranje
in regeneracijo adsorbentov
16. člen
(upravljavec naprave za površinsko čiščenje, ekstrahiranje
in regeneracijo adsorbentov)
Upravljavec naprave za površinsko čiščenje, ekstrahiranje in regeneracijo adsorbentov mora za meritve koncentracije
halogeniranih organskih spojin v napravi zagotoviti merilno
odprtino, ki je primerna za namestitev merilnih naprav in omogoča varno opravljanje meritev. Merilna odprtina mora biti namenjena samo meritvam koncentracij v napravi. Kadar se
meritve ne opravljajo, mora biti merilna odprtina tesno zaprta
in zaklenjena.
17. člen
(meritve emisij v odpadnih plinih)
(1) Upravljavec naprave iz prejšnjega člena mora zagotoviti prve in občasne meritve emisij halogeniranih organskih
spojin.
(2) Če je pretok odpadnih plinov iz naprave večji od
500 m3/h, je treba za ugotavljanje koncentracije halogeniranih
organskih spojin v odpadnih plinih namesto občasnih meritev
opravljati trajne meritve emisij halogeniranih organskih spojin.
(3) Namesto trajnih meritev emisij halogeniranih organskih spojin v odpadnih plinih iz prejšnjega odstavka se lahko
opravljajo občasne meritve, če oprema naprave zagotavlja njen
samodejni izklop, takoj ko koncentracija halogeniranih organskih spojin v zraku pred vstopom v ločevalnik hlapov preseže
mejno vrednost 1 g/Nm3.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena občasnih meritev emisij halogeniranih organskih spojin ni treba
opravljati, če prostornina rezervoarja za polnjenje organskih
topil v napravo ne presega 50 litrov in je naprava opremljena z
ločevalnikom hlapov za čiščenje odpadnih plinov.
(5) Občasne meritve je treba izvesti vsako leto enkrat,
tako da med dvema zaporednima občasnima meritvama ne
preteče več kot 13 in ne manj kot 11 mesecev, in enkrat na
tri leta za naprave, pri katerih je masni pretok halogeniranih
organskih spojin manjši od 20 odstotkov mejne vrednosti ali
je pretok odpadnih plinov iz naprave manjši od 100 m3/h, pri
čemer čas med dvema meritvama ne sme biti krajši od 33 mesecev in daljši od 39 mesecev.
(6) Če se pri posamezni občasni meritvi emisij halogeniranih organskih spojin izmeri, da je mejna vrednost, določena
s to uredbo, presežena, je treba občasne meritve ponoviti po
šestih mesecih od opravljene meritve.
18. člen
(opustitev meritev)
(1) Na podlagi vloge upravljavca naprave iz 16. člena
te uredbe lahko ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju za
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obratovanje naprave dovoli opustitev občasnih meritev iz prejšnjega člena, če se na napravi med njenim obratovanjem
opravljajo trajne meritve emisij halogeniranih organskih spojin
v odpadnih plinih.
(2) V okoljevarstvenem dovoljenju iz prejšnjega odstavka
ministrstvo določi tudi pogostost in način umerjanja naprav za
trajne meritve emisij halogeniranih organskih spojin ter pri tem
upošteva, da je treba napravo umeriti najmanj enkrat na leto.
19. člen
(opravljanje občasnih meritev)
Pri posamezni občasni meritvi emisij halogeniranih organskih spojin je treba koncentracijo halogeniranih organskih
spojin izmeriti najmanj trikrat. Čas vzorčenja posamezne meritve je:
– 30 sekund za meritev koncentracije v bobnu oziroma na
odvzemnem območju obdelovanega materiala ali izdelkov in
– 30 minut za meritev koncentracije v odpadnih plinih na
njihovem izpustu iz naprave.
20. člen
(vsebina obratovalnega dnevnika)
(1) Upravljavec naprave iz 16. člena te uredbe mora voditi
obratovalni dnevnik uporabe halogeniranih organskih spojin (v
nadaljnjem besedilu: obratovalni dnevnik), iz katerega so za
vsako napravo posebej razvidne:
– vrste in količina organskih topil, uporabljenih v napravi,
– količina v recikliranje ali drugo ponovno uporabo oddanih topil ali materiala, ki vsebuje topila,
– količina v odstranjevanje oddanih topil oziroma trdnih
odpadkov, ki vsebujejo topila,
– količina topil v odpadnih vodah,
– čas normalnega obratovanja naprave in
– čas zagonov in ustavitev zaradi vzdrževalnih del pri
napravi.
(2) Upravljavec naprave za površinsko čiščenje mora v
obratovalni dnevnik poleg podatkov iz prejšnjega odstavka
vpisovati tudi težo očiščenih predmetov.
(3) Če je naprava opremljena z ločevalnikom hlapov za
čiščenje odpadnih plinov, se morajo v obratovalni dnevnik
dnevno vpisovati tudi podatki o njenem obratovanju, razen za
ločevalnike hlapov, ki so opremljeni z napravami za trajno merjenje parametrov obratovanja naprave oziroma shranjevanje
podatkov o njenem obratovanju in merjenju koncentracije na
izpustu očiščenih odpadnih plinov.
21. člen
(ugotavljanje obratovalnega časa)
(1) Za ugotavljanje obratovalnega časa naprave se uporablja na napravi nameščena posebna ura za merjenje časa
obratovanja naprave.
(2) Na podlagi podatkov iz obratovalnega dnevnika mora
upravljavec naprave iz 16. člena te uredbe za vsako koledarsko
leto izdelati letno bilanco uporabljenih halogeniranih organskih
spojin v skladu s predpisom, ki ureja mejne vrednosti emisije
hlapnih organskih spojin iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, za vse količine in čas iz prejšnjega odstavka.
(3) Upravljavec naprave iz 16. člena te uredbe mora
zagotoviti, da se obratovalni dnevnik hrani za zadnjih pet let
obratovanja naprave.
b) Naprave za kemično čiščenje
22. člen
(upravljavec naprave za kemično čiščenje)
(1) Upravljavec naprave za kemično čiščenje mora voditi
poslovnik za obratovanje naprave. Oblika in vsebina poslovnika
sta določeni v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Upravljavec naprave iz prejšnjega odstavka mora na
podlagi podatkov iz obratovalnih dnevnikov, ki so sestavni deli
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poslovnika za obratovanje naprave in se vodijo za vsako napravo posebej, izdelati letno poročilo upravljavca naprav in ga do
31. januarja tekočega leta posredovati Agenciji Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija) za preteklo
koledarsko leto. Poročilo iz prejšnjega stavka se pošlje agenciji
v pisni in elektronski obliki na obrazcu, ki ga ministrstvo objavi
na svojih spletnih straneh. Oblika in vsebina letnega poročila
sta določeni v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Upravljavec naprave iz prvega odstavka tega člena
mora zagotoviti, da se obratovalni dnevniki hranijo za zadnjih
pet let obratovanja naprave.
(4) Če naprava za regeneracijo adsorbentov obratuje v isti
stavbi z isto hišno številko kot naprava za kemično čiščenje in
jih upravlja ista oseba, se uporabljajo določbe tega člena tudi
za upravljavca naprave za regeneracijo adsorbentov.
VI. UGOTAVLJANJE ČEZMERNIH OBREMENITEV
23. člen
(čezmerno obremenjevanje okolja)
(1) Naprava za površinsko čiščenje ali naprava za ekstrahiranje povzroča čezmerno obremenitev okolja z emisijo
halogeniranih organskih spojin v odpadnih plinih, če:
1. pri trajnih meritvah:
– 95 odstotkov ali manj polurnih povprečnih vrednosti
koncentracije halogeniranih organskih spojin v odpadnih plinih
ne preseže mejne vrednosti emisij in
– ena od polurnih povprečnih vrednosti koncentracije halogeniranih organskih spojin v odpadnih plinih preseže mejno
vrednost emisij za več kot trikrat,
2. pri občasnih meritvah:
– ena od polurnih povprečnih vrednosti koncentracije halogeniranih organskih spojin v odpadnih plinih preseže mejno
vrednost emisij.
(2) Naprava za kemično čiščenje povzroča čezmerno
obremenitev okolja z emisijo halogeniranih organskih spojin,
če količina celotnih emisij iz naprave presega mejno vrednost
iz predpisa, ki ureja mejne vrednosti emisije hlapnih organskih
spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila.
(3) Če upravljavec naprave sam ugotovi ali mu izvajalec
občasnih ali trajnih meritev emisij halogeniranih organskih spojin sporoči, da naprava čezmerno obremenjuje okolje, mora o
tem nemudoma obvestiti inšpektorja, pristojnega za okolje.
VII. OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE
IN VPIS V EVIDENCO
24. člen
(vpis v evidenco naprav in pridobitev okoljevarstvenega
dovoljenja)
(1) Naprava iz 2. člena te uredbe lahko obratuje oziroma
jo lahko njen upravljavec uporablja, če je naprava vpisana v
evidenco naprav, v katerih se uporabljajo halogenirana organska topila (v nadaljnjem besedilu: evidenca naprav).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora upravljavec naprave
za obratovanje naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, če:
– zmogljivost vseh naprav, ki jih ima upravljavec v posesti na
istem funkcionalno zaokroženem območju, presega porabo halogeniranih organskih spojin 150 kg na uro ali 200 ton na leto ali
– opusti izvajanje občasnih meritev emisij halogeniranih
organskih topil v skladu z 18. členom te uredbe ali
– se v napravi uporabljajo halogenirane organske spojine
iz četrtega odstavka 4. člena te uredbe.
(3) Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za
obratovanje naprave ali njeno večjo spremembo mora vsebovati:
– podatke o upravljavcu;
– navedbo kraja naprave (naslov in parcelna številka
zemljišč);
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– vrsto naprave;
– opis tehnoloških procesov v napravi, ki povzročajo emisijo snovi v zrak in ukrepov za njihovo zmanjševanje;
– opis točkovnih virov emisije snovi v zrak;
– podatke o letni porabi topil.
(4) Obrazec vloge iz prejšnjega odstavka je objavljen na
spletni strani ministrstva.
25. člen
(pogoji za vpis v evidenco naprav)
(1) Ministrstvo vpiše napravo iz 2. člena te uredbe v
evidenco naprav na podlagi vloge za vpis v evidenco naprav,
kateri mora biti priloženo:
– poročilo o prvih meritvah, če gre za novo napravo ali
spremembo naprave, ali poročilo o občasnih ali trajnih meritvah, ki ni starejše od 12 mesecev, ali
– tehnična dokumentacija proizvajalca naprave, iz katere
je razvidno, da v skladu s to uredbo za napravo ni treba izvajati
meritev halogeniranih organskih spojin v odpadnih plinih.
(2) V evidenci naprav ministrstvo vodi podatke o:
– firmi oziroma imenu in sedežu upravljavca naprave ter
o kraju naprave,
– gradnji naprave, začetku njenega obratovanja in njenih
rekonstrukcijah oziroma obnovah,
– vrsti naprave, njeni zmogljivosti in tehnološkem postopku, zaradi katerega naprava onesnažuje okolje zaradi emisij
halogeniranih organskih spojin,
– letni količini in vrsti uporabljenih pripravkov, ki vsebujejo
halogenirana organska topila,
– letni emisiji halogeniranih organskih spojin in druge
podatke iz obratovalnega monitoringa, če gre za napravo, za
katero je treba v skladu s to uredbo izvajati meritve halogeniranih organskih spojin v odpadnih plinih,
– dnevu vpisa v evidenco upravljavcev naprav.
(3) Ministrstvo vpiše napravo v evidenco naprav za obdobje
petih let in o vpisu v evidenco naprav izda potrdilo v 60 dneh po
prejemu popolne vloge, če ugotovi iz poročila o prvih meritvah,
občasnih meritvah ali trajnih meritvah, iz tehnične dokumentacije
proizvajalca naprave in iz poročila o bilanci uporabljenih organskih topil, da naprava izpolnjuje pogoje iz te uredbe.
(4) Upravljavec naprave mora vlogo za vpis v evidenco
naprav vložiti na ministrstvo na obrazcu, objavljenem na njegovi spletni strani. Vloga se lahko vloži pisno ali elektronsko v
skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko poslovanje.
(5) Upravljavec naprave mora vložiti vlogo za podaljšanje
vpisa v evidenco naprav najpozneje 60 dni pred iztekom roka
veljavnosti potrdila o vpisu v evidenco naprav. Rok veljavnosti
potrdila o vpisu v evidenco naprav se podaljša za pet let, če
naprava po izteku veljavnosti potrdila izpolnjuje pogoje, pod
katerimi se lahko vpiše v evidenco naprav.
26. člen
(prijava sprememb in prenehanja obratovanja)
(1) Upravljavec naprave mora ministrstvu prijaviti:
– namero prenehanja obratovanja naprave, spremembe
upravljavca in namero večje spremembe uporabe halogeniranih organskih topil zaradi spremembe zmogljivosti naprave in
– namero spremembe značilnosti in nevarnih lastnosti
uporabljenih halogeniranih organskih spojin ali spremembe
postopka čiščenja odpadnih plinov ali zajemanja emisij.
(2) Prijava iz prejšnjega odstavka vsebuje:
a) podatke o upravljavcu:
– ime in sedež gospodarske družbe, zavoda ali druge
organizacije ali samostojnega podjetnika posameznika, ki upravlja napravo;
– naslov stavbe, v kateri je naprava;
– ime in naslov osebe, ki zastopa upravljavca;
b) podatke o spremembi uporabe ali značilnostih halogeniranih organskih topil, in sicer o:
– dejavnosti upravljavca in vrsti naprave,
– halogeniranih hlapnih organskih topilih, katerih količina
uporabe ali značilnost se spreminja,
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– količini halogeniranih organskih topil, ki se je letno porabila v napravi pred spremembo, in količini, ki se bo letno uporabila po spremembi, v obliki bilance uporabljenih halogeniranih
organskih topil v skladu s predpisom, ki ureja mejne vrednosti
emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se
uporabljajo organska topila.
(3) Ministrstvo podatke o spremembah obratovanja naprave in spremembi upravljavca vpiše v evidenco naprav, če
niso v nasprotju z določbami te uredbe, in o spremembi vpisa
v evidenco naprav izda odločbo o spremembi potrdila.
27. člen
(izbris iz evidence)
(1) Ministrstvo izbriše napravo iz evidence naprav, če:
– poteče rok veljavnosti potrdila o vpisu v evidenco,
upravljavec pa v predpisanem roku ni zaprosil za njegovo
podaljšanje,
– je upravljavec prijavil namero prenehanja obratovanja
naprave,
– naprava ne izpolnjuje zahtev te uredbe,
– upravljavec ne zagotavlja izvajanja obratovalnega monitoringa emisij halogeniranih organskih spojin v skladu s to
uredbo ali
– upravljavec ne prijavi sprememb v obratovanju naprave.
(2) Ministrstvo izbriše napravo iz evidence naprav tudi na
predlog pristojnega inšpektorja, če upravljavec v določenem
roku ne izvrši pravnomočne odločbe o izvedbi ukrepov zaradi čezmernega obremenjevanja okolja z emisijami organskih
spojin.
VIII. NADZORSTVO
28. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,
pristojni za varstvo okolja.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
29. člen
(globe za prekrške)
(1) Z globo od 2.000 do 20.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, če kot upravljavec naprave:
– brez okoljevarstvenega dovoljenja uporablja prepovedana topila ali ne zagotavlja ponovne uporabe zajetih topil v
nasprotju z določbami 4. člena te uredbe,
– ne zagotovi pogojev za meritve emisij iz 16. člena te
uredbe,
– ne izvaja meritev emisij v skladu s prvim, drugim, petim
in šestim odstavkom 17. člena te uredbe,
– ne izvaja obratovalnega monitoringa v skladu z
22. členom te uredbe,
– obratuje brez okoljevarstvenega dovoljenja oziroma
vpisa v evidenco naprav, kot zahtevajo določbe 24. člena te
uredbe, ali
– ne prijavi sprememb v zvezi z obratovanjem in upravljavcem v skladu s 26. členom te uredbe.
(2) Z globo od 1.200 do 4.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik
kot upravljavec naprave.
(3) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, če kot upravljavec naprave:
– ne obvesti ministrstva in inšpektorja, pristojnega za
varstvo okolja, o preseganju dovoljene koncentracije onesnaževal v bivalnem okolju, kot določa drugi odstavek 6. člena te
uredbe,
– ne ravna s topili v skladu z določbami 8. člena te uredbe,
– ne uporablja ustreznih materialov za cevovode in prezračevalne naprave, kot določa 9. člen te uredbe,
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– ne zagotavlja ukrepov za zmanjševanje emisij organskih
topil, navedenih v prvem odstavku 10. člena in prvem odstavku
12. člena te uredbe,
– ne prezračuje prostorov v skladu z določbami 14. člena
te uredbe,
– ne vodi obratovalnega dnevnika v skladu z 20. členom
te uredbe,
– ne izdeluje letnih bilanc uporabljenih halogeniranih organskih spojin v skladu z 21. členom te uredbe,
– ne zagotavlja merjenja obratovalnega časa in ne hrani
obratovalnega dnevnika v skladu z 21. členom te uredbe,
– ne obvesti inšpektorja, pristojnega za varstvo okolja, o
čezmernem obremenjevanju okolja, kot določa tretji odstavek
23. člena te uredbe.
(4) Z globo od 800 do 2.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik kot
upravljavec naprave.
(5) Z globo od 400 do 1.200 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika kot upravljavca naprave.
X. KONČNI DOLOČBI
30. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati Uredba
o mejnih vrednostih emisije halogeniranih hlapnih organskih
spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila
(Uradni list RS, št. 112/05 in 37/07), in Pravilnik o programu
obratovalnega monitoringa za naprave za pranje in kemično čiščenje tekstilij ter naprave za regeneracijo adsorbentov (Uradni
list RS, št. 1/04, 41/04 – ZVO-1 in 51/11).
31. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-34/2011
Ljubljana, dne 1. septembra 2011
EVA 2011-2511-0039
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
Priloga
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PRILOGA 1
POSLOVNIK UPORABE ORGANSKIH TOPIL V OBRATU ZA KEMIýNO ýIŠýENJE
TEKSTILIJ

I

SPLOŠNI PODATKI O OBRATU IN UPRAVLJAVCU

Naziv obrata:
Sedež/ulica in hišna številka obrata:
Pošta in kraj:
Matiþna številka:
Število naprav za kemiþno þišþenje tekstilij v obratu:
Število naprav za pranje tekstilij v obratu:
Število naprav za regeneracijo adsorbentov v obratu:

Ime in priimek upravljavca obrata:
Naslov upravljavca obrata:
tel./faks/e-pošta:
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TEHNIýNI PODATKI O NAPRAVAH

Tehniþni podatki o napravah za kemiþno þišþenje

NAPRAVA ŠT. _____ *
A0

Splošno

Proizvajalec:
Tip:
Serijska številka:
Leto izdelave:
Nazivna moþ elektriþnih porabnikov (kW):
Vrsta uporabljanega topila:
Dokaz o skladnosti s standardom
SIST ISO 8230 (oznaþite)

da (oznaþite eno od možnosti):
– certifikat št.:

ne

– drugo (4. odstavek 13. þlena )
A1
Funkcionalni sklop: Kemiþno þišþenje
Nazivni volumen bobna (l):
Volumen varovalne kadi za primer izlitja topila (l):
Nazivna zmogljivost naprave (kg/šaržo):
Volumen vgrajenih posod za topilo (l):

1
2
3
skupno
naplavni
nenaplavni centrifugalni
kartušni
roþno
s þrpalko
brezemisijsko
roþno
z dozirno þrpalko
da
da

ne
ne

A2
Funkcionalni sklop: Sušenje
hlajenje z vodo
Naþin hlajenja za kondenziranje topila
(oznaþite):
hlajenje z vgrajenim hladilnim agregatom
Vrsta medija za prenos hlada v hladilnem agregatu:
Volumen medija za prenos hlada v hladilnem agregatu (l):
Temperatura krožeþega zraka v kondenzatorju (ºC):
Temperatura osušenega tekstila po sušenju (ºC):
Samodejna þasovna kontrola sušenja (obkrožite):
da
Filter za kosme vlaken v sušilnem kanalu (obkrožite):
da

ne
ne

Filter za floto (oznaþite):
Dopolnjevanje svežega topila v napravo (oznaþite):
Doziranje pomožnih sredstev (oznaþite):
Sito za izloþanje veþjih delcev iz flote (obkrožite):
Varnostno avtomatsko zapiranje vrat bobna (obkrožite):
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Funkcionalni sklop: Izloþanje hlapov topila iz zraka v napravi
dvojni zaprti krogotok zraka po principu consorbe

zaprt krogotok zraka z vgrajenim adsorpcijskim filtrom
Izvedba preþrpavanja
zraka v napravi (oznaþite): zaprt krogotok brez adsorpcijskega filtra
dezodoriranje s svežim zrakom iz prostora
Trajanje odhlapevanja topil po sušenju: (min.)
vgrajena v napravo za kemiþno þišþenje
Adsorpcijska naprava je
(oznaþite):

samostojna
skupna napravam št.:
ni namešþena

Vrsta adsorpcijskega sredstva (oznaþite):

aktivno oglje
drugo

Volumen suhega adsorpcijskega sredstva v napravi (l):
neposredno z vodno paro
posredno z vodno paro
Naþin desorpcije
neposredno s krožeþim vroþim zrakom
(regeneracije) aktivnega
posredno s krožeþim vroþim zrakom
oglja (oznaþite):
regeneracija pri zunanjem izvajalcu
regeneracije ni, vstavimo sveži modul
Sušenje filtra s svežim zrakom v primeru neposredne desorpcije z vodno
paro (obkrožite):
A4

da

ne

Funkcionalni sklop: Destilacija
vgrajen v napravo za kemiþno þišþenje
samostojen

Destilator je (oznaþite):

skupen napravam št.:

(

ni namešþen, izvaja zunanji izvajalec (naziv):

Volumen destilacijskih posod (l):

1
2

Varovanje pred prenapolnjenjem destilacijske posode (obkrožite):
da
Zmogljivost destilatorja (l/h):
posredno z vodno paro
Ogrevanje destilatorja
posredno z drugim medijem za prenos toplote
(oznaþite):
neposredno elektriþno
je speljan v integriran varovalni naknadni loþevalnik
Preliv iz loþevalnika za
kontaktno vodo (oznaþite): je speljan v prestrezno posodo za kontaktno vodo
oddajamo v þišþenje zbiralcu/predelovalcu (naziv):
Kontaktno vodo
þistimo na lastni napravi
Odvzem destilacijskega
mulja (oznaþite):
Trdne odpadke in mulj
(oznaþite):

)

roþno
brezemisijsko
oddajamo zbiralcu nevarnih odpadkov (naziv):
drugo (opišite)

ne
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Tip naprave glede na opremljenost za zmanjševanje emisij (obkrožite):

A

naprava z vodnim hlajenjem sklopa sušenje

B

naprava z zaprtim krogotokom zraka in hladilnim agregatom v sklopu sušenja

C

naprava z zaprtim krogotokom zraka, hladilnim agregatom in adsorpcijsko
napravo v sklopu sušenja

D

naprava z dvojnim zaprtim krogotokom zraka po principu consorbe

E

drugo

* ýe je v obratu veþ naprav, se izpolnijo podatki za vsako napravo. Vpišite zaporedno
številko naprave, zaþenši z A1, A2 itd.
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Tehniþni podatki o napravah za regeneracijo adsorbentov

NAPRAVA ŠT. _____ *
B0

Splošno

Proizvajalec:
tip:
serijska številka:
leto izdelave:
kapaciteta (kg/šaržo):
koliþina odpadnih vod (m3/šaržo):
* ýe je v obratu veþ naprav, se izpolnijo podatki za vsako napravo. Vpišite zaporedno
številko naprave, zaþenši z B1, B2 itd.

Datum:

Podpis upravljavca:

9519

številka tedna v letu

stanje števca šarž na
napravi konec tedna

tedensko število šarž

= TD

=O

= VKý

= VKO

=W

LV(kg) = TD + N1 – N2 =

PODATKI SE ZAOKROŽIJO NA CELO ŠTEVILO.

* ýe je v obratu veþ naprav, se izpolnijo podatki za vsako napravo. Vpišite zaporedno številko naprave, zaþenši z A1, A2 itd.

Skupaj

koliþina topila v napravi 31.12.(kg):
koliþina trdnih odpadkov na zalogi 31.12. (kg)

koliþina topila v napravi 01.01.(kg):
koliþina trdnih odpadkov na zalogi 01.01.(kg):

= N2
= W2

= N1
= W1

zaznamki
(nabava topila, oddaja odpadkov, servisiranje, okvare
in drugi posebni dogodki)

datum
podpis

71 / 9. 9. 2011

54

53

2

koliþina dopolnjenega
topila (kg)

LETO _______

Št.

1

teža oþišþenega blaga
(kg)

ŠT. _____ *

OBRATOVALNI DNEVNIKI IN BILANCA TOPIL

koliþina kontaktne
vode, odvedene na
skupno napravo (kg)

III A OBRATOVALNI DNEVNIK ZA NAPRAVO ZA KEMIýNO ýIŠýENJE TEKSTILIJ

III

koliþina kontaktne
vode, oddane zbiralcu
odpadkov

9520 /

koliþina oddanih trdnih
odpadkov (kg)
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datum regeneracije

skupaj

koliþina kontaktne
vode,odvedene na
skupno napravo (kg)
= VRý

= VRO

koliþina kontaktne
vode, oddane zbiralcu
odpadkov (kg)

koliþina pridobljenega
topila (kg), vrnjenega
v proces þišþenja
tekstilij

masa adsorbenta

=X

LETO _______

= X1

= X2

koliþina trdnih odpadkov na zalogi 01.01.

koliþina trdnih odpadkov na zalogi 31.12.

zaznamki
(oddaja odpadkov, servisiranje, okvare
in drugi posebni dogodki)

ŠT. ____ *

podpis

Št.

* ýe je v obratu veþ naprav, se izpolnijo podatki za vsako napravo. Vpišite zaporedno številko naprave, zaþenši z B1, B2 itd.
PODATKI SE ZAOKROŽIJO NA CELO ŠTEVILO.

.

koliþina oddanih
trdnih odpadkov
(kg)**

III B OBRATOVALNI DNEVNIK ZA NAPRAVO ZA REGENERACIJO ADSORBENTOV
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BILANCA TOPIL ZA OBRAT

= TK

= Z2

= Z1

datum
podpis

* vkljuþno z nerecikliranimi, v obratu regeneriranimi topili
** odstranjevalci madežev, ojaþevalci þišþenja, impregnacije itd. (upošteva se volumski ali utežni delež topil v sredstvih po podatkih proizvajalca na
embalaži ali v varnostnih listih; po potrebi se uporabi za gostoto halogeniranih topil vrednost 1,62 in nehalogeniranih topil 1,0 kg/l)
*** po potrebi dodaj vrstico
PODATKI SE ZAOKROŽIJO NA CELO ŠTEVILO.

skupaj
(P + O)

71 / 9. 9. 2011

9 skupaj nabavljena topila med letom (kg)

8*** koliþina topil v pomožnih sredstvih, nabavljenih med
letom ** (kg)

7*** koliþina þistega topila, nabavljenega med letom (kg)

6 skupaj topil na zalogi 31.12.(kg)

5 koliþina topil v pomožnih sredstvih** na zalogi 31.12 (kg)

4 koliþina þistih topil* na zalogi 31.12 (kg)

nehalogenirane hlapne
organske spojine (O)

Št.

3 skupaj topil na zalogi 01.01.(kg)

tetrakloroeten (P)

LETO _______

9522 /

2 koliþina topil v pomožnih sredstvih** na zalogi 01.01 (kg)

1 koliþina þistih topil* na zalogi 01.01 (kg)

III C

Stran

Uradni list Republike Slovenije

številka naprave
(skladno
s
poslovnikom)

* obratovala pred 24. majem 2002
** po potrebi dodaj vrstico

SKUPAJ

zmogljivost
þišþenja
(kg/šaržo):

naprava je (oznaþite):

LETO _______

Št.

**

obstojeþa*

II. NAPRAVE ZA KEMIýNO ýIŠýENJE TEKSTILIJ V OBRATU

Pošta in kraj:
Matiþna številka:
Ime in priimek upravljavca:
tel./faks/e-pošta:

Sedež/ulica in hišna številka:

Naziv:

rekonstruira
na

I. OBRAT

Letno poroþilo upravljavca obrata

tip
naprave
(vpišite þrko iz
toþke
IIA5
Poslovnika)

nova

PRILOGA 2
Uradni list Republike Slovenije
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topilo:
P (perkloretilen)
O (ogljikovodiki)

(T1 = Z1 + ¦N1)
(T2 = Z2 + ¦N2)
(TK = ¦TD +T2 – T1)
(¦LV = TK – T2 + T1 + ¦N1 – ¦N2)

drugo (opišite)

drugo (opišite)

(¦O)

VII. POVPREýNI EMISIJSKI FAKTOR V OBRATU
Skupni emisijski faktor (g topila/kg oþišþenih tekstilij) (Epov = (¦LV.1000) / ¦O)

VI. LETNA KOLIýINA OýIŠýENIH TEKSTILIJ V OBRATU
Skupna letna koliþina oþišþenih tekstilij na vseh napravah (kg):

71 / 9. 9. 2011

* seštevek iz poglavij III A in III B Poslovnika = ¦W + (¦W1 – ¦W2) + ¦X +(¦X1 – ¦X2)

od tega

oddana zbiralcu

Skupna letna koliþina trdnih odpadkov iz vseh naprav (kg)*:

V. LETNA KOLIýINA TRDNIH ODPADKOV V OBRATU

* seštevek iz poglavij III A in III B Poslovnika = ¦VKý + ¦VKO + ¦VRý + ¦VRO

od tega

oþišþena na lastni napravi

oddana zbiralcu

Št.

Skupna letna koliþina kontaktne vode iz vseh naprav (kg)*:

9524 /

IV. LETNA KOLIýINA KONTAKTNE VODE V OBRATU

III. PORABA TOPIL V OBRATU
koliþina topil na zalogi na zaþetku leta (kg)
koliþina topil na zalogi na koncu leta (kg)
koliþina med letom nabavljenih topil (kg)
letna poraba topil (kg)

Stran
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(O)
(E = (LV.1000) / O)

VRSTA TOPILA:

(U =
kg/l)

Podpis upravljavca:

Št.

Datum:

* ýe je v obratu veþ naprav, se izpolni za vsako napravo svoj obrazec. Vpišite zaporedno številko naprave, zaþenši z A1, A2 itd.
** Vpišite þrko iz poglavja II A5 Poslovnika.
*** Mejna vrednost emisijskega faktorja je 20 g topila/kg oþišþenih tekstilij.

Koliþina med letom oþišþenih tekstilij (kg):
Emisijski faktor (g topila/kg oþišþenih tekstilij)***

Koliþina trdnih odpadkov v opazovanem
letu (kg) (= W + W1 –W2)

oddana zbiralcu
drugo (opišite)

VIII. PODATKI ZA POSAMEZNE NAPRAVE IZ TOýKE II
NAPRAVA ŠT*.:
TIP**:
Koliþina topila v napravi na zaþetku opazovanega leta (kg):
(N1)
Koliþina topila v napravi na koncu opazovanega leta (kg):
(N2)
Koliþina med letom v napravo dopolnjenega topila (kg):
(TD)
Letna poraba topila (kg/leto):
(LV)
oddana zbiralcu
oþišþena na lastni napravi
drugo (opišite)
Koliþina kontaktne vode v opazovanem
letu (kg)
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Stran

9526 /
3095.

Št.
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Uredba o koncesiji za graditev sedežnice
Jezerca na Krvavcu

Na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o koncesiji za graditev sedežnice
Jezerca na Krvavcu
1. člen
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega se
podeli koncesija za graditev sedežnice Jezerca na Krvavcu
(v nadaljnjem besedilu: koncesija), predvidoma na zemljiških
parcelah št. 1040/1, 1040/10, obe k.o. Šenturška gora.
(2) Žičniška naprava iz prejšnjega odstavka je žičniška
naprava, ki se navezuje na sistem žičniških naprav in smučarskih prog smučišča Krvavec.
2. člen
(1) Vloga za pridobitev koncesije obsega:
– navedbo organa, ki se mu pošilja vloga,
– zadevo,
– zahtevek oziroma predlog,
– navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca,
– firmo oziroma ime vlagatelja, prebivališče oziroma sedež
vlagatelja oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca,
– soglasja lastnikov zemljiških parcel v primeru, da vlagatelj ni lastnik,
– navedbo predvidene lokacije žičniške naprave,
– navedbo tehničnih značilnosti žičniške naprave in njene
zmogljivosti,
– namen uporabe in način obratovanja žičniške naprave,
– podatke o obstoječi ali predvideni turistični opremljenosti območja, na katerem se načrtuje postavitev naprave,
in o gostoti poselitve območja, ki omogoča zadostno izrabo
zmogljivosti naprave,
– podatke o dostopnosti do načrtovane žičniške naprave
in podatke o ustreznem številu parkirnih mest,
– podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali drugih
rekreacijskih oziroma turističnih površin ali objektov, vključno
z njihovimi pomožnimi objekti in napravami (npr. naprave za
zasneževanje in podobno),
– podatke glede zagotavljanja varnosti pred plazovi,
– izračun usklajenosti kapacitete žičniške naprave s prepustnostjo pripadajočih smučarskih prog,
– investicijski načrt za gradnjo,
– druge podatke, iz katerih je mogoče ugotoviti utemeljenost načrtovane graditve žičniške naprave.
(2) Koncesionar mora vložiti vlogo za pridobitev koncesije
iz prejšnjega odstavka v 90 dneh od uveljavitve te uredbe.
3. člen
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti
žičnic in vlečnic,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– da je finančno in poslovno sposoben in
– da ima strokovno usposobljeno osebje in zadostne
tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije.
4. člen
Koncesionar lahko na podlagi podeljene koncesije pridobi
gradbeno dovoljenje za žičniško napravo in po pridobitvi dovoljenja za obratovanje z njo obratuje.
5. člen
(1) Na podlagi drugega odstavka 28. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03; v nadaljnjem besedilu: zakon) se koncesija podeli brez javnega razpisa.
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(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli na podlagi
vloge upravičenca iz prvega odstavka 29. člena zakona (neposredna podelitev) z upravno odločbo.
6. člen
(1) Koncesija se podeli za dobo 40 let.
(2) Rok iz prejšnjega odstavka tega člena začne teči z
dnem podpisa koncesijske pogodbe.
(3) Koncesija se lahko podaljša v skladu z zakonom, ki
ureja žičniške naprave za prevoz oseb.
7. člen
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki se
podeljuje s to uredbo.
8. člen
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta
minister, pristojen za žičnice.
9. člen
Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo
samo s soglasjem ministra, pristojnega za žičnice.
10. člen
(1) Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije ali
– s stečajem koncesionarja.
(2) Koncesija se odvzame, če v dveh letih po pridobitvi
gradbenega dovoljenja žičniška naprava ne začne obratovati.
11. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– z razdrtjem koncesijske pogodbe ali
– zaradi popolne in trajne ustavitve obratovanja žičniške
naprave.
12. člen
Koncesijska pogodba se razdre, če koncesionar kljub izdani odločbi inšpektorja za žičniške naprave ne odpravi pomanjkljivosti, ki ogrožajo varnost obratovanja. Pravice in obveznosti v
primeru razdrtja pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
13. člen
V primeru, da koncesijsko razmerje preneha in žičniška
naprava preneha trajno obratovati, mora koncesionar žičniško
napravo razgraditi in na zemljišču vzpostaviti prvotno stanje.
Način in pogoji razgraditve žičniške naprave se določijo v
koncesijski pogodbi.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja ministrstvo,
pristojno za žičnice.
15. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-19/2011
Ljubljana, dne 1. septembra 2011
EVA 2011-2411-0088
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

3096.

Uredba o dopolnitvi Uredbe o določitvi
carinskih uradov v Republiki Sloveniji,
njihovem sedežu in krajevni pristojnosti

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o carinski
službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo,
113/05 – ZJU-B, 40/09 in 9/11) izdaja Vlada Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
UREDBO
o dopolnitvi Uredbe o določitvi carinskih uradov
v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu
in krajevni pristojnosti
1. člen
V Uredbi o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti (Uradni list RS,
št. 45/04, 96/05, 120/05, 66/06, 31/08, 48/09, 42/10 in 63/10) se
v 3. členu na koncu sedme alineje pika nadomesti s podpičjem
in doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– Carinski urad Brežice za koordinacijo in usmerjanje
postopkov nadzora ter drugih nalog v skladu s predpisi, ki urejajo prevoze v cestnem prometu in je zanje pristojna carinska
služba.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-46/2011
Ljubljana, dne 1. septembra 2011
EVA 2011-1611-0011
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

3097.

Uredba o spremembah Uredbe o cestninskih
cestah in cestnini

Št.

3098.

1. člen
V Uredbi o cestninskih cestah in cestnini (Uradni list RS,
št. 109/09 in 51/10) se v prvem odstavku 15. člena tretja alinea
spremeni tako, da se glasi:
»– če je bilo vozilo oddano v razgradnjo in na podlagi
predpisanega potrdila o uničenju odjavljeno iz evidence registriranih vozil,«.
V drugem odstavku se tretja alinea spremeni tako, da
se glasi:
»– odstranjeno vinjeto, v primeru iz tretje alinee prejšnjega odstavka. Podatek, da je bilo vozilo odjavljeno iz evidence
registriranih vozil zaradi njegove razgradnje, pridobi upravljavec cestninskih cest neposredno z vpogledom v evidenco
registriranih vozil,«.
V petem odstavku se številka »15« nadomesti s številko
»30«.
2. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00721-21/2011
Ljubljana, dne 1. septembra 2011
EVA 2011-2411-0103
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

Stran
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Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije
v Bangaloreju, v Republiki Indiji

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) in šestega
odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in
38/10 – ZUKN) na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada
Republike Slovenije izdaja

SKLEP
o odprtju Konzulata Republike Slovenije
v Bangaloreju, v Republiki Indiji
I
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Bangaloreju, v
Republiki Indiji, ki ga vodi častni konzul.
Konzularno območje konzulata obsega zvezno državo
Karnatako.
Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodarskih,
kulturnih in znanstvenih odnosov Republike Slovenije z zvezno
državo Karnatako.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50100-5/2011
Ljubljana, dne 21. aprila 2011
EVA 2011-1811-0072
Vlada Republike Slovenije

Na podlagi 11.a in 11.c člena Zakona o javnih cestah
(Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08,
57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09 in 109/10 –
ZCes-1) ter tretjega odstavka 3. člena Zakona o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (Uradni
list RS, št. 69/08 in 109/09), izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o cestninskih cestah
in cestnini

71 / 9. 9. 2011 /

Borut Pahor l.r.
Predsednik

3099.

Sklep o imenovanju častnega konzula
Republike Slovenije v Bangaloreju,
v Republiki Indiji

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) in šestega
odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in
38/10 – ZUKN) na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada
Republike Slovenije izdaja

SKLEP
o imenovanju častnega konzula Republike
Slovenije v Bangaloreju, v Republiki Indiji
I
Za častnega konzula Republike Slovenije v Bangaloreju, v
Republiki Indiji, se imenuje Venkata Raman Ravichandar.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50101-3/2011
Ljubljana, dne 21. aprila 2011
EVA 2011-1811-0073
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

Stran
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OBČINE
CELJE
3100.

Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske
prostore

Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva 1,
Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona objavlja

CENIK
daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
OBČINA CELJE
obračun po merilcih
variabilni del cene
priključna moč – fiksni del cene
števnina za toplotne števce
(za stanovanjski odjem)

0,0647
1,6973

€/KWh
€/KW/mes.

0,0094

€/m2 /mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Celje za variabilni del cene, velja od 1. 9. 2011, za priključno moč od 1. 8. 2009 in cena števnine od 3. 10. 2007.

0,0768
€/KWh
1,7093 €/KW/mes.
0,0094

€/m2 /mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Štore za variabilni del cene, velja od 1. 9. 2011, za priključno moč od 1. 8. 2009 in cena števnine od 3. 10. 2007.
Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem, so oblikovane skladno z Uredbo o oblikovanju
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode, za namene
daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS,
št. 31/10), cena števnine pa po sklepu Odbora Energetike
Celje, javno podjetje, d.o.o., z dne 3. 10. 2007.
Skladno z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih se ob ceni ogrevanja zaračunava
tudi prispevek za povečanje energetske učinkovitosti v višini
0,05 EURc/kWh.
Skladno z ZDDV se na vse navedene cene in dodatke
obračuna še 20% davek na dodano vrednost.
Celje, dne 1. septembra 2011
ENERGETIKA CELJE
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l.r.
direktor

KRANJSKA GORA
3101.

1.
S tem sklepom se dopolnita Sklep o pripravi sprememb
in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora št. 3505/14-1/2011-BP z dne 12. 4. 2011
(Uradni list RS, št. 28/11) in Sklep o dopolnitvi sklepa pripravi
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora št. 3505/14-3/2011-BP z dne 1. 6.
2011 (Uradni list RS, št. 45/11). Dopolni se 2. točka sklepa, ki
vsebuje lokacije, ki predstavljajo izjeme v urejanju prostora.
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev
Iz seznama sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora se izloči:
– dozidava za razširitev meteorološke postaje na Kredarici (parcele 1484/5, 1484/6, k.o. Dovje).
3.
Druge točke sklepa ostanejo nespremenjene.

OBČINA ŠTORE
obračun po merilcih
variabilni del cene
priključna moč – fiksni del cene
števnina za toplotne števce
(za stanovanjski odjem)

SKLEP
o dopolnitvi Sklepa o pripravi sprememb
in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za Občino Kranjska Gora

Sklep o dopolnitvi Sklepa o pripravi sprememb
in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za Občino Kranjska Gora

Na podlagi 57. člena v povezavi s četrtim odstavkom
96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10) ter 30. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08,
45/10) izdajam

4.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
na svetovnem spletu in začne veljati naslednji dan po objavi.
Občina Kranjska Gora posreduje sklep Ministrstvu za okolje
in prostor.
Št. 3505/14-4/2011-BP
Kranjska Gora, dne 24. avgusta 2011
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

MAJŠPERK
3102.

Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah
v Občini Majšperk

Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10) in 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN) in 17. člena Statuta
Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99, 92/03) je Občinski
svet Občine Majšperk na 9. redni seji dne 25. 8. 2011 sprejel

ODLOK
o lokalnih gospodarskih javnih službah
v Občini Majšperk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok ureja lokalne gospodarske javne službe v Občini
Majšperk, način njihovega izvajanja, strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov, financiranje

Uradni list Republike Slovenije
lokalnih gospodarskih javnih služb in druga vprašanja v zvezi
z izvajanjem lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Majšperk (v nadaljevanju: občina).
2. člen
(lokalne gospodarske javne službe)
Kot lokalne gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot izbirne lokalne
gospodarske javne službe določene s tem odlokom.
II. NAČIN OPRAVLJANJA LOKALNIH GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽB
3. člen
(način opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb)
(1) Lokalne gospodarske javne službe se opravljajo na
podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov ter normativov, ki jih predpišejo
pristojna ministrstva.
(2) Občina s posamičnimi odloki podrobneje uredi način
opravljanja posamezne ali več lokalnih gospodarskih javnih
služb oziroma podrobneje določi:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v režijskem obratu,
javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi
koncesije),
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko
razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja gospodarskih javnih služb in načinov
njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
lokalne gospodarske javne službe, ki so v lasti občine ter del
javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
– druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj
lokalne gospodarske javne službe.
III. LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
4. člen
(obvezne in izbirne lokalne gospodarske javne službe)
(1) Lokalne gospodarske javne službe so obvezne in
izbirne.
(2) Obvezne lokalne gospodarske javne službe so določene z zakonom in s tem odlokom.
(3) Izbirne lokalne gospodarske javne službe so določene
s tem odlokom.
5. člen
(obvezne gospodarske javne službe)
(1) Na območju občine se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,
– čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– vzdrževanje občinskih javnih cest,
– pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.
(2) Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se
opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem odstavku, če tako določa zakon.
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6. člen
(izbirne lokalne gospodarske javne službe)
Na območju občine se kot izbirne lokalne gospodarske
javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
– upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč,
– pogrebne storitve,
– vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na,
ob ali nad voziščem državne ceste, ki so v funkciji javnih površin naselja,
– varstvo pred požarom.
7. člen
(območje opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb)
Lokalne gospodarske javne službe iz 5. in 6. člena tega
odloka se opravljajo na celotnem območju občine, če s tem
odlokom ali odlokom iz 3. člena tega odloka za posamezno
lokalno gospodarsko javno službo ni drugače določeno.
8. člen
(javne dobrine)
(1) Javne dobrine, ki se zagotavljajo z lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, so pod enakimi pogoji določenimi z
zakonom ali odlokom občine dostopne vsakomur.
(2) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi
lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, je za uporabnike
obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za
posamezne primere ne določa drugače.
(3) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi
lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, za uporabnike ni
obvezna, če zakon ali odlok občine za posamezne primere ne
določa drugače.
IV. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA JAVNIH SLUŽB
9. člen
(oblike zagotavljanja javnih služb)
Občina zagotavlja lokalne gospodarske javne službe skladno s 3. členom tega odloka v naslednjih oblikah:
– v režijskem obratu,
– z dajanjem koncesij.
1. Režijski obrat
10. člen
(režijski obrat)
(1) Režijski obrat se ustanovi za izvajanje lokalne gospodarske javne službe, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali
značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti
javno podjetje ali podeliti koncesijo.
(2) Režijski obrat se organizira kot notranja organizacijska
enota občinske uprave oziroma službe občine.
(3) Režijski obrat se organizira kot samostojen ali nesamostojen režijski obrat. Organizacijo in delovno področje
režijskega obrata določi občinski svet v okviru organizacije in
delovnega področja občinske uprave na predlog župana.
(4) Režijski obrat ni pravna oseba.
(5) Občina opravlja v režijskem obratu lokalne gospodarske javne službe iz 6. točke prvega odstavka 5. člena in
1. točke 6. člena tega odloka.
2. Koncesija
11. člen
(koncesija)
(1) Za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne
službe lahko občina podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki
je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije
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in izpolnjuje pogoje za opravljanje lokalne gospodarske javne
službe, ki je predmet koncesije.
(2) Koncesija za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe se podeli na podlagi koncesijskega akta.
(3) Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe za celotno območje občine ali za
del območja občine.
(4) Za pridobivanje koncesionarjev, koncesijsko pogodbo,
prenehanje koncesijskega razmerja, prenos koncesije, obvezno
koncesijo, višjo silo, odgovornost koncesionarja za ravnanja zaposlenih in odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja
in ostala vprašanja v tej zvezi se uporabljajo določila zakona,
ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
(5) Občina podeli koncesijo za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb iz 1., 2., 3., 4., 5., 7. in 8. točke prvega
odstavka 5. člena in 2. in 3. točke 6. člena tega odloka.
12. člen
(javni razpis)
(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Javni razpis vsebuje najmanj naslednje elemente:
– predmet koncesije,
– območje, za katero se podeljuje koncesija,
– pogoje za koncesijo,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– pričetek in trajanje koncesije,
– merila za izbiro koncesionarja,
– druge elemente določene s predpisi in koncesijskim
aktom.
(3) Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od
30 dni in ne daljši od 60 dni.
13. člen
(izbira koncesionarja)
(1) O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave
z upravno odločbo.
(2) O pritožbi zoper odločbo direktorja občinske uprave
odloča župan.
(3) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene v imenu občine župan.
V. STROKOVNOTEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE
IN RAZVOJNE NALOGE
14. člen

Uradni list Republike Slovenije
objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni kot
javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih
javnih služb,
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih
služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce
lokalnih gospodarskih javnih služb.
(3) Naloge iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka se
lahko poveri za to usposobljeni organizaciji ali podjetju.
VI. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
15. člen
(varstvo uporabnikov javnih dobrin)
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin skrbi Odbor za gospodarsko javno infrastrukturo, ki šteje 5 članov in jih imenuje
občinski svet občine.
16. člen
(naloge odbora za gospodarsko infrastrukturo)
Odbor za gospodarsko javno infrastrukturo iz naslova
varstva uporabnikov po tem odloku:
– zastopa in usklajuje interese občanov in predlaga skupne predloge občinskemu svetu občine in županu občine,
– zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem, funkcioniranjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih
objektov in naprav v razmerju do občine.
17. člen
(kontrahirana dolžnost)
V primeru kršitve dolžnosti sklenjene pogodbe s strani
izvajalca lokalne gospodarske javne službe, lahko uporabnik
od upravnega organa občine zahteva izdajo odločbe, s katero
naj ta odloči o njegovi pravici, za katero meni, da je kršena, in
naloži izvajalcu ustrezno ravnanje.
18. člen
(pripombe in predlogi odbora za gospodarsko infrastrukturo)
(1) Občinski svet in župan sta dolžna obravnavati pripombe in predloge Odbora za gospodarsko infrastrukturo iz naslova
varstva uporabnikov po tem odloku.
(2) Občinski svet je dolžan obvestiti Odbor za gospodarsko infrastrukturo o svojih stališčih in ukrepih v skladu s
poslovnikom o svojem delu, župan pa najkasneje v roku 30 dni
od dneva, ko je prejel njegovo pripombo ali predlog.

(strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge)
(1) Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge
na področju lokalnih gospodarskih javnih služb v občini opravlja
občinska uprava.
(2) Občinska uprava opravlja s področja lokalnih gospodarskih javnih služb zlasti naloge, ki se nanašajo na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in
napravami, potrebnimi za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij,
javnih gospodarskih zavodov in režijskih obratov,
– postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
– strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih
javnih služb,
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z
javnimi razpisi za izbiro izvajalcev za koncesionirane lokalne
gospodarske javne službe,
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi s
financiranjem lokalnih gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem
za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne

VII. FINANCIRANJE LOKALNIH GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽB
19. člen
(financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb)
Lokalne gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno javnih dobrin,
– iz proračunskih sredstev,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
20. člen
(cena proizvoda ali storitve)
(1) Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov
izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, ki je
lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila.
(2) Cene se oblikujejo ali določajo na način in po postopku, ki ga določa zakon ali odlok občine v skladu z zakonom.
(3) Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji
uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin ter
vrednosti njihove uporabe.

Uradni list Republike Slovenije
(4) Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim
se odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir
subvencij. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah
uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.
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vozišči državnih cest, ki so v funkciji javnih površin naselja (v
nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Majšperk (v
nadaljevanju: občina).
2. člen

21. člen

(vsebina odloka)

(proračunsko financiranje)

S tem odlokom se določi:
– organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne
službe,
– vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska
razporeditev,
– pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– viri financiranja javne službe,
– vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
javne službe, ki so lasti občine ter del javne lastnine, ki je javno
dobro in varstvo, ki ga uživa in
– nadzor nad izvajanjem odloka.

Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne
službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(uskladitev predpisov)
Občina je dolžna uskladiti predpise in sprejeti nove predpise v skladu s tem odlokom najkasneje v roku 12 mesecev po
uveljavitvi tega odloka.
23. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Majšperk (Uradni
list RS, št. 82/05, 17/10).
24. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3710-4/2010-12
Majšperk, dne 25. avgusta 2011
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

3103.

Št.

Odlok o načinu opravljanja rednega
vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih
prometnih površin v Občini Majšperk

Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o cestah
/ZCest/ (Uradni list RS, št. 109/10), drugega odstavka 3. in
7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni
list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 –
ZUKN) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS,
št. 23/99, 92/03) ter v skladu z določili Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih
cest (Uradni list RS, št. 62/98, 109/10 – ZCes-1) je Občinski svet
Občine Majšperk na 9. redni seji dne 25. 8. 2011 sprejel

ODLOK
o načinu opravljanja rednega vzdrževanja
občinskih javnih cest in drugih prometnih
površin v Občini Majšperk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(javna služba)
S tem odlokom se določi način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih
javnih cest in izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad

3. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega
člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom se
uporabljajo republiški predpisi, ki urejajo opravljanje javne službe iz 1. člena tega odloka.
4. člen
(pomen izrazov)
V tem odloku uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot je
določen z zakonom, ki ureja javne ceste.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
5. člen
(oblika opravljanja javne službe)
(1) Javna služba iz 1. člena tega odloka se opravlja kot
koncesionirana gospodarska javna služba.
(2) Koncesijo za opravljanje javne službe iz prvega odstavka tega člena podeljuje občina.
(3) Izbira koncesionarja za opravljanje javne službe iz prvega odstavka tega člena se opravi na podlagi javnega razpisa.
Izbiro koncesionarja opravi občinska uprava občine.
(4) Opravljanje javne službe iz 1. člena tega odloka se
izvaja na celotnem območju občine.
III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
6. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)
(1) Redno vzdrževanje občinskih javnih cest po tem odloku obsega vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v stanju,
ki zagotavlja varnost in prevoznost javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti
cest ob naravnih in drugih nesrečah.
(2) Vzdrževanje drugih prometnih površin obsega vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad voziščem
državne ceste, ki so v funkciji javnih površin naselja, in sicer:
– odstavnih pasov, odstavnih niš, parkirnih površin, avtobusnih postajališč in podobnih prometnih površin, namenjenih
odvijanju prometa v naselju,
– podhodov in nadhodov za pešce,
– cestne razsvetljave, semaforjev ter druge prometne
signalizacije z zunanjo ali notranjo osvetlitvijo s pripadajočim
napajanjem, vključno z oskrbo z električno energijo,
– kolesarskih stez in pločnikov,
– zelenih površin in urbane opreme v območju cestnega
sveta.
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1. Redno vzdrževanje občinskih javnih cest
in prometnih površin
7. člen
(redno vzdrževanje občinskih javnih cest
in drugih prometnih površin)
(1) Redno vzdrževanje občinskih javnih cest in drugih
prometnih površin izvaja koncesionar v skladu z izvedbenim
programom vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini. Izvedbeni program vzdrževanja občinskih
javnih cest in drugih prometnih površin v občini za prihodnje
leto pripravi koncesionar in ga posreduje v uskladitev strokovnim službam občine do 1. septembra tekočega leta. Sestavni
del izvedbenega programa vzdrževanja občinskih javnih cest
in drugih prometnih površin v občini je ocena stroškov rednega
vzdrževanja. Izvedbeni program vzdrževanja za prihodnje leto
se uskladi s sprejetim proračunom za prihodnje leto.
(2) Redno vzdrževanje občinskih javnih cest in drugih
prometnih površin obsega:
1. pregledniško službo,
2. redno vzdrževanje prometnih površin,
3. redno vzdrževanje bankin,
4. redno vzdrževanje odvodnjavanja,
5. redno vzdrževanje brežin,
6. redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
7. redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev,
8. redno vzdrževanje vegetacije,
9. zagotavljanje preglednosti,
10. čiščenje cest in drugih prometnih površin,
11. redno vzdrževanje cestnih objektov ter objektov in
naprav na drugih prometnih površinah,
12. nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij
vozil,
13. intervencijske ukrepe in
14. zimsko službo.
8. člen
(pregledniška služba)
(1) Pregledniška služba je dolžna nadzirati vsa dogajanja,
ki lahko vplivajo na občinsko javno cesto in promet na njej, ter
preverjati (vizualni pregled) stanje vseh sestavnih delov občinske javne ceste in drugih prometnih površin.
(2) Pregledniška služba opravlja tudi manjša vzdrževalna
ali zavarovalna dela na cesti, ki jih je možno opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi. Podatke o ugotovitvah s
pregledov in opravljenih delih je dolžna zapisovati in hraniti na
predpisani način ter jih enkrat mesečno posredovati strokovni
službi občine.
(3) O posegih ali uporabi ceste in varovalnega pasu, ki so
v nasprotju z določili predpisov o cestah in varnosti cestnega
prometa, je pregledniška služba dolžna opozoriti povzročitelja
in obvestiti strokovno službo občine in občinskega inšpektorja
za ceste, pri večjih kršitvah pa tudi policijo.
(4) Pregledniška služba opravlja preglede občinskih javnih
cest in drugih prometnih površin najmanj enkrat tedensko. V obdobjih neugodnih vremenskih razmer in v drugih primerih, ki lahko ogrožajo občinsko javno cesto ali promet na njej se pogostost
in obseg pregledov prilagodi razmeram. Pregled se opravi takoj,
ko to omogočajo vremenske razmere ali ko preneha nevarnost,
zaradi katere je lahko ogrožena varnost preglednika.
(5) Pregledniška služba je dolžna najmanj enkrat mesečno
pregledati cestne objekte in naprave, pri čemer je treba preveriti
zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta in naprave ter varnost prometa.
9. člen
(redno vzdrževanje prometnih površin)
(1) Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni
del občinske javne ceste in drugih prometnih površin obsega
čiščenje teh površin ter popravila lokalnih poškodb, kot so krpanje udarnih jam in mrežastih razpok oziroma polaganje asfaltne
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prevleke, kjer je to racionalnejše, zalivanje posameznih razpok,
stikov in reg, rezkanje zglajenih asfaltnih površin ali posipanje
s peskom ter popravila drugih podobnih poškodb.
(2) Prometne površine morajo biti vzdrževane tako, da je
omogočen varen in neoviran promet. Poškodbe prometnih površin se praviloma popravljajo z enakim materialom, iz katerega
je obstoječa konstrukcija. Izjemoma, kadar zaradi neugodnih
vremenskih ali drugih okoliščin to ni možno, se lahko poškodbe
začasno popravijo tudi z drugim primernim materialom.
10. člen
(redno vzdrževanje bankin)
Kota bankine ne sme biti višja od kote roba vozišča, niti
ne nižja več kot 3 cm. Prečni naklon bankine mora omogočati
odtok vode z vozišča in ne sme biti manjši kot 4% in ne večji
kot 10%. Bankina mora biti poravnana in utrjena. Vidne in dostopne morajo biti prometna signalizacija in oprema ter cestne
naprave in ureditve na bankinah.
11. člen
(redno vzdrževanje odvodnjavanja)
Z območja občinske javne ceste mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje
vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na
vozišče. Naprave za odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti
tako, da ne puščajo, da na njih ali v njih voda ne zastaja in da
je z vseh sestavnih delov občinske javne ceste zagotovljeno
regulirano odvajanje vode.
12. člen
(redno vzdrževanje brežin)
Brežine usekov, zasekov in nasipov morajo biti vzdrževane tako, da sta zagotovljena določen nagib in oblika, da se
na njih stalno utrjuje ali odstranjuje nestabilni material ter da
so tehnične in biološke zaščitne ureditve (zaščitna vegetacija,
zaščitne mreže ter druge naprave in ureditve za zadrževanje
nestabilnega materiala) v takšnem stanju, da je zagotovljeno
učinkovito zavarovanje brežin in občinske javne ceste.
13. člen
(redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme)
Redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme
obsega čiščenje ter dopolnitve, nadomestitve ali popravila
dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne
signalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij. Prometna signalizacija in oprema na občinskih javnih cestah ter
javna razsvetljava v naseljih morajo biti redno vzdrževani tako,
da je zagotovljeno brezhibno delovanje in vidnost ter da so
izpolnjene zahteve zakona, ki ureja varnost cestnega prometa
in predpisov o prometni signalizaciji in opremi cest.
14. člen
(redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev)
Cestne naprave in ureditve morajo biti vzdrževane tako,
da je zagotovljeno njihovo brezhibno delovanje in omogočena
normalna uporaba. Vzroke, ki to preprečujejo, je treba nemudoma odpraviti, če to ni mogoče, pa izvesti ustrezne začasne
rešitve in ustrezne zavarovalne ukrepe. Posebne naprave in
kontrolni sistemi, ki so vgrajeni v občinsko javno cesto in so
namenjeni urejanju in nadzoru prometa, nadzoru nad stanjem
ceste, meritvam, obveščanju, telekomunikacijske naprave,
energetski kabli, prezračevalne, zaščitne in varnostne naprave
ter ureditve in naprave na počivališčih, morajo biti vzdrževani v
skladu z navodili in predpisi za delovanje teh naprav.
15. člen
(redno vzdrževanje vegetacije)
Na površinah, ki so sestavni del občinske javne ceste, se
vegetacijo kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da

Uradni list Republike Slovenije
sta zagotovljena prost profil ceste in predpisana preglednost,
da sta omogočena pregled in dostop do cestnih objektov, da so
vidne in dostopne prometna signalizacija, prometna oprema ter
cestne naprave in ureditve. Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja
drevesa, ki lahko ogrožajo cesto in promet na njej. Na cestnih
površinah izven območja cestišča se kosi najmanj enkrat letno.
Vegetacijo se mora vzdrževati v skladu s pravili stroke. Okolju
neprijaznih sredstev za zatiranje rasti vegetacije ni dovoljeno
uporabljati.
16. člen
(zagotavljanje preglednosti)
Polja preglednosti, določena s preglednim trikotnikom in
pregledno bermo, morajo biti vzdrževana tako, da je zagotovljena s predpisom določena preglednost, izjemoma, če to ni
mogoče, pa tako, da je glede na terenske razmere zagotovljena
največja možna preglednost.
17. člen
(čiščenje občinskih javnih cest in drugih prometnih površin)
Vsi sestavni deli občinskih javnih cest in drugih javnih
površin se čistijo tako, da se odstrani vse, kar lahko negativno
vpliva na varnost prometa, funkcionalnost in urejen videz ceste
ter varovanje okolja.
18. člen
(redno vzdrževanje cestnih objektov ter objektov
in naprav na drugih prometnih površinah)
(1) Cestni objekti ter objekti in naprave na drugih prometnih površinah se redno vzdržujejo tako, da se na objektu ali
napravi in prostoru okoli objekta oziroma naprave pravočasno
ugotovijo in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na
stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ali naprave ter
varnost prometa.
(2) Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov ter
objektov in naprav na drugih prometnih površinah sodi zlasti
čiščenje:
– prometnih površin in prometne opreme na objektu,
– prostora neposredno okoli objekta ali naprave,
– ležišč, dilatacij, členkov in drugih dostopnih delov
objekta,
– naprav za odvodnjavanje,
– naplavin, nanosov in drugega materiala, ki lahko ogroža
objekt oziroma napravo ali promet, in popravila:
– poškodb prometnih površin (krpanje udarnih jam,
zalivanje razpok, rezkanje neravnin),
– posameznih manjših poškodb na konstrukcijskih delih
objekta (krpanje odkruškov, zapolnjevanje fug, opravila zaščitne plasti armature itd.),
– protikorozijske zaščite,
– hidroizolacije in odvodnjavanja,
– izpodjedenih delov stebrov, opornih in podpornih konstrukcij.
19. člen
(nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil)
Največje dovoljene osne obremenitve ter skupne mase in
dimenzije vozil se nadzirajo na lokacijah in v terminih, določenih z izvedbenim programom. Nadzor opravlja koncesionar s
sodelovanjem policije.
20. člen
(intervencijski ukrepi)
(1) Koncesionar je dolžan organizirati dežurno službo in
delovne skupine za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi
izrednih dogodkov na občinskih javnih cestah. O izvajanju intervencijskega ukrepa in vzrokih zanj je dolžan takoj obvestiti
strokovno službo občine, kadar je ogrožen ali oviran promet,
pa tudi policijo.
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(2) Pri naravnih nesrečah, kot so neurje, poplava, plaz,
potres, žled in podobno, pri težjih prometnih nesrečah in drugih
izrednih dogodkih ali pa na zahtevo policije, je koncesionar
dolžan nemudoma odpraviti vzroke (poškodbe ceste, ovire
na cesti), zaradi katerih je oviran ali ogrožen promet ali zaradi
katerih lahko pride do hujših poškodb občinske javne ceste in
večje materialne škode. Če to ni mogoče, je dolžan:
– označiti ovire in zavarovati promet s predpisano prometno signalizacijo,
– izvesti nujne ukrepe za zavarovanje ceste,
– vzpostaviti prevoznost ceste, če je to možno.
21. člen
(zimska služba)
(1) Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil,
potrebnih za omogočanje prevoznosti občinskih javnih cest in
varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo)
lahko ogroženo normalno odvijanje prometa.
(2) V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, se ceste
vzdržujejo v skladu z izvedbenim programom zimske službe,
ki ga pripravi koncesionar in ga posreduje v uskladitev strokovnim službam občine do 1. septembra tekočega leta. Sestavi
del izvedbenega programa zimske službe za prihodnje leto
je ocena stroškov zimske službe. Izvedbeni program zimske
službe za prihodnje leto se uskladi s sprejetim proračunom za
prihodnje leto.
(3) Z izvedbenim programom iz prejšnjega odstavka tega
člena se določijo zlasti:
– organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti koncesionarja,
– razpored pripravljalnih del,
– načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov in
izhodiščna mesta za izvajanje zimske službe (cestne baze),
– razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev za izvajanje načrtovanih del,
– dežurstva, obveznost prisotnosti, stopnje pripravljenosti
in razpored delovnih skupin,
– načrt posipanja proti poledici in odstranjevanja snega,
– mesta in način izločanja posameznih vrst vozil ob neugodnih razmerah na cesti,
– način zbiranja podatkov in shema obveščanja o stanju
in prevoznosti cest,
– pripravljalna dela se izvajajo pred začetkom zimskega
obdobja z namenom, da se omogoči učinkovito delo zimske
službe. Pripravljalna dela obsegajo zlasti dela, ki se nanašajo
na: pripravo mehanizacije, prometne signalizacije in opreme,
posipnega materiala,
– pripravo ceste in njene okolice (namestitev dopolnilne
prometne signalizacije na nevarnih mestih, postavitev snežnih
kolov, namestitev naprav in ureditev za zaščito pred snežnimi
zameti) in
– usposabljanje in strokovno izobraževanje za dela zimske službe.
(4) V obdobjih, ko obstaja nevarnost poledice, se izpostavljeni in prometno nevarni deli cest posipajo proti poledici.
Mesta in način posipanja se določijo glede na geografsko-klimatske razmere, lego, naklon in kategorijo ceste ter druge lokalne razmere. Na delih cest, kjer se poledica pogosto pojavlja,
mora koncesionar namestiti dopolnilno prometno signalizacijo,
ki na to nevarnost opozarja.
(5) Okolju neprijazna topilna sredstva za sneg in led je
dovoljeno uporabljati le v minimalnih potrebnih količinah. Za
posipanje topilnih sredstev je dovoljeno uporabljati le takšne
naprave, ki omogočajo natančno odmerjanje količin. Pri odmerjanju količin posipa je treba upoštevati količino topilnega
sredstva, ki je že na vozišču.
(6) Vzdrževanje prevoznosti posameznih občinskih javnih cest v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi
razredi, v katere so občinske javne ceste razvrščene glede na
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kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske
razmere in krajevne potrebe. Razvrstitev občinskih javnih cest
po prednostnih razredih določi strokovna služba občine tako,
da je zagotovljena usklajena prevoznost cestne mreže.
(7) Po koncu zimskega obdobja mora koncesionar s cest
odstraniti ostanke posipnih materialov (peska), začasno dopolnilno prometno signalizacijo ter začasno prometno opremo,
cestne naprave in ureditve za zavarovanje ceste in prometa v
zimskem obdobju.
2. Obnavljanje občinskih javnih cest
22. člen
(obnovitvena dela)
(1) Obnovitvena dela na cestah so zahtevnejša in obsežnejša vzdrževalna dela, katerih temeljni cilj je dolgoročnejša
ureditev posameznih delov ceste. Izvajajo se občasno glede
na stopnjo dotrajanosti ali poškodovanosti cest ter glede na
potrebo po izboljšanju njihovih prometno-tehničnih lastnosti,
njihove zaščite, zaščite okolja in varnosti prometa.
(2) Obseg obnovitvenih del na občinskih javnih cestah in
javnih površinah je sestavni del izvedbenega programa obnovitvenih del na občinskih javnih cestah, ki ga pripravijo strokovne
službe občine oziroma koncesionar v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo. Če izvedbeni program obnovitvenih del na občinskih javnih cestah sestavi koncesionar, ga mora posredovati
strokovnim službam občine v uskladitev do 1. septembra tekočega leta. Sestavni del izvedbenega programa obnovitvenih
del na občinskih javnih cestah je ocena stroškov obnovitvenih
del. Izvedbeni program obnovitvenih del na občinskih javnih
cestah za prihodnje leto se uskladi s sprejetim proračunom za
prihodnje leto.
(3) Pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del vodi
komisija, ki jo imenuje župan občine. Pregled in prevzem se
opravljata v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, pri
čemer se smiselno uporabijo določila o tehničnih pregledih
objektov in izdaji uporabnega dovoljenja ter v skladu z določili
pogodbe o izvajanju del. Pri delu komisije, ki opravlja pregled
in prevzem obnovitvenih del, sodeluje tudi predstavnik koncesionarja.
3. Odvoz in hramba nepravilno parkiranih
in zapuščenih vozil
23. člen
(odvoz in hramba nepravilno parkiranih
in zapuščenih vozil)
(1) Pogoji in način odstranitve in hrambe nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil na območju občine so določeni z
odlokom občine, ki ureja ureditev cestnega prometa v občini in
odlokom, ki ureja ravnanje z zapuščenimi vozili.
(2) Za izvajanje storitev odvoza in hrambe nepravilno
parkiranih in zapuščenih vozil se koncesionarju dodeli javno
pooblastilo.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH
DOBRIN
24. člen
(evidence)
Koncesionar mora voditi evidence v skladu s predpisi, ki
veljajo za področje izvajanja javne službe.
25. člen
(javna obvestila in naznanila)
Koncesionar mora uporabnike občinskih javnih cest in
drugih prometnih površin z naznanilom v sredstvih javnega
obveščanja redno obveščati o stanju občinskih javnih cest in
uporabnosti drugih prometnih površin.
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V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
26. člen
(pravice uporabnikov občinskih javnih cest in drugih
prometnih površin)
Občinske javne ceste in druge prometne površine so
prometne površine splošnega pomena za cestni promet, ki jih
lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi
s predpisi, ki urejajo ceste, in pravili cestnega prometa.
27. člen
(obveznosti uporabnikov občinskih javnih cest in drugih
prometnih površin)
Uporabnik občinske javne ceste oziroma druge prometne površine mora pristojni strokovni službi občine sporočiti
vsako poškodbo ali spremembo na občinski javni cesti ali
prometni površini, ki lahko vpliva na varno odvijanje prometa
na občinskih javnih cestah in drugih prometnih površinah v
občini.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
28. člen
(viri financiranja storitev)
Koncesionar pridobiva sredstva za izvajanje javne službe
iz proračuna občine in drugih virov.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV,
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE, KI SO LAST
OBČINE TER DEL JAVNE LASTNINE, KI JE JAVNO DOBRO
IN VARSTVO, KI GA UŽIVA
29. člen
(vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
javne službe)
(1) Za izvajanje javne službe se namenijo občinske javne ceste. Občinske javne ceste so last občine ter del javne
lastnine.
(2) Občinske javne ceste sestavljajo:
– cestni svet,
– cestno telo,
– cestišče,
– brežine cest,
– cestni objekti,
– prometna signalizacija in prometna oprema,
– cestna razsvetljava,
– cestni priključki do meje cestnega sveta,
– naprave za odvodnjavanje ceste,
– servisne prometne površine (počivališča, parkirišča in
avtobusno obračališče ter podobno),
– servisne površine z objekti in napravami za upravljanje
in vzdrževanje cest ter nadzor prometa,
– funkcionalne površine za umestitev cestnih naprav,
objektov in drugih ureditev, namenjenih varnosti, vodenju
in nadzoru prometa, vozil ter voznikov, zaščiti ceste in cestnega telesa ter zemljišč in preprečevanju škodljivih emisij
prometa.
30. člen
(javno dobro)
(1) Občinske javne ceste in ostale prometne površine so
javno dobro in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih
stvarnih pravic.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na občinski javni cesti mogoče pridobiti stvarne pravice pod pogoji,
določenimi z zakonom, ki ureja ceste.
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VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM DOLOČIL ODLOKA
31. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata
pristojni občinski inšpektor za ceste in občinska uprava občine
v skladu z določili zakona, ki ureja ceste in zakona, ki ureja
inšpekcijski nadzor.
(2) Pristojna služba občinske uprave ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne
službe, pri čemer je dolžna spoštovati določila zakona, ki ureja
varstvo osebnih podatkov.
IX. KONČNA DOLOČBA

Št.
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II. PREDMET JAVNE SLUŽBE

(objava in veljavnost odloka)
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Št. 3710-4/2010-13
Majšperk, dne 25. avgusta 2011
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev
koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja
občinskih javnih cest in drugih prometnih
površin v Občini Majšperk

Na podlagi določil 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni
list RS, št. 23/99, 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na
9. redni seji dne 25. 8. 2011 sprejel

ODLOK
o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije
za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih
javnih cest in drugih prometnih površin
v Občini Majšperk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo
predmet in pogoji opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in izbirne
lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so
v funkciji javnih površin naselja (v nadaljevanju: javna služba) na
območju Občine Majšperk (v nadaljevanju: občina).
(2) S tem odlokom se določijo:
– dejavnosti, ki so predmet javne službe,
– območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja
do uporabnikov,
– pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,

Stran

9535

– javna pooblastila koncesionarju,
– splošni pogoji za izvajanje javne službe in za uporabo
javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
– vrsta in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– viri financiranja javne službe,
– način plačila koncesionarja,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje
javne službe.

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.

3104.

71 / 9. 9. 2011 /

(storitve, ki so predmet javne službe)
ritve:

(1) Javna služba po tem odloku obsega naslednje sto-

– redno vzdrževanje občinskih javnih cest;
– vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na,
ob ali nad voziščem državnih cest, ki so v funkciji javnih površin naselja (v nadaljevanju: vzdrževanje drugih prometnih
površin).
(2) Redno vzdrževanje občinskih javnih cest iz prvega
odstavka tega člena obsega vzdrževalna dela za ohranjanje
javnih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost javnih
cest, nadzor nad stanjem javnih cest in cestnega sveta ter
vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.
(3) Vzdrževanje drugih prometnih površin iz prvega odstavka tega člena obsega vzdrževanje:
– odstavnih pasov, odstavnih niš, parkirnih površin, avtobusnih postajališč in podobnih prometnih površin, namenjenih
odvijanju prometa v naselju,
– podhodov in nadhodov za pešce,
– cestne razsvetljave, semaforjev ter druge prometne
signalizacije z zunanjo ali notranjo osvetlitvijo s pripadajočim
napajanjem, vključno z oskrbo z električno energijo,
– kolesarskih stez in pločnikov,
– zelenih površin in urbane opreme v območju cestnega
sveta.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI
TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV
4. člen
(območje izvajanja javne službe)
Dejavnost javne službe se kot koncesionirana dejavnost
izvaja na celotnem območju občine.
5. člen
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov)
Občinske javne ceste in druge prometne površine so
prometne površine, ki so splošnega pomena za promet in jih
lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi
s predpisi, ki urejajo ceste, in pravili cestnega prometa.
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
6. člen
(pogoji)
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko
tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače.
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(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske
javne službe so:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javne službe,
– da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen
za izvajanje javne službe,
– da razpolaga s tehničnimi sredstvi za izvajanje javne
službe,
– da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, če
so z zakonom predpisana.
(3) Koncesionar mora za podelitev koncesije koncedentu
predložiti:
– izvedbeni program rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini z oceno stroškov,
– izvedbeni program izvajanja zimske službe z oceno
stroškov,
– izvedbeni program obnovitvenih del na občinskih javnih
cestah in drugih prometnih površinah z oceno stroškov.
V. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
7. člen
(javno pooblastilo)
(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe
opravlja strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge
javne službe, ki se nanašajo na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne
službe,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in
napravami, potrebnimi za izvajanje dejavnosti javne službe.
(2) Za izvajanje storitev odvoza in hrambe nepravilno
parkiranih in zapuščenih vozil se koncesionarju dodeli javno
pooblastilo.
VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
8. člen
(splošni pogoji za izvajanje javne službe)
Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom,
ki ureja področje cest in zakonom, ki ureja področje varnosti
cestnega prometa ter podzakonskimi akti sprejetimi na njuni
podlagi.
VII. OBSEG MONOPOLA
9. člen
(obseg monopola)
(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz tretjega člena tega odloka na celotnem območju občine iz 3. člena
tega odloka se podeli enemu koncesionarju.
(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za
izvajanje dejavnosti javne službe na celotnem območju občine
iz 3. člena tega odloka.
VIII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
10. člen
(začetek koncesije)
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske
pogodbe.
11. člen
(trajanje koncesije)
Koncesija se podeli za obdobje 15 let.
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IX. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
12. člen
(viri financiranja javne službe)
Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz proračuna občine in iz drugih virov.
X. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE
13. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvajajo pristojne
službe občinske uprave občine in občinski svet občine.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje
pristojni organ občinske uprave.
XI. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
14. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom javne službe v režijo,
– v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo.
15. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo,
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter
druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma
razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
16. člen
(odkup koncesije)
(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati dejavnost javne
službe pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa
v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je
koncesionar zgradil ali pridobil za namen izvajanja dejavnosti
javne službe.
(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v
koncesijski pogodbi.
17. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede
na določila koncesijske pogodbe:
– če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za
to določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha
izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana
gospodarska javna služba,
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno,
skratka tako, da so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti,
– če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in
navodili koncedenta,
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov
in določil koncesijske pogodbe,
– če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha
obstajati.
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(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in
pete alinee prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo
prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih
javnih služb.

(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki
so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.

18. člen
(prevzem javne službe v režijo)
(1) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo.
(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski
pogodbi.

(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)

XII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE
19. člen
(javni razpis)
(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in na spletnih straneh občine v katalogu informacij
javnega značaja.
20. člen
(oblika in postopek javnega razpisa)
(1) Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega
akta, v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih
javnih služb.
(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en
ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene
pogoje.
(3) Če javni razpis ni uspel se lahko ponovi.
(4) Župan lahko z župani drugih občin, ki imajo skupni
javni interes za izvedbo postopka javnega razpisa in podelitvijo
koncesije za opravljanje dejavnosti javne službe, imenuje skupno strokovno komisijo in izvede skupni javni razpis.
21. člen
(vsebina javnega razpisa)
(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi
zakona, ki ureja področje o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka
tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in so določeni v 6. členu tega odloka.
22. člen
(postopek izbire koncesionarja)
(1) Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek konkurenčnega dialoga v skladu z določili zakona, ki ureja javno
naročanje.
(2) Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje
župan občine strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik
in dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti najmanj
visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo vlog. V primeru izvedbe
skupnega javnega razpisa iz 20. člena tega odloka mora imeti
občina vsaj enega predstavnika v strokovni komisiji, ki ga
imenuje župan.
(3) Izbira koncesionarja se izvede po postopku določenem z zakonom, ki ureja področje javnih gospodarskih služb.

XIV. ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV
KONCESIJSKE POGODBE
24. člen

čine.

Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan ob-

XV. DRUGE SESTAVINE POTREBNE ZA DOLOČITEV
IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
1. Prenos koncesije
25. člen
(prenos koncesije)
(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na
drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje
javne službe samo v primerih določenih z zakonom, ki ureja
področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem
koncesionarja.
2. Višja sila
26. člen
(dolžnosti in pravica koncesionarja)
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih
zaradi višje sile.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov,
ki so nastali zaradi izvajanja javne službe na območju občine v
nepredvidljivih okoliščinah.
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi
višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo
sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.
3. Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih
27. člen
(odgovornost za škodo)
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo,
ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.
4. Začasen prevzem
28. člen
(začasen prevzem)
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri
njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom
javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski
pogodbi.
5. Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja

XIII. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA
23. člen
(organ, ki opravi izbor koncesionarja)
(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz drugega odstavka 22. člena tega odloka.

29. člen
(vrsta odgovornosti)
Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam na območju občine, če ni s koncesijsko pogodbo
dogovorjena drugačna odgovornost.
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6. Zavarovanje odgovornosti za škodo
30. člen
(zavarovanje)
(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki
jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo
pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in za
škodo, ki nastane zaradi nepravilnega izvajanja javne službe.
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s
koncesijsko pogodbo.
XVI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
31. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije na področju
opravljanja gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje
občinskih cest« v Občini Majšperk (Uradni list RS, št. 47/07).
32. člen
(začetek veljavnosti)

Uradni list Republike Slovenije
se parcela objekta določi kot fundus objekta, ki se pomnoži s
faktorjem 1,5.«
4. člen
Tretji in četrti odstavek 10. člena se črtata.
5. člen
Peti odstavek postane tretji odstavek 10. člena.
6. člen
Šesti odstavek 10. člena se črta.
7. člen
Sedmi odstavek postane četrti odstavek 10. člena.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 0320-2/2011-1
Majšperk, dne 25. avgusta 2011

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati osmi dan po objavi.

Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

Št. 3710-4/2010-14
Majšperk, dne 25. avgusta 2011
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

3105.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o podlagah in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje Občine Majšperk

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), v skladu s
17. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih
zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 11. členom Pravilnika o
merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS,
št. 95/07) in 5. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS,
št. 29/03 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 9. redni
seji dne 25. 8. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o podlagah in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje Občine Majšperk
1. člen
V Odloku o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 20/09) se
v drugi alineji 6. člena številka »1,0« nadomesti s številko »0,7«, v
tretji alineji se številka »1,15« nadomesti s številko »0,7« in v četrti
alineji se številka »1,3«, nadomesti s številko »0,7«.
2. člen
V preglednici 2, 8. člena se v drugi vrstici številka »18,30«
nadomesti s številko »9,00«, v tretji vrstici se številka »8,99«,
nadomesti s številko »8,00« in v osmi vrstici se številka »34,58«,
nadomesti s številko »24,29«.
3. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni in glasi:
»Površina parcele se povzame iz projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja, razen če je za zavezanca ugodneje,

3106.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika Občine Majšperk o dodeljevanju
štipendij in denarnih pomoči za izobraževanje

Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10) in 17. člena
Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 29/03 in 92/03)
je Občinski svet Občine Majšperk na 9. redni seji dne 25. 8.
2011 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
Občine Majšperk o dodeljevanju štipendij
in denarnih pomoči za izobraževanje
1. člen
V Pravilniku Občine Majšperk o dodeljevanju štipendij in
denarnih pomoči za izobraževanje (Uradni list RS, št. 24/06)
se v drugi alineji 2. člena beseda »in« nadomesti z vejico, v
tretji alineji se pika nadomesti z besedo »in« ter doda se nova
četrta alineja, ki glasi:
»– denarne pomoči za študente, dijake in učence, ki imajo
status športnika ali kulturnika ter dosegajo izjemne rezultate na
državnem nivoju.«.
2. člen
Doda se novi 4.a člen, ki glasi:
»Denarne pomoči za študente, dijake in učence, ki imajo
status športnika ali kulturnika, iz sredstev proračuna Občine
Majšperk, se dodelijo na podlagi javnega razpisa.«
3. člen
Za 25. členom se doda novo V.a poglavje z naslovom:
»Posebnosti postopka in pogoji za pridobitev denarne
pomoči za športnika ali kulturnika«.
4. člen
V V.a poglavju se dodajo novi členi 25.a, 25.b, 25.c,
25.č in 25.d.

Uradni list Republike Slovenije
»25.a člen
Pravico do denarne pomoči za športnika ali kulturnika imajo
učenci, dijaki in študentje kateri izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo pridobljen status kulturnika ali športnika,
– da so državljani Republike Slovenije,
– da imajo stalno prebivališče v Občini Majšperk.
Denarna pomoč se podeljuje za eno leto z možnostjo
podaljšanja.
25.b člen
V javnem razpisu se navedejo:
– pogoji za prijavo za dodelitev,
– merila za izbor,
– način, kraj in čas za dvig prijavnih obrazcev z navodili,
– rok in način oddaje prijave,
– osnovne pravice in obveznosti kandidatov,
– zahtevana dokumentacija, ki jo morajo priložiti vlogi.
25.c člen
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– vlogo na predpisanem obrazcu,
– življenjepis,
– potrdilo o stalnem prebivališču,
– dokazilo o statusu,
– dokazila o uspehih na posameznih področjih.
25.č člen
Višina pomoči za športnika ali kulturnika znaša maksimalno 150,00 EUR na mesec.
25.d člen
S pogodbo se podrobneje določijo medsebojne pravice in
obveznosti strank, zlasti pa:
– višina in trajanje denarne pomoči ter način izplačevanja,
– podatki o kraju, vrsti in času izvajanja dejavnosti,
– obveznosti prejemnika v času pogodbenega razmerja
ter po izteku pogodbenega razmerja,
– posledice neizpolnitve pogodbe.
Sestavni del pogodbe so lahko tudi dokumenti, ki dokazujejo status in podobno.«
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 6010-2/2011-1
Majšperk, dne 25. avgusta 2011
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.
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2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 223-12/2010-5
Majšperk, dne 25. avgusta 2011
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

MURSKA SOBOTA
3108.

Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka Občinskega
prostorskega načrta (OPN) Mestne občine
Murska Sobota in okoljskega poročila
z dodatkom za varovana območja

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt), (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP, 106/10 popr. 43/11 – ZKZ-C), Sklepa o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta (OPN) Mestne
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 63/07), ter na podlagi
21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi, (Uradni list RS,
št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 31. člena
Statuta Mestne občine Murska Sobota – UPB (Uradni list RS,
št. 23/07) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel

SKLEP
z javnim naznanilom o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega
načrta (OPN) Mestne občine Murska Sobota
in okoljskega poročila z dodatkom za varovana
območja
I.
Javno se razgrne:
– dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta
(OPN) za Mestno občino Murska Sobota – katerega je izdelal ZEU-DNI d.o.o.; Ul. Staneta Rozmana 5, Murska Sobota,
št. OPN-24/07 v avgustu 2011;
– Okoljsko poročilo za Občinski prostorski načrt (OPN)
Mestne občine Murska Sobota in dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN MO Murska Sobota na varovana
območja narave SCI Mura, SPA Mura ter spomenik oblikovane
narave Gozdni park v Fazaneriji (izdelano pri OIKOS, svetovanje za razvoj d.o.o., Jarška cesta 30, 1230 Domžale, številka
projekta: 1049/08, avgust 2010).

SKLEP
o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti
Občine Majšperk v letu 2010

II.
Dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta – OPN
z vsemi gradivi in okoljsko poročilo z dodatki se bodo javno razgrnili v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2,
Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske
javne službe (III. vhod, 2 nadstropje). Ogled razgrnjenega gradiva bo možen v delovnem času občinske uprave. Na sedežu
Mestnih četrti Murska Sobota in na sedežih Krajevnih skupnosti
Kupšinci, Veščica, Černelavci, Pušča, Polana, Markišavci, Nemčavci, Rakičan, Bakovci, Krog in Satahovci bo razgrnjen odlok
dopolnjenega osnutka OPN in karte za območje posamezne
krajevne skupnosti. Osnutek bo prikazan tudi na spletni strani
MO Murska Sobota: www.murska-sobota.si.

1.
Občinski svet Občine Majšperk ocenjuje, da so bili doseženi zastavljeni cilji Občinskega programa varnosti Občine
Majšperk za leto 2010.

III.
Javna razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni, in sicer od
23. septembra 2011 do 24. oktobra 2011. V času javne razgrnitve, bosta organizirani dve javni obravnavi v veliki sejni dvorani

3107.

Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa
varnosti Občine Majšperk v letu 2010

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list
RS, št. 23/99 in 92/03) in tretjega odstavka 6. člena Zakona o
občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06) je Občinski
svet Občine Majšperk na 9. redni seji dne 25. 8. 2011 sprejel
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Mestne občine Murska Sobota (vhod z dvorišča), Kardoševa
ulica 2, Murska Sobota. In sicer za občane vseh naselij oziroma
za k.o.-je Kupšinci, Veščica, Černelavci, Černelavci (območje
Pušča), Polana, Markišavci, Nemčavci, Rakičan, Bakovci, Krog
in Satahovci bo javna obravnava v sredo 12. oktobra 2011 ob
17. uri, za območje mesta oziroma k.o. Murska Sobota pa v
sredo 19. oktobra 2011 ob 17. uri.
IV.
V času javne razgrnitve lahko k osnutku prostorskega
akta in okoljskemu poročilu, dajo pisne pripombe vse pravne ali
fizične osebe, oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje
do vključno ponedeljka 24. oktobra 2011. Pripombe in pobude
se lahko vpišejo v knjigo pripomb, ki bo priložena h gradivu na
Mestni občini Murska Sobota. Ustno se pripombe in pobude
lahko podajo le na javni obravnavi. Pripombe in pobude se lahko
podajo tudi pisno po pošti na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske
javne službe, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota.
V.
Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti in do
njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani občine
www.murska-sobota.si ter v Soboških novinah.
VI.
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena
in priimka ali drugih osebnih podatkov, podan pristanek za
obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na
Mestnem svetu, na spletni strani Mestne občine Murska Sobota
oziroma na drug krajevno običajen način. Osebe, ki ne želijo,
da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni
podatki, morajo to posebej navesti.
VII.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
na spletni strani občine: www.murska-sobota.si in začne veljati
z dnem objave.
Št. 3505-0007/2007-108(182)
Murska Sobota, dne 1. septembra 2011
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

Uradni list Republike Slovenije
skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Radeče (Uradni
list RS, št. 80/01) sprejme občinski podrobni prostorski načrt
za del stanovanjskega območja Dobrava v Občini Radeče (v
nadaljnjem besedilu: OPPN).
II. VSEBINA OPPN
2. člen
(sestavni deli OPPN)
A) ODLOK
B) TEKSTUALNI DEL OPPN
1. Opis prostorske ureditve
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje in
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in
grajeno javno dobro
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
5. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov ter
ohranjanja narave
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji
za izvajanje OPPN
8. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
C) GRAFIČNI NAČRTI
D) POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI
OZIROMA PODATKOV O PROSTORSKI UREDITVI
E) PRILOGE OPPN
E1 Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
E2 Prikaz stanja prostora na obravnavanem območju
E3 Strokovne podlage
E4 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
E5 Obrazložitev in utemeljitev
E6 Povzetek za javnost.
1. Opis prostorske ureditve
3. člen
(namen OPPN)

RADEČE
3109.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za del stanovanjskega območja
Dobrava v Občini Radeče

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP, 106/10 – popr. in 43/11 – ZKZ-C) ter 18. člena Statuta
Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1 in 110/09) je Občinski svet Občine Radeče na 9. redni seji dne 1. 9. 2011 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za del stanovanjskega območja Dobrava
v Občini Radeče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
S tem odlokom se, ob upoštevanju Odloka o strategiji
prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in v

(1) S tem OPPN se podrobneje načrtuje prostorska ureditev na delu stanovanjskega območja Dobrava v Občini Radeče.
(2) Načrtuje se gradnja treh stanovanjskih stavb (osnovne stavbe), pripadajočih objektov, ki so v funkciji osnovnih
stavb, gradnja oziroma rekonstrukcija prometne in komunalne
infrastrukture ter ureditev površin, ki so potrebne za nemoteno
funkcioniranje stavb.
(3) Namen OPPN je določitev usmeritev v zvezi s posegi
v prostor, določitev vrste možnih posegov v prostor ter pogojev
za njihovo izvedbo.
(4) OPPN je podlaga za pripravo projektne dokumentacije
za pridobitev gradbenih dovoljenj.
4. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN obsega površino v izmeri ca. 54 arov
in vključuje naslednje parcelne številke: 192/1-del, 192/10-del,
193/5, 193/6, 193/7-del, 193/8, 193/9, 193/10, 193/12, 193/13,
589-del, vse v k.o. Radeče. Meja območja OPPN na zahodni,
severni in vzhodni strani poteka po obstoječih parcelnih mejah
in na jugu vključuje obstoječo javno pot (JP 842151) Radeče–
Dobrava–Rudna vas.
(2) Območje OPPN je prikazano na grafičnih načrtih.
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5. člen

8. člen

(ureditve izven območja OPPN)

(učinkovita raba energije in uporaba obnovljivih
virov energije)

(1) Izven območja OPPN se, za namen priključitve načrtovanih stavb na gospodarsko javno infrastrukturo, načrtujejo
infrastrukturni koridorji, znotraj katerih se omogoča gradnja,
rekonstrukcija, odstranitev in vzdrževanje komunalne infrastrukture.
(2) Infrastrukturni koridorji se dotikajo območij naslednjih
parcelnih številk: 182/8-del, 187/6-del, 187/7-del, 188-del,
189/13-del, 189/15-del, 189/17-del, 189/6-del, 192/1-del,
192/10-del, 192/11, 192/8-del, 193/11-del, 193/3-del, 193/7-del,
198/12-del, 198/2-del, 198/8-del, 198/9-del, 556/1-del, 589-del,
593-del, 607-del, vse k.o. Radeče.
(3) Izven območja OPPN se na območju dela parcelne
številke 365/2, k.o. Hotemež izvede tudi črpališče, s čimer se
zagotavlja zadostno oskrbo s pitno vodo.
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
2.1 Vplivi in povezave prostorske ureditve
s sosednimi območji
6. člen
(vplivi in povezave s sosednimi območji)
(1) Obravnavano območje se nahaja južno od naselja
Radeče, ob cesti Radeče–Dobrava–Rudna vas in predstavlja
del primestne soseske Dobrava.
(2) Iz območja se odpirajo vedute na naselje Radeče ter
tok reke Save in kvalitetni pogledi v smeri proti Posavskemu
hribovju na levem bregu reke Save. Zaradi bližine naravnega
zaledja, dobre osončenosti in prevetrenosti, so na območju,
ki je v ambientalnem smislu izjemno kvalitetno, omogočene
ugodne bivanjske razmere.
(3) Območje je dobro prometno dostopno (po cesti Radeče–Dobrava–Rudna vas), blizu so šola, vrtec, zdravstveni
dom, športne površine ter ostale centralne dejavnosti. Možna
je navezava na obstoječo in predvideno gospodarsko javno
infrastrukturo. Obravnavano območje predstavlja nadaljevanje obstoječe grajene strukture (v neposredni bližini so že tri
obstoječe stanovanjske hiše) in je vizualno izpostavljeno, zato
je treba posebno pozornost posvetiti kvalitetnemu oblikovanju
objektov.
2.2 Rešitve načrtovanih objektov in površin
7. člen
(funkcionalna zasnova)
(1) Območje OPPN je sestavljeno iz:
– treh parcel, namenjenih gradnji stanovanjskih stavb
(PG 1, PG 2 in PG 3) in pripadajočih objektov v funkciji osnovnih
stavb ter ureditvi površin, potrebnih za funkcioniranje objektov,
– prometno-komunalnega koridorja, ki se varuje za ureditev prometne in komunalne infrastrukture,
– zelenih površin, ki se nahajajo med zahodno mejo območja OPPN in parcelami namenjenimi gradnji.
(2) Načrtovane stanovanjske stavbe predstavljajo nadaljevanje že začetega uličnega niza ob cesti Radeče–Dobrava–
Rudna vas. Stavbe se skupaj s pripadajočimi objekti v prostor
umeščajo tako, da se vzpostavlja prepoznavna gradbena linija.
(3) V zahodnem delu OPPN (izven območja parcel namenjenih gradnji), kjer se sicer položen teren prevesi v pobočje,
ki ni primerno za gradnjo, se ohranja drevesna vegetacija
oziroma vzpostavijo urejene zelene površine.
(4) Iz javne poti Radeče–Dobrava–Rudna vas, kjer je
predvidena ureditev eno- ali dvostranskega pločnika, se načrtujejo trije ločeni dostopi.
(5) Gospodarska javna infrastruktura, na katero se priključujejo načrtovane stavbe se gradi in rekonstruira v skupnih
infrastrukturnih koridorjih.
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(1) V skladu z veljavnim predpisom, ki ureja učinkovito
rabo energije v stavbah, morajo objekti izpolnjevati tehnične
zahteve na področju toplotne zaščite, ogrevanja, prezračevanja, hlajenja, klimatizacije, priprave tople pitne vode in razsvetljave v stavbah ter ostale pogoje.
(2) Zagotovi se predpisano količino moči za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo pitno vodo z obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno uporabo enega ali več virov v lastnih
napravah, ki jih predstavljajo: toplota okolja, sončno obsevanje,
biomasa in geotermalna energija ali predviden priključek na
naprave za pridobivanje toplote ali hlada iz obnovljivih virov
energije zunaj stavbe.
2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
2.3.1 Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti
in vrste posegov v prostor
9. člen
(vrste dejavnosti)
(1) Na območju OPPN je znotraj stanovanjskih objektov
dopustno opravljanje naslednjih dejavnosti, ki so določene v
skladu s predpisom o standardni klasifikaciji dejavnosti:
– (J) INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI – od teh samo:
(62) Računalniško programiranje, svetovanje in druge s
tem povezane dejavnosti,
(63) Druge informacijske dejavnosti.
– (K) FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI
– od teh samo:
(65) Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti,
(66) Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške
storitve.
– (M) STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI – od teh samo:
(69) Pravne in računovodske dejavnosti,
(71) Arhitekturno in tehnično projektiranje.
– (N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI – od teh samo:
(82) Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti (samo 82.1 Pisarniške dejavnosti).
(2) Opravljanje dejavnosti je dopustno zgolj v smislu samozaposlitve oziroma z največ še eno zaposleno osebo.
10. člen
(vrste objektov glede na namen)
(1) Na območju OPPN je dopustna gradnja stanovanjskih
stavb, nestanovanjskih stavb (samo garaž) in gradbeno inženirskih objektov.
(2) V skladu s klasifikacijo objektov je, ob upoštevanju
določil tega odloka, dopustna umestitev naslednjih objektov:
1 STAVBE, od tega:
11 Stanovanjske stavbe, od tega:
111 Enostanovanjske stavbe
112 Večstanovanjske stavbe, od tega:
1121 Dvostanovanjske stavbe
12 Nestanovanjske stavbe, od tega:
124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij, od tega:
1242 Garažne stavbe
2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI, od tega:
21 Objekti transportne infrastrukture, od tega:
211 Ceste
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
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24 Drugi gradbeni inženirski objekti, od tega:
242 Drugi gradbeni inženirski objekti, od tega:
24202 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih.
11. člen
(vrste ostalih objektov, ki so v funkciji osnovnih stavb)
(1) Na območju OPPN je, poleg objektov iz prejšnjega člena, dovoljena tudi postavitev ostalih objektov, ki se postavljajo
v skladu s predpisom o vrstah objektov glede na zahtevnost in
v skladu z določili tega odloka.
(2) Dopustna je umestitev naslednjih objektov, ki so v
predpisu o vrstah objektov glede na zahtevnost uvrščeni v
kategorijo nezahtevnih objektov:
– objekti za lastne potrebe (samo drvarnica, garaža, steklenjak, uta, bazen, nepretočna greznica, utrjena dovozna pot),
– ograje,
– škarpe in podporni zidovi,
– pomožni infrastrukturni objekti (samo pločnik in kolesarska steza, postajališče, mala komunalna čistilna naprava).
(3) Dopustna je umestitev naslednjih objektov, ki so v
predpisu o vrstah objektov glede na zahtevnost uvrščeni v
kategorijo enostavnih objektov:
– objekti za lastne potrebe (samo nadstrešek, rezervoar za
utekočinjeni naftni plin, mala komunalna čistilna naprava, zajetje,
vrtina ali vodnjak, zbiralnik za kapnico, utrjena dvorišča),
– pomožni infrastrukturni objekti (samo pomožni cestni,
pomožni energetski objekti, pomožni komunalni objekti, vrtina
ali vodnjak, potrebna za raziskave),
– vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem (od tega samo igrišče za šport in rekreacijo na prostem,
kolesarska steza, sprehajalna pot, trimska steza).
12. člen
(vrste gradenj in drugih posegov)
V območju OPPN so dovoljene naslednje izvedbe gradbenih in drugih del:
– gradnja novih objektov (novi objekti, dozidave in nadzidave),
– rekonstrukcije objektov,
– odstranitve objektov (in naprav) ali njihovih delov,
– spremembe namembnosti objektov ali njihovih delov, v
skladu z določili tega OPPN,
– vzdrževanje objektov,
– druga dela povezana z ureditvijo okolice objektov, zelenih površin ipd.
13. člen
(regulacijski in funkcijski elementi)
Na območju OPPN so določeni naslednji elementi:
– parcela namenjena gradnji (PG): parcela namenjena
gradnji stavb, gradbeno-inženirskih objektov ter nezahtevnih
in enostavnih objektov, ureditvi parkirišč, dovoznih poti, ureditvi
okolice objektov ipd.,
– gradbena meja (GM): črta, ki je novozgrajeni oziroma
načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo
ali so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča,
– gradbena linija (GL): črta, na katero morajo biti z enim
robom – s fasado postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih
ob tej črti,
– delež odprtih bivalnih površin: se izrazi v odstotkih odprtih bivalnih površin, kamor se štejejo zelene površine in tlakovane površine, namenjene zunanjemu bivanju, ki ne služijo kot
prometne površine ali komunalne funkcionalne površine (npr.
dostopi, dovozi, parkirišča, prostori za ekološke otoke).
2.3.2 Prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov
na zemljišču
14. člen
(lega stanovanjskih in nestanovanjskih stavb)
(1) Lega stanovanjskih stavb in odmiki od sosednjih zemljišč so določeni z regulacijskimi in funkcijskimi elementi, ki
so razvidni iz grafičnih prilog.
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(2) Stanovanjske stavbe se umešča znotraj določene
gradbene meje in ob upoštevanju gradbene linije, ki se je stavbe dotikajo z eno stranico (fasado). Sleme strehe stanovanjskih
stavb poteka vzporedno ali pravokotno na javno cesto.
(3) Garaže so del stanovanjskih objektov ali izvedene kot
samostojni objekti, pri čemer se ti umeščajo znotraj gradbene
meje. V primeru, da je garaža izvedena kot nadstrešnica, je
dovoljena umestitev izven gradbene meje, najmanj 1 m od
sosednjih parcelnih meja.
15. člen
(lega gradbeno inženirskih objektov)
Gospodarska javna infrastruktura se gradi znotraj prometno komunalnega koridorja in znotraj infrastrukturnih koridorjev
izven območja OPPN.
16. člen
(lega ostalih objektov, v funkciji osnovnih stavb, investicijska
in vzdrževalna dela)
(1) Lega objektov, ki so v skladu s predpisom o vrstah
objektov uvrščeni v kategorijo nezahtevnih objektov:
– objekti za lastne potrebe:
– drvarnica: znotraj določene gradbene meje in odmaknjeno od gradbene linije v notranjost parcele,
– steklenjak, uta, bazen: znotraj parcele namenjene
gradnji ter minimalno 1 m od sosednjih parcelnih meja,
– nepretočna greznica, utrjena dovozna pot: znotraj
določene parcele namenjene gradnji.
– ograje: na območju OPPN. Postavljene morajo biti
največ do parcelne meje. Postavitev med sosedske ograje je
dovoljena na parcelni meji, če se lastniki zemljišč o tem pisno
sporazumejo. Ob javni cesti ograje ne smejo posegati v polje
preglednosti.
– škarpe in podporni zidovi: na območju OPPN.
– pomožni infrastrukturni objekti: na območju OPPN.
(2) Lega objektov, ki so v skladu s predpisom o vrstah
objektov uvrščeni v kategorijo enostavnih objektov:
– objekti za lastne potrebe: na območju parcele namenjene gradnji ter minimalno 1 m od sosednjih parcelnih meja,
– pomožni infrastrukturni objekti: na območju OPPN,
– vadbeni objekti namenjeni športu in rekreaciji na prostem: na območju OPPN.
(3) Investicijska in redna vzdrževalna dela:
– aparati in naprave (npr. klima naprave), ki se nameščajo
na zunanji ovoj stavbe, se locirajo na vizualno manj izpostavljenih mestih,
– enostavne naprave za proizvodnjo električne energije
iz obnovljivih virov energije se postavljajo skladno z določili
uredbe, ki določa enostavne naprave in pogoje za montiranje
in priključevanje na elektroenergetsko omrežje,
– sončni zbiralniki in sončne celice se znotraj parcele
namenjene gradnji locirajo tako, da so vizualno čim manj izpostavljeni.
2.3.3 Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti
in oblikovanja objektov ter ureditev okolice
17. člen
(velikost in oblikovni pogoji za stanovanjske stavbe)
(1) Tlorisna zasnova objektov je pravokotna, z razmerjem
med stranicami 1:1,2–1:2. Na osnovni podolgovat tloris je dovoljeno dodajati dodatne volumne (L, T in podobne oblike), pri
čemer velikost bruto tlorisne površine objekta ne sme presegati
200 m2.
(2) Največja dovoljena etažnost stavb je klet (K), pritličje
(P) in mansarda (M). V primeru izvedbe kleti je ta največ 0,6 m
nad koto najvišjega urejenega teren ob stavbi. Višina stavbe
od kote najvišjega urejenega terena do slemena strehe ne sme
presegati 10 m.
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(3) Strehe so v osnovi simetrične dvokapnice ali večkapnice s slemenom (izvedba šotorastih streh, pri katerih se strešine
stikajo v skupni točki ni dovoljena). Možna je kombinacija z ostalimi vrstami streh (npr. ravne) do največ 30% osnovne strehe.
(4) Naklon strehe je med 30° in 40°, v primeru izvedbe
pritličnega objekta se dovoljuje do 45°. Smer slemena mora
biti vzporedna z daljšo stranico objekta. Dovoljene so frčade,
ki morajo biti simetrično razporejene in strešna okna. Barva
kritine je opečno rdeča, siva ali rjava.
(5) Dovoljena je uporaba ometa, v kombinaciji z lesom,
steklom, kamnom ali drugimi obložnimi materiali. Fasadni materiali morajo biti medsebojno usklajeni. Barve fasad so bele,
svetlih pastelnih barv in nežni odtenki zemeljskih barv (npr.
rjava, umazano bela ipd.). Prepovedane so fasade z močnimi
barvnimi poudarki ter svetleče, fluorescentne in druge vpadljive
barve fasad (npr. živo modra, rdeča, vijolična, roza, živo rumena, turkizna ipd.)
18. člen
(velikost in oblikovni pogoji za ostale objekte v funkciji
osnovnih stavb)
(1) Največja dovoljena tlorisna velikost garaže je 40 m2,
višine do 5,5 m. Velikost drvarnice, steklenjaka, ute, bazena in
nadstreška ne sme presegati velikosti, določene v predpisu o
vrstah objektov glede na zahtevnost.
(2) Ute in nadstreški so leseni. Streha nadstreška se poenoti s streho stanovanjske stavbe ali izvede kot ravna streha.
Dopustna je izvedba transparentnih nastreškov s kovinsko konstrukcijo. Drvarnice in garaže morajo biti glede oblikovanja in
uporabe materialov poenotene s stanovanjskimi hišami (kritina,
fasada, odprtine ipd.). Enako velja za naklon strehe, dopustna
je tudi izvedba ravnih streh. Ograje ob parcelnih mejah so
kovinske, transparentne žičnate ter zazelenjene, dovoljena je
živa meja in uporaba avtohtonih grmovnic. Škarpe in podporni
zidovi so kamniti oziroma obloženi s kamnom ali betonski pod
pogojem, da so reliefno obdelani ali zakriti z zelenjem.
19. člen
(ureditev okolice)
(1) Okolica objektov se zazeleni (zatravi in zasadi z avtohtonimi rastlinami), možna je ureditev vrtov.
(2) Znotraj parcel namenjenih gradnji se uredijo parkirne
in manipulativne površine, ki se asfaltirajo ali tlakujejo.
2.3.4 Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
20. člen
(delež odprtih bivalnih površin)
Stopnja izkoriščenosti zemljišč je določena kot delež odprtih bivalnih površin, ki znotraj parcele namenjene gradnji
znaša najmanj 20%.
2.3.5 Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo
21. člen
(pogoji in merila za parcelacijo)
(1) Na območju OPPN se za vsako posamezno stanovanjsko stavbo in pripadajoče objekte, v funkciji osnovnih stavb
ter ostale ureditve določi parcela namenjena gradnji (PG 1,
PG 2 in PG 3), kot je razvidno iz grafičnih prilog.
(2) Pri določitvi parcel se upošteva prometno-komunalni
koridor.
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje
in priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo
22. člen
(skupne določbe glede infrastrukture)
(1) Po območju OPPN in v neposredni bližini poteka:
javna pot JP 842151 Radeče–Dobrava–Rudna vas, obstoječ
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primarni vodovod, vodovodni priključek PE DN 63, obstoječa
kanalizacija za padavinske odpadne vode, ki se nadaljuje kot
odprta kanaleta, kanalizacija za komunalne odpadne vode
(Φ 160), obstoječe prosto zračno nizkonapetostno elektroenergetsko omrežje in v skrajnem jugozahodnem delu območja
obstoječ 6-barski industrijski plinovod P424, MRP Radeče–
MRP Papirnica.
(2) Dovoljene so rekonstrukcije (vključno s potrebnimi
prestavitvami), odstranitve in vzdrževanje obstoječe prometne
in komunalne infrastrukture ter gradnja nove.
(3) Gospodarska javna infrastruktura se umešča v skupnih infrastrukturnih koridorjih, in sicer:
– znotraj prometno-komunalnega koridorja na območju
OPPN, kjer se komunalni vodi locirajo izven vozišča in
– znotraj infrastrukturnih koridorjev izven območja
OPPN.
Komunalni koridor, ki poteka med Ulico Milana Majcna in
stanovanjsko hišo Na Dobravo 8, se dotika območja stanovanjske stavbe Na Dobravo 4, ki je v fazi odstranitve.
(4) Za priključitev stanovanjskih stavb na obstoječo in
predvideno javno infrastrukturo je treba pridobiti soglasje upravljavca.
(5) Pri projektiranju in gradnji gospodarske javne infrastrukture, individualnih priključnih vodov ter internih instalacij se
upoštevajo določila veljavnih predpisov in pogoji upravljavca.
(6) Pri posegih v varovalne pasove gospodarske javne
infrastrukture je treba upoštevati veljavne predpise in pridobiti
pisno soglasje upravljavca.
23. člen
(prometna infrastruktura)
(1) Predvidi se rekonstrukcija javne poti Radeče–Dobrava
–Rudna vas (vozni pas 2 x 2,75 m), z ureditvijo eno ali dvostranskega pločnika (2 x 1,5 m).
(2) Za vsako stanovanjsko stavbo se uredi cestni priključek na javno pot v širini najmanj 3 m. Priključitve se izvedejo
preko pogreznjenih robnikov, brez ukrepov na glavni prometni
smeri ter v skladu z veljavnimi predpisi. Cestni priključki morajo biti prilagojeni niveleti vozišča ceste na katero se izvede
priključitev.
(3) Ob javni poti, kjer so predvideni cestni priključki do stanovanjskih stavb, se uredi javna razsvetljava, ki se izvede ob
upoštevanju predpisov s področja svetlobnega onesnaževanja
in drugih veljavnih predpisov.
24. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Načrtovane stavbe se z električno energijo napaja iz
TP Kolenov graben.
(2) Obstoječ nadzemni vod, ki poteka med Ulico Milana
Majcna in stanovanjsko hišo Na Dobravo 8 se izvede v kabelski
izvedbi in umesti znotraj infrastrukturnega koridorja.
(3) Do izvedbe kabliranja, je dopustna navezava na obstoječ drog pri stanovanjski hiši na Dobravo 8, od koder je
do območja OPPN predvidena izgradnja nizkonapetostnega
kabelskega omrežja in postavitev prosto stoječe merilne omarice (PMO).
(4) Javna razsvetljava se izvede vzporedno s traso nizkonapetostnega elektroenergetskega omrežja za oskrbo objektov
z električno energijo.
(5) Polaganje energetskih kablov pri križanju cest se izvede s prekopom ali z vrtanjem ceste. V primeru prekopa ceste je
treba delovišče na cesti zavarovati v skladu z veljavnimi predpisi. Križanje energetskih kablov s cestami se izvede s kabelsko
kanalizacijo. Minimalna vertikalna oddaljenost od zgornjega
roba kabelske kanalizacije do površine cest je 0.8 m.
(6) Minimalna medsebojna razdalja približevanja med
energetskimi kabli in cevmi vodovoda in kanalizacije mora biti
najmanj 0.5 m, v posebnih primerih je dopustno zmanjšanje
razdalje na 0.3 m od zunanjega premera. Pri križanju se ener-
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getski kabel položi pod ali nad cevmi vodovoda in kanalizacije,
odvisno od višinske lege cevi. Križanje energetskega kabla
s cevmi vodovoda ali kanalizacije se izvede na oddaljenosti
minimalno 0.5 m (pri križanju kabla s priključnim cevovodom
0.3 m). Polaganje kablov skozi, nad ali ob vodovodnih ventilskih komorah ali hidrantih ni dovoljeno. V tem primeru mora biti
minimalna razdalja 1.5 m.
(7) Paralelno vodenje kablov ob temeljih ali zidovih
zgradb, mora biti na razdalji 0.3 m ali več.
(8) Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav, je treba upoštevati zahteve glede
elektromagnetnega sevanja in hrupa, ki izhajajo iz veljavnih
predpisov.
25. člen
(plinovodno omrežje)
(1) V 2 x 5 m pasu industrijskega plinovoda P424, MRP
Radeče–MRP Papirnica, se dela izvajajo le pod posebnimi
pogoji (zakoličba plinovoda, ročno izvajanje del, statično utrjevanje nasipnega materiala nad plinovodom) in nadzorom
pooblaščenega predstavnika upravljavca plinovoda. Pri projektiranju se upošteva projektne pogoje upravljavca prenosnega
plinovodnega omrežja, podane z mnenjem na prostorski akt,
ki je v prilogi.
(2) Dopušča se možnost izgradnje distribucijskega plinovodnega omrežja, ki se priključi na obstoječi sistem plinovodnega razvoda Pe160-350-1000 mbar, ki poteka po Ulici
Milana Majcna. Plinovodno omrežje se izvede do posameznih
objektov, ki se za potrebe ogrevanja in druge energetske potrebe priključijo na distribucijsko omrežje s priključnimi plinovodi. Gradnjo in priključevanje novega omrežja na obstoječe
plinovodno omrežje lahko izvede le sistemski operater, ki je
tudi investitor gradnje plinovodnega omrežja ali od njega pooblaščeni izvajalci.
26. člen
(odvajanje in čiščenje odpadnih voda)
Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi. Kanalizacijski sistem odpadnih in padavinskih voda s priključki na javno
kanalizacijo, se izvede v vodotesni izvedbi, kar se dokaže z
atesti in preizkusi.
27. člen
(odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda)
(1) Na območju OPPN se zgradi cevovod za odvajanje
komunalnih odpadnih voda dimenzije minimalno Φ 200.
(2) Izven območja OPPN se predviden kanalizacijski vod
priključi na obstoječ cevovod, ki poteka znotraj infrastrukturnega koridorja med stanovanjskima stavbama Na Dobravo 4 in Na
Dobravo 8. Obstoječ cevovod se rekonstruira na ustrezen profil
(predvidoma minimalno Φ 200). V nadaljevanju se kanalizacijo
dogradi do obstoječega cevovoda v Ulici Milana Majcna.
28. člen
(odvajanje in čiščenje padavinskih odpadnih voda)
(1) Ponikanje na parceli namenjeni gradnji je dopustno
na podlagi izvedenih geomehanskih raziskav, ki dokazujejo,
da je takšna rešitev možna. Ponikovalnice morajo biti locirane
izven vpliva povoznih in manipulativnih površin, vendar znotraj
parcele namenjene gradnji. Onesnažene padavinske vode se
mora pred izpustom v ponikovalnico prečistiti v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Padavinske odpadne vode s parcel namenjenih gradnji stanovanjskih stavb je dopustno odvajati v obstoječo padavinsko kanalizacijo, ki poteka ob javni poti. Potencialno onesnažene padavinske odpadne vode iz cest, parkirišč, garaž in
ostalih utrjenih povoznih površin se pred izpustom v obcestno
kanalizacijo prečisti na lovilcih olj. Iz projektne dokumentacije
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mora biti razvidno, da je predvidena vgradnja standardiziranih
lovilcev olj.
(3) Izven območja OPPN se izvede nadomestitev odprte
kanalete z zaprtim cevovodom. Cevovod je dimenzije minimalno Φ 400 mm oziroma mora biti dimenzioniran za odvajanje
padavinskih odpadnih voda iz povoznih javnih površin (cesta)
in streh, parkirišč ter ostalih utrjenih površin na parcelah namenjenih gradnji stanovanjskih stavb.
(4) Cevovod se priključuje v odprt kanal v Kolenovem
(Ličarjevem) grabnu. Izpustno glavo cevovoda padavinskih
odpadnih voda v strugo Kolenovega (Ličarjevega) grabna je
treba izvesti v naklonu brežine vodotoka. Vznožje brežine in
dno struge pod izpustom je treba zavarovati s kamnom v betonu na filtrni podlagi, s poglobljenimi fugami. Detajl mora biti
prikazan v projektni dokumentaciji.
29. člen
(oskrba s pitno vodo)
(1) Predvidene stanovanjske stavbe se priključi na obstoječ priključni vodovod PE DN 63, ki dovaja vodo iz višje
ležečega vodohrana iz sistema Rudna vas.
(2) Zaradi nezadostne izdatnosti obstoječega vodnega
vira, se pri vodohranu na Dobravi izvede črpališče, s čimer se
omogoča črpanje dodatne vode iz radeškega vodovodnega
sistema v vodovodni sistem Rudne vasi.
(3) Vodovodni priključki in vodomeri se izvedejo za vsako stanovanjsko hišo posebej. Vodomerni jaški se praviloma
umestijo na nepovoznih površinah (zelenice ipd.), v neposredni
bližini objekta.
30. člen
(komunikacijsko omrežje)
(1) Kabelsko komunikacijski sistem:
Na območju OPPN ni obstoječe napeljave kabelske televizije. Dopušča se možnost ureditve kabelske kanalizacije
in priključitev stanovanjskih objektov na zemeljski razvod.
Kabelska kanalizacija se izvede od glavne priključne omare
POM6 ob Ulici Milana Majcna, znotraj infrastrukturnega koridorja, do območja OPPN, kjer se umesti pomožna priključna
omarica in predvidi kabelska kanalizacija do stavb. Kabelska
kanalizacija se gradi v cevni izvedbi stigmafleks Ø 110 mm,
na vsakih 50 m se predvidi betonski jašek Ø 60 cm z betonskim, oziroma litoželeznim pokrovom. V zvezi z globino,
križanji in odmiki od ostale infrastrukture, se upoštevajo
določila iz veljavnih predpisov.
(2) Telekomunikacijsko omrežje
Priključitev stanovanjskih stavb na javno telekomunikacijsko (TK) omrežje se izvede iz obstoječe TK omarice, ki je
locirana na parcelni št. 198/9, k.o. Radeče.
(3) Dopušča se tudi izvedba optičnega telekomunikacijskega omrežja.
31. člen
(odpadki)
(1) Komunalni odpadki se organizirano odvažajo na odlagališče komunalnih odpadkov.
(2) Za vsako stanovanjsko stavbo se uredi odjemno mesto za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov (bioloških in preostanka). Odjemna mesta se uredijo ob javni poti oziroma ob
pločniku, tako da je omogočen dostop izvajalcu javne službe
ravnanja z odpadki. Tip in velikost zabojnika določi upravljavec
odvoza.
(3) Odpadke (papir, plastiko, steklo), ki predstavljajo sekundarne surovine se odlaga v ekološki otok, ki se umesti
znotraj prometno komunalnega koridorja.
(4) Gradbene odpadke se odda v predelavo za to pooblaščenem podjetju. Naročilo za prevoz gradbenih odpadkov
v predelavo mora biti zagotovljeno pred začetkom izvajanja
gradbenih del.

Uradni list Republike Slovenije
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje
kulturne dediščine
32. člen
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6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom
pred požarom

(kulturna dediščina)

38. člen

Na območju OPPN ni evidentiranih enot kulturne dediščine, zato posebni ukrepi niso potrebni.

(poplavna ogroženost, erozivnost in plazljivost terena)

5. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov
ter ohranjanja narave
33. člen
(varstvo voda)
(1) Obravnavano območje se ne nahaja na območju varovanja podtalnice in vodnih virov.
(2) Varstvo voda se zagotavlja z ustreznim odvajanjem in
čiščenjem padavinskih in komunalnih odpadnih voda in se na
območju OPPN dosega z:
– izgradnjo, rekonstrukcijo, dograditvijo ločenega kanalizacijskega sistema ter
– rednim vzdrževanjem kanalizacijskega sistema.
(3) Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodna, priobalna in poplavna zemljišča vodotokov. V fazi
projektiranja je treba prikazati oziroma opisati mesta deponij
viškov zemeljskih in drugih odpadnih ter gradbenih materialov,
ki jih ni dovoljeno odlagati v struge, na brežine, priobalna in
poplavna zemljišča vodotokov in nekontrolirano po terenu.
34. člen
(varstvo tal)
(1) Ob izkopu gradbene jame se odstrani plodno zemljo,
deponira na primernem mestu znotraj parcele namenjene gradnji in uporabi za ureditev zelenic.
(2) Možen vpliv na tla je največji v času zemeljskih in gradbenih del. Potencialni vir onesnaženja tal predstavlja možnost
izlitja olj ali maziv iz gradbene mehanizacije in transportnih
vozil, vendar takšen vir onesnaženja predstavlja vsako vozilo
rednega prometa, tako da je verjetnost tovrstnega onesnaženja
zanemarljiva.
35. člen
(varstvo zraka)

(1) Obravnavano območje se nahaja znotraj pogojno stabilnega ozemlja.
(2) V zvezi s temeljenjem in izvedbo izkopov za objekte
in drugo infrastrukturo, je treba pridobiti oceno in pogoje geomehanika.
(3) Območje ni poplavno ogroženo in po javno dostopnih
podatkih ni evidentirano kot plazljivo.
39. člen
(seizmološke zahteve)
(1) Gradnja objektov mora biti potresno odporna, pri načrtovanju se upošteva veljavna zakonodaja s tega področja
oziroma področja o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov, v skladu z evropskim standardom za potresno odporno
gradnjo.
(2) Območje OPPN se nahaja na območju sedme stopnje
potresne intenzitete po lestvici MSK-64. V skladu s karto projektnega pospeška tal je na območju OPPN določen projektni
pospešek tal 0,150 g.
40. člen
(požarno varstvo)
(1) Območje se ureja skladno z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi, pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju. Pri graditvi
objektov morajo biti izpolnjene zahteve za varnost pred požarom,
določene s predpisi o graditvi objektov in drugimi predpisi.
(2) Zagotavljajo se pogoji za varen umik, ljudi, živali in premoženja; dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska
vozila ter viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. Med objekti
se zagotavljajo ustrezni odmiki ali protipožarna zaščita.
(3) V sklopu izdelave projektne dokumentacije mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz elaborata
Zasnova požarne varnosti.
41. člen
(razlitje nevarnih snovi)

(1) Na obravnavanem območju niso dovoljene dejavnosti,
ki predstavljajo nevarnost glede varstva zraka.
(2) Obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij, v skladu z določili oziroma z veljavnimi predpisi, ki
urejajo varstvo zraka.
(3) Dimovodne naprave se gradijo tako, da zagotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča in ne smejo
presegati dovoljenih vrednosti emisij določenih v veljavnem
predpisu.

(1) Med gradnjo se izvajajo ukrepi za preprečitev razlitja
nevarnih snovi.
(2) V primeru razlitja, je treba izvesti sanacijske ukrepe
(izkop onesnažene zemljine in njeno deponiranje na ustrezno
lokacijo ipd.).

36. člen

(etapnost gradnje)

(varstvo pred hrupom)
(1) Območje se skladno s predpisom o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju, uvršča v območje s III. stopnjo varstva
pred hrupom.
(2) Mejna vrednost kazalcev hrupa za noč (Lnoč) znaša
50 dBA, za dan (Ldan) pa 60 dBA. Kritična vrednost kazalcev
hrupa za noč (Lnoč) znaša 59 dBA, za dan (Ldan) pa 69 dBA.
(3) Raven hrupa na območju OPPN ne sme presegati
predpisanih vrednosti. V območje se umeščajo dejavnosti, ki
ne presegajo predpisanih omejitev glede hrupa.
37. člen
(ohranjanje narave)
Območje OPPN se nahaja izven območij, pomembnih z
vidika ohranjanja narave, zato posebni ukrepi niso potrebni.

7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji
za izvajanje OPPN
42. člen
(1) Na območju OPPN je možno stavbe, pripadajoče
objekte, ki so v funkciji osnovnih stavb in gradbeno inženirske
objekte graditi fazno.
(2) Gradnja gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna za minimalno komunalno oskrbo se izvede pred gradnjo
stanovanjskih stavb oziroma sočasno.
43. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Investitor mora načrtovati objekte in izvajati dela tako,
da bo:
– preprečena možnost onesnaženja vode vodotokov, podtalnih voda ter okolja nasploh,
– vselej ohranjena odgovornost za varstvene ukrepe in povzročeno škodo na vodnogospodarskih objektih in napravah.
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(2) Za gradnjo posameznih objektov je treba pridobiti
vodno soglasje.
(3) Pri projektiranju in izvajanju OPPN je treba upoštevati vsa določila, navedena v posameznih poglavjih ter
projektne pogoje, pridobljene z dnem izdaje mnenj k temu
OPPN.
8. Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev

Uradni list Republike Slovenije
49. člen
(veljavnost OPPN)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-6/2011
Radeče, dne 1. septembra 2011
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

44. člen
(odstopanja v zvezi s parcelacijo)
(1) Pri parcelaciji so na meji med prometno-komunalnim
koridorjem in parcelami namenjenimi gradnji PG 1–PG 3 dopustna odstopanja od zakoličbenih točk, pod pogojem, da je
znotraj prometno-komunalnega koridorja omogočena izvedba
predvidene prometne in komunalne infrastrukture in da s tem
ni ogrožen javni interes.
(2) Dopustno je združevanje parcel PG 1 in PG 2, pri
čemer se ob upoštevanju prepisane gradbene linije združi tudi
gradbena meja obeh parcel.
45. člen
(odstopanja v zvezi z infrastrukturno ureditvijo)
(1) Ob soglasju upravljavca ceste je dopustno odstopanje
od predloga ureditve cestnih priključkov, razvidnih iz grafičnega
dela OPPN.
(2) Do izgradnje kanalizacije je dopustno komunalne odpadne vode zbirati v vodo neprepustnih in nepretočnih greznicah na praznjenje. Za eventualne izpuste prečiščenih odpadnih
komunalnih voda iz malih čistilnih naprav v teren oziroma po
terenu, je treba predhodno pridobiti mnenje in pogoje geomehanika. Po izgradnji kanalizacije se je treba nanjo obvezno
priključiti.
(3) V primeru zadostnih zmogljivosti in ob soglasju upravljavca, je priključitev načrtovanih stavb na telekomunikacijsko
omrežje dopustno izvesti neposredno iz TK priključka pri stanovanjski hiši Na Dobravo 8.
(4) Pri projektiranju prometne in komunalne infrastrukture
so dopustna tudi druga odstopanja od predvidenih rešitev in
načrtovanih tras, razvidnih iz grafičnega dela OPPN, kolikor
to zahteva prilagoditev obstoječim trasam vodov in naprav ter
kolikor so nove rešitve tehnično ustreznejše in racionalnejše,
niso v nasprotju z javnimi interesi, se z njimi ne poslabšujejo
prostorske in okoljske razmere in z njimi soglaša upravljavec
omrežja.
46. člen
(odstopanja v zvezi z velikostjo stavb)
Tlorisni gabarit stanovanjskih stavb je dopustno povečati
za do 10%.

ŠKOFJA LOKA
3110.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtec Škofja Loka

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/I/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96, 18/98 – odločba
US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka
41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (ZOFVI-UPB5, Uradni list RS, št. 16/07, popravek 36/08, 58/09, 16/10, 47/10, 20/11, 34/11), Zakona o
vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, uradno prečiščeno besedilo
– UPB2, 25/08, 98/09, 36/10, 62/10), Uredbe o merilih za
oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih
šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih
šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03), Pravilnika o
pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih
šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni
list RS, št. 16/98, 82/03, 61/05) in 18. člena Statuta Občine
Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 58/97, 47/98, 33/10)
je Občinski svet Občine Škofja Loka na 8. redni seji dne
8. septembra 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtec Škofja Loka
1. člen
V petem odstavku 2. člena se doda nova prva alinea, ki
se glasi:
»Enota Bukovica, Bukovica 34, 4227 Selca«.
Dosedanja prva do šesta alinea petega odstavka 2. člena
postanejo druga do sedma alinea petega odstavka 2. člena.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

(vpogled v OPPN)

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

OPPN za del stanovanjskega območja Dobrava v Občini
Radeče je na vpogled na sedežu Občine Radeče.
48. člen
(prenehanje veljavnosti občinskih prostorskih aktov)
Z dnem uveljavitve tega odloka se delno razveljavi Odlok
o zazidalnem načrtu za območje KS 9 Dobrava v Radečah
(Uradni list RS, št. 81/97, 70/06), in sicer na območju iz 4. člena
tega odloka.

Št. 014-0008/2008
Škofja Loka, dne 8. septembra 2011
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

Uradni list Republike Slovenije
TREBNJE
3111.

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10 in 62/10 –
ZUPJS) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS,
št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 4. redni seji dne
27. 7. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o sprejemu otrok v vrtec
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom Občina Trebnje (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) kot ustanoviteljica ureja postopek vpisa
in sprejemanja otrok v Vrtec Trebnje in Vrtec Sončnica pri OŠ
Veliki Gaber (v nadaljevanju besedila: vrtec) in določa sestavo
in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem
otrok.
II. VPIS IN SPREJEM OTROK V VRTEC
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na
podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec lahko sprejme predšolskega otroka, ko je dopolnil
starost najmanj enajst mesecev, če starši ne uveljavljajo več
pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z
dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis v vrtec, vrtcu
na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje
podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki
polne odsotnosti z dela.
Vrtec lahko sprejme tudi otroke s posebnimi potrebami
v skladu z veljavnimi predpisi, če ima zagotovljene ustrezne
prostorske in kadrovske pogoje.
3. člen
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za
naslednje šolsko leto. Javni vpis poteka od 1. 4. do 10. 4.
Vpis otroka objavi vrtec za novo šolsko leto na oglasni
deski in spletni strani vrtca, Občina Trebnje pa objavi obvestilo
o javnem vpisu novincev v vrtec v lokalnem časopisu in na
spletni strani Občine Trebnje.
4. člen
Vlogo za sprejem otrok v vrtec izpolnijo starši oziroma
zakoniti skrbniki otroka (v nadaljevanju besedila: starši) na
predpisanem obrazcu Vloga za sprejem otroka v vrtec, ki ga
dobijo v upravi vrtca, pri svetovalni delavki, na spletni strani
vrtca in na Občini Trebnje.
Natančno izpolnjen obrazec oddajo na sedežu vrtca ali
svetovalni delavki neposredno ali ga pošljejo z navadno pošiljko na naslov vrtca. Vrtec vlogo takoj oziroma najkasneje v
8 dneh po prejemu vloge vnese v evidenco vrtca in vlagatelja
pisno obvesti o prejemu vloge in šifre, pod katero vodi otroka.
Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko
starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge po
elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec. O
tem se zapiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se jo
obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki
jih vsebuje vloga.
Starše, ki so oddali vlogo za otroka, ki še ni dopolnil
11 mesecev, se obvesti z dopolnjeno obrazložitvijo. Otroka se
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uvrsti v Evidenco vrtca in obvesti starše o možnosti vključitve
ob izpolnitvi zakonskega pogoja.
5. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok
ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba.
Če se za sprejem v vrtec prijavi več otrok, kot je v vrtcu
prostih mest, odloča o njihovem sprejemu komisija za sprejem
otrok (v nadaljevanju besedila: komisija).
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
6. člen
Komisijo iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika
imenuje ravnatelj s posebnim sklepom. Sestavljena je iz treh
članov, in sicer:
– iz predstavnika vrtca, ki ga predlaga ravnatelj,
– iz predstavnika staršev, ki ga predlaga Svet staršev in
– iz predstavnika organa Občine Trebnje, pristojnega za
predšolsko vzgojo, ki ga predlaga predstojnik organa.
Vsak predstavnik iz prejšnjega odstavka tega člena ima
svojega namestnika.
7. člen
Člani komisije so imenovani za dobo štirih let. Mandat
članov komisije začne teči z dnem konstituiranja.
Ravnatelj skliče prvo konstitutivno sejo komisije najkasneje v 15 dneh po imenovanju vseh članov komisije in njihovih
namestnikov. S konstituiranjem nove komisije preneha mandat
članom prejšnje komisije.
Na prvi seji člani komisije iz svojih vrst izvolijo predsednika in namestnika komisije. Namestniki predsednika in članov
komisije nadomeščajo predsednika in člana komisije v primeru
njihove odsotnosti ali zadržanosti. Namestniki imajo v primeru
nadomeščanja enake pravice in obveznosti kot predsednik ali
člana komisije.
Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost
njegovega otroka v vrtec.
Ravnatelj pozove najmanj 60 dni pred potekom mandata
članom komisije Svet staršev in župana Občine Trebnje, da
imenujeta člana komisije in njegovega namestnika.
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na sejah, ki niso
javne. Delo komisije vodi predsednik komisije, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika, ki ju izvolijo člani komisije iz
svojih vrst na prvi seji.
Komisija lahko odloča, če je na seji navzoča večina članov,
odločitev pa se sprejema z večino glasov prisotnih članov.
Seje komisije sklicuje predsednik komisije v dogovoru
z ravnateljem, praviloma enkrat letno oziroma po potrebi tudi
večkrat, vendar najkasneje do 30. maja za naslednje šolsko
leto.
Na sejah komisije so lahko prisotni samo člani komisije,
oseba, ki vodi postopek in zapisnikar. Člani komisije lahko
k sodelovanju povabijo svetovalnega delavca in ravnatelja
oziroma od ravnatelja pooblaščenega predstavnika vrtca brez
pravice odločanja.
8. člen
Komisija obravnava vloge za otroke, ki bodo do 1. septembra tekočega leta dopolnili 11 mesecev starosti in so vložene do dneva izteka razpisanega roka; 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. Upoštevajo
se podatki na dan zasedanja komisije.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenega v zakonu, ki ureja splošni upravni
postopek.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih
v vlogi, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v
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skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov,
navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov pridobljenih pri
upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
9. člen
O poteku seje komisije se vodi zapisnik, ki mora vsebovati
naslednje podatke:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– čas, kraj in datum zasedanja komisije,
– poimenska prisotnost članov komisije in drugih vabljenih
na seji,
– kratek povzetek poteka dela komisije,
– sprejete sklepe komisije, katerih obvezni del je prednostni vrstni red, kjer se podatki o otrocih objavijo pod šifro
otroka.
Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno
s pravili pisarniškega poslovanja. Vodenje zapisnika zagotavlja
vrtec, ki posreduje en izvod zapisnika organu Občine Trebnje,
pristojnemu za predšolsko vzgojo.
Zapisnik podpišejo vsi prisotni člani komisije.
10. člen
Komisija izmed vpisanih otrok izbere tiste otroke, za katere so starši priložili odločbo o usmeritvi, in otroke, za katere
so starši priložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti
zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je
družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma
položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s
strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
Otroke iz prvega odstavka tega člena vrtec sprejema
prednostno.
11. člen
Za vse vpisane otroke komisija na podlagi kriterijev določi
prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po
doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila.
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.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca 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 po zbranem številu
točk, od najvišjega do najnižjega.
Zap. št.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uradni list Republike Slovenije
Vrtec v osmih dneh po seji komisije izda 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, pod katero se vodi
otroka in je starš z njo pisno seznanjen.
12. člen
Vrtec pošlje staršem v 8 dneh po seji komisije obvestilo z
izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega
seznama za njihovega otroka.
Obvestilo o sprejemu otroka v vrtec vsebuje:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe.
Za otroke, ki so se uvrstili na čakalni seznam, se obvestilo
dopolni z obrazložitvijo:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih ter na katero mesto
v čakalnem seznamu je otrok uvrščen,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema
otroka v vrtec, v 15 dneh vložijo ugovor,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
Vrtec staršem pošlje obvestilo z navadno poštno pošiljko,
pri čemer se pošiljka šteje za vročeno osmi dan od odprave na
pošto in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski
naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
13. člen
Zoper obvestila iz prejšnjega člena tega pravilnika lahko
starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko
vložijo ugovor na svet zavoda, ki o ugovoru odloči v 15 dneh
po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in smiselno
uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se
lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor
na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovorih odloča svet zavoda ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo. Zoper odločitev
sveta zavoda lahko starši sprožijo upravni spor.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
14. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:

Kriteriji
Prebivališče (upošteva se ena izmed variant)
a.
Starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju
Občine Trebnje
b.
Starši nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, a imajo skupaj z otrokom začasno
prebivališče na območju Občine Trebnje in je vsaj eden od staršev zavezanec za
dohodnino v Republiki Sloveniji
Zaposlenost (ali status študenta ali kmeta) obeh staršev oz. starša, če gre za
enoroditeljsko družino

Št. točk in obrazložitev
12
6

10 (obvezna priloga je
potrdilo o zaposlitvi oz.
statusu oz. zavarovanju)
Zaposlenost (ali status študenta oziroma kmeta) samo enega od staršev
6 (obvezna priloga je
potrdilo o zaposlitvi oz.
statusu oz. zavarovanju)
Otrok, ki mu je bil odložen vstop v osnovno šolo.
7
Otrok je bil uvrščen na čakalni seznam v preteklem letu in v vrtec ni bil sprejet, ker tudi
8 (oblikovani seznam iz
med letom ni bilo prostega mesta
preteklega šol. l.)
V vrtec je že vključen otrokov brat ali sestra in bo vključen tudi v naslednjem šolskem letu 1 (evidenca vključenih
otrok v vrtec - točkuje se
vsak otrok)
Otrok je bil že vključen v vrtec v Občini Trebnje
5
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Vloge se točkujejo tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je
izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.
Če dva ali več otrok dosežejo enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva starost
otroka.

in v vrtec ni bil sprejet, ker med letom ni bilo prostega mesta,
se dodeli predpisano število točk in se čakalni seznam združi
z evidenco vrtca.

V. POGODBA MED VRTCEM IN STARŠI TER DOMNEVA
UMIKA VLOGE ZA VPIS OTROKA V VRTEC

18. člen
Otroci, sprejeti v vrtec, so vključeni praviloma do vstopa
v osnovno šolo.

15. člen
Ko je v vrtcu določeno o vseh ugovorih staršev zoper
obvestila 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 tem primeru se izda
Sklep o ustavitvi postopka vključitve otroka v vrtec in se sprejme naslednjega otroka.
S podpisom pogodbe in plačilom akontacije med vrtcem
in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
Starši ob podpisu pogodbe o medsebojnih pravicah in
obveznostih med vrtcem in starši, za vsakega novo vpisanega
otroka plačajo akontacijo v višini cene programa za prvi plačilni
razred, v katerega bo otrok vključen. Znesek se poračuna pri
plačilu prvega računa za storitev vrtca. V primeru, da starši
kljub podpisani pogodbi otroka ne vključijo v vrtec, se akontacije ne vrne. Plačila akontacije se oproščeni starši, ki so na
dan podpisa pogodbe upravičeni do denarne socialne pomoči
po predpisih o socialnem varstvu.
Kolikor starši otroka ne pripeljejo v vrtec z dnem, ki je
določen v obvestilu o vključitvi in ga ne izpišejo v predpisanem
roku (15 dni pred želenim datumom izpisa), se jim izda Ugotovitveni sklep o izpisu otroka.
Ugotovitveni sklep se izda, ko starši otroka, v roku 8 dni
od datuma vključitve, ne pripeljejo v vrtec in ne oddajo predpisani izpolnjeni obrazec o izpisu v predpisanem roku (15 dni
pred želenim datumom izpisa).

VI. TRAJANJE SPREJEMA IN IZPIS IZ VRTCA

19. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli na predpisanem obrazcu Izpis iz vrtca, tudi med letom, s 15-dnevnim
odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne odpovedi na upravi vrtca.
Kolikor starši želijo izpisanega otroka ponovno vključiti v
vrtec, morajo oddati novo vlogo za vpis otroka v vrtec.
Otroka se trajno izpiše iz vrtca ob vstopu v osnovno šolo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Komisija za sprejem otrok, ki je bila imenovana pred
uveljavitvijo tega pravilnika in mandat članom še ni potekel,
nadaljujejo svoje delo do poteka mandata.
21. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o
sprejemu otrok v Vrtec Trebnje, št. 01/08-VS/1, ki ga je sprejel
Svet vrtca Trebnje dne 19. 5. 2008 in Pravilnik o sprejemu otrok
v Vrtec Sončnica pri OŠ Veliki Gaber, št. 0071-3/2009-1, ki ga
je sprejel Svet OŠ Veliki Gaber dne 4. 3. 2009.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-8/2011
Trebnje, dne 30. avgusta 2011

VI. ČAKALNI SEZNAM
16. člen
Otroke, ki niso bili sprejeti v vrtec, se uvrsti na čakalni
seznam po prednostnem vrstnem redu. Otroke, ki se naknadno
vpisuje v vrtec, se uvrsti v evidenco vrtca po kronološkem zaporedju (datum rojstva otroka za določeno starostno skupino).
Na prosta mesta se najprej sprejmejo otroci s čakalnega
seznama glede na starost in prosto mesto, nato pa otroci glede
na kronološki vpis v vrtec.
17. člen
Otroci s čakalnega seznama, katerih starši sprejem odklonijo, se črtajo s čakalnega seznama in se ponovno obravnavajo
na podlagi nove vloge.
Na izpraznjeno mesto med šolskim letom je sprejet otrok,
ki je prvi na čakalnem seznamu glede na starost in prosto
mesto.
O izpraznjenem mestu vrtec telefonsko obvesti starše
prvega otroka s čakalnega seznama. V primeru, da se starši
ne odločijo za vključitev otroka in to pisno potrdijo, vrtec obvesti
starše naslednjega otroka s čakalnega seznama.
V primeru, ko se sprostijo mesta in zanje ni več kandidatov na čakalnem seznamu, se lahko sprejemajo otroci, za katere so starši vložili vlogo za sprejem med letom. Kolikor je teh
vlog toliko kot prostih mest, ni potrebno vlog točkovati. Če pa
je teh vlog več kot prostih mest, jih mora obravnavati komisija
in določiti nov prednostni vrstni red.
Če otroke iz evidence vrtca do konca šolskega leta ne
more sprejeti, jih vrtec tekom leta o tem obvesti.
Čakalni seznam vrtca velja do konca razpisnega roka za
novo šolsko leto. Otroku, ki je bil uvrščen na čakalni seznam

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

3112.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše
odsotnosti otroka

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni
list RS, št. 45/07), 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10 in 62/10 –
ZUPJS) in 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS,
št. 97/03, 77/05 in 120/05) je Občinski svet Občine Trebnje na
4. redni seji dne 27. 7. 2011 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi
dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti
otroka
1. člen
V Sklepu o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka (Uradni list RS, št. 84/05, 37/09; v nadaljevanju:
sklep) se spremeni 3. člen, tako da se na novo glasi:
»Starši lahko s podpisom izjave do 31. avgusta začasno
izpišejo otroka iz vrtca za dobo najmanj enega leta in v tem
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primeru plačajo mesečno rezervacijo v višini 10 % ekonomske
cene programa, v katerega je otrok vključen, vrtec pa v tem
primeru sprejme drugega otroka.«
2. člen
Vsi ostali členi sklepa ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 602-9/2011
Trebnje, dne 29. avgusta 2011
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

VLADA
3113.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave
državnega prostorskega načrta za državno
cesto od priključka Slovenj Gradec jug
do Dravograda z obvoznicami

Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1,
33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) ter
prvega in drugega odstavka 23. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS,
št. 80/10 in 106/10 – popr.) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave
državnega prostorskega načrta za državno cesto
od priključka Slovenj Gradec jug
do Dravograda z obvoznicami
1. člen
V Uredbi o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega
načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami (Uradni list RS, št. 75/10) se v 1. členu za
prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Grafični del, iz katerega je razvidno zavarovano območje, je kot priloga sestavni del te uredbe.«.
2. člen
V drugem odstavku 4. člena se v prvi alinei črtata številki
»801« in »1224«, številka »798« pa se nadomesti s številko
»798/2«.
3. člen
Doda se priloga, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-41/2011
Ljubljana, dne 8. septembra 2011
EVA 2011-2511-0100
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Priloga
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MINISTRSTVA
3114.

Pravilnik o določitvi minimalnih standardov
za nastanitev tujcev, ki so zaposleni ali delajo
v Republiki Sloveniji

Na podlagi 13. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev
(Uradni list RS, št. 26/11) izdajajo minister za delo, družino in socialne zadeve, minister za okolje in prostor in minister za zdravje

PRAVILNIK
o določitvi minimalnih standardov za nastanitev
tujcev, ki so zaposleni ali delajo
v Republiki Sloveniji
1. člen
(1) Ta pravilnik določa minimalne bivanjske in higienske
standarde za nastanitev tujcev, ki so zaposleni ali delajo v
Republiki Sloveniji.
(2) Minimalne bivanjske in higienske standarde, določene
s tem pravilnikom, morajo zagotavljati delodajalci, ki tujca zakonito zaposlujejo, tuji delodajalci, ki tujca napotujejo v Republiko
Slovenijo, ter pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, ki imajo s tujcem sklenejo pogodbo o delu, če
temu tujcu oddajo nastanitveni prostor, ki ga imajo v lasti ali
najemu oziroma ga imajo v lasti ali najemu fizične ali pravne
osebe, kapitalsko povezane s prej navedenimi delodajalci,
tujimi delodajalci ter pravnimi in fizičnimi osebami.
2. člen
Delodajalec in tuji delodajalec ter pravna in fizična oseba,
registrirana za opravljanje dejavnosti, iz drugega odstavka
1. člena tega pravilnika morajo zagotavljati te minimalne bivanjske standarde:
1. prostori, namenjeni prebivanju, spanju in uživanju hrane, morajo imeti tla pokrita s toplo oblogo, stene in strop morajo
biti toplotno izolirani, vrata in okna morajo tesniti in se odpirati,
da je omogočeno zračenje;
2. prostori, namenjeni prebivanju, spanju in uživanju hrane, morajo biti vzdrževani tako, da se ohranjajo v dobrem stanju
in omogočajo uporabo, zagotovljeno mora biti tudi ogrevanje;
3. v objektu mora biti na vidnem mestu nameščena omarica za prvo pomoč, dosegljiva vsem stanovalcem;
4. v dnevnih in spalnih prostorih mora biti poskrbljeno za
zadostno naravno in električno osvetlitev;
5. moški in ženski spalni prostori morajo biti fizično ločeni;
za vsakega stanovalca mora biti zagotovljena samostojna postelja, druga nad drugo sta lahko največ dve postelji;
6. v prostoru, ki je namenjen prebivanju, spanju in uživanju hrane, lahko prebiva največ šest oseb;
7. glede na število oseb, ki prebivajo v prostoru, mora biti
zagotovljeno na osebo za spanje najmanj 6 m2, za kuhinjo 1 m2
in prebivanje 1 m2, brez sanitarnih prostorov:
Število oseb
1
2
3
4
5
6
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za največ pet uporabnikov ter najmanj en umivalnik in ena prha
z mrzlo in toplo vodo za največ deset uporabnikov;
2. stranišče in prha morata biti fizično ločena od preostalih
bivalnih prostorov ali delov prostorov v souporabi;
3. v sanitarijah in straniščih morata biti zagotovljena zračenje in električna osvetlitev, tla in stene pa morajo biti obloženi
z materiali, ki se čistijo s sanitarnimi čistili;
4. sanitarije morajo biti fizično ločene za uporabnike različnega spola.
4. člen
Najemna pogodba za nastanitveni prostor mora vsebovati podatek o površini najemnega prostora, številu oseb, ki
ta prostor uporabljajo, in višini najemnine. V primeru spora
glede višine najemnine za oddani nastanitveni prostor po tem
pravilniku odloča pristojno sodišče, pri čemer se smiselno
upoštevajo določbe Pravilnika o podrobnejših pogojih, merilih
in postopku za dodelitev subvencij mladim družinam za najem
tržnih stanovanj (Uradni list RS, št. 66/07).
5. člen
Delodajalec, tuji delodajalec ter pravna ali fizična oseba,
registrirana za opravljanje dejavnosti, iz drugega odstavka
1. člena tega pravilnika mora na vlogi za izdajo delovnega dovoljenja označiti, ali bo zagotavljal nastanitev tujca v prostorih,
ki jih ima v najemu ali lasti vlagatelj vloge za izdajo delovnega
dovoljenja ali fizična ali pravna oseba, kapitalsko povezana z
njim.
6. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika izvaja
Inšpektorat Republike Slovenije za delo v skladu z zakonom,
ki ureja inšpekcijo dela, in zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor. Če obstaja sum kršitve minimalnih bivanjskih in higienskih
standardov iz 2. oziroma 3. člena tega pravilnika, pregledu
nastanitvenih prostorov pa lastnik oziroma uporabnik nasprotuje, mora inšpektor pred tem pregledom pridobiti odločbo
pristojnega sodišča in zagotoviti, da sta pri pregledu navzoči
dve polnoletni osebi kot priči.
(2) Prijavo kršitve minimalnih bivanjskih in higienskih standardov iz 2. oziroma 3. člena tega pravilnika lahko na Inšpektorat Republike Slovenije za delo vložijo zlasti tujec, sostanovalci
iz istega ali bližnjega stanovanjskega objekta, zainteresirana
nevladna organizacija oziroma drug zainteresiran subjekt.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2012.
Št. 0072-10/2011
Ljubljana, dne 30. junija 2011
EVA 2011-2611-0011
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

Najmanjša površina
8 m2
10 m2
18 m2
20 m2
28 m2
30 m2

3. člen
Delodajalec in tuji delodajalec ter pravna in fizična oseba,
registrirana za opravljanje dejavnosti, iz drugega odstavka
1. člena tega pravilnika morajo zagotavljati te minimalne higienske standarde v sanitarnih prostorih:
1. pri souporabi sanitarij do vključno pet uporabnikov morajo biti nameščeni stranišče s splakovalnikom, umivalnik ter
prha z mrzlo in toplo vodo, pri souporabi za šest ali več oseb pa
morajo biti nameščeni najmanj eno stranišče s splakovalnikom

prof. dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

3115.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o električni
opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj
določenih napetostnih mej

Na podlagi 5. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11)
izdaja minister za gospodarstvo
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PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o električni opremi,
ki je namenjena za uporabo znotraj določenih
napetostnih mej
1. člen
V Pravilniku o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Uradni list RS, št. 27/04
in 17/11 – ZTZPUS-1), se prvi odstavek 7. člena spremeni tako,
da se glasi:
»Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, objavi na svojih
spletnih straneh seznam harmoniziranih standardov, katerih
uporaba ustvari domnevo o skladnosti električne opreme z
zahtevami, ki jih določa ta pravilnik (v nadaljnjem besedilu:
seznam standardov).«.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o
skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o električni opremi,
ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej
(Uradni list RS, št. 6/10 in 17/11 – ZTZPUS-1).
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-312/2011
Ljubljana, dne 26. avgusta 2011
EVA 2011-2111-0051
V funkciji ministra za gospodarstvo
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3116.

Spremembe in dopolnitve Letnega programa
statističnih raziskovanj za 2011
(velja od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011)

Na podlagi 23.c člena Zakona o državni statistiki (Uradni
list RS, št. 45/95 in 9/01) določa generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije v soglasju s pooblaščenimi
izvajalci statističnih raziskovanj

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
LETNEGA PROGRAMA
statističnih raziskovanj za 2011
(velja od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011)
V Letnem programu statističnih raziskovanj za 2011
(Uradni list RS, št. 93/10) se v Prilogi 1 v poglavju 1 Demografske in socialne statistike, v področju 1.02 Trg dela,
v modulu 1.02.02 Plače in stroški dela črta raziskovanje
z zaporedno številko 1.02.02.10 Raziskovanje o strukturi
delovnega časa (ZAP-SDČ/3L).
V Prilogi 1 se v poglavju 1 Demografske in socialne statistike, v področju 1.05 Varovanje zdravja, v modulu 1.05.01 Javno zdravje za raziskovanjem z zaporedno številko 1.05.01.05
doda raziskovanje z novo zaporedno številko 1.05.01.06 Anketa o uporabi alkohola, tobaka in drugih drog med splošno
populacijo, ki se glasi:
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IVZ

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

1.05.01.06 Anketa o uporabi
alkohola, tobaka
in drugih drog
med splošno
populacijo

Zap. št.

Podatki o
anketirancu (ime
in priimek, EMŠO,
spol, starost,
občina bivališča,
telefonska
številka,
izobrazba,
zakonski status,
tip gospodinjstva,
zaposlitveni
status in dohodek
gospodinjstva),
podatki o uporabi
tobaka, pogostosti
in vrsti uživanja
alkohola in
nekaterih drugih
drog ter mnenjska
vprašanja o
uporabi drog in
uporabnikih drog.
Vsebina in
metodologija
ankete sta
usklajeni s
smernicami
Evropskega
centra za
spremljanje drog
in zasvojenosti z
drogami na ravni
EU.

Vsebina

Ocena števila
(prevalence)
uživalcev tobaka,
alkohola in drugih
nedovoljenih
drog v Sloveniji,
spremljanje
razširjenosti in
načina uporabe
tobaka, alkohola
in posameznih
prepovedanih drog.

Namen

Analiza pilotne
ankete, izvedene v
letu 2010.
Priprava
metodologije
ankete, priprava
vzorca, zbiranje
podatkov na terenu
(kombinacija
spletnega,
telefonskega
in terenskega
anketiranja).

Delo v tekočem
letu

Obdobje
Periodika Rok prve
opazovanja objavljanja objave

Pravne
in druge
podlage
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mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

Št.

Št. 960-428/2011/8
Ljubljana, dne 7. septembra 2011
EVA 2011-1522-0022

Obveznost
sporočanja

SURS – vzorec
Prostovoljno Zadnjih 12
Desetletna December Partnersko
posameznikov, starih
mesecev oz.
2012
sodelovanje
od 15 let do 64 let,
za nekatere
najkasneje do 20. 9.
spremenljivke
2011.
zadnjih
V vzorec izbrani
30 dni.
posamezniki, stari od
15 let do 64 let.
Anketiranje poteka od
1. 10. do 30. 11. 2011.

Kdo mora dati
podatke in kdaj
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OBČINE
BREŽICE
3117.

Odlok o zagotovitvi sredstev za najnujnejšo
odpravo posledic neurja s točo
z dne 11. 7. 2011 v Občini Brežice

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), 21. in 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 10. in 19. člena
Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) in
tretjega odstavka 4. člena Odloka o proračunu Občine Brežice
za leto 2011 (Uradni list RS, št. 14/11) je Občinski svet Občine
Brežice na 9. redni seji dne 5. 9. 2011 sprejel

ODLOK
o zagotovitvi sredstev za najnujnejšo odpravo
posledic neurja s točo z dne 11. 7. 2011
v Občini Brežice
1. člen
S tem odlokom se določa pomoč Občine Brežice, višina,
kriterij in namen porabe proračunskih sredstev za najnujnejšo
odpravo posledic, ki so na območju občine Brežice nastale
zaradi neurja s točo z dne 11. 7. 2011.
2. člen
Za najnujnejšo odpravo posledic neurja s točo, ki je območje Občine Brežice prizadelo dne 11. 7. 2011, se namenijo
sredstva v višini 250.000,00 eurov. Sredstva se zagotovijo iz
proračuna Občine Brežice, iz postavke 8300 – stalna proračunska rezerva.
3. člen
(1) Sredstva iz drugega člena tega odloka se v višini
155.000,00 eurov namenijo za najnujnejšo sanacijo škode na
poškodovanih stanovanjskih objektih, namenjenih stalnemu
prebivanju.
(2) Sredstva iz drugega člena tega odloka se v višini
5.000,00 eurov namenijo za financiranje intervencijskih ukrepov.
(3) Sredstva iz drugega člena tega odloka se v višini
90.000,00 eurov namenijo za najnujnejšo sanacijo škode na
objektih v lasti Občine Brežice ali Krajevne skupnosti in na infrastrukturi občinskih gospodarskih javnih služb v KS Bizeljsko
in KS Pišece.

4. člen
Glede na ugotovljeno dejansko višino nastale škode se
lahko sredstva za posamezne namene, ki so določena v tretjem
členu tega odloka, prerazporedijo med posameznimi nameni,
vendar največ v višini 20 % sredstev, predvidenih za posamezen namen.
5. člen
(1) Sredstva za najnujnejšo sanacijo škode na stanovanjskih objektih po tem odloku so namenjena izključno odpravljanju škode, ki je nastala na stanovanjskih objektih, namenjenih
stalnemu prebivališču in se bodo dodeljevala sorazmerno glede
na število popisanih objektov s strani občinske komisije za elementarne nesreče. Stalno prebivališče se ugotovi po naslovu
stalnega prebivališča na dan 11. 7. 2011, ki je naveden v evidenci organa, pristojnega za vodenje registra prebivalstva.
(2) Za posamezen stanovanjski objekt, namenjen stalnemu prebivališču, je pod pogoji, ki jih določa ta odlok, možno pridobiti do največ 1.000,00 eurov pomoči za najnujnejšo
sanacijo, vendar v vsakem primeru največ do vključno 40 %
škode, ki jo verificirala Občinska komisija za oceno škode po
elementarnih in drugih nesrečah. Najnižji znesek pomoči, ki se
dodeljuje oškodovancem je 100,00 eurov. Za črpanje dodeljenih sredstev mora oškodovanec dokazovati z računi za material
in dela, ki so bila navedena pri popisu škode na obrazcu 4. Seštevek računov mora biti najmanj za znesek dodeljene pomoči.
V primeru, da je oškodovanec prijavil dva stanovanjska objekta
na istem naslovu, se upošteva tisti objekt na katerem je bilo več
škode. Roka za dostavo računov je do 15. 11. 2011. Sredstva
bo Občina Brežice nakazala do konca leta 2011.
6. člen
Osnova za dodelitev sredstev je prijava škode Občinski
komisiji za oceno škode po elementarnih in drugih nesrečah na
predpisanih obrazcih v roku, ki je bil določen za zbiranje prijav,
to je do 8. 8. 2011. Sredstva se dodelijo na objekt, ne glede na
število lastnikov.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 840-9/2011
Brežice, dne 5. septembra 2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

Stran
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POPRAVKI

3118.

Popravek Sklepa o ukinitvi javnega dobra
v k.o. Dob

Popravek
V Sklepu o ukinitvi javnega dobra v k.o. Dob, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 29/10, dne 9. 4. 10, se popravi
prvi člen tako, da se glasi:
»S tem sklepom se ukine status v javnem dobru, ki je
označeno s parc. št. 1520/2, pot v izmeri 203 m2, vpisan v vl.
št. 524, parc. št. 1520/4, pot v izmeri 89 m2 vpisan v vl. št. 524,
k.o. Dob.«
Št. 478-0024/2008
Ivančna Gorica, dne 25. julija 2011
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

Stran
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3086.
3087.
3088.
3089.
3090.
3091.
3092.

3093.

3094.
3095.
3096.
3113.

3097.
3098.
3099.

3114.
3115.

3116.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o kmetijskih zemljiščih (uradno prečiščeno
besedilo) (ZKZ-UPB2)
Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanke
Sklep o prenehanju opravljanja funkcije na podlagi
14. člena Zakona o poslancih
Sklep o prenehanju mandata poslanke Državnega
zbora
Sklep o potrditvi poslanskega mandata na podlagi
17. člena Zakona o volitvah v državni zbor
Sklep o prenehanju funkcije predsednika Državnega zbora
Sklep o izvolitvi predsednika Državnega zbora

OBČINE
9479
9498
9498
9498

9499
9499

3101.

Sklep o dopolnitvi Sklepa o pripravi sprememb in
dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora

3103.
9499
3104.
9509
9526

3105.

9526

3106.
3107.

3108.

9527
9527
9527

3109.

MINISTRSTVA

Pravilnik o določitvi minimalnih standardov za nastanitev tujcev, ki so zaposleni ali delajo v Republiki Sloveniji
Pravilnik o spremembi Pravilnika o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih
napetostnih mej

3110.
9552
9552

3111.
3112.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2011 (velja od 1. 1. 2011 do
31. 12. 2011)

9553

CELJE

Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

3102.

9550

BREŽICE

3100.

9499

VLADA

Uredba o merilih za uvrstitev dela z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu v varnostni razred in o zadrževalnih ter drugih varnostnih
ukrepih za posamezen varnostni razred
Uredba o mejnih vrednostih emisije halogeniranih
hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih
se uporabljajo organska topila
Uredba o koncesiji za graditev sedežnice Jezerca
na Krvavcu
Uredba o dopolnitvi Uredbe o določitvi carinskih
uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in
krajevni pristojnosti
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od
priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z
obvoznicami
Uredba o spremembah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini
Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v
Bangaloreju, v Republiki Indiji
Sklep o imenovanju častnega konzula Republike
Slovenije v Bangaloreju, v Republiki Indiji

3117.

3118.

9528

KRANJSKA GORA

9528

MAJŠPERK

Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v
Občini Majšperk
Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja
občinskih javnih cest in drugih prometnih površin
v Občini Majšperk
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih
javnih cest in drugih prometnih površin v Občini
Majšperk
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka
za območje Občine Majšperk
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
Občine Majšperk o dodeljevanju štipendij in denarnih pomoči za izobraževanje
Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Majšperk v letu 2010

9528
9531

9535
9538
9538
9539

MURSKA SOBOTA

Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta
(OPN) Mestne občine Murska Sobota in okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja

9539

RADEČE

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del stanovanjskega območja Dobrava v
Občini Radeče

9540

ŠKOFJA LOKA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Škofja Loka

TREBNJE

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti
otroka

9546
9547
9549

POPRAVKI

Popravek Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k.o.
Dob

9556

Stran
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Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 71/11
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

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

2117
2136
2139
2140
2152
2153
2154
2154
2154
2156
2157
2157
2157
2158
2159
2159
2160
2160
2160
2164
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1. 1. do 31. 12. 2011 je 350 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan
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