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DRŽAVNI ZBOR
3225.

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Sveta
za elektronske komunikacije

Na podlagi 148. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07 – ZDRad, 110/09 in 33/11) ter tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je Državni
zbor na seji dne 23. septembra 2011 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Sveta
za elektronske komunikacije
1.
V Odloku o ustanovitvi Sveta za elektronske komunikacije
(Uradni list RS, št. 56/01, 39/02, 13/03, 19/05, 68/06, 100/07,
46/09, 27/10, 49/11 in 58/11) se besedilo IV. točke dopolni s
članom Sveta:
»IV.
V Svet se imenuje:
Izmed različnih strokovnjakov s področja elektronskih komunikacij:
dr. Branko KAUČIČ.«.
2.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 326-09/11-5/11
Ljubljana, dne 23. septembra 2011
EPA 2077-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

3226.

ISSN 1318-0576

Leto XXI

blike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 11/10) in 112. člena Poslovnika državnega
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in
105/10) je Državni zbor na seji dne 23. septembra 2011 sprejel

SKLEP
o izvolitvi člana arbitražnega sodišča, katerega
naloga je določitev poteka meje med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško na kopnem
in morju, stika Republike Slovenije z odprtim
morjem in režima za uporabo ustreznih morskih
območij ter izrek razsodbe v sporu
Za člana arbitražnega sodišča, katerega naloga je določitev poteka meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
na kopnem in morju, stika Republike Slovenije z odprtim morjem in režima za uporabo ustreznih morskih območij ter izrek
razsodbe v sporu, se izvoli dr. Jernej Sekolec.
Št. 700-11/11-2/4
Ljubljana, dne 23. septembra 2011
EPA 2088-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

3227.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS
in 33/11) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni
list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je
Državni zbor na seji dne 23. septembra 2011 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi člana arbitražnega sodišča,
katerega naloga je določitev poteka meje med
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško na
kopnem in morju, stika Republike Slovenije
z odprtim morjem in režima za uporabo
ustreznih morskih območij ter izrek razsodbe
v sporu

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o predlaganju
kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč
(Uradni list RS, št. 64/01, 59/02 in 82/04 – odločba US) v zvezi z
Zakonom o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med Vlado Repu-

V sodniško funkcijo se izvoli:
mag. Lilijana STRBAN, na sodniško mesto okrožne sodnice na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-10/11-1/16
Ljubljana, dne 23. septembra 2011
EPA 2070-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

Stran

9880 /
3228.

Št.

76 / 30. 9. 2011

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10
– ZJNepS in 33/11) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 105/10) je Državni zbor na seji dne 23. septembra 2011
sprejel

V sodniško funkcijo se izvoli:
Snežana ZORC, na sodniško mesto okrožne sodnice na
Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-10/11-1/19
Ljubljana, dne 23. septembra 2011
EPA 2070-V

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

V sodniško funkcijo se izvoli:
mag. Darko KRAŠOVEC, na sodniško mesto okrožnega
sodnika na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-10/11-1/17
Ljubljana, dne 23. septembra 2011
EPA 2070-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

3231.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS
in 33/11) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni
list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je
Državni zbor na seji dne 23. septembra 2011 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
3229.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10
– ZJNepS in 33/11) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 105/10) je Državni zbor na seji dne 23. septembra 2011
sprejel

V sodniško funkcijo se izvoli:
dr. Andrej EKART, na sodniško mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Mariboru.
Št. 700-05/11-6/10
Ljubljana, dne 23. septembra 2011
EPA 2071-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Klavdija Ana MAGIČ, na sodniško mesto okrožne sodnice
na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-10/11-1/18
Ljubljana, dne 23. septembra 2011
EPA 2070-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

3230.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10
– ZJNepS in 33/11) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 105/10) je Državni zbor na seji dne 23. septembra 2011
sprejel

3232.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS
in 33/11) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni
list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je
Državni zbor na seji dne 23. septembra 2011 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Boštjan POLEGEK, na sodniško mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Mariboru.
Št. 700-05/11-6/11
Ljubljana, dne 23. septembra 2011
EPA 2071-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
3233.

Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov
Delovnega sodišča v Celju

Na podlagi 15. in 16. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04, 10/04 – popr., 61/04
– ZPMSPDSS, 45/08 – ZArbit, 45/08 in 47/10) in 112. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je Državni zbor na seji dne
23. septembra 2011 sprejel

Št.

Št. 700-04/11-5/4
Ljubljana, dne 23. septembra 2011
EPA 2072-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

3234.

Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov
Delovnega sodišča v Kopru

Na podlagi 15. in 16. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04, 10/04 – popr., 61/04
– ZPMSPDSS, 45/08 – ZArbit, 45/08 in 47/10) in 112. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je Državni zbor na seji dne
23. septembra 2011 sprejel

SKLEP
o izvolitvi sodnikov porotnikov
Delovnega sodišča v Kopru
Za sodnike porotnike Delovnega sodišča v Kopru se
izvolijo:
iz vrst delavcev:
MATJAŽ KULOT
MATJAŽ MITTENDORFER
iz vrst delodajalcev:
MAG. VANESA MARS

Stran

9881

za čas do izteka petletnega mandata sodnikov porotnikov
izvoljenih na volitvah 22. 9. 2010.
Št. 700-04/11-6/4
Ljubljana, dne 23. septembra 2011
EPA 2073-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

SKLEP
o izvolitvi sodnikov porotnikov
Delovnega sodišča v Celju
Za sodnike porotnike Delovnega sodišča v Celju se izvolijo:
iz vrst delavcev:
MARJETKA REŽUN
ALEKSANDER ŠMID
DARKO TOMAŽIČ
iz vrst delodajalcev:
MOJCA FISTRIĆ
DARJA GABRON
ZDENKO HORVAT
ALOJZ LOVRENČIČ
MAG. NINA MAŽGON
FRANC MEDVEŠEK
ALEKSANDER ŠTRAVS
za čas do izteka petletnega mandata sodnikov porotnikov
izvoljenih na volitvah 22. 9. 2010.
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3235.

Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov
Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za
odločanje v delovnih sporih

Na podlagi 15. in 16. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04, 10/04 – popr., 61/04
– ZPMSPDSS, 45/08 – ZArbit, 45/08 in 47/10) in 112. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je Državni zbor na seji dne
23. septembra 2011 sprejel

SKLEP
o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega
in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje
v delovnih sporih
Za sodnike porotnike Delovnega in socialnega sodišča v
Ljubljani za odločanje v delovnih sporih se izvolijo:
iz vrst delavcev:
TOMAŽ BOLTIN
IRENA MILANOVIČ
STANISLAV SIKOŠEK
iz vrst delodajalcev:
RASTKO ALEŠ
ZORKA BENKO
MARIJA ČOP
MAG. BREDA DRENEK SOTOŠEK
MATIJA FILIPIČ
LEON GRČA
MILKA HACE
SEBASTIJAN JAKŠA
ROBERT KAJFEŽ
ALENKA KNAFELC
JANEZ KOGOVŠEK
BOŠTJAN KORITNIK
MARJETA LEBENIČNIK
JADRANKA MARASOVIĆ
POLONCA MIKUŽ
JANKO MLAKAR
SAŠA PEGAN
STANISLAVA ROZMAN
JANJA STARC
MARJAN ŠKOBERNE
NEŽA UDOVČ
DOROTEJA URBANIJA
FRANČIŠKA VALENTIČ
MAG. TADEJA VENGAR
MAG. NANA WEBER
MOJCA ZDOLŠEK MARKELJ
NATAŠA ŽAGAR

Stran

9882 /
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za čas do izteka petletnega mandata sodnikov porotnikov
izvoljenih na volitvah 22. 9. 2010.
Št. 700-04/11-7/4
Ljubljana, dne 23. septembra 2011
EPA 2074-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

3236.

Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov
Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za
odločanje v socialnih sporih

Na podlagi 15. in 16. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04, 10/04 – popr., 61/04
– ZPMSPDSS, 45/08 – ZArbit, 45/08 in 47/10) in 112. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je Državni zbor na seji dne
23. septembra 2011 sprejel

SKLEP
o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega
in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje
v socialnih sporih
Za sodnike porotnike Delovnega in socialnega sodišča v
Ljubljani za odločanje v socialnih sporih se izvolijo:
iz vrst zavarovancev:
MARJETKA CERAR
MATEJA DE REYA
BRANKO FALEŽ
UROŠ GROS
MAG. TANJA HOČEVAR
SREČKO HORVAT
IVO JAKOVLJEVIČ
SANDI JOGAN
MIRJAM KANALEC
DANE KASTELIC
MIRA KLJUČANIN
INGRID MAHNIČ
ZDENKA MAKAROVIČ
BORIS OREŠEK
MAG. VLADIMIR PEGAN
MARJANA PIŠEK
KARMEN PONIKVAR
TATJANA SAMEC
DRAGICA SUŠNIK
DAVID ŠTOK
MATEJA TOMAN
DR. VERONIKA TRDAN
DR. KATJA VANDAL
MAKS WOLFGRUBER
FRANC ZALOKAR
za čas do izteka petletnega mandata sodnikov porotnikov
izvoljenih na volitvah 22. 9. 2010.
Št. 700-04/11-8/4
Ljubljana, dne 23. septembra 2011
EPA 2075-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
3237.

Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov
Delovnega sodišča v Mariboru

Na podlagi 15. in 16. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04, 10/04 – popr., 61/04
– ZPMSPDSS, 45/08 – ZArbit, 45/08 in 47/10) in 112. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je Državni zbor na seji dne
23. septembra 2011 sprejel

SKLEP
o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega
sodišča v Mariboru
Za sodnike porotnike Delovnega sodišča v Mariboru se
izvolijo:
iz vrst delavcev:
ZVONKO DROBNAK
ROBERT LESKOVAR
SLOBODAN SMERDU
iz vrst delodajalcev:
SANDRA GOMBOC
SUZANA HORVAT
TATJANA KOŠA
BORIS KRAJNC
RADO RAMŠAK
za čas do izteka petletnega mandata sodnikov porotnikov
izvoljenih na volitvah 22. 9. 2010.
Št. 700-04/11-9/4
Ljubljana, dne 23. septembra 2011
EPA 2076-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

VLADA
3238.

Sklep o imenovanju generalnega konzula
Republike Slovenije v Monoštru

Na podlagi 23. in 27. 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 generalnega konzula Republike
Slovenije v Monoštru
I
Za generalnega konzula Republike Slovenije v Monoštru
se imenuje Dušan Snoj.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50101-28/2011
Ljubljana, dne 7. julija 2011
EVA 2011-1811-0054
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije

MINISTRSTVA
3239.

Pravilnik o monitoringu fizikalno-kemijskih
lastnosti tekočih goriv

Na podlagi osmega odstavka 101.a člena in šestega
odstavka 103. 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 minister za okolje in prostor

PRAVILNIK
o monitoringu fizikalno-kemijskih lastnosti
tekočih goriv
I. SPLOŠNO
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 98/70/ES z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti
motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembo
Direktive 93/12/EGS (UL L št. 350 z dne 28. 12. 1998, str.
58), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2011/63/EU z
dne 1. junija 2011 o spremembi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 98/70/ES o kakovosti motornega bencina
in dizelskega goriva zaradi njene prilagoditve tehničnemu
napredku (UL L št. 147 z dne 2. 6. 2011, str. 15) in Direktivo
Sveta 1999/32/ES z dne 26. aprila 1999 o zmanjšanju deleža žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva, ki spreminja
Direktivo 93/12/EGS (UL L št. 121 z dne 11. 5. 1999, str. 13),
zadnjič spremenjeno z Direktivo 2009/30/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spremembah
Direktive 98/70/ES glede specifikacij motornega bencina,
dizelskega goriva in plinskega olja ter o uvedbi mehanizma
za spremljanje in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov
ter o spremembi Direktive Sveta 1999/32/ES glede specifikacij goriva, ki ga uporabljajo plovila za plovbo po celinskih
plovnih poteh, in o razveljavitvi Direktive 93/12/EGS (UL L
št. 140 z dne 5. 6. 2009, str. 88) določa:
– monitoring fizikalno-kemijskih lastnosti goriv (v nadaljnjem besedilu: monitoring lastnosti goriv);
– način poročanja o opravljenih meritvah;
– pogoje za izdajo in odvzem pooblastila za izvajanje
monitoringa.
2. člen
(uporaba)
Ta pravilnik se uporablja za monitoring:
– lastnosti goriv, ki se uporabljajo za motorje na prisilni
vžig in motorje na kompresijski vžig za cestna vozila in necestno mobilno mehanizacijo (vključno s plovili za celinske
plovne poti, ko niso na morju), kmetijske in gozdarske traktorje ter plovila za rekreacijo, ko niso na morju, in katerakoli
druga plovila v teritorialnem morju Republike Slovenije;
– vsebnosti žvepla v gorivih, ki se uporabljajo v kurilnih
napravah.
3. člen
(izrazi)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji
pomen:
1. negotovost določa znotraj katerih meja okrog izmerjene vrednosti se nahaja pravi rezultat preskusa in s kolikšno
verjetnostjo. Pri ugotavljanju skladnosti lastnosti se kot podatek za negotovost uporablja razširjeno negotovost, to je
kombinirana negotovost povečana za faktor pokritja, kot npr.
k = 2 (za 95 % interval zaupanja);
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Stran

9883

2. obnovljivost pomeni merilo za natančnost preskusne
metode in je določena na podlagi primerjave rezultatov preskusa pri obnovljivih pogojih (ista metoda, isti vzorec, različni
izvajalec, različna oprema, različni laboratorij, daljši čas med
meritvami). Vrednost obnovljivosti je podana v standardni
preskusni metodi.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak
pomen, kot ga določa uredba, ki ureja fizikalno-kemijske
lastnosti goriv.
II. MONITORING LASTNOSTI GORIV
4. člen
(ugotavljanje lastnosti goriv)
(1) Merila za določanje obsega in načina izvajanja
programa monitoringa lastnosti goriv (v nadaljnjem besedilu:
program monitoringa) so določena v 1. točki priloge 1, ki je
sestavni del tega pravilnika, obseg ugotavljanja lastnosti goriv v 2. točki priloge 1 tega pravilnika in postopek vzorčenja
goriv v 3. točki priloge 1 tega pravilnika.
(2) Lastnosti goriv se na plovilih in na kraju dobave
določajo, če ni drugače navedeno, po metodah iz zadnje veljavne izdaje standardov, določenih v prilogi 2, ki je sestavni
del tega pravilnika.
5. člen
(ugotavljanje skladnosti motornega bencina
in dizelskega goriva)
(1) Pri ugotavljanju skladnosti lastnosti motornega bencina in dizelskega goriva, ki je namenjeno za delovanje
motorjev na prisilni vžig in dizelskih motorjev na kompresijski
vžig, se za najmanjšo dovoljeno vrednost odstopanja pod ali
nad pravo vrednostjo, kot je opredeljena v predpisu, ki ureja
fizikalno-kemijske lastnosti goriv, uporabi ocenjena negotovost uporabljene preskusne metode.
(2) Rezultat meritve za posamezno lastnost je neskladen, kadar je rezultat preskusa, vključno z upoštevanjem
negotovosti uporabljene preskusne metode, pod ali nad
pravo vrednostjo.
(3) V primerih, kjer negotovost uporabljene preskusne
metode ni ocenjena, se namesto podatka o negotovosti uporabi podatek o obnovljivosti uporabljene preskusne metode
in merila, opisana v standardu SIST EN ISO 4259:2006.
6. člen
(monitoring goriv na kraju dobave)
(1) Monitoring goriv na kraju dobave opravljajo izvajalci
monitoringa iz 8. člena tega pravilnika po programu monitoringa, ki ga pošljejo v potrditev ministrstvu, pristojnemu za
okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) najpozneje do
30. septembra tekočega leta za prihodnje leto.
(2) Izvajalec monitoringa mora dobavitelju ali distributerju najpozneje v 30 dneh od dneva vzorčenja goriva izdati
poročilo o monitoringu lastnosti goriv na obrazcu iz 4. točke
priloge 1 tega pravilnika.
(3) Če izvajalec monitoringa pri izvajanju programa
monitoringa na kraju dobave ugotovi neskladnost lastnosti
goriv z zahtevami iz uredbe, ki ureja fizikalno-kemijske lastnosti goriv, obvesti o tem ministrstvo v roku sedmih dni. K
obvestilu mora priložiti:
1. zapisnik o vzorčenju, iz katerega mora biti razvidna
oznaka vzorca zaradi sledljivosti vzorca do dobavitelja, in
2. poročilo o monitoringu goriv na kraju dobave, iz katerega je razvidna neskladnost z zahtevami iz tega pravilnika.
(4) Izvajalec monitoringa poroča ministrstvu o vseh meritvah lastnosti goriv. Četrtletno poročilo o monitoringu goriv
je treba v elektronski obliki poslati ministrstvu najkasneje do
15. v tekočem mesecu za vsako preteklo koledarsko četrtletje na obrazcu iz 5. točke priloge 1 tega pravilnika.
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(5) Izvajalec monitoringa mora hraniti rezultate preizkušanja lastnosti vzorcev goriv in poročila iz drugega odstavka
tega člena najmanj tri leta ter jih poslati ministrstvu na njegovo zahtevo.
7. člen
(monitoring lastnosti goriv na plovilih)
(1) Monitoring lastnosti goriv na plovilih se izvaja:
1. z nadzorom ladijskega dnevnika in dokumentacije o
dobavi goriv za plovila in
2. z analizo zapečatenih vzorcev dobavljenega goriva
za plovila.
(2) Analizo vsebnosti žvepla v vzorcih iz prejšnjega
odstavka opravljajo izvajalci monitoringa po programu monitoringa, ki ga pošljejo v potrditev Upravi Republike Slovenije
za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava) najpozneje do
30. septembra tekočega leta za prihodnje leto.
(3) Če uprava zahteva, da ladjar odda zapečateni vzorec dobavljenega goriva za plovila izvajalcu monitoringa,
mora ladjar ali njegov pomorski agent zagotoviti plačilo stroškov analize vzorcev izvajalcu monitoringa neposredno ob
oddaji zapečatenega vzorca dobavljenega goriva v analizo.
Uprava vrne vplačana sredstva za stroške analize vzorcev,
če se na podlagi poročila o monitoringu ugotovi, da so lastnosti goriva na plovilu v skladu z zahtevami iz uredbe, ki
ureja fizikalno-kemijske lastnosti goriv.
(4) Izvajalec monitoringa mora najpozneje v dveh dneh
od dneva prevzema zapečatenega vzorca dobavljenega goriva oziroma pred odhodom ladje, kar je prej, oddati poročilo
o monitoringu ladjarju na obrazcu iz 4. točke priloge 1 tega
pravilnika, kopijo poročila o monitoringu pa mora poslati
upravi v elektronski obliki.
(5) Izvajalec monitoringa mora hraniti rezultate preizkušanja lastnosti vzorcev goriv in poročila iz tretjega odstavka
tega člena najmanj tri leta in jih poslati upravi ali ministrstvu
na njuno zahtevo.
III. IZVAJALCI MONITORINGA
8. člen
(izvajalci monitoringa)
Monitoring goriv lahko opravljajo izvajalci monitoringa,
če jim za posamezno leto program monitoringa potrdi:
– ministrstvo v primeru iz prvega odstavka 6. člena tega
pravilnika, ali
– uprava v primeru iz drugega odstavka 7. člena tega
pravilnika.
9. člen
(pridobitev pooblastila)
(1) Izvajalec monitoringa je lahko pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik, ki pridobi pooblastilo ministrstva pod pogoji iz zakona, ki ureja varstvo okolja in
naslednjimi pogoji:
1. je usposobljena izvajati program monitoringa na najvišji ravni strokovne usposobljenosti in tehničnega znanja in
v skladu s standardom SIST EN 14274,
2. izpolnjuje zahteve za nadziranje naftnih derivatov,
kar mora dokazati z akreditacijsko listino, skladno z zahtevami standarda SIST/EN ISO/IEC 17020 in
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3. ima za podizvajalce le laboratorije, ki izpolnjujejo
zahteve za izvajanje preskusov, enakovredne tistim, navedenim v standardu SIST EN ISO/IEC 17025, kar morajo laboratoriji dokazati z akreditacijsko listino ter zagotavljati, da
so preskusi, ki jih izvajajo po metodah iz drugega odstavka
4. člena tega pravilnika, akreditirani.
(2) Oseba, ki je upravičena izvajati monitoring v drugi
državi članici Evropske unije, lahko na podlagi overjene kopije
akta, ki ga je za izvajanje monitoringa izdal pristojni organ
države članice, pridobi pooblastilo za izvajanje monitoringa.
(3) Izvajalec monitoringa in zaposleni pri njem morajo
varovati poslovne skrivnosti o vseh informacijah, ki so bile
pridobljene med izvajanjem monitoringa lastnosti goriv.
10. člen
(veljavnost in podaljšanje pooblastila)
(1) Pooblastilo iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika se izda za dobo šestih let.
(2) Veljavnost pooblastila iz prejšnjega odstavka se
lahko na podlagi vloge izvajalca monitoringa podaljša za
šest let, če so izpolnjeni pogoji iz tega pravilnika.
IV. LETNO POROČANJE O MONITORINGU
11. člen
(letna poročila o monitoringu lastnosti goriv)
(1) Izvajalec monitoringa mora najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto poslati:
– ministrstvu letno poročilo o izvedbi programa monitoringa na kraju dobave, ki jih je opravil v preteklem letu;
– upravi in ministrstvu letno poročilo o vseh analizah
vsebnosti žvepla v zapečatenih vzorcih dobavljenega goriva
za plovila, ki jih je opravil v preteklem letu.
(2) Vsebina in oblika letnega poročila iz prejšnjega
odstavka mora biti v skladu s prilogo 3, ki je sestavni del
tega pravilnika.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
(prehodna določba)
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki je pridobil pooblastilo za ugotavljanje skladnosti goriv v
skladu z Uredbo o fizikalno kemijskih lastnostih goriv (Uradni
list RS, št. 63/06 in 92/06), lahko izvaja monitoring lastnosti
goriv v skladu z določbami tega pravilnika do izteka roka
veljavnosti pridobljenega pooblastila.
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. oktobra 2011.
Št. 0071-94/2011
Ljubljana, dne 27. septembra 2011
EVA 2011-2511-0064
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor
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PRILOGA 1
1. MERILA ZA OBSEG IN NAČIN IZVAJANJA PROGRAMA MONITORINGA
1.1 Merila za obseg monitoringa lastnosti goriv:
– načrt vzorčenja goriv mora zagotoviti statistično zanesljivost ugotavljanja goriv;
– pri načrtovanju vzorčenja je treba upoštevati, da je pogostost vzorčenja v sorazmerju s celotno količino
goriv, ki je dana na ozemlju Republike Slovenije na trg, ter s količinami, ki jih posamezni dobavitelji
goriv dobavijo distributerjem in končnim porabnikom;
– pogostost vzorčenja goriva na plovilih mora zagotavljati reprezentativni pregled uporabljenega goriva
na plovilih, ki plujejo v ustreznih morskih območjih in pristaniščih;
– z načrtom vzorčenja morajo biti za posameznega dobavitelja in distributerja goriv določeni število
odvzetih vzorcev, pogostost odvzemanja ter kraji odvzema vzorcev;
– iz obsega programa monitoringa morajo biti razvidni pogoji za izdajo listine o skladnosti in postopki ob
neskladju.
1. 2 Merila za način izvajanja programa monitoringa:
– obseg meritev fizikalno-kemijskih lastnosti goriv;
– v načrtu vzorčenja goriv mora biti določen način pridobivanja reprezentativnega vzorca za vsak kraj
vzorčenja posebej glede na vrsto skladiščnih naprav ali cistern ali plovil za prevoz goriva do končnega
uporabnika;
– v načrtu vzorčenja mora biti določen način vzorčenja posebej za bencinske servise, cestne cisterne,
cisterne na plovilih, pretakališča ter skladišča;
– z načrtom vzorčenja se mora zagotoviti, da so rezultati meritev med seboj primerljivi glede na razlike v
zunanji temperaturi, ki nastajajo zaradi sezonskega nihanja temperatur, geografskih razlik med
posameznimi kraji vzorčenja ali zaradi dnevnega spreminjanja zunanje temperature;
– v načrtu izvajanja analiz goriv mora biti določeno statistično vrednotenje meritev skladno z metodo iz
standarda SIST EN ISO 4259;
– v programu monitoringa se določita oblika poročila za posamezno meritev ter poročilo o statistično
obdelanih podatkih meritev, izvedenih v posameznih obdobjih.

2. OBSEG MONITORINGA LASTNOSTI GORIV
2.1 Monitoring lastnosti goriv na bencinskih servisih
Število vzorcev se v posamezni sezoni za izvajanje monitoringa lastnosti goriv v tekočem letu razdeli med
posamezne distributerje glede na njihov tržni delež prodaje posameznega goriva v preteklem letu, vendar
najmanj en vzorec v sezoni na posameznega distributerja.

Vrsta
goriva

Trajanje sezone
NMB95 (1)
NMB98 (1)
Dizelsko gorivo
Druga goriva (2)

Število vzorcev v posamezni sezoni
zimska 1
poletna
zimska 2
1. 1.–30. 4.
1. 5.–30. 9.
1. 10.–31. 12.
25
50
25
5
10
5
25
50
25
…
…
…

Skupaj za
celo leto
100
20
100
…

Opombe:
(1)
NMB pomeni neosvinčeni motorni bencin.
(2)
Druga goriva so tista goriva, katere lastnosti ne ustrezajo okoljskim specifikacijam goriv, vendar je za njih
ministrstvo izdalo dovoljenje za dajanje na trg, skladno z določbami, ki v predpisu, ki ureja fizikalnokemijske lastnosti goriv, urejajo izjeme. Količina odvzetih vzorcev ostalih goriv se izračuna na podlagi
proporcionalnega deleža v skupnem obsegu prodaje posamezne vrste goriva.
2.2 Monitoring lastnosti goriv zunaj bencinskih servisov
dizelsko gorivo
plinsko olje
kurilno olje

Kraj izvedbe vzorčenja
v skladiščih in pri neposrednih
dobavah (5)
v skladiščih in pri neposrednih
dobavah (5)
v skladiščih
pri neposrednih dobavah (5)

Priloga

Skupno število vzorcev na leto
20 vzorcev (1)
100 vzorcev (2), (3), (4)
1 vzorec na količino goriva, ki je
enaka zmogljivosti rezervoarja
1 vzorec na 1000 ton, vendar največ
5 vzorcev na leto
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goriva za plovila

pri neposrednih dobavah (5)
plovilom
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1 vzorec na 1000 ton, vendar največ
5 vzorcev na leto

Opombe:
(1)
Merilo za določitev najmanjšega potrebnega števila vzorcev dizelskega goriva za posameznega
dobavitelja in distributerja, ki oskrbuje druge distributerje, se določi tako kot za plinsko olje v opombi (2),
vendar največ pet vzorcev letno za posameznega dobavitelja oziroma distributerja.
(2)
Najmanjše število vzorcev goriva se za posameznega dobavitelja in distributerja, ki oskrbuje druge
distributerje, določi na podlagi količine prodaje posameznega goriva zunaj bencinskih servisov po teh
merilih:
Štev. vzorcev
Obseg prodaje v m3
Štev. vzorcev
Obseg prodaje v m3
manj kot 400
1
med 10.000
in 19.999
5
med 400
in 1999
2
med 20.000
in 40.000
6
med 2000
in 3999
3
več kot 40.000
po enačbi(3)
med 4000
in 9999
4
(3)
Ne glede na prejšnje razpredelnice se najmanjše število vzorcev na posameznega dobavitelja in
distributerja, ki oskrbuje druge distributerje, ki dobavlja letno več kot 40.000 m3 goriva, izračuna po
enačbi:
število vzorcev = (100 – VMD) * TD
VMD ...
število vzorcev, ki jih zagotavljajo dobavitelji oziroma distributerji z obsegom prodaje do
40.000 m3,
TD ...
tržni delež med dobavitelji oziroma distributerji z obsegom prodaje nad 40.000 m3.
(4)
Ne glede na aktualni tržni delež in določila iz opombe (3) je najmanjše število vzorcev na posameznega
dobavitelja oziroma distributerja, ki dobavlja letno več kot 40.000 m3 goriva, najmanj šest vzorcev na
leto.
(5)
Neposredna dobava je dobava goriva iz uvoza neposredno končnemu porabniku brez vmesnega
skladiščenja ali kadar se gorivo pretoči iz enega prevoznega sredstva v drugo prevozno sredstvo mimo
skladiščnega rezervoarja. Kadar se gorivo dobavlja distributerjem za namen oskrbe drugih distributerjev
oziroma za neposredno prodajo na bencinskih servisih, se to ne šteje za neposredno dobavo. O
neposredno dobavljenih količinah goriv vodijo dobavitelji in distributerji evidenco in sproti obveščajo
izvajalca monitoringa lastnosti goriv o svojih obveznostih glede zagotavljanja monitoringa lastnosti goriv.

3. POSTOPEK VZORČENJA
3.1 Postopek vzorčenja na bencinskih servisih:
–
–
–
–
–
–

–

vzorec se jemlje s točilnim avtomatom;
neposredno pred začetkom vzorčenja se s pipo točilnega avtomata pretočijo najmanj štirje litri goriva.
To gorivo se ne sme uporabiti kot vzorec;
neposredno po opravljenem pretoku iz prejšnje alineje se vzamejo štirje vzorci z neposrednim
polnjenjem goriva v vzorčne posode, katerih prostornina ni manjša od štirih litrov. S tem se omogočijo
preskusi lastnosti v različnih laboratorijih brez poznejšega prelivanja in razdeljevanja vzorcev;
en vzorec se preda distributerju na kraju vzorčenja;
en vzorec se pošlje na preskušanje v akreditirani laboratorij;
za morebitno poznejše dodatno preskušanje lastnosti ostaneta na voljo še dva vzorca. Ta dva vzorca
morata biti zapečatena in ustrezno označena, da se zagotovi sledljivost od vzorčenja do izsledkov
preskusov lastnosti. Vzorca hrani izvajalec monitoringa najmanj do konca postopka, to je izdaje listine
o skladnosti oziroma ob neskladnih izsledkih končanega postopka dodatnega preskušanja in izreka
ukrepa zoper kršilca;
vzorčne posode, postopki njihovega obvladovanja, ravnanje z vzorci in skladiščenje morajo biti v celoti
skladni s standardom SIST EN ISO 3170.

3.2 Postopek vzorčenja zunaj bencinskih servisov:
–
–
–
–
–

v skladiščih se jemlje vzorec iz nadzemnih ali podzemnih rezervoarjev;
pri neposrednih dobavah se jemlje vzorec iz avtocisterne ali druge prevozne naprave;
vzorčenje mora biti skladno s standardom SIST EN ISO 3170;
glede števila enakih vzporednih vzorcev ter plombiranja in označevanja veljajo smiselno enake zahteve
kakor za vzorčenje na bencinskih servisih;
vzorčne posode, postopki njihovega obvladovanja, ravnanje z vzorci in skladiščenje morajo biti v celoti
skladni s standardom SIST EN ISO 3170.

3.3 Zapisnik o izvedbi vzorčenja.
–
–

vsi podatki in vse podrobnosti o izvedenem vzorčenju se morajo zapisati;
zapisnik morata potrditi imetnik goriva in izvajalec vzorčenja.
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4. POROČILO O MONITORINGU LASTNOSTI TEKOČIH GORIV
Izvajalec monitoringa lastnosti goriv
..................................................................................................................
izdaja na podlagi pravilnika o monitoringu fizikalno-kemijskih lastnostih goriv
poročilo št. ........... o meritvi lastnosti goriv
1. Vrsta goriva.............................................................................................….
2. Ime in naslov dobavitelja/distributerja goriva ............................................................…
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
3. Oznaka rezervoarja in količina preverjenega goriva
...........................................………………………………………………………………...
4. Datum vzorčenja in oznaka zapisnika o vzorčenju
..................................................................................................................……………
5. Datum in številka laboratorijskega poročila o preskusih
......................................................................................………………………………..
................................................................................................................................….
6. Gorivo v zvezi s fizikalno-kemijskimi lastnostmi goriv izpolnjuje/ne izpolnjuje zahtev predpisa, ki ureja
fizikalno-kemijske lastnosti goriv.
7. Priloge k poročilu o meritvi lastnosti goriv

(1)

.........................................…………………………………………………...........………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….…..
8. Datum izdaje poročila o meritvi lastnosti goriv ......................................
9. Dodatne informacije
..........................................................................................................…………………..
......................................................................................................................................
Kraj ..................................

............................
(datum)

(1)

.................................
(podpis)

Ministrstvu in upravi dostaviti priloge samo, če gorivo ne izpolnjuje zahtevane fizikalno-kemijske
lastnosti.

20

19

18

Datum
poročila o
monitoringu
Oznaka
poročila o
monitoringu
Dobavitelj ali
distributer

Lokacija
vzorčenja
Vrsta goriva

Datum
laboratorijske
analize
Oznaka
laboratorijske
ga poročila

Ugotovljena
kakovost
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1
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PRILOGA 2
METODE ZA UGOTAVLJANJE LASTNOSTI GORIV
1. Vzorčenje goriv:
–
–
–

ročno vzorčenje, SIST EN ISO 3170;
ocena kakovosti motornih bencinov in dizelskih goriv, vzorčenje na bencinskih servisih in v
distribucijskih skladiščih, SIST EN 14275;
ali drug enakovreden postopek, ki je določen v programu monitoringa iz 8. člena tega pravilnika;

2. Ugotavljanje fizikalno-kemijskih lastnosti za:
–
–
–
–
(1)

neosvinčen motorni bencin, SIST EN 228:2008;
dizelsko gorivo, SIST EN 590:2009+A1:2010;
vsebnost žvepla v težkem kurilnem olju in gorivu za plovila: SIST EN ISO 8754, SIST EN ISO 14596;
vsebnost žvepla v plinskem olju (1): SIST EN ISO 8754, SIST EN ISO 14596, SIST EN 24260.

Za ugotavljanje vsebnosti žvepla se izvaja arbitražna metoda po standardu SIST EN ISO 14596.
Preveritev vsebnosti žvepla v uporabljenem plinskem olju se statično interpretira skladno s standardom
SIST EN ISO 4259.
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PRILOGA 3
LETNO POROČILO
1. SKUPNA PRODAJA MOTORNEGA IN DIZELSKEGA GORIVA POSAMEZNEGA
DISTRIBUTERJA
Naziv distributerja:
Vrsta goriva

Skupna prodaja
(litri/tone)

Navadni neosvinčeni motorni bencin (minimalno oktansko število = 91)
Neosvinčeni motorni bencin (minimalno oktansko število = 95)
Neosvinčeni motorni bencin (minimalno oktansko število = 95 in manj kot 50 ppm
žvepla)
Neosvinčeni motorni bencin brez žvepla (manj kot 10 ppm žvepla)
Navadni motorni bencin ( 95 ≤ minimalno oktansko število < 98)
Neosvinčeni motorni bencin (minimalno oktansko število ≥ 98)
Dizelsko gorivo
Dizelsko gorivo (manj kot 50 ppm žvepla)
Dizelsko gorivo (manj kot 10 ppm žvepla)

2. GEOGRAFSKA RAZPOLOŽLJIVOST GORIV BREZ ŽVEPLA
Kratek opis geografskega obsega, na katerem posamezni distributer daje na trg motorna in dizelska goriva
z vsebnostjo žvepla manj kot 10 ppm.

Junij

Julij

Avgust

September

Oktober

November

g/l

Vsebnost svinca

Maj

mg/kg

Vsebnost žvepla

April

% v/v
% v/v
% v/v
% v/v
% v/v
% v/v
% v/v

Kisikove spojine:
– metanol
– etanol (morda so potrebni stabilizatorji)
– izopropil alkohol
– terciarni butilni alkohol
– izobutilni alkohol
– etri, ki vsebujejo pet ali več atomov ogljika na molekulo
– drugi kisikove spojine

Marec

% m/m

Vsebnost kisika

December

–

–

–
–
–
–
–
–
–

–

–
–
–

Skupaj

0,005

10

3
10
12
15
15
22
15

3,7

18,0
35,0
1,0

–
–

60,0

Največja
vrednost

Št.

Število vzorcev
Januar
Februar

% v/v
% v/v
% v/v

Vsebnost ogljikovodikov:
– olefini
– aromati
– benzen

46,0
75,0

% v/v
% v/v

Destilacija:
– količina uparjenega pri 100 oC
– količina uparjenega pri 150 oC

Najmanjša
vrednost

–

Standardno
odstopanje

kPa

Povprečje

Parni tlak, poletno obdobje

Največja
vrednost
85

Najmanjša
vrednost

Mejna vrednost

Motorno oktansko število – MON

Število
vzorcev

Rezultati analiznega preskušanja in statistični rezultati

95

Enota

Raziskovalno oktansko število – RON

Parameter

Naziv dobavitelja ali distributerja goriv:
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April

Maj

% v/v

Vsebnost FAME

Marec

mg/kg

Vsebnost žvepla

Število vzorcev
Januar
Februar

% m/m

C

0

kg/m

Policiklični aromatski ogljikovodiki

Destilacija, 95 % v/v

Gostota pri 15 C

3

Junij

Število
vzorcev

Julij

Avgust

Najmanjša
vrednost

Oktober

Povprečje

September

Največja
vrednost

November

Standardno
odstopanje

Rezultati analiznega preskušanja in statistični rezultati

December

–

–

–

–

–

51

Najmanjša
vrednost

Skupaj

7,0

10

8,0

360

845,0

–

Največja
vrednost

Mejna vrednost

Št.

0

Enota

9892 /

Cetansko število

Parameter

Naziv dobavitelja ali distributerja goriv:
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Pravilnik o spremembah Pravilnika o odvzemu
osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos)
in volka (Canis lupus) iz narave

Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih
živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07,
32/08 – odl. US, 96/08 in 36/09) in za izvrševanje 81. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 8/10 – ZSKZ-B) izdaja
minister za okolje in prostor

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov
vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka
(Canis lupus) iz narave
1. člen
V Pravilniku o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda
(Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS,
št. 28/09, 12/10 in 76/10) se v šestem odstavku 7. člena beseda
»oktobra« nadomesti z besedo »septembra«.
2. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga
1 sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga
2 sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Ne glede na spremenjeni šesti odstavek 7. člena pravilnika se načrtovani odstrel volkov v letu 2011 izvaja po dosedanjih
predpisih.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-250/2011
Ljubljana, dne 26. septembra 2011
EVA 2011-2511-0099
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor
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Priloga 1
»Priloga 1
Načrtovani odstrel medvedov v načrtovalskem obdobju od 1. oktobra 2011 do 30. septembra
2012, ki se izvaja v času od 1. oktobra do 31. decembra 2011 in od 1. januarja do 30. aprila 2012
I.
1. V osrednjem območju življenjskega prostora vrste rjavega medveda se izvede načrtovani
odstrel 63 medvedov v naslednjih lovsko upravljavskih območjih (v nadaljnjem besedilu: LUO)
in težnostnih kategorijah:
– v delu Kočevsko belokranjskega LUO z lovišči Loka pri Črnomlju, Sinji vrh, Črnomelj, Banja LokaKostel, Kočevje, Mala gora, Struge na Dolenjskem, Draga, Osilnica, Velike Lašče, Lazina, Velike
Poljane, Loški potok, Ribnica, Dolenja vas, Sodražica, Turjak, Predgrad, Dragatuš, Dobrepolje, Suha
krajina in Taborska jama ter lovišča s posebnim namenom Medved, Snežnik Kočevska Reka in Žitna
gora:
Težnostna
kategorija
Število medvedov

Do 100 kg

Od 100 do 150 kg

Nad 150 kg

Skupaj

22

6

3

31

– v delu Notranjskega LUO z lovišči Begunje, Cerknica, Cajnarje, Grahovo, Rakek, Žilce, Lož-Stari
trg, Iga vas, Babno polje, Gornje jezero, Kozlek, Trnovo, Mokrc, Rakitna, Tabor Zagorje, Prestranek,
Javornik-Postojna, Pivka, Borovnica, Nova vas, Ig, Rakovnik-Škofljica in Tomišelj ter lovišča s
posebnim namenom Jelen in Ljubljanski vrh:
Težnostna
kategorija
Število medvedov

Do 100 kg

Od 100 do 150 kg

Nad 150 kg

Skupaj

21

5

3

29

– v delu Zahodno visoko kraškega LUO, severozahodno od avtoceste Ljubljana-Razdrto, ki obsega
lovišča Planina, Hrenovice, Bukovje, Črna jama, Idrija, Javornik, Krekovše, Col, Kozje stena, Nanos,
Trebuša, Logatec, Hotedršica, Trnovski gozd in Vrhnika – del lovišča južno od železniške proge
Ljubljana–Postojna:
Težnostna
kategorija
Število medvedov

Do 100 kg

Od 100 do 150 kg

Nad 150 kg

Skupaj

1

1

1

3

2. V robnem območju življenjskega prostora vrste rjavega medveda se izvede načrtovani
odstrel 11 medvedov v naslednjih LUO in težnostnih kategorijah:
– v delu Kočevsko belokranjskega LUO, ki obsega lovišča Suhor, Metlika, Gradac, Adlešiči, Vinica,
Smuk-Semič, Krka in Grosuplje:
Težnostna
kategorija
Število medvedov

Do 100 kg

Od 100 do 150 kg

Nad 150 kg

Skupaj

2

1

0

3

– v delu Novomeškega LUO, ki obsega lovišča Plešivica – Žužemberk – levi breg reke Krke, Toplice,
Padež, Novo mesto, Dobrnič, Gorjanci, Brusnice, Orehovica, Šentjernej, Trebnje, Veliki Gaber in
Mirna peč
in
Priloge
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v delu Posavskega LUO, ki obsega lovišča Kostanjevica na Krki, Podbočje, Cerklje ob Krki, Čatež ob
Savi in Mokrice:
Težnostna
kategorija
Število medvedov

Do 100 kg

Od 100 do 150 kg

Nad 150 kg

Skupaj

1

1

0

2

– v delu Zasavskega LUO, ki obsega lovišča Višnja gora, Ivančna gorica in Šentvid pri Stični, in sicer
južno od avtoceste Ljubljana–Korenitka:
Težnostna
kategorija
Število medvedov

Do 100 kg

Od 100 do 150 kg

Nad 150 kg

Skupaj

1

1

0

2

– v delu Primorskega LUO, ki obsega lovišča Senožeče, Timav – Vreme, Slavnik – Materija, Žabnik –
Obrov, Podgorje, Videž – Kozina, Gaberk – Divača, Vrhe – Vrabče, Raša – Štorje, Bukovca, Brkini,
Prem in Gradišče – Košana
in
v delu Notranjskega LUO, ki obsega lovišče Zemon:
Težnostna
kategorija
Število medvedov

Do 100 kg

Od 100 do 150 kg

Nad 150 kg

Skupaj

1

1

1

3

– v delu Zahodno visoko kraškega LUO, severozahodno od avtoceste Ljubljana–Razdrto, ki obsega
lovišča Dole nad Idrijo, Jelenk, Kanal (levi breg Soče), Čaven, Čepovan, Gorica, Grgar, Hubelj, Lijak,
Most na Soči, Anhovo (levi breg Soče), Vipava, Vojkovo in Rovte
in
v delu Triglavskega LUO, ki obsega lovišča Otavnik, Planota in Porezen:
Težnostna
kategorija
Število medvedov

Do 100 kg

Od 100 do 150 kg

Nad 150 kg

Skupaj

1

0

0

1

II.
V času od 1. oktobra do 31. decembra 2011 se lahko izvede odstrel do 50 osebkov rjavega medveda.
III.
Pri naknadni izdelavi razdelilnika odstrela po LUO se upošteva naslednje usmeritve:
–
v Kočevsko-Belokranjskem LUO (osrednji del) je treba že v osnovi praviloma dodeliti
večjo kvoto za odstrel (2 medveda ali več na lovišče) loviščem Turjak, Velike Lašče,
Sodražica, Draga, Loški potok in Velike Poljane, na območju katerih v zadnjih letih
nastaja večino konfliktnih situacij med medvedi in ljudmi;
–
v Notranjskem LUO (osrednji del) je treba že v osnovi praviloma dodeliti večjo kvoto za
odstrel (2 medveda ali več na lovišče) loviščem Rakovnik – Škofljica, Ig, Mokrc, Grahovo,
Cajnarje in Nova vas, na območju katerih v zadnjih letih nastaja večino konfliktnih situacij
med medvedi in ljudmi;
–
od skupne kvote za Novomeško in Posavsko LUO (robno območje) se v jesenskem času
(1.10.2011–31.12.2011) dodeli 1 medveda do 100 kg namensko loviščem Posavskega
LUO. V kolikor v omenjenem obdobju odstrel v navedenih loviščih tega LUO ne bo
realiziran, se v spomladanskem času (1.1.2012–30.4.2012) tega medveda lahko lovi do
realizacije tako v loviščih Posavskega kot tudi Novomeškega LUO.
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IV.
Izjemni odstrel, ki naj bi se izvedel v času, ko načrtovani odstrel še ni izpolnjen v posameznem LUO,
se mora vključiti v načrtovani odstrel tega LUO. V obseg načrtovanega odstrela se upošteva tudi
morebiten odlov živih medvedov za doselitev ali naselitev izven meja Republike Slovenije.
Izjemni odstrel v obdobju, ko je načrtovani odstrel v posameznem LUO že izpolnjen, se smiselno
upošteva v naslednjem načrtovalskem obdobju tako, da se obseg načrtovanega odstrela zniža za
število osebkov, s katerimi je bil presežen načrtovan odstrel v preteklem načrtovalskem obdobju.
Izjemni odstrel je v primeru konfliktnih dogodkov in izdaje dovoljenja mogoč v vseh življenjskih
območjih medveda.
V.
Odstrel medvedov iz I. točke te priloge se v LUO osrednjega območja življenjskega prostora vrste
rjavega medveda prednostno izvede v pasu približno 1,5 km okoli naselij, kjer se osebki pogosto
pojavljajo oziroma se tam dalj časa zadržujejo. Prav tako se prednostno izvaja tudi na lokacijah, kjer
prihaja do pogostejših škod, ali v njihovi bližini.«.
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Priloga 2
»Priloga 2
Načrtovani odstrel osebkov volka (Canis lupus) v načrtovalskem obdobju od 1. oktobra 2011
do 30. septembra 2012, ki se izvaja v času od 1. oktobra 2011 do 29. februarja 2012 in od 1. do
30. septembra 2012
I.
V življenjskem prostoru vrste volka se izvede načrtovani odstrel 12 volkov v naslednjih lovsko
upravljavskih območjih (v nadaljnjem besedilu: LUO):
1. 4 volkovi – Kočevsko-belokranjsko LUO in Novomeško LUO skupaj (vse lovske družine,
združene v Lovski zvezi Slovenije (v nadaljnjem besedilu: LZS) in lovišča s posebnim namenom (v
nadaljnjem besedilu: LPN) v Zavodu za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS)), in sicer:
a) v Kočevsko belokranjskem LUO:
– v loviščih – Loka pri Črnomlju, Vinica, Sinji vrh, Črnomelj, Adlešiči, Banja Loka-Kostel, Kočevje, Mala
gora, Struge na Dolenjskem, Draga, Osilnica, Velike Lašče, Gradac, Suhor, Lazina, Velike Poljane,
Loški potok, Ribnica, Dolenja vas, Sodražica, Turjak, Predgrad, Dragatuš, Smuk-Semič, Metlika,
Dobrepolje, Grosuplje, Suha krajina, Krka in Taborska jama
ter
– v loviščih s posebnim namenom - Medved, Snežnik, Kočevska Reka in Žitna gora in
b) v Novomeškem LUO:
– v loviščih – Mirna peč, Novo mesto, Otočec, Padež, Šentjernej, Plešivica, Toplice, Orehovica,
Brusnice, Gorjanci, Mokronog, Mirna, Trebelno, Veliki Gaber, Dobrnič, Trebnje, Velika Loka, Tržišče,
Škocjan. Šentrupert, Šentjanž;
2. 4 volkovi – Notranjsko LUO (vse lovske družine, združene v LZS in lovišča s posebnim namenom
v ZGS), in sicer:
– v loviščih – Begunje, Cerknica, Cajnarje, Grahovo, Rakek, Žilce, Lož-Stari trg, Iga vas, Babno polje,
Gornje jezero, Kozlek, Zemon, Trnovo, Mokrc, Brezovica, Rakitna, Tabor Zagorje, Prestranek,
Javornik-Postojna, Pivka, Borovnica, Nova vas, Ig, Rakovnik-Škofljica in Tomišelj,
ter
– v loviščih s posebnim namenom – Jelen in Ljubljanski vrh;
3. 1 volk – Zahodno visoko kraško LUO in Gorenjsko LUO skupaj (vse lovske družine združene v
LZS), in sicer:
a) v Zahodno visoko kraškem LUO:
– v loviščih – Logatec, Hotedršica, Rovte, Vrhnika, Col, Hubelj, Idrija, Krekovše, Kozje stena, Jelenk,
Javornik, Dole nad Idrijo, Gorica, Grgar, Sabotin, Planina, Črna jama, Bukovje, Most na Soči, Trebuša,
Čepovan, Kanal, Anhovo, Dobrovo, Trnovski gozd, Vipava, Nanos, Lijak, Čaven, Vojkovo in Hrenovice
in
b) v Gorenjskem LUO:
– v loviščih – Stara Fužina, Bohinjska Bistrica, Nomenj Gorjuše, Bled, Sorica, Železniki, Selca, Jošt,
Kropa, Jelovica;
4. 3 volkovi – Primorsko LUO (vse lovske družine združene v LZS), in sicer:
– v loviščih – Prem, Bukovca, Brkini, Izola, Trstelj – Kostanjevica, Fajti hrib, Strunjan, Jezero – Komen,
Dolce – Komen, Raša – Štorje, Tabor – Sežana, Žabnik – Obrov, Kras – Dutovlje, Vrhe – Vrabče,
Videž – Kozina, Slavnik – Materija, Štanjel, Gaberk – Divača, Timav – Vreme, Senožeče, Kojnik –
Podgorje, Rižana, Dekani, Istra – Gračišče, Marezige, Koper, Šmarje, Gradišče – Košana, Brje –
Erzelj in Tabor – Dornberk.
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II.
V mesecu septembru je odstrel dovoljen zgolj na pašnikih, kjer nastaja škoda od volkov zaradi
zmanjšanja števila škodnih primerov na domačih živalih. V primeru odstrela v septembru se
odstreljeni volkovi z mesta odstrela pred ogledom pooblaščene osebe ZGS ne smejo premikati.
III.
Izjemni odstrel, ki naj bi se izvedel v času, ko načrtovani odstrel še ni izpolnjen v posameznem LUO,
se mora vključiti v načrtovani odstrel tega LUO.
Izjemni odstrel v obdobju, ko je načrtovani odstrel v posameznem LUO že izpolnjen, se smiselno
upošteva v naslednjem načrtovalskem obdobju tako, da se obseg načrtovanega odstrela zniža za
število osebkov, s katerimi je bil presežen načrtovan odstrel v preteklem načrtovalskem obdobju.
Če število odvzetih spolno zrelih samic (2+) doseže 50% celotno načrtovanega odvzema, se šteje, da
je načrtovani odstrel za tekoče načrtovalsko obdobje izpolnjen in se zaključi (razen v primeru
izjemnega odstrela).
IV.
Zaradi varovanja strukture tropov v osrednjem območju pojavljanja volka se omeji odstrel zaradi
uravnavanja populacije v obdobju lova (t. i. redni odstrel) v LPN (Medved, Žitna gora, Snežnik,
Kočevska Reka, Jelen, Ljubljanski vrh) le na 1 volka/LPN. Če bi bila zaradi okoliščin lova
odstreljena 2 ali več osebkov, v prihodnjem letu to LPN ni upravičeno do odstrela volka. Ta omejitev
ne vpliva na dodelitev odstrela iz naslova izjemnih oziroma izrednih odstrelov.
V.
Odstrel volkov iz I. točke te priloge se v LUO prednostno izvede tam, kjer je največ primerov škodnih
dogodkov, ki jih povzročijo volkovi.«.
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5. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o
skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o osebni varovalni
opremi (Uradni list RS, št. 54/10 in 17/11 – ZTZPUS-1).

Pravilnik o spremembah Pravilnika o osebni
varovalni opremi

Na podlagi 5. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11)
izdaja minister za gospodarstvo

6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika
o osebni varovalni opremi

Št. 007-313/2011
Ljubljana, dne 27. septembra 2011
EVA 2011-2111-0010

1. člen
V Pravilniku o osebni varovalni opremi (Uradni list RS,
št. 29/05, 23/06 in 17/11 – ZTZPUS-1) se prvi odstavek 13. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, objavi na svojih
spletnih straneh seznam harmoniziranih standardov, katerih
uporaba ustvari domnevo o skladnosti osebne varovalne opreme z zahtevami, ki jih določa ta pravilnik (v nadaljnjem besedilu: seznam standardov).«.

v funkciji ministra za gospodarstvo
mag. Mitja Gaspari
Minister

3242.

2. člen
V drugem odstavku 15. člena se za tretjo alinejo pika
nadomesti s podpičjem in doda nova četrta alineja, ki se
glasi:
»– pri uporabi osebne varovalne opreme v gasilstvu, kjer
nadzor izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami.«.

Odredba o številu mest državnih tožilcev

Na podlagi prvega odstavka 213. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11), v soglasju z Vlado
Republike Slovenije in po predhodnem mnenju generalnega
državnega tožilca, izdaja minister za pravosodje

ODREDBO
o številu mest državnih tožilcev

3. člen
V Prilogi I se v 1. točki besedilo »oboroženih sil« nadomesti z besedilom »v oboroženih silah«.

I.
Ta odredba določa število mest državnih tožilcev in nazive, v katerih se pri posameznih državnih tožilstvih opravlja
državnotožilska služba, ter število mest državnih tožilcev in
nazive, v katerih se pri državnih tožilstvih, ki poslujejo tudi v
italijanskem ali madžarskem jeziku, opravlja državnotožilska
služba, za katere se zahteva izkaz višje ravni znanja teh jezikov.

4. člen
V Prilogi II se v točki 1.2.1.2 beseda »Primerna« nadomesti z besedo »Ustrezna«.
V prvem odstavku točke 2.4 se beseda »dobo« nadomesti
z besedo »doba«.

II.
A
Državno tožilstvo

B
Skupno število
mest državnih
tožilcev

Vrhovno državno
tožilstvo RS

24

Specializirano
državno tožilstvo RS

13

Okrožno državno
tožilstvo v Celju

24

Okrožno državno
tožilstvo v Kopru

17

Okrožno državno
tožilstvo v Kranju

17

Okrožno državno
tožilstvo v Krškem

11

C
Število mest državnih tožilcev
po nazivih
18
6
2
8
3
3
17
4
3
12
2
2
12
3
2
7
2

vrhovnih državnih tožilcev
višjih državnih tožilcev
višja državna tožilca
okrožnih državnih tožilcev
okrajni državni tožilci
višji državni tožilci
okrožnih državnih tožilcev
okrajni državni tožilci
višji državni tožilci
okrožnih državnih tožilcev
okrajna državna tožilca
višja državna tožilca
okrožnih državnih tožilcev
okrajni državni tožilci
višja državna tožilca
okrožnih državnih tožilcev
okrajna državna tožilca

D
Število mest državnih tožilcev pri
državnih tožilstvih, ki poslujejo tudi
v jeziku narodnostne manjšine

3
1

za italijanski jezik
za italijanski jezik
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A
Državno tožilstvo

B
Skupno število
mest državnih
tožilcev

Okrožno državno
tožilstvo v Ljubljani

68

Okrožno državno
tožilstvo v Mariboru

29

Okrožno državno
tožilstvo v Murski
Soboti

12

Okrožno državno
tožilstvo v Novi
Gorici

12

Okrožno državno
tožilstvo v Novem
mestu

14

Okrožno državno
tožilstvo na Ptuju
Okrožno državno
tožilstvo v Slovenj
Gradcu

10

11

SKUPAJ
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C
Število mest državnih tožilcev
po nazivih
8
45
15
4
20
5
2
8
2
2
8
2
2
10
2
2
6
2
2
7
2
18
40

višjih državnih tožilcev
okrožnih državnih tožilcev
okrajnih državnih tožilcev
višji državni tožilci
okrožnih državnih tožilcev
okrajnih državnih tožilcev
višja državna tožilca
okrožnih državnih tožilcev
okrajna državna tožilca
višja državna tožilca
okrožnih državnih tožilcev
okrajna državna tožilca
višja državna tožilca
okrožnih državnih tožilcev
okrajna državna tožilca
višja državna tožilca
okrožnih državnih tožilcev
okrajna državna tožilca
višja državna tožilca
okrožnih državnih tožilcev
okrajna državna tožilca
vrhovnih državnih tožilcev
višjih državnih tožilcev

160

okrožnih državnih tožilcev

44

okrajnih državnih tožilcev

D
Število mest državnih tožilcev pri
državnih tožilstvih, ki poslujejo tudi
v jeziku narodnostne manjšine

1

za madžarski jezik

3

za italijanski jezik

1

za madžarski jezik

1

za italijanski jezik

Podatki v stolpcu C izkazujejo število mest državnih tožilcev pri posameznem državnem tožilstvu glede na njihov
naziv. Vsota števil mest državnih tožilcev v stolpcu C je enaka
skupnemu številu mest državnih tožilcev pri posameznem državnem tožilstvu (stolpec B).
Podatki v stolpcu D izkazujejo število mest državnih tožilcev pri posameznem državnem tožilstvu glede na njihov naziv.
Pri tem gre za tiste tožilce, ki prejemajo dodatek za dvojezičnost in opravljajo državnotožilsko službo na državnem tožilstvu,
ki posluje tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku. Pri tem gre
za število mest državnih tožilcev, ki so že všteta v številu mest
državnih tožilcev v stolpcu C oziroma B.
III.
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o
številu mest državnih tožilcev in pomočnikov državnega tožilca
(Uradni list RS, št. 64/06, 16/07, 26/07, 84/07, 18/08 in 98/08).
Odredba o številu mest državnih tožilcev in pomočnikov
državnega tožilca (Uradni list RS, št. 64/06, 16/07, 26/07, 84/07,
18/08 in 98/08) se uporablja do začetka uporabe te odredbe.
IV.
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 6. novembra 2011.
Št. 007-324/2011
Ljubljana, dne 26. septembra 2011
EVA 2011-2011-0009
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje
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Št.

Vlada Republike Slovenije je s sklepom z dne 14. 9. 2011,
št. 00720-12/2011/2, na podlagi prvega odstavka 213. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11) dala
soglasje k Odredbi o številu mest državnih tožilcev.

3243.

Minimalno zajamčena donosnost na vplačano
čisto premijo prostovoljnega dodatnega
zavarovanja za mesec september 2011

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06
– uradno prečiščeno besedilo, 112/06 – odl. US, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 27/10 – odl. US,
38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre in 79/10 – ZPKDPIS) objavlja
minister za finance

MINIMALNO ZAJAMČENO
DONOSNOST
na vplačano čisto premijo prostovoljnega
dodatnega zavarovanja za mesec september
2011
Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi
298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo,
112/06 – odl. US, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09
– ZIUZGK, 27/10 – odl. US, 38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre in 79/10 – ZPKDPIS) in Pravilnika o izračunu povprečne
donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev (Uradni
list RS, št. 120/05, 66/08 in 23/11), za mesec september
2011 znaša 1,45 % na letni ravni oziroma 0,12 % na mesečni
ravni.
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3244.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku
specializacij zdravnikov

Na podlagi 17., 18. in 28. člena Zakona o zdravniški
službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo,
15/08 – ZPacP, 58/08 in 107/10 – ZPPKZ) in 9. člena Statuta
Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/96 – čistopis, 22/98, 113/00, 30/01, 43/02, 124/03, 34/04 in 23/08) je
Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na svoji 58. seji 31. 3.
2010 v soglasju z ministrom za zdravje sprejela

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku
specializacij zdravnikov
1. člen
V Pravilniku o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS, št. 22/09, 42/09 – popr. in 22/10) se Priloga
1A nadomesti z novo Prilogo 1A, ki je v Prilogi tega pravilnika.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-54/2010
Ljubljana, dne 15. julija 2010
EVA 2010-2711-0034
Uršula Salobir Gajšek dr. med. l.r.
Predsednica skupščine
Zdravniške zbornice
Slovenije

Št. 007-644/2011/7
Ljubljana, dne 21. septembra 2011
EVA 2011-1611-0134

Soglašam!

dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

PRILOGA
»Priloga 1A
Zap.
št.

1
2

3
4
5
6
7

Vrste specializacij

Trajanje
v letih

Datum
sprejetja

Organ
sprejetja

Uporaba
od dne

Datum
sprejetja
zadnje
spremembe

Uporaba
zadnje
spremembe
od dne

Abdominalna kirurgija
Anesteziologija,
reanimatologija
in perioperativna
intenzivna medicina
Dermatovenerologija

6
6

4-apr-2000
9-maj-2000

ZZS
ZZS

1-jun-2000
1-jun-2000

14-jun-05

01-marec-07

4

9-maj-2000

ZZS

1-jun-2000

Družinska medicina
Fizikalna
in rehabilitacijska
medicina
Gastroenterologija
Ginekologija in porodništvo

4
5

4-apr-2000
29-mar-2001

ZZS
ZZS

1-jun-2000
1-maj-2001

20-nov-2003
22-jun-06

1-maj-2004
01-marec-07

6
5

4-apr-2000
9-maj-2000

ZZS
ZZS

1-jun-2000
1-jun-2000

Jan-10
22-jun-06

jan-10
01-marec-07
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Vrste specializacij
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Trajanje
v letih

Datum
sprejetja

Organ
sprejetja

Uporaba
od dne

Datum
sprejetja
zadnje
spremembe

Uporaba
zadnje
spremembe
od dne

13-jun-07

01-nov-07

20-nov-2003

1-maj-2004

14-jun-05

01-marec-07

8

Hematologija

6

21-dec-2006

ZZS

1-nov-07

9

Infektologija

6

4-apr-2000

ZZS

1-jun-2000

10

Intenzivna medicina

2

22-jun-06

ZZS

1-sept-06

11

Interna medicina

6

4-apr-2000

ZZS

1-jun-2000

12

Internistična onkologija

6

4-apr-2000

ZZS

1-jun-2000

13

Javno zdravje

4

20-mar-2002

ZZS

1-maj-2002

14

Kardiologija in vaskularna
medicina

4

Jan-10

ZZS

Jan-10

15

Kardiovaskularna
kirurgija

6

4-apr-2000

ZZS

1-jun-2000

16

Klinična fiziologija

4

31-mar-2010

ZZS

1-jul-2010

17

Klinična genetika

5

29-mar-2001

ZZS

1-maj-2001

9-feb-2009

1-april-2009

17

Klinična mikrobiologija

5

4-apr-2000

ZZS

1-jun-2000

20-nov-2003

1-maj-2004

19

Maksilofacialna kirurgija

6

22-maj-2003

ZZS

1-jul-2003

20

Medicina dela, prometa in
športa

4

29-mar-2001

ZZS

1-maj-2001

21

Nefrologija

6

9-maj-2000

ZZS

1-jun-2000

20-nov-2003

1-maj-2004

22

Nevrokirurgija

6

22-maj-2003

ZZS

1-jul-2003

23

Nevrologija

6

4-apr-2000

ZZS

1-jun-2000

20-nov-2003

1-maj-2004

24

Nuklearna medicina

5

9-maj-2000

ZZS

1-jun-2000

25

Oftalmologija

4,5

29-mar-2001

ZZS

1-maj-2001

26

Onkologija z radioterapijo

5

20-nov-2003

ZZS

1-maj-2004

27

Ortopedska kirurgija

6

4-apr-2000

ZZS

1-jun-2000

14-jun-05

01-marec-07

28

Otorinolaringologija

5

4-apr-2000

ZZS

1-jul-2000

Mar-10

01-maj-10

29

Otroška in mladostniška
psihiatrija

5

4-apr-2000

ZZS

1-jun-2000

30

Otroška nevrologija

3,5

14-apr-2004

ZZS

1-maj-2004

23-april-08

01-april-09

31

Patologija

5

4-apr-2000

ZZS

1-jun-2000

22-jun-06

01-marec-07

32

Pediatrija

5

20-mar-2002

ZZS

1-maj-2002

33

Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija

6

4-apr-2000

ZZS

1-jun-2000

14-jun-05

01-marec-07

34

Pnevmologija

6

4-apr-2000

ZZS

1-jun-2000

35

Psihiatrija

5

9-maj-2000

ZZS

1-jun-2000

36

Radiologija

5

4-apr-2000

ZZS

1-jun-2000

37

Revmatologija

6

14-sept-04

ZZS

01-nov-04

38

Sodna medicina

5

4-apr-2000

ZZS

1-jun-2000

39

Splošna kirurgija

6

4-apr-2000

ZZS

1-jun-2000

14-jun-05

01-marec-07

40

Torakalna kirurgija

6

4-apr-2000

ZZS

1-jun-2000

14-jun-05

01-marec-07

41

Transfuzijska medicina

5

4-apr-2000

ZZS

1-jun-2000

42

Travmatologija

6

4-apr-2000

ZZS

1-jun-2000

14-jun-05

01-marec-07

43

Urgentna medicina

5

22-jun-06

ZZS

1-marec-07

44

Urologija

6

4-apr-2000

ZZS

1-jun-2000

14-jun-05

01-marec-07
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DRUGI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3245.

Hierarhija pravil davčnega proučevanja in
svetovanja preizkušenih davčnikov

Na podlagi 9. točke drugega odstavka 9. člena Zakona o
revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, odslej ZRev-2) in 7. točke
19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo je Strokovni
svet Inštituta dne 26. 9. 2011 sprejel

HIERARHIJO
pravil davčnega proučevanja in svetovanja
preizkušenih davčnikov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Hierarhija pravil davčnega proučevanja in svetovanja
preizkušenih davčnikov (odslej Hierarhija) ureja razmerja med
Slovenskim inštitutom za revizijo (odslej Inštitut) in preizkušenimi davčniki pri izvajanju dejavnosti davčnega proučevanja
in svetovanja.
2. člen
Davčno proučevanje in svetovanje je strokovno področje, povezano z revidiranjem. Inštitut ima po določbah 9. člena
ZRev-2 javna pooblastila za izvajanje nalog na področju davčnega proučevanja in svetovanja.
3. člen
Davčno proučevanje in svetovanje je strokovna dejavnost preizkušenih davčnikov v davčnih zadevah. Opravljajo jo
v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi s področja obdavčevanja in s Hierarhijo, kot je določena v nadaljevanju.
II. NAMEN HIERARHIJE
4. člen
Temeljni nameni za postavitev Hierarhije so:
– opredeliti pravna in strokovna pravila davčnega proučevanja in svetovanja ter njihov prednostni red pri strokovnem
ravnanju preizkušenih davčnikov,
– zagotoviti storitev davčnega svetovanja na najvišji
strokovni ravni,
– zagotoviti neodvisnost preizkušenih davčnikov,
– zagotoviti etično ravnanje preizkušenih davčnikov pri
davčnem proučevanju in svetovanju,
– prispevati k boljšemu razumevanju vloge davčnosvetovalnih storitev v javnosti,
– prispevati k boljšemu razumevanju davčnosvetovalnih
storitev v razmerju z naročniki,
– prispevati k ugotavljanju odgovornosti preizkušenega davčnika v razmerju do naročnikov davčnosvetovalnih storitev ter
– povečati družbeno vlogo davčnega proučevanja in
svetovanja.
5. člen
Hierarhija določa prednostni vrstni red upoštevanja veljavnih in zavezujočih pravnih in strokovnih pravil ter pravil
poklicnoetičnega vedenja preizkušenih davčnikov.
Pravila, ki so v Hierarhiji uvrščena na višjo raven, imajo
prednost pred pravili, ki so v Hierarhiji uvrščena na nižjo raven.
6. člen
Pravila davčnega proučevanja in svetovanja preizkušenih davčnikov

Št.
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1. RAVEN
1.A. Veljavni pravni red s področja obdavčevanja in
davčnega postopka
– veljavni predpisi Evropske unije s področja davkov
oziroma drugih obveznih dajatev, ki neposredno zavezujejo
Republiko Slovenijo (na primer Uredbe); na voljo so na spletni
strani http://eur-lex.europa.eu/
– veljavne konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja med Republiko Slovenijo in drugimi državami; na voljo so na spletni strani http://www.durs.gov.
si/si/delovna_podrocja/mednarodno_obdavcevanje/
– druge mednarodne pogodbe in sporazumi s področja obdavčevanja oziroma obveznih dajatev, ki zavezujejo Republiko
Slovenijo; na voljo so na spletni strani http://zakonodaja.gov.si/
– veljavni pravni predpisi Republike Slovenije s področja:
– obdavčevanja,
– drugih obveznih dajatev in
– davčnega postopka;
na voljo so na spletni strani http://zakonodaja.gov.si/
– drugi pravno zavezujoči predpisi, povezani s predpisi
o obdavčevanju oziroma davčnem postopku; na voljo so na
spletni strani http://zakonodaja.gov.si/
1.B. Pravno zavezujoči predpisi in informacije s področja
davčnega proučevanja in svetovanja
– ZRev-2
2. RAVEN
2.A. Sprejete Direktive Evropske unije s področja davkov
oziroma drugih obveznih dajatev, ki jih je Republika Slovenija
dolžna sprejeti v nacionalni pravni red; na voljo so na spletni
strani http://eur-lex.europa.eu
2.B. Sodna praksa
– Sodišča Evropskih skupnosti s področja davkov in
drugih obveznih dajatev; na voljo je na spletni strani http://eurlex.europa.eu
– sodišč Republike Slovenije s področja davkov in drugih obveznih dajatev; na voljo je na spletni strani http://www.
sodisce.si
2.C. Sodna praksa sodišč Republike Slovenije s področja davkov in drugih obveznih dajatev
3. RAVEN
– Kodeks poklicne etike preizkušenega davčnika
– Kodeks davčnosvetovalnih načel
– Postopkovna pravila delovanja, proučevanja in svetovanja preizkušenih davčnikov
– Pojasnila in stališča s področja obdavčevanja, ki jih po
predlogu Sekcije preizkušenih davčnikov pri Inštitutu sprejema Strokovni svet Inštituta
– Metodološki priročniki za delo s področja davčnega
proučevanja in svetovanja
4. RAVEN
– Pojasnila Davčne uprave Republike Slovenije in Ministrstva za finance s področja davkov
5. RAVEN
– Strokovna literatura, ki jo v okvir Hierarhije umesti
Strokovni svet Inštituta po predlogu Sekcije preizkušenih
davčnikov pri Inštitutu
– Strokovni prispevki, ki jih v okvir Hierarhije umesti
Strokovni svet Inštituta po predlogu Sekcije preizkušenih
davčnikov pri Inštitutu
III. PRVA RAVEN PRAVIL
7. člen
Verodostojno razlago ZRev-2 in drugih veljavnih zakonov v Republiki Sloveniji s področja obdavčevanja, davčnega
postopka in davčnega svetovanja sprejema organ, ki je po
ustavi in zakonih v Republiki Sloveniji za to pristojen.
Temeljna pravila o načinu izvajanja davčnega svetovanja
kot pridobitne dejavnosti na trgu določa Inštitut na podlagi
ZRev-2.
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Pri svojem delovanju morajo preizkušeni davčniki poleg
stanovskih pravil o davčnem svetovanju, ki jih sprejema Inštitut, upoštevati veljavno slovensko in mednarodno davčno
zakonodajo. Preizkušeni davčnik sme dajati nasvete ter izvajati storitve skladno z veljavno slovensko in mednarodno
davčno zakonodajo.
Preizkušeni davčniki morajo glede tiste pridobitne in/ali
nepridobitne dejavnosti oziroma organizacije, ki ji svetujejo,
upoštevati vse zakonske določbe, ki so za to dejavnost ali
organizacijo zavezujoče.
Preizkušeni davčnik, upoštevaje pravne predpise s prve
ravni 5. člena Hierarhije deluje s potrebno strokovno skrbnostjo.

Uradni list Republike Slovenije
Metodološki priročniki s področja davčnega svetovanja
vsebujejo splošno veljavna strokovna pravila, ki jih izdaja
Inštitut ali drug izdajatelj, vendar jih sprejema Inštitut, ker
morajo biti usklajena z veljavno doktrino davčnega svetovanja
v Republiki Slovenji ter z veljavno nacionalno in mednarodno
davčno zakonodajo.
VI. ČETRTA RAVEN PRAVIL
11. člen
Preizkušeni davčniki pri svojem delovanju spremljajo pojasnila Ministrstva za finance in Davčne uprave Republike Slovenije, jih kritično proučujejo in se, upoštevaje pravila na višji
ravni, do njih pri svojem delovanju strokovno opredeljujejo.

IV. DRUGA RAVEN PRAVIL
8. člen
Direktiva je pravni akt, namenjen državam članicam,
njen glavni cilj je zbliževanje zakonodaj. Direktive zavezujejo
države članice glede cilja, ki ga opredeljujejo, vendar pa imajo
države proste roke glede metod in inštrumentov, kako bodo
direktive vključile v svojo zakonodajo.
Preizkušeni davčniki si prizadevajo pri svojem delovanju
spremljati in proučevati sprejete direktive Evropske unije s
področja davkov oziroma drugih obveznih dajatev.
9. člen
Preizkušeni davčniki si prizadevajo pri svojem delovanju spremljati in proučevati aktualno sodno prakso Sodišča
Evropskih skupnosti in sodišč Republike Slovenije, ki se nanaša na obdavčevanje.
V. TRETJA RAVEN PRAVIL
10. člen
Veljavna kodeksa davčnosvetovalnih načel in poklicne
etike davčnih svetovalcev, ki ju je sprejel Inštitut, vsebujeta
temeljna pravila o strokovnem ravnanju in poklicnoetičnem
vedenju davčnih svetovalcev. Določata temeljne usmeritve
pri razumevanju vsebine in načina opravljanja davčnosvetovalnih poslov pa tudi temeljne etične norme poklicnoetičnega
vedenja davčnih svetovalcev.
Postopkovna pravila delovanja, proučevanja in svetovanja preizkušenih davčnikov sprejme Strokovni svet Inštituta.
Vsebujejo navodila in postopke za izvajanje davčnosvetovalnih storitev (način dela, metodologijo in napotke).
Pojasnila in stališča Strokovnega sveta Inštituta s področja obdavčevanja so strokovna stališča in pojasnila, ki jih
preizkušeni davčniki upoštevajo v primeru nejasnih ali nepopolnih pravil s prve in druge ravni. Pripravlja jih Odbor sekcije
preizkušenih davčnikov, sprejema pa Strokovni svet Inštituta.
Objavljena so na spletni strani Inštituta.

VII. PETA RAVEN PRAVIL
12. člen
Strokovna literatura in strokovni prispevki so priznana
avtorska dela zlasti na področju uvajanja novosti v davčnosvetovalno stroko, ki omogočajo lažje razumevanje davčnosvetovalnih postopkov ter razumevanje in tolmačenje določb
davčne zakonodaje. Strokovna literatura poglablja ter širi
znanje in raziskovalno delo preizkušenih davčnikov, a nima
prednosti pred pravili z višjih ravni. Seznam strokovne literature in strokovnih prispevkov po predlogu Sekcije preizkušenih davčnikov potrdi Strokovni svet Inštituta in ga objavi na
spletnih straneh Inštituta.
VIII. PREDNOSTNI RED PRAVIL
13. člen
S pravili na prvi, drugi, tretji, četrti in peti ravni je določen prednostni red pravnih in strokovnih rešitev in njihove
obvezne uporabe. Če si rešitve med seboj nasprotujejo ali
druga drugo izključujejo, se uporabljajo tiste, ki jih vsebujejo
pravila na višji ravni. Enako se ravna pri izbiranju rešitev, ki
jih vsebujejo pravila na isti ravni.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Hierarhija začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9/2011
Ljubljana, dne 26. septembra 2011
mag. Samo Javornik l.r.
Podpredsednik Strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo
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OBČINE
KOBARID
3246.

Odlok o podeljevanju priznanj in nagrad
Občine Kobarid (uradno prečiščeno besedilo)

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list
RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na
8. redni seji dne 20. 9. 2011 sprejel

ODLOK
o podeljevanju priznanj in nagrad Občine
Kobarid (uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa priznanja in nagrade Občine Kobarid in
ureja postopek za njihovo podeljevanje.
2. člen
Priznanja in nagrade Občine Kobarid so najvišja priznanja
občine za dosežke, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in
polnejšemu življenju občanov in dosežke, ki imajo pomen za razvoj in ugled občine, življenje v njej ter podobo krajev, hkrati pa so
vzpodbuda za ustvarjalnost dela in življenja v občini tudi vnaprej.
3. člen
Priznanja in nagrade se podeljujejo občanom, drugim
posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, skupinam,
združenjem in drugim organizacijam ter skupnostim.
Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno.
4. člen
Naziv častni občan in plaketo občine se lahko posamezniku, podjetju, zavodu, društvu, skupini, združenju in drugim
podeli enkrat. Priznanje in denarno nagrado za različna dejanja
pa se lahko podeli večkrat.

9. člen
Naslov častnega občana se lahko odvzame:
– če je s pravnomočno sodbo obsojen za kaznivo dejanje;
– če se ugotovi okoliščine in dejstva nečastne narave, ki so
bile neznane ali zamolčane ob podelitvi naslova častnega občana,
bi pa odločilno vplivalo na podelitev, če bi bila takrat znana.
Pobudo občinskemu svetu za odvzem naslova častnega
občana lahko dajo: organi občinskega sveta, politične stranke,
podjetja, društva, krajevne skupnosti, občani ter druge organizacije in skupnosti.
O odvzemu naslova častnega občana odloča občinski
svet na predlog komisije.
b) Plaketa občine
10. člen
Plaketo občine se podeli posameznikom, podjetjem, društvom in drugim organizacijam in skupnostim za življenjsko
delo, oziroma za izjemne uspehe na posameznih področjih
življenja in dela, ki prispevajo k nadaljnjemu razvoju in ugledu
občine in kraja.
11. člen
Plaketo občine se podeli na slavnostni seji občinskega
sveta s plaketo v obliki grba občine in posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi.
c) Priznanje občine
12. člen
Priznanje občine se podeli posameznikom, podjetjem,
društvom in drugim organizacijam in skupnostim za delo in
dejanja, ki so jih dosegli ob posebnih prilikah in s svojo požrtvovalnostjo in delom povečujejo ugled občine.
Priznanje se podeljuje tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.
13. člen
Priznanja občine se podeli na slavnostni seji občinskega
sveta s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o priznanju.
Število priznanj predlaga Komisija za nagrade in priznanja, odločitev o številu priznanj pa sprejme občinski svet.

II. PRIZNANJA IN NAGRADE

d) Denarna nagrada za razpisano tematsko področje

5. člen
Priznanja in nagrade občine so:
a) naziv častni občan,
b) plaketa občine,
c) priznanje občine,
d) denarne nagrade občine za razpisano tematsko področje.

14. člen
Denarna nagrada se podeli posameznikom, podjetjem,
društvom in drugim organizacijam in skupnostim za najboljše
dosežke na razpisanem tematskem področju, ki ga vsako leto
določi občinski svet.
Število in višino denarnih nagrad predlaga komisija, odločitev o številu in višini pa sprejme občinski svet.

6. člen
O podelitvi priznanj in nagrad Občine Kobarid odloča Občinski svet Občine Kobarid na predlog Komisije za priznanja in
nagrade (v nadaljevanju: komisija).

15. člen
Denarno nagrado se podeli na slavnostni seji občinskega
sveta s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi
nagrad ter denarni znesek, ki se določi v proračunu na predlog
komisije.

a) Naziv častni občan
7. člen
Naziv častnega občana se lahko podeli osebi, katere delo
in aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge na kateremkoli
področju človekove ustvarjalnosti, oziroma osebi, ki je posebno
zaslužna za pomembne dosežke pri razvoju občine in kraja.
8. člen
Naziv častni občan se podeli na slavnostni seji občinskega sveta s posebno listino, ki vsebuje besedilo o podelitvi
naziva častnega občana Občine Kobarid.

III. ŠTEVILO PRIZNANJ IN NAGRAD
16. člen
Vsako leto se podeli največ:
– eno plaketo občine,
– do tri priznanja občine,
– do tri denarne nagrade za razpisano tematsko področje.
17. člen
Predlagatelj za podelitev priznanj in nagrad občine so
lahko občani, politične stranke, krajevne skupnosti, podjetja,
društva ter druge organizacije in skupnosti.
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18. člen
Predlog za podelitev priznanj in nagrad mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati podatke o kandidatu ter
utemeljitev predloga.
Predlagatelj mora svoj predlog podpisati z imenom in
priimkom.
IV. POSTOPEK ZA RAZPIS PRIZNANJ IN NAGRAD
19. člen
Priznanja in nagrade občine se podeljujejo na podlagi
javnega razpisa. Razpis objavi komisija najkasneje do 15. julija
za tekoče leto. Z razpisom se objavi:
– kdo podeljuje priznanja in nagrade,
– komu se lahko podeli priznanja in nagrade,
– kdo je lahko predlagatelj,
– katere podatke mora vsebovati predlog, ter
– rok za predložitev predloga.
20. člen
O izbiri iz vrst predlaganih kandidatov, ki naj prejmejo
priznanja in nagrade, odloča komisija na seji.
V. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ
IN NAGRAD
21. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem in
evidenco priznanj in nagrad opravlja urad župana.
22. člen
Priznanja in nagrade se vpisujejo v evidenco, ki vsebuje
zaporedno številko, priimek in ime, osebne podatke prejemnika
in datum seje občinskega sveta, na kateri je bilo priznanje podeljeno.
23. člen
Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj in nagrad je javno in
je na vpogled v uradu župana.
Odlok o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 57/98) vsebuje naslednji končni
določbi:
VI. KONČNI DOLOČBI
24. člen
Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o priznanjih Občine Tolmin (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova
Gorica in Tolmin, št. 3/75).
25. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kobarid (Uradni list RS,
št. 53/11) vsebuje naslednjo končno določbo:
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/11
Kobarid, dne 20. septembra 2011
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.

Uradni list Republike Slovenije
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Odlok o razglasitvi enote EŠD 29525, Jevšček
– Nježna hiša za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08) in 18. člena Statuta Občine
Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet
Občine Kobarid na 8. redni seji dne 20. 9. 2011 sprejel

ODLOK
o razglasitvi enote EŠD 29525, Jevšček – Nježna
hiša za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enoto
dediščine EŠD 29525, Jevšček – Nježna hiša.
Enota ima zaradi kulturnih, vzgojnih, razvojnih, simbolnih
in indetifikacijskih lastnosti poseben pomen za Občino Kobarid, zato se razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z
lastnostmi etnološkega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Nježna hiša predstavlja zelo redko ohranjeno razvojno
obliko in pričo načina življenja ter bivalne kulture prebivalstva
na Kobariškem oziroma širšem tolminskem območju. Uvršča
se v tip vrhkletne hiše s štiridelno pritlično tlorisno zasnovo in
kamnitimi ter lesenimi elementi, ki objekt oblikujejo. Fasado
hiše enakomerno razčlenjujejo majhna okna. V hišo se vstopi
skozi kamnit portal. Notranjščina Nježne hiše se je do danes
ohranila v nespremenjeni podobi od časa nastanka. Osrednji
del hiše, morda že iz 18. zanesljivo pa iz 19. stoletja, predstavlja črna kuhinja z nizkim mediteranskim ognjiščem, z deloma
ohranjenim inventarjem. V sosednji izbi stoji zidana peč z žganimi glinastimi pečnicami in reliefnim motivom. V nadaljevanju
izbe sta še dva prostora, ena večja in druga manjša soba.
Objekt se je vse do danes ohranil skoraj v originalni podobi,
zato je danes Nježna hiša dragocen dokument časa, ki odraža
vsakdanji način življenja takratnega lokalnega prebivalstva na
prelomu iz 19. v 20. stoletje. Z razglasitvijo za spomenik se želi
zagotoviti celostno ohranjanje dediščine.
3. člen
Spomenik zajema območje s parcelno številko 1319, k.o.
Livek (del).
Vplivno območje spomenika zajema območje s parcelnimi
številkami 1319, k.o. Livek (del) in 1299, k.o. Livek (cela).
Meje spomenika in vplivnega območja so zarisane v kartografski prilogi na zemljiškem katastru v merilu 1 : 206, k.o.
Livek in na topografski karti TTN5 Tolmin 42, ki sta sestavni
del odloka.
4. člen
Ravnanje s kulturnim spomenikom mora dosledno upoštevati in ohranjati njegove kulturne vrednote in družbeni pomen.
Ohranitev kulturnega spomenika je potrebno upoštevati
v prostorskih aktih in v prostorskih ukrepih, izdanih na podlagi
predpisov o urejanju prostora.
Prepovedana je odstranitev (rušenje) kulturnega spomenika.
5. člen
Za spomenik velja pravni režim varstva, ki predpisuje varovanje vseh zunanjih in notranjih značilnosti objekta z njegovo
okolico; to so gabariti, zasnova in členitev fasad oziroma oblikovanost pročelij hiše, smer slemena z originalno dvokapno streho in kritino, okrasni elementi, portali, okenski okvirji in njihova
delitev, vrata, okna, dvorišče s tlakom, zelenjavnim ter cvetličnim vrtom in celotna notranja tlorisna razporeditev s kletema,
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sobi, izbo s pečjo, kuhinjo z ognjiščem ter pripadajočo opremo
oziroma inventarjem, značilnimi naravnimi lokalnimi materiali,
ustrezno kulturno namembnostjo, pojavnostjo v prostoru in
razmerjem spomenika do njegovega vplivnega območja.
Dovoljena so vzdrževalna, investicijsko vzdrževalna dela
oziroma obnova in rekonstrukcija.
Na podlagi varstvenega režima za vplivno območje spomenika se zagotovi prostorska celovitost, dostopnost in primerna uporaba.
6. člen
Posegi so možni ob pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev
in kulturnovarstvenega soglasja Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, območne enote Nova Gorica.
7. člen
Po uveljavitvi akta o razglasitvi se pravni status nepremičnega spomenika in njegovega vplivnega območja zaznamuje v
zemljiški knjigi kot zaznamba nepremičnega spomenika.

Proizvod – storitev

priključna moč

MW/mesec

2.242,4321

2.690,9185

IV.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od dneva veljavnosti tega cenika.
Št. 464-0007/2011-6
Kočevje, dne 27. septembra 2011
Javno komunalno podjetje
KOMUNALA Kočevje, d.o.o.
Direktor
Leon Behin l.r.

Odlok o proračunu Mestne občine Koper
za leto 2011

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

RAZGLAŠAM
ODLOK
o proračunu Mestne občine Koper za leto 2011

Cenik storitev oskrbe s toploto
iz distribucijskega omrežja

V skladu s 97. členom Energetskega zakona – EZ-UPB1
(Uradni list RS, št. 26/05) in Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega
ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 28/11) ter
soglasjem Občine Kočevje, številka 301-2/2010-1403 z dne
16. 8. 2011, dobavitelj toplote objavlja

CENIK
storitev oskrbe s toploto
iz distribucijskega omrežja
I.
S tem cenikom se določi variabilni in fiksni del cene storitev oskrbe s toploto iz distribucijskega omrežja, ki jih zaračunava Javno komunalno podjetje KOMUNALA Kočevje, d.o.o.,
kot dobavitelj toplote.
II.
Cene storitev oskrbe s toploto iz distribucijskega omrežja
se obračunajo po naslednjih postavkah:

Št. 410-203/2010
Koper, dne 23. septembra 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS UPB 2, 27/08 – odločba US, 76/08,
100/08 – odločba US in 79/09), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 27. člena Statuta Mestne
občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni
list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 22. septembra 2011 sprejel

ODLOK
o proračunu Mestne občine Koper za leto 2011

Cena
z 20 % DDV

1. člen
S tem odlokom se določa višina in postopki izvrševanja
proračuna Mestne občine Koper za leto 2011.

66,5256
82,3806

2. člen
Sredstva proračuna se razporeja v skladu s spodaj navedenimi bilančnimi shemami, katerih vrednosti v letu 2011
znašajo:

MWh
55,4380
68,6505

26.909,1849 32.291,0219

III.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik
komunalnih storitev – energetika z dne 1. 5. 2008.

3249.

KOČEVJE

Variabilni del
dobavljena toplota
– gospodinjstva
– ostali odjem

Cena
EUR

9907

KOPER

Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.

Cena
EUR

Cena
z 20 % DDV

MW/leto

Št. 622-3/11
Kobarid, dne 20. septembra 2011

Merska
enota

Merska
enota

priključna moč

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

Proizvod – storitev

Stran

Fiksni del

8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

3248.
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Uradni list Republike Slovenije
v EUR

KONTO I.

70
700
703
704
71
710
711
712
713
714
72
720
722

73
730
74
740
741
78
787
II.
40
400
401
402
403
409
41
410

A. BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK
DAVKI NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD
PREMOŽENJA
TAKSE IN PRISTOJBINE
GLOBE IN DENARNE KAZNI
PRIHODKI OD PRODAJE
BLAGA IN STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+722)
PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
PRIHODKI OD
PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEMATERIALNEGA
PREMOŽENJA
PREJETE DONACIJE (730)
PREJETE DONACIJE
IN DARILA OD DOMAČIH
PRAVNIH OSEB
TRANSFERNI PRIHODKI
TRANSFERNI PRIHODKI IZ
DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.
PRORAČUNA IZ SREDSTEV
PRORAČUNA EU
PREJETA SREDSTVA IZ
EVROPSKE UNIJE
PREJETA SREDSTVA
IZ DRUGIH EVROPSKIH
INSTITUCIJ
SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
SREDSTVA, IZLOČENA
V REZERVE
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
SUBVENCIJE

411
412

58.133.176
48.573.590

413

38.948.387

42

25.645.762
12.028.025
1.274.600
9.625.203

420
43
431
432

7.267.543
31.000
152.000
14.400
2.160.260
5.220.783
752.230

75

751
752
44

4.468.553
2.900

440
441

2.900
4.291.941
1.065.983
3.225.958
43.962
43.962
64.265.427
11.478.730
3.589.412
574.110
5.841.996
1.363.212
110.000
28.226.884
2.099.260

50
500
55
550

TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM
IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI
(420)
NAKUP IN GRADNJA
OSNOVNIH SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZIČNIM
OSEBAM, KI NISO PU
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
B. RAČUN FINANČNIH
TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(751+752)
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
SREDSTVA KUPNIN IZ
NASLOVA PRIVATIZACIJE
V. DANA POSOJILA IN
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441)
DANA POSOJILA
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.) = III. *

11.044.377
2.596.246
12.487.001
22.343.508
22.343.508
2.216.305
509.556
1.706.749
–6.132.251

105.238
238
105.000
1
0
1

105.237
0
0
2.000.000
2.000.000
–8.027.014
–2.000.000
6.132.251

3. člen
Podrobnejša razčlenitev proračuna je podana v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del proračuna. Sestavljajo
ga finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna. Finančni načrti so razdeljeni na naslednje programske dele: področja
proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na
konte, določene s predpisanim kontnim planom.
Načrt razvojnih programov sestavljajo naložbeni projekti
in aktivnosti na področju državnih pomoči v prihodnjih štirih
letih.
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4. člen
Namenski prihodki proračuna po tem odloku so prihodki
od zamenjave občinskega stvarnega premoženja, požarna taksa, taksa za obremenjevanje voda, taksa za obremenjevanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov in ekološka taksa. Prihodki
krajevnih skupnosti, ki niso zagotovljeni iz občinskega proračuna so namenski prejemki posamezne krajevne skupnosti in
jih krajevna skupnost razporeja v svoj finančni načrt skladno
z zakonom.
Kot namenska sredstva se s tem odlokom opredeli tudi
prihodke drugih javnofinančnih institucij in prispevke fizičnih ali
pravnih oseb za sofinanciranje posameznih investicij ali drugih
projektov, ter sredstva donacij EU in drugih mednarodnih institucij, ki v občinskem proračunu niso bila predvidena.
Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje
komunalne opreme.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek,
ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem
obsegu kot je izkazan v proračunu, se prevzema in plačuje
obveznosti samo do višine dejansko vplačanih namenskih virov
oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenski viri sredstev, ki v tekočem proračunskem letu
niso porabljeni, se prenesejo v naslednje leto in izkazujejo kot
črpanje sredstev na računih za naloge oziroma projekte, za
katere so opredeljeni.
5. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki
so določeni s proračunom.
Proračunski uporabniki so dolžni koristiti sredstva le za
namene, določene v posebnem delu proračuna in letnem načrtu razvojnih programov.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom
določena sredstva za posamezne namene.
6. člen
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo le, če so izpolnjeni vsi z zakonom in tem odlokom predpisani pogoji za
uporabo sredstev. Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni
upoštevati določbe zakona o javnih naročilih.
7. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna neposrednega proračunskega uporabnika – občinski
organi in uprava, odloča župan. O prerazporeditvah pravic
porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča svet
krajevne skupnosti ali predsednik sveta, če ga za to pooblasti
svet krajevne skupnosti.
Prerazporeditev sredstev proračuna oziroma posamezne
postavke proračuna je možna na račun ustreznega zmanjšanja druge postavke v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika oziroma projekta v načrtu razvojnih
programov.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ni dovoljeno
izvajati prerazporeditev iz postavk, kjer so opredeljeni investicijski nameni porabe na postavke, ki opredeljujejo tekoče
namene porabe.
Med izvrševanjem proračuna Mestne občine Koper se
lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na
kontu za izdatke na postavki, kjer pri planiranju proračuna
ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev
ali načina izvedbe posamezne naloge. Nov konto se odpre v
okviru že odprte proračunske postavke in v okviru finančnega
načrta neposrednega proračunskega uporabnika.
Če se pri izvajanju proračuna ugotovi, da posamezne
proračunske postavke v posebnem delu proračuna, ki so plani-
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rane na nivoju konta, ne zajemajo samo kontov te podskupine,
ampak konte več različnih podskupin, se zaradi razporeditve
sredstev v okviru določenih postavk, poslovni dogodki v bilanci
A, B in C izkazujejo v skladu s pravilnikom o enotnem kontnem
načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava, istočasno pa se zagotovi izkazovanje proračunskih postavk skladno s sprejetim proračunom in njegovo
strukturo v posebnem delu proračuna.
8. člen
Ne glede na določbe 5. člena tega odloka se v breme proračuna lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo
plačilo v prihodnjih letih, za posamezno tekočo ali investicijsko
nalogo, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu
tekočega leta.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v
naslednjih letih iz naslova investicijskih odhodkov in investicijskih transferov, ne smejo presegati 25 % teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika
oziroma ne smejo presegati 50 % pravic porabe posamezne
investicijske naloge ali projekta opredeljene v načrtu razvojnih
programov za tekoče leto.
Za investicije, katerih izvedba presega višino dovoljenega obsega pravice porabe v tekočem proračunu in možnost
predobremenitve v proračunu naslednjega leta iz zgornjega
odstavka, se lahko razpiše javno naročilo v okviru vrednosti investicijskega programa, ki ga potrdi občinski svet. Proračunski
uporabnik lahko s tem predobremeni proračun prihodnjih let za
posamezen projekt oziroma investicijsko nalogo do načrtovane
višine sredstev v investicijskem programu, pod pogojem, da je
investicija vključena v proračun tekočega leta.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v
naslednjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne
smejo presegati 15 % teh pravic porabe posamezne postavke v
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika znotraj
namena.
Ne glede na navedene določbe v prejšnjem odstavku tega
člena lahko neposredni uporabnik sklepa večletne pogodbe za:
1. pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev, računalniških storitev in drugih storitev, potrebnih
za operativno delovanje neposrednih uporabnikov;
2. pogodbe, ki zajemajo sofinanciranje iz naslova namenskih sredstev.
Obveznosti po prejšnjih odstavkih, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključuje v proračun leta,
na katerega se nanašajo.
9. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje
ali pristojnost proračunskega uporabnika, se mu sorazmerno
zmanjša oziroma poveča obseg sredstev, za kar se izvede
ustrezna prerazporeditev v okviru sprejetega proračuna in evidentira skladno s predpisi.
Neposredni uporabniki občinskega proračuna lahko medsebojno dogovarjajo izvajanje strokovno-upravnih nalog znotraj
občinske uprave ali pri drugem neposrednem proračunskemu
uporabniku, če se s tem zagotavlja racionalnejša izvedba.
10. člen
Sredstva proračuna se proračunskim uporabnikom razporejajo s pogodbo in se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje s programi izvajalcev javnih služb.
Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo
proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni
izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se razporedi z javnim
razpisom oziroma s kriteriji, ki jih določi župan.
Vrednost programov izvajalcev javnih služb, ki niso posredni uporabniki določi župan v roku 30 dni po sprejemu
proračuna in se oddajo s pogodbo.
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11. člen
Dinamika izvrševanja investicijskih namenov, opredeljenih
v finančnem načrtu posameznega neposrednega uporabnika
se usklajuje v okviru razpoložljivih prilivov in ob upoštevanju
namenskih sredstev.
O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika – občinski organi in
uprava, odloča župan v okviru letnega načrta razvojnih programov. Na osnovi tega lahko župan spreminja in dopolnjuje
tudi načrt razvojnih programov za projekte, ki so že uvrščeni v
letni načrt razvojnih programov. Župan lahko v načrt razvojnih
programov uvrsti nov projekt, če investicijsko dokumentacijo
potrdi občinski svet ali če gre za plačilo pogodbene obveznosti
iz preteklih let.
O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika – krajevna skupnost,
odloča svet krajevne skupnosti ali predsednik sveta, če ga za
to pooblasti svet krajevne skupnosti.
12. člen
Sredstva od prodaje in zamenjave občinskega stvarnega
premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj le-tega, proračunski uporabniki uporabijo samo za vzdrževanje ali nakup
stvarnega premoženja.
13. člen
Župan lahko odpiše plačilo dolga do višine 500 EUR, če bi
bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
14. člen
Župan je pooblaščen, da odloča:
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o kratkoročni zadolžitvi, največ do 5 % sprejetega proračuna;
– o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna skladno
z zakonom.
15. člen
Sredstva obvezne proračunske rezerve se izločajo praviloma mesečno iz tekočih prihodkov do višine določene s
proračunom in se vodijo kot sredstva proračunskega sklada v
okviru enotnega zakladniškega računa občine.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem
primeru do višine 42.000 EUR odloča župan, na predlog za
finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega zgoraj
navedeni znesek, odloča občinski svet občine s posebnim
odlokom.
16. člen
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna
so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2011 ter poročila o realizaciji
programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto v
skladu s predpisi oziroma metodologijo ekonomske klasifikacije
javnofinančnih tokov. Posredni proračunski uporabniki, ki se
pretežno financirajo iz proračuna uskladijo svoje finančne načrte s sprejetim proračunom v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Posredni proračunski uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, nadzorni odbor ali za finance pristojen organ občinske uprave.
17. člen
O zadolževanju občine in dajanju poroštev odloča občinski svet v skladu z zakonom.
18. člen
Pravni posli, ki jih prevzame krajevna skupnost in presegajo 42.000 EUR, se lahko sklepajo le s predhodnim soglasjem
župana, sicer so nični. Soglasje župana ni potrebno za pravne
posle, kjer je občina vključena kot sofinancer.
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19. člen
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so proračunskemu uporabniku oziroma prejemniku proračunskih
sredstev razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik
organa, zavoda, javnega sklada, društva oziroma poslovodni
organ prejemnika sredstev.
20. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan
lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe.
Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je
odgovoren svet krajevne skupnosti ali predsednik sveta, če ga
za to pooblasti svet krajevne skupnosti.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Sprejeti proračun in načrt razvojnih programov se objavi
na spletni strani Mestne občine Koper.
Št. 410-203/2010
Koper, dne 22. septembra 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la G.U.
della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

PROMULGO
IL DECRETO
sul bilancio di previsione del Comune città di
Capodistria per l'anno 2011
N. 410-203/2010
Capodistria, 23 settembre 2011
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l'articolo 29 della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – ZLS UPB 2, 27/08 – sentenza della CC, 76/08, 100/08 – sentenza della CC e 79/09),
l’articolo 29 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta uff.
della RS n. 11/11) e l’articolo 27 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale
del Comune città di Capodistria, nella seduta del 22 settembre
2011, ha approvato il

DECRETO
sul bilancio di previsione del Comune città di
Capodistria per l'anno 2011
Articolo 1
Il presente decreto definisce l’importo e le modalità
d’esecuzione del bilancio di previsione del Comune città di
Capodistria per l’anno 2011.
Articolo 2
I fondi del bilancio di previsione sono ripartiti in armonia
con i titoli di sotto riportati, i cui rispettivi valori per l’anno 2011
ammontano:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

in Euro

CONTO

I.

70
700
703
704
71
710
711
712
713
714
72
720
722
73
730
74
740
741
78
787
II.
40
400
401
402
403
409
41
410

A. QUADRO RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DELLE
ENTRATE E DELLE SPESE
QUADRO RIASSUNTIVO
DELLE ENTRATE
(70+71+72+73+74+78)
ENTRATE CORRENTI (70+71)
ENTRATE TRIBUTARIE
(700+703+704+706)
IMPOSTE SUL REDDITO
E SUGLI UTILI
IMPOSTE PATRIMONIALI
IMPOSTE LOCALI SU BENI
E SERVIZI
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
(710+711+712+713+714)
PARTECIPAZIONE AI
PROFITTI ED ALLE ENTRATE
PATRIMONIALI
TASSE E CONTRIBUTI
SANZIONI PECUNIARIE
ENTRATE DA VENDITA
DI BENI E SERVIZI
ALTRE ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE PROVENIENTI
DA CAPITALE (720+722)
ENTRATE RICAVATE
DALLA VENDITA DI BENI
STRUMENTALI
ENTRATE RICAVATE DALLA
VENDITA DI TERRENI E DEL
PATRIMONIO IMMATERIALE
DONAZIONI RICEVUTE (730)
DONAZIONI E ELARGIZIONI
DA PERSONE GIURIDICHE
NAZIONALI
ENTRATE DA
TRASFERIMENTI ERARIALI
TRASFERIMENTI ERARIALI
DA ALTRI ENTI FINANZIARI
PUBBLICI
FONDI PERCEPITI DAL
BILANCIO DELLO STATO
E DAL BILANCIO DELL’UE
FONDI COMUNITARI
FONDI PERCEPITI DA ALTRE
ISTITUZIONI COMUNITARIE
TOTALE SPESE
(40+41+42+43)
SPESE CORRENTI
(400+401+402+403+409)
SALARI ED ALTRE
EROGAZIONI AL PERSONALE
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
DEI DATORI DI LAVORO
SPESE PER BENI E SERVIZI
SPESE PER INTERESSI
IN AMBITO NAZIONALE
FONDI ACCANTONATI PER
LA RISERVA
STANZIAMENTI CORRENTI
(410+411+412+413)
SOVVENZIONI

411
412

58.133.176
48.573.590

413

38.948.387

42

25.645.762
12.028.025

420

1.274.600

43
431

9.625.203
7.267.543
31.000
152.000

432

14.400

III.

2.160.260
5.220.783
752.230

75

IV.

751
752

4.468.553
2.900
2.900

44

V.

440
441

4.291.941

VI.

1.065.983
3.225.958
43.962

50
500

VII.

43.962

55
550

VIII.

64.265.427
11.478.730
3.589.412
574.110
5.841.996
1.363.212
110.000
28.226.884
2.099.260

IX.
X.
XI.
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SOVVENZIONI A FAVORE DEI
SINGOLI E DELLE FAMIGLIE
TRASFERIMENTI DI FONDI
A FAVORE DELLE
ORGANIZZAZIONI ED ENTI
NON – PROFIT
ALTRI TRASFERIMENTI
CORRENTI IN AMBITO
NAZIONALE
SPESE DI FINANZIAMENTO
DEGLI INVESTIMENTI (420)
ACQUISTO E COSTRUZIONE
DI BENI STRUMENTALI
TRASFERIMENTI PER
INVESTIMENTI
TRASFERIMENTI PER
INVESTIMENTI A FAVORE
DELLE PERSONE FISICHE E
GIURIDICHE CHE NON SONO
UTILIZZATORI DEL BILANCIO
TRASFERIMENTI PER
INVESTIMENTI A FAVORE
DEGLI UTILIZZATORI DEL
BILANCIO
AVANZO (DISAVANZO) (I. – II.)
B. CONTO CREDITI E
INVESTIMENTI FINANZIARI
RIMBORSO DI CREDITI ED
ALIENAZIONE DI QUOTE
IN CAPITALE (751+752)
VENDITA DI QUOTE
IN CAPITALE
RICAVATO IN SEGUITO ALLA
PRIVATIZZAZIONE
CONCESSIONE DI PRESTITI
ED AUMENTO DI QUOTE
IN CAPITALE (440+441)
CONCESSIONE DI PRESTITI
AUMENTO DI QUOTE
IN CAPITALE
PRESTITI CONTRATTI
MENO QUELLI CONCESSI E
MUTAMENTI DELLE QUOTE
IN CAPITALE (IV. – V.)
C. CONTO FINANZIARIO
INDEBITAMENTO (500)
INDEBITAMENTO IN AMBITO
NAZIONALE
RIMBORSI DEI DEBITI (550)
RIMBORSI DEI DEBITI
ASSUNTI IN AMBITO
NAZIONALE
INCREMENTO (RIDUZIONE)
DEI FONDI DI CASSA
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**
INDEBITTAMENTO NETTO
(VII. – VIII.)
FINANZIAMENTO NETTO
(VI.+ VII.- VIII.- IX.) = III. *
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11.044.377

2.596.246
12.487.001
22.343.508
22.343.508
2.216.305

509.556

1.706.749
–6.132.251

105.238
238
105.000
1
0
1

105.237
0
0
2.000.000
2.000.000
–8.027.014
–2.000.000
6.132.251

Articolo 3
L’elaborazione più dettagliata della ripartizione dei fondi
di bilancio è oggetto di una parte separata, costituita dai piani
finanziari degli utilizzatori diretti del bilancio. I detti piani finanziari sono strutturati come segue: settori di utilizzo del bilancio,
principali programmi e sotto-programmi prescritti dalla ripar-
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tizione programmatica delle spese dei bilancio di previsione
comunali. Il sotto-programma è suddiviso in capitolati di spesa,
i quali a loro volta sono segmentati in conti di spesa, stabiliti
dal piano di conti.
Il piano dei programmi di sviluppo è costituito dai progetti
d’investimento e dalle attività attinenti alle sovvenzioni dello
stato nei prossimi quattro anni.
Articolo 4
Si ritengono fondi finalizzati ai sensi del presente decreto
le entrate dalla permuta del patrimonio materiale comunale,
quelle ottenute dalla tassa sul rischio incendio, di inquinamento delle acque e dell’ambiente in seguito allo smaltimento dei
rifiuti, come pure la tassa ecologica. Fanno parte delle entrate
finalizzate ai sensi del presente decreto tutte le entrate delle
comunità locali non rientranti tra i fondi trasferiti dal bilancio
comunale ed inseriti nel piano finanziario della comunità locale,
nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
Rientrano tra i fondi finalizzati anche le entrate d’altri enti
finanziari pubblici, come pure i contributi delle persone fisiche
o giuridiche destinati al cofinanziamento degli investimenti
o d’altri progetti, le donazioni provenienti dall’UE e da altre
istituzioni internazionali non previste nel bilancio comunale di
previsione.
I fondi raccolti tramite riscossione della quota afferente le
opere d’urbanizzazione primaria sono destinati alla costruzione
di tali opere.
Se in seguito all’approvazione del bilancio sopraggiunge
il versamento di un’entrata finalizzata, che richiede la corrispondente uscita, la quale, però, non è riportata nel bilancio
o lo è solo in parte, le uscite del piano finanziario del singolo
utilizzatore diretto e conseguentemente del bilancio subiscono
la maggiorazione equivalente all’eccedente delle entrate rilevato inizialmente.
Nel caso in cui il bilancio di competenza preveda delle
entrate superiori a quelle effettivamente riscosse, l’impegno
di spesa non deve superare gli importi riscossi ovvero quelli
disponibili.
I residui attivi del bilancio sono oggetto del cumulo
nell’anno successivo e vengono spesi per le finalità ovvero
progetti per i quali erano stati destinati.
Articolo 5
I fondi di bilancio possono essere impegnati esclusivamente per le finalità definite nello stesso.
Gli utilizzatori del bilancio hanno l’obbligo di destinare
i rispettivi fondi unicamente per le finalità definite nella parte
separata del bilancio e nel piano finanziario dei programmi di
sviluppo.
I singoli impegni di spesa assunti a carico del bilancio
comunale, non possono superare le effettive disponibilità del
medesimo, all’uopo stanziate.
Articolo 6
Il singolo impegno di spesa a carico del bilancio, è ammesso unicamente a condizione che siano soddisfatti i requisiti
previsti dalla legge e dal presente decreto. Nell’attingere ai
fondi di bilancio, gli utilizzatori sono tenuti a rispettare le disposizioni della legge sugli appalti pubblici.
Articolo 7
Dello spostamento dei diritti d’utilizzo previsti nella parte
separata del bilancio di previsione, riferita all’utilizzatore diretto – organi e amministrazione comunale – decide il sindaco.
Dello spostamento dei diritti d’utilizzo previsti dal piano finanziario della comunità locale, decide il consiglio della medesima
oppure il rispettivo presidente se investito di tale potere dal
consiglio stesso.
Lo spostamento nello stanziamento per la singola voce
del bilancio è possibile a condizione che venga operato uno
storno nei confronti di un’altra voce, figurante nel piano finan-
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ziario dell’utilizzatore diretto del bilancio ovvero del progetto
contenuto nel piano dei programmi di sviluppo.
A prescindere della disposizione di cui al comma precedente, non sono ammessi spostamenti che interessano gli
stanziamenti per investimenti a favore di quelli destinati alle
spese correnti.
Nel corso dell’esecuzione del bilancio di previsione del
Comune città di Capodistria è ammessa l’apertura di un nuovo
capitolo ovvero l’integrazione dello stanziamento ove durante
la compilazione del bilancio non era possibile prevedere il
destinatario dei fondi di bilancio ossia il modo d’esecuzione
del singolo compito. Il nuovo capitolo si apre nell’ambito dello
stanziamento già previsto ed entro i limiti dei fondi destinati al
singolo utilizzatore diretto del bilancio.
Se durante l’attuazione del bilancio si accerti che le singole voci, contenute nella parte separata del bilancio ed inserite a
livello di conto, comprendano oltre ai conti di tale sotto capitolo
anche altri conti, si procede, ai fini di stanziamento dei fondi per
finalità funzionali e voci, alla presentazione dei capitoli A, B e C
in conformità del regolamento sul piano contabile unitario per il
bilancio, gli utilizzatori di bilancio ed altre persone di diritto pubblico; nello stesso tempo si garantisce la classificazione delle
voci di bilancio in armonia col bilancio di previsione e la rispettiva struttura approvati nella parte specifica del medesimo.
Articolo 8
A prescindere dalle disposizioni di cui all’articolo 5 del
presente decreto, è ammessa a carico del bilancio l’assunzione
degli obblighi scaturenti da contratti, rimborsabili negli anni a
venire, riguardo al singolo impegno od investimento, sempre
che tale finalità sia stata prevista nel bilancio dell’anno in
corso.
Gli impegni di spesa complessivi così assunti, assolti negli
anni successivi a titolo di spesa e trasferimento d’investimento,
non devono eccedere 25 % dei rispettivi impegni di spesa
previsti nel piano finanziario dell’utilizzatore diretto ovvero il
50 % dell’impegno di spesa riguardo al singolo investimento o
progetto definito nel piano di sviluppo per l’anno in corso.
In caso d’investimenti la cui attuazione superi l’impegno
consentito nel bilancio in corso, tenendo conto del limite posto
all’anticipazione d’impegno nel bilancio dell’anno successivo, è
ammesso il bando di concorso per l’assegnazione del pubblico
appalto entro i limiti del succitato programma d’investimento,
approvato dal consiglio comunale. L’utilizzatore di bilancio può
pertanto impegnare il bilancio preventivo degli anni successivi, relativamente al singolo progetto d’investimento, fino alla
concorrenza dei fondi previsti per i programmi di sviluppo pianificati, sempre che il detto investimento sia stato inserito nel
bilancio di previsione per l’anno in corso.
Gli impegni di spesa complessivi che richiederanno la
liquidazione negli anni successivi e si riferiscono all’acquisto
di beni e servizi ovvero a trasferimenti correnti, non devono
eccedere il 15 % dello stanziamento previsto dalla singola voce
riguardante il piano finanziario approvato del singolo utilizzatore diretto in ambito della determinata finalità.
Eccettuando le disposizioni precedenti del presente articolo, l’utilizzatore diretto del bilancio può stipulare contratti
pluriennali per:
1. l’erogazione dell’energia elettrica, fornitura del servizio
telefonico, la provvista d’acqua potabile, lo smaltimento delle
acque reflue e dei rifiuti, dei servizi web e di altri servizi necessari all’attività operativa delle singole utenze;
2. contratti che prevedono il cofinanziamento con l’utilizzo
di fondi finalizzati.
Gli impegni di cui ai commi precedenti, che saranno liquidati negli anni a venire, hanno carattere prioritario nei confronti
dell’esercizio al quale si riferiscono.
Articolo 9
Se durante l’anno, le attribuzioni o le competenze del
singolo utilizzatore di bilancio subiscano notevoli cambiamenti,
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si procede all’adeguamento degli stanziamenti inizialmente
previsti, operando la necessaria redistribuzione in ambito al
bilancio approvato, ed alla rispettiva registrazione in armonia
con la vigente normativa.
Gli utilizzatori diretti del bilancio possono accordarsi
reciprocamente in merito all’attuazione di compiti tecnici ed
amministrativi in ambito all’amministrazione comunale oppure con altro utilizzatore diretto del bilancio, se tale soluzione
contribuisca alla maggiore razionalizzazione dell’uso dei fondi
di bilancio.
Articolo 10
I singoli utilizzatori del bilancio attingono ai fondi in base
ad un contratto ed in conformità della normativa disciplinante il
singolo settore, come pure in armonia con i programmi di lavoro
dei vari erogatori di servizi pubblici.
Sono altri utilizzatori dei fondi di bilancio le persone fisiche o giuridiche che attingono a tali fondi in base al contratto,
delibera o decisione. L’impegno dei fondi a carico del bilancio
ed il cofinanziamento dei vari utilizzatori riguardo al singolo
compito non espressamente regolato da apposita normativa,
avviene in seguito al pubblico concorso ovvero secondo i criteri
stabiliti dal sindaco.
Il sindaco determina il valore dei programmi dei prestatori
di pubblici servizi che non sono utilizzatori diretti del bilancio,
entro 30 giorni dall’approvazione del medesimo assegnando
tali programmi tramite apposito contratto.
Articolo 11
Il programma temporale di attuazione degli investimenti,
definiti nel piano finanziario del singolo utilizzatore diretto,
viene adeguata alle entrate disponibili e nel rispetto dei relativi
stanziamenti.
La decisione in materia delle spese d’investimento, definite nel piano finanziario dell’utilizzatore diretto – organi e
amministrazione comunali, spetta al Sindaco, in ambito al
programma annuale di sviluppo. A tale riguardo, il Sindaco ha
altresì la facoltà di apportare modifiche ed integrazioni anche
al programma annuale di sviluppo e ciò riguardo ai progetti già
inseriti nel medesimo. Il Sindaco può inserire un nuovo progetto nel programma annuale di sviluppo purchè la rispettiva
documentazione d’investimento sia approvata dal consiglio
comunale, oppure nei casi in cui si tratti di onorare gli impegni
contrattuali assunti negli anni passati.
La decisione in materia delle spese d’investimento, definite nel piano finanziario dell’utilizzatore diretto – comunità
locale, spetta al consiglio della medesima ovvero al rispettivo
presidente se investito di tali poteri dal consiglio stesso.
Articolo 12
I fondi ricavati dalla vendita o permuta del patrimonio
reale del comune, come pure gli indennizzi a titolo di garanzia
del medesimo, sono spesi esclusivamente per la manutenzione
ovvero per l’acquisizione di tale patrimonio.
Articolo 13
Nel caso in cui le spese di esazione sarebbero sproporzionate all’importo del debito, il Sindaco può cancellare tale
debito, fino alla concorrenza dell’importo pari a Euro 500.
Articolo 14
E’ competenza del Sindaco di decidere in merito alle
seguenti questioni:
– in caso di irregolarità nelle entrate, in merito
all’assunzione di prestiti a breve termine, non eccedenti, tuttavia, il 5 % dell’intero ammontare del bilancio approvato;
– la sospensione temporanea dell’esecuzione del bilancio, in armonia con i termini di legge.
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Articolo 15
L’accantonamento dei fondi di riserva obbligatori avviene,
di regola, mensilmente, dalle entrate correnti di bilancio, fino
alla concorrenza stabilita nel medesimo, e va a costituire il fondo di riserva del bilancio in ambito al rispettivo conto tesoro.
Della spesa dei fondi accantonati e costituenti la riserva
di bilancio, che non superi nei singoli casi il tetto massimo di
Euro 42.000, decide il Sindaco, dietro proposta dell’organo
amministrativo comunale competente per le finanze. Il Sindaco
informa per iscritto il consiglio comunale dell’uso dei fondi di
cui sopra. In altri casi di prelievi dal fondo di riserva, eccedenti
l’ammontare di sopra riportato, decide il consiglio comunale
tramite particolare decreto.
Articolo 16
Gli utilizzatori indiretti del bilancio hanno l’obbligo di sottoporre agli organi competenti dell’amministrazione comunale
il proprio programma di lavoro ed il piano finanziario per l’anno
2011, oltre alle relazioni sull’attuazione dei rispettivi programmi
e sulle spese ripartite per finalità, realizzate nell’anno precedente in ottemperanza della classificazione economica dei
flussi finanziari pubblici. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore
del decreto sul bilancio di previsione, gli utilizzatori indiretti
del bilancio provvedono ad adeguare i propri piani finanziari al
bilancio approvato.
Gli utilizzatori del bilancio indiretti hanno l’obbligo di fornire altri dati necessari all’analisi della rispettiva gestione, richiesti dal Sindaco, dal comitato di controllo e dall’organo
amministrativo preposto alle finanze.
Articolo 17
Dell’indebitamento del comune e della concessione di
fideiussioni decide il consiglio comunale in conformità della
rispettiva normativa.
Articolo 18
I negozi giuridici sottoscritti della singola comunità locale
e che impegnano una spesa complessiva superiore a Euro
42.000, possono essere stipulati solamente con il benestare
del Sindaco, pena la loro nullità. Il Consenso del Sindaco non si
richiede per i negozi giuridici ai quali il comune aderisce come
cofinanziatore.
Articolo 19
Della legalità e della giusta imputazione dei fondi del bilancio assegnati al singolo utilizzatore ovvero beneficiario di tali
fondi, risponde il dirigente dell’organo, ente, fondo pubblico od
associazione, oppure l’organo amministrativo dell’utente.
Articolo 20
Dell’esecuzione del bilancio risponde il Sindaco. Egli può
conferire rispettive deleghe anche ad altre persone.
Dell’esecuzione del piano finanziario della comunità locale risponde il consiglio della comunità medesima oppure
il rispettivo presidente se investito di tali poteri dal consiglio
stesso.
Articolo 21
Il presente decreto assume efficacia il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
Il bilancio approvato ed il piano dei programmi di sviluppo
sono pubblicati sul sito web del Comune città di Capodistria.
N. 410-203/2010
Capodistria, 22 settembre 2011
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
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Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje
urejanja prostora za ureditvena območja
za poselitev, ki so namenjena centralnim
dejavnostim (območja planskih celot KC-42,
KC-45, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53,
KC-52, KC-50, KC-48, KC-49, KC-51, KC-42/1,
KC-49, KC-55, KC-54, KC-56)

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

RAZGLAŠAM
ODLOK
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora za ureditvena območja za poselitev,
ki so namenjena centralnim dejavnostim
(območja planskih celot KC-42, KC-45, KC-41,
KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53, KC-52, KC-50,
KC-48, KC-49, KC-51, KC-42/1, KC-49, KC-55,
KC-54, KC-56)
Št. 3503-1/2011
Koper, dne 23. septembra 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
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, 79/10 Odl. US: I-I-85/09-8,
80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr.) in na podlagi 27. člena
Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000,
30/2001, 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je
Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 22. septembra
2011 sprejel

ODLOK
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora za ureditvena območja za poselitev,
ki so namenjena centralnim dejavnostim
(območja planskih celot KC-42, KC-45, KC-41,
KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53, KC-52, KC-50,
KC-48, KC-49, KC-51, KC-42/1, KC-49, KC-55,
KC-54, KC-56)
1. člen
(območje urejanja)
S tem odlokom se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora za območja planskih celot KC-42, KC-45,
KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53, KC-52, KC-50, KC48, KC-49, KC-51, KC-42/1, KC-49, KC-55, KC-54, KC-56 za
katera še ni sprejet občinski prostorski načrt in izdelan urbanistični načrt mesta Koper.
2. člen
(namen sprejetja)
Namen sprejetja začasnih ukrepov je preprečitev utemeljene nevarnosti, da bo sicer izvedba prostorske ureditve
onemogočena ali močno otežena oziroma, da se bodo
bistveno zvišali stroški njene izvedbe, ali da bodo za njeno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v pravice in
pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih
subjektov.
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3. člen
(območje začasnih ukrepov)
Zavarovano območje obsega nepremičnine znotraj planskih celot KC-42, KC-45, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46,
KC-53, KC-52, KC-50, KC-48, KC-49, KC-51, KC-42/1, KC-49,
KC-55, KC-54, KC-56.
4. člen
(vrste začasnih ukrepov)
Do sprejema prostorskega akta iz 5. člena se sprejmejo
naslednji začasni ukrepi:
– prepoved gradnje nestanovanjskih stavb (oddelek 12)
iz naslednjih podrazredov:
12303 – Bencinski servisi,
12520 – Rezervoarji, silosi in skladišča.
5. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)
Sprejem odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora je utemeljen na podlagi Sklepa o pripravi občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 74/07).
6. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
Začasni ukrepi, določeni v 4. členu, veljajo še eno leto
po uveljavitvi prostorskega akta, vendar največ štiri leta od
uveljavitve tega odloka.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3503-1/2011
Koper, dne 22. septembra 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e
G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

PROMULGO
IL DECRETO
sui provvedimenti provvisori di istituzione del
vincolo di tutela, finalizzati alla sistemazione
territoriale della zona d’insediamento destinata
ai servizi (ambiti territoriali nei comparti di piano
KC-42, KC-45, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46,
KC-53, KC-52, KC-50, KC-48, KC-49, KC-51, KC42/1, KC-49, KC-55, KC-54, KC-56)
N. 3503-1/2011
Capodistria, 23 settembre 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
In virtù dell’articolo 81, primo comma, della Legge sulla
pianificazione del territorio (Gazz. uff. della RS, n. 110/02, 8/03
– rett., 58/03 – ZZK-1; 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C,
79/10 Sentenza della CC: I-I-85/09-8, 80/10 – ZUPUDPP,
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106/10 – rett.) ed in ottemperanza all’articolo 27 dello Statuto
del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01
e 29/03, e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08),
il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella
seduta del 22 settembre 2011, ha accolto il
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Articolo 7
(entrata in vigore)
Il presente decreto ha efficacia dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
della RS.

DECRETO
sui provvedimenti provvisori di istituzione del
vincolo di tutela, finalizzati alla sistemazione
territoriale della zona d’insediamento destinata
ai servizi (ambiti territoriali nei comparti di piano
KC-42, KC-45, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46,
KC-53, KC-52, KC-50, KC-48, KC-49, KC-51, KC42/1, KC-49, KC-55, KC-54, KC-56)

N. 3503-1/2011
Capodistria, 22 settembre 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

3251.

Articolo 1
(area d’intervento)

Sklep o pristojbini za uporabo privezov v
pristaniščih na območju Mestne občine Koper

Col presente decreto sono adottati i provvedimenti provvisori di istituzione del vincolo di tutela, finalizzati alla pianificazione territoriale per gli ambiti territoriali KC-42, KC-45, KC-41,
KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53, KC-52, KC-50, KC-48, KC49, KC-51, KC-42/1, KC-49, KC-55, KC-54, KC-56, sprovvisti di
strumento urbanistico attuattivo e per i quali non è stato ancora
realizzato il piano urbanistico della città di Capodistria.

Na podlagi 13. člena Odloka o ureditvi položaja Javnega
podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l. (Uradne
objave, št. 52/2002 in Uradni list RS, št. 74/05 in 84/06), 5. in
39. člena Odloka o pristaniščih (Uradni list RS, št. 4/10, 65/10 in
35/11) ter 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in
39/08) je župan Mestne občine Koper sprejel naslednji

Articolo 2

SKLEP

(finalità)
Lo scopo dei suddetti provvedimenti provvisori è quello
di prevenire eventuali difficoltà o impossibilità di attuazione
della programmata sistemazione territoriale ovvero di evitare il
verificarsi di un aumento sproporzionato dei costi, ma anche di
eventuali violazioni dei diritti e degli interessi legali dei proprietari dei beni immobili e di altri soggetti coinvolti.
Articolo 3
(zona d’intervento dei provvedimenti provvisori)

1.
Določi se pristojbina za uporabo privezov v pristaniščih
na območju Mestne občine Koper, ki jih upravlja Javno podjetje
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
2.
Pristojbine oziroma cene za uporabo priveza v pristaniščih iz 1. točke so:
1.

L’area, oggetto dei provvedimenti provvisori di istituzione
del vincolo di tutela, comprende i beni immobili situati negli ambiti territoriali KC-42, KC-45, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46,
KC-53, KC-52, KC-50, KC-48, KC-49, KC-51, KC-42/1, KC-49,
KC-55, KC-54, KC-56.
Articolo 4
(tipi di provvedimenti provvisori)
Per il periodo che precede l’approvazione dello strumento
urbanistico di cui all’articolo 5, si adotta i seguenti provvedimenti provvisori:
– divieto di costruzione di edifici non abitativi (sezioni 12),
appartenenti alle sottoclassi:
12303 – distributori di benzina
12520 – serbatoi, sili e magazzini.
Articolo 5
(basi giuridiche dell’intervento previsto)
L’approvazione del Decreto sui provvedimenti provvisori
di istituzione del vincolo di tutela, finalizzati alla sistemazione
territoriale poggia sulla Delibera sulla predisposizione del piano
territoriale comunale (G. U. della RS, n. 74/07).
Articolo 6
(durata dei provvedimenti provvisori)
I provvedimenti provvisori definiti nell’articolo 4, rimangono in vigore per il periodo di un anno dall’approvazione
dello strumento urbanistico, ma per non più di quattro anni
dall’approvazione del presente decreto.

2.

KOPRSKO MESTNO PRISTANIŠČE
SEKTOR 2: Mandrač ob Ukmarjevem trgu
do 3,99 m
714,00
od 4–5,99 m
804,00
od 6–8 m
894,00
SEKTOR 4: Stari mandrač
do 3,99 m
794,00
od 4–5,99 m
894,00
od 6–8 m
994,00
SEKTOR 5 in 6: Privezi ob Semedelski cesti
do 3,99 m
794,00
od 4–5,99 m
894,00
od 6–8 m
994,00
SEKTOR 7, 8, 9 in 10: Plavajoči pomoli na novem
pomolu
do 3,99 m
794,00
od 4–5,99 m
894,00
od 6–8 m
994,00
RIBIŠKO PRISTANIŠČE (SEKTOR 1)
do 3,99 m
92,00
od 4–5,99 m
146,00
od 6–7,99 m
250,00
od 8–9,99 m
365,00
od 10–11,99 m
480,00
od 12–13,99 m
595,00
od 14–15,99 m
710,00
od 16–17,99 m
825,00
od 18–20 m
940,00
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MANDRAČ V USTJU BADAŠEVICE
do 3,99 m
674,00
od 4–5,99 m
714,00
od 6–8 m
794,00
MANDRAČ VALDOLTRA
do 3,99 m
674,00
od 4–5,99 m
714,00
od 6–8 m
794,00
OBMOČJE POMOLA SV. KATARINE
do 3,99 m
674,00
od 4–5,99 m
714,00
od 6–8 m
794,00
PRISTOJBINE ZA DNEVNI PRIVEZ (SEKTOR 3)
za dolžinski meter/dan
3,10

Uradni list Republike Slovenije

2.

3.
Cene so določene brez davka na dodano vrednost.
4.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep št. 3731/2010-1, z dne 4. 4. 2011.

3.

5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi, cene skladno s tem sklepom pa se začnejo obračunavati od 1. 10. 2011
dalje.

4.

Št. 373-1/2010-3
Koper, dne 13. septembra 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto sulla regolamentazione dello status dell’Azienda pubblica Komunala Koper,
d.o.o.-s.r.l. (Bollettino ufficiale, n. 52/2002 e Gazzetta ufficiale della RS n. 74/05 in 84/06), in virtù degli articoli 5 e 39
del Decreto sui porti (Gazzetta ufficiale della RS n. 4/10,
65/10 e 35/11) e per effetto dell'articolo 42 dello Statuto del
Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00,
30/01 e 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e
39/08), il sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto
la seguente

DELIBERA
1.
Si stabilisce il canone d'ormeggio per i porti nell'area del
Comune città di Capodistria, gestiti dall'Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
2.
I canoni d'ormeggio ovvero i prezzi per l'utilizzo
dell'ormeggio nei porti di cui al punto 1, sono i seguenti:
1.

PORTO CITTADINO DI CAPODISTRIA
SETTORE 2: Mandracchio lungo Piazza Ukmar
Fino a 3,99 m
714,00
Da 4–5,99 m
804,00
Fino a 6–8 m
894,00
SETTORE 4: Vecchio mandracchio
Fino a 3,99 m
794,00
Da 4–5,99 m
894,00
Da 6–8 m
994,00

5.

6.

SETTORE 5 e 6: Ormeggi lungo la Strada di
Semedella
Fino a 3,99 m
794,00
Da 4–5,99 m
894,00
Da 6–8 m
994,00
SETTORE 7, 8, 9 e 10: Pontili galleggianti sul nuovo
molo
Fino a 3,99 m
794,00
Da 4–5,99 m
894,00
Da 6–8 m
994,00
PORTO DEI PESCATORI (SETTORE 1)
Fino a 3,99 m
92,00
Da 4–5,99 m
146,00
Da 6–7,99 m
250,00
Da 8–9,99 m
365,00
Da 10–11,99 m
480,00
Da 12–13,99 m
595,00
Da 14–15,99 m
710,00
Da 16–17,99 m
825,00
Da 18–20 m
940,00
MANDRACCHIO ALLA FOCE DEL CORNALUNGA
Fino a 3,99 m
674,00
Da 4–5,99 m
714,00
Da 6–8 m
794,00
DARSENA DI VALDOLTRA
Fino a 3,99 m
674,00
Da 4–5,99 m
714,00
Da 6–8 m
794,00
AREA DEL MOLO DI S. CATERINA
Fino a 3,99 m
674,00
Da 4–5,99 m
714,00
Da 6–8 m
794,00
CANONE PER L'ORMEGGIO GIORNALIERO
(SETTORE 3)
Per metro lineare/giorno
3,10
3.
I prezzi sono definiti senza l'imposta sul valore aggiunto.

4.
Con l’entrata in vigore della presente delibera cessa
d’avere valore la delibera n. 373-1/2010-1, del 4. 4. 2011.
5.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione, mentre i prezzi, conformi
alla presente delibera, saranno addebitati a partire dal 1. 10.
2011.
N. 373-1/2010-3
Capodistria, 13. settembre 2011
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

3252.

Sklep o razveljavitvi sklepa Občinskega sveta
Mestne občine Koper št. 382-303/97

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06 in 39/08)
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RAZGLAŠAM
SKLEP
o razveljavitvi sklepa Občinskega sveta Mestne
občine Koper št. 382-303/97
Št. 354-188/2007
Koper, dne 23. septembra 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05,
67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji
dne 22. septembra 2011 sprejel

SKLEP
o razveljavitvi sklepa Občinskega sveta Mestne
občine Koper št. 382-303/97
1.
Razveljavi se sklep št. 382-303/97, z dne 18. 12. 1997,
s katerim je Občinski svet Mestne občine Koper pooblastil župana za povišanje cene odvoza odpadkov, kot nadomestitev
ukinjenega prispevka za razširjeno reprodukcijo.
2.
Župan naj sočasno z uveljavitvijo tega sklepa, razveljavi
Sklep o povračilih sosedom odlagališča odpadkov pri Dvorih
št. K3526-5/99, z dne 12. 10. 1999.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 10.
2011.
Št. 354-188/2007
Koper, dne 22. septembra 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e
G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

PROMULGO
LA DELIBERA
sull’abrogazione della delibera del Consiglio
comunale del Comune città di Capodistria
n. 382-303/97
N. 354-188/2007
Capodistria 23 settembre 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
In virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e
G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale
del Comune città di Capodistria, nella seduta del 22 settembre
2011, ha accolto la seguente
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DELIBERA
sull’abrogazione della delibera del Consiglio
comunale del Comune città di Capodistria
n. 382-303/97
1.
Si abroga la delibera n. 382-303/97, emessa il 18. 12.
1997, con la quale il Consiglio comunale del Comune città di
Capodistria ha autorizzato il sindaco ad aumentare il prezzo
della raccolta dei rifiuti, in sostituzione del soppresso contributo
per la riproduzione allargata.
2.
Contemporaneamente all’entrata in vigore della presente
delibera, il sindaco è tenuto ad abrogare la Delibera sui risarcimenti per i vicini della discarica presso Dvori, n. K3526-5/99,
risalente al 12. 10. 1999.
3.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
RS e si applica a decorrere dal 1. 10. 2011
N. 354-188/2007
Capodistria, 22 settembre 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

3253.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

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

RAZGLAŠAM
SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Št. 478-22/2011
Koper, dne 23. septembra 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08,
79/09 in 51/10), 27. in 127. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/0, 29/03 in Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06 in 38/08) ter na podlagi 23. člena Zakona o
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB1,
14/05 – popr., 92/05, 93/05, 111/05 – Odl. US, 120/06 – Odl.
US, 126/07, 57/09 – Skl. US, 108/09, 61/10, 62/10 – popr.,
20/11 – Odl. US) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji
dne 22. septembra 2011 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
I.
Nepremičnini s parc. št. 1637 k.o. Koper in nepremičnini
s parc. št. 1/24 k.o. Tinjan se odvzame status javnega dobra
lokalnega pomena.
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II.
Navedeni nepremičnini izgubita status javnega dobra z
ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznamba o javnem dobru lokalnega pomena.

Uradni list Republike Slovenije
III
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 478-22/2011
Capodistria, 22 settembre 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

III.
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-22/2011
Koper, dne 22. septembra 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e
G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

PROMULGO
LA DELIBERA
sulla dismissione del bene pubblico edificato
di rilevanza locale
N. 478-22/2011
Capodistria, 23 settembre 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale
(G.U. RS, n. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Sentenza della CC,
76/08, 79/09 e 51/10), per effetto degli articoli 27 e 127 dello
Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. 40/00,
30/0, 29/03 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 38/08) ed in
virtù dell’articolo 23 della Legge sulla costruzione dei fabbricati
(G.U. della RS, n. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 14/05 – rettifica,
92/05, 93/05, 111/05 – Sentenza della CC, 120/06 – Sentenza
della CC, 126/07, 57/09 – Delibera della CC, 108/09, 61/10,
62/10 – rettifica, 20/11 – Sentenza della CC, il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 22
settembre 2011, ha accolto la seguente

DELIBERA
sulla dismissione del bene pubblico edificato
di rilevanza locale

KRANJ
3254.

Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 16/07 – UPB5,
101/07 Odl. US, 36/08, 22/09 Odl. US: U-I-205/07-10, 55/09
Skl.US: U-I-356/07-13, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.), 16/10
Odl. US: U-I-256/08-27, 47/10 Odl. US: U-I-312/08-31, 20/11,
34/11 Odl. US: U-I-205/10-23) in 18. člena Statuta Mestne
občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine
Kranj na 8. seji dne 21. 9. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj (Uradni list RS, št. 81/10
– uradno prečiščeno besedilo, 38/11) (v nadaljevanju: odlok) se
spremeni četrta alineja 2. člena odloka, ki se po novem glasi:
»– oddelki vrtca za izvajanje vzgojno varstvene dejavnosti
in predšolske vzgoje v podružničnih šolah Besnica, Žabnica in
v objektu na naslovu Žabnica 29, Žabnica.«
2. člen
V 3. členu odloka se naslov »Zgornja Besnica 3« nadomesti z »Videmce 12«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 600-109/2011-1-(47/09)
Kranj, dne 21. septembra 2011
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

I
Si procede alla dismissione del bene pubblico edificato
di rilevanza locale che interessa il bene immobile insistente
sulla particella n. 1637, c.c. di Capodistria e il bene immobile
insistente sulla particella n. 1/24, c.c. di Tinjan.
II
Gli immobili sopra indicati perdono lo status di bene
pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione
ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale.
Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente
tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di cancellazione
dell’annotazione riguardante il bene pubblico edificato di rilevanza locale.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj

MURSKA SOBOTA
3255.

Odlok o načinu opravljanja gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo na območju
Mestne občine Murska Sobota (uradno
prečiščeno besedilo)

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 in 49/10) ter 88. člena Poslovnika
Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota

Uradni list Republike Slovenije
na 7. seji, dne 15. septembra 2011, potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo na območju Mestne občine Murska
Sobota, ki obsega:
– Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo na območju Mestne občine Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 93/07),
– Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Mestne
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 37/08) in
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS,
št. 61/11).
Št. 007-0025/2011-1(180)
Murska Sobota, dne 15. septembra 2011
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

ODLOK
o načinu opravljanja gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo na območju Mestne občine
Murska Sobota
(uradno prečiščeno besedilo)
I. NAMEN ODLOKA
1. člen
Ta odlok določa način opravljanja obvezne gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljevanju besedila: javna služba) na območju Mestne občine Murska Sobota.
Pitna voda, na katero se nanašajo določila tega odloka je
voda, v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo.
2. člen
S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne
službe,
2. vrsta in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev,
3. pogoji za zagotavljanje in uporabo javne službe,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne
službe,
5. viri financiranja javne službe, način oblikovanja cene in
obračun storitev javne službe,
6. vrsta in obseg objektov ter naprav, potrebnih za izvajanje javne službe in
7. nadzor nad izvajanjem javne službe ter
8. kazenske in prehodne določbe.
3. člen
Cilji oskrbe s pitno vodo po tem odloku so:
– zastaviti program oskrbe s pitno vodo,
– zagotoviti opremljenost z javnim vodovodom skladno z
zahtevami pravilnika o oskrbi s pitno vodo,
– izboljšati uporabnikom dostop do storitev javne službe,
– zagotoviti učinkovito dobavo pitne vode uporabnikom,
– zagotoviti obnovo vodovodnega omrežja in objektov na
javnem vodovodu,
– zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih programov ukrepov na področju oskrbe s pitno vodo,
– zagotoviti izdelavo poročila o izvajanju javne službe,
– urediti evidence vodovodov in njihovih upravljavcev,
– urediti evidence opravljanja storitev javne službe,
– zagotoviti izdelavo katastra javnega vodovoda.
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II. POJMI
4. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– pitna voda je voda v skladu s predpisi, ki urejajo pitno
vodo,
– sistem za oskrbo s pitno vodo (v nadaljevanju besedila:
vodovod) je sistem elementov vodovoda, kot so cevovodi,
črpališča, vodohrani in čistilne naprave ter oprema, kot so
priključki in hidranti, ki pretežni del rednega obratovanja deluje
kot samostojen vodovodni sistem, hidravlično ločen od drugih
vodovodov,
– sekundarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi
povezani tehnološkimi objekti, kot so objekti za dvigovanje ali
zmanjševanje tlaka v omrežju in za obdelavo vode na sekundarnem vodovodu, ki je namenjeno za neposredno priključevanje stavb na posameznem poselitvenem območju. V sekundarni vodovod je vključeno tudi vodovodno omrežje, vključno z
zunanjimi hidranti in vodovodno omrežje za vzdrževanje javnih
površin. Gradbeni inženirski objekti in oprema sekundarnega vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura,
priključki stavb na sekundarni vodovod niso objekti oziroma
oprema javne infrastrukture,
– primarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi
povezani tehnološki objekti za obdelavo vode, vodohrani in
črpališča, ki so namenjeni transportu pitne vode od enega
ali več vodnih virov do sekundarnega vodovoda. Gradbeni
inženirski objekti in oprema primarnega vodovoda so občinska
gospodarska javna infrastruktura,
– transportni vodovod je del vodovoda, na katerem ni priključkov neposrednih porabnikov pitne vode in je namenjen za
transport vode na večje razdalje od vodnih virov do primarnega
vodovoda. Je regionalni ali magistralni vodovod za dovajanje
pitne vode do vodovoda za oskrbo s pitno vodo, ki je infrastruktura lokalnega pomena,
– obdelava vode je filtriranje, čiščenje in dezinfekcija vode
iz vodnega vira, ki je namenjen oskrbi s pitno vodo,
– odjemno mesto (vodomerno mesto) je mesto vodovoda,
kjer se odčitava poraba pitne vode posameznega porabnika
pitne vode. Na posamezno odjemno mesto je lahko priključeno več porabnikov pitne vode, če je v skladu z določbami
stanovanjskega zakona zagotovljena porazdelitev stroškov
med njimi,
– javni vodovod je vodovod, ki ga sestavlja en ali več
sekundarnih vodovodov, lahko pa tudi en ali več primarnih
ali transportnih vodovodov in je namenjen kot občinska javna
infrastruktura opravljanju storitev javne službe,
– javna površina je površina objekta ali dela objekta
državne ali lokalne gospodarske javne infrastrukture, ki ima
status grajenega javnega dobra po predpisih, ki urejajo graditev
objektov. Za javno površino štejejo tudi površine javnih zelenic
in površine zemljišč v javnih parkih,
– oskrbovalno območje je eno ali več poselitvenih območij
skupaj, ki ga s pitno vodo oskrbuje posamezni vodovod,
– hidrantno omrežje so gradbeni inženirski objekti in naprave, s katerimi se voda od vira za oskrbo z vodo dovaja do
zunanjih hidrantov, ki se uporabljajo za gašenje požara ali se
nanje priključijo gasilna vozila z vgrajenimi črpalkami ali prenosne gasilne črpalke,
– upravljavec vodovoda je oseba, ki je v skladu s tem
odlokom pridobila pravico upravljanja z objekti in opremo vodovoda zaradi opravljanja storitev javne službe,
– vodovarstveno območje je območje, kot ga določa predpis, ki ureja varstvo vode, namenjene oskrbi s pitno vodo,
– kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca o
objektih gospodarske javne infrastrukture,
– zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca zbirnih podatkov o omrežjih in objektih gospodarske
javne infrastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike
Slovenije na podlagi zakona, ki ureja urejanje prostora,
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– kataster vodovodnih priključkov je evidenca zbirnih podatkov o vodovodnih priključkih na javni vodovod, ki ga vodi
upravljavec,
– območje izvajanja javne službe je območje Mestne
občine Murska Sobota,
– uporabniki storitev javne službe so gospodinjstva oziroma fizične osebe in pravne osebe, ki uporabljajo vodo iz javne
oskrbe. Gospodinjstvo kot uporabnik je oseba ali skupina oseb,
ki prebiva v eni stanovanjski enoti in jo v razmerju do izvajalca
javne službe zastopa ena od polnoletnih oseb v gospodinjstvu
(stanovanjski enoti), ki je za obveznosti po tem odloku za člane
gospodinjstva subsidiarno odgovorna v razmerju do izvajalca
javne službe. Praviloma je uporabnik lastnik stavbe, če pa je
tako določeno s konkretnim pravnim aktom med lastnikom in
posestnikom, je lahko uporabnik tudi posestnik stavbe,
– priključek stavbe (vodovodni priključek) na javni vodovod
je del vodovoda, ki se nahaja med sekundarnim vodovodom in
napravo za merjenje pitne vode (obračunskim vodomerom) pri
uporabniku storitev. Sestavljen je iz:
– priključnega sklopa na javni vodovod,
– dovodne cevi na odseku med sekundarnim vodovodom
in odjemnim mestom,
– ventila pred obračunskim vodomerom,
– čistilnega kosa (odvisno od nazivnega premera) in
montažno-demontažnega kosa.
III. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
5. člen
Mestna občina Murska Sobota zagotavlja javno službo
oskrbe s pitno vodo v javnem podjetju (v nadaljevanju besedila:
izvajalec) za:
– oskrbo s pitno vodo.
6. člen
Izvajalec iz prejšnjega člena tega odloka izvaja javno
službo v Mestni občini Murska Sobota na naslednjih oskrbovalnih območjih:
ŠT. OBMOČJA
NASELJE
13068
Satahovci
13069
Pušča
13070
Polana
13072
Krog
13073
Veščica, Černelavci, Kupšinci
13074
Bakovci
13077
Markišavci
13080
Murska Sobota
13082
Nemčavci
13083
Murska Sobota
13086
Rakičan
13097
Rakičan
Oskrbovalna območja so prikazana na karti oskrbovalnih
območij, ki je sestavni del tega odloka.
Izvajalec javne službe je tudi upravljavec javnega vodovoda, kamor štejejo sekundarni, primarni in transportni vodovodi
na območju Mestne občine Murska Sobota.
IV. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
7. člen
Storitev javne službe oskrba s pitno vodo je opredeljena z
veljavnim pravilnikom, ki ureja oskrbo s pitno vodo.
Javna služba po tem odloku obsega naslednja dela:
– oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom storitev javne
službe pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno
vodo in storitve javnih služb,
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– pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega
vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe,
– vzdrževanje objektov in opreme javnega vodovoda,
– nadzor priključkov stavb na sekundarni vodovod,
– vzdrževanje vodovodnih priključkov,
– vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov,
priključenih nanj v skladu s predpisom, ki na področju varstva
pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih
omrežij,
– izvajanje notranjega nadzora pitne vode v javnem vodovodu v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja pitno vodo,
– monitoring kemijskega stanja vodnega vira za oskrbo
s pitno vodo,
– monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete
vode zaradi obratovanja javnega vodovoda v skladu s pogoji iz
vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov,
– označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje ukrepov varstva vodnega vira pitne vode v skladu s predpisom, ki
ureja vodovarstveni režim na vodovarstvenem območju vodnega vira, iz katerega javni vodovod odvzema pitno vodo,
– občasno hidravlično modeliranje vodovodnih sistemov,
– občasno modeliranje kakovosti vode v vodovodnih sistemih,
– izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov
v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami,
– redno preverjanje podatkov v stavbah, ki so priključene
na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb
na oskrbovalnem območju,
– vodenje katastra javnega vodovoda in hidrantnega
omrežja,
– posredovanje zbirnih podatkov iz katastra javnega vodovoda v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture,
– vodenje evidenc v skladu z veljavnim pravilnikom o
oskrbi s pitno vodo,
– posredovati letno poročilo o izvajanju javne službe,
– pripraviti program oskrbe s pitno vodo.
8. člen
Izvajalec javne službe ima pri izvajanju javne službe naslednja javna pooblastila:
– izdaja projektne pogoje,
– izdaja soglasja k projektnim rešitvam,
– izdaja smernice in mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov in urejanje prostora.
V. OBSEG JAVNIH DOBRIN TER NJIHOVA PROSTORSKA
RAZPOREDITEV
9. člen
Na območju Mestne občine Murska Sobota ni dovoljena
oskrba s pitno vodo z lastno oskrbo s pitno vodo oziroma iz
lastnega vodnega vira razen:
– če je oddaljenost stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta od javnega vodovoda večja od 200 m ali,
– če je izvedba priključka stavbe oziroma gradbenega
inženirskega objekta na javni vodovod povezana z nesorazmernimi stroški. Poselitvena območja oziroma njihovi deli, kjer
se stavbe oziroma gradbeni inženirski objekti ne bodo priključevali na javni vodovod zaradi nesorazmerno visokih stroškov
priključitve, se opredelijo v programu komunalnega opremljanja
naselij, ki ga sprejme Mestna občina Murska Sobota.
10. člen
Vsako predvideno poselitveno območje mora biti pred
dajanjem v uporabo novih stavb ali gradbenih objektov v skladu
s predpisi, ki urejajo graditev objektov, opremljeno z javnim
vodovodom skladno z določbami veljavnega pravilnika o oskrbi
s pitno vodo.
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11. člen
Na javni vodovod se mora priključiti vsako odjemno mesto
posebej.
Če je treba priključiti na javni vodovod več odjemnih mest
tako, da se priključek stavbe na obratujoči sekundarni vodovod
izvede s skupnim cevovodom, se šteje za del javnega vodovoda cevovod, ki povezuje obratujoči sekundarni vodovod in
razcep za priključitev zadnjih dveh odjemnih mest.
12. člen
Na poselitvenem območju, kjer se zagotavlja oskrba s
pitno vodo s storitvami javne službe, se mora zagotoviti vgradnja hidrantov na sekundarnem vodovodu ali izjemoma na
primarnem vodovodu v skladu s predpisom, ki na področju
varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in
hidrantnih omrežij.
Če je hidrantno omrežje sekundarni vodovod z vgrajenimi
hidranti, je tako omrežje javno hidrantno omrežje in ga upravlja
izvajalec javne službe.
VI. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV
JAVNE SLUŽBE
13. člen
Na podlagi prijave, ki jo poda uporabnik za priključitev na
javni vodovod, mu upravljavec izda soglasje oziroma pogoje,
pod katerimi se sme priključiti na omrežje.
14. člen
Objekte in naprave javnega vodovoda se lahko načrtuje in
gradi v skladu z določili tehničnega pravilnika o javnem vodovodu, smernicami in pogoji upravljavca ter veljavnimi predpisi
s področja urejanja prostora in graditve objektov.
15. člen
Gradbena dela pri gradnji objektov in naprav javnega
vodovoda lahko izvaja le zato usposobljen izvajalec, ki je registriran za tovrstne gradnje.
Izvajalec gradnje objektov in naprav javnega vodovoda ali
spojnega cevovoda mora začetek gradnje priglasiti upravljavcu
javnega vodovoda najmanj osem dni pred začetkom gradnje.
16. člen
Investitor javnega vodovoda mora po končani gradnji
brezplačno prenesti objekte in naprave v upravljanje upravljavcu pod pogoji in načinom, ki ga opredeljuje tehnični pravilnik o
javnem vodovodu.
17. člen
Lastniki in upravljavci stavb oziroma gradbenih inženirskih
objektov na območju, kjer je zgrajeni javni vodovod pa še niso
priključeni na javni vodovod, morajo take objekte priključiti na
javni vodovod najpozneje v roku enega leta po uveljavitvi tega
odloka.
Upravljavec javnega vodovoda mora za primer iz prvega
odstavka tega člena poskrbeti za sistematično priključitev v
skladu z določili tega odloka in določili tehničnega pravilnika o
javnem vodovodu.
18. člen
(črtan)
19. člen
Izvedbo priključka na javni vodovod izvede upravljavec
javnega vodovoda na stroške investitorja stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta oziroma bodočega uporabnika
javnega vodovoda.
Vsaka stavba oziroma gradbeni inženirski objekt ima lahko le en priključek na javni vodovod.
Lastnik ali upravljavec notranjega vodovoda ne sme dovoliti priključitve stavb oziroma gradbenih inženirskih objektov
drugih lastnikov ali upravljavcev na svoj notranji vodovod in
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preko njega na javni vodovod, razen v izjemnih primerih, ko ni
možna drugačna tehnična izvedba in še to z izrecnim soglasjem upravljavca javnega vodovoda.
20. člen
Na javni vodovod ni dovoljeno priključevanje zasebnega
vodovoda.
Stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta ni dovoljeno oskrbovati s pitno vodo hkrati iz javnega vodovoda in
lastnega vodnega vira ali druge javne oskrbe z vodo.
21. člen
Upravljavec javnega vodovoda uporabnikom storitev javne službe povrne škodo, če ta nastane po njegovi krivdi.
Upravljavec ne odgovarja za motnje pri oskrbi s pitno
vodo ter za škodo, ki nastane zaradi višje sile (elementarne
nezgode).
22. člen
Upravljavec javnega vodovoda ne sme priključiti stavb
oziroma gradbenih inženirskih objektov na javni vodovod:
– če na predvidenem poselitvenem območju ni javnega
vodovoda in
– če ni zagotovljenega odvajanja odpadnih voda v skladu
z veljavnim pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne in padavinske vode, občinskim odlokom o načinu
izvajanja gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode ter tehničnim pravilnikom o javni
kanalizaciji,
– če na obstoječem ali predvidenem poselitvenem območju lastnik stavbe oziroma objekta ni pridobil vodnega dovoljenja in gre za rabo vode iz javnega vodovoda, za katero je treba
pridobiti vodno dovoljenje.
23. člen
Upravljavec javnega vodovoda ima pravico prekiniti dobavo vode za krajši čas zaradi planiranih vzdrževalnih del na
objektih in napravah javnega vodovodnega omrežja, vendar
mora o času trajanja in območju prekinitve dobave vode pravočasno obvestiti uporabnike preko sredstev javnega obveščanja
in na krajevno uveljavljeni način ali neposredno.
24. člen
V primeru nepredvidenih okvar ali zaradi drugih nepričakovanih in nepremagljivih okoliščin ima upravljavec javnega
vodovoda pravico za najkrajši možni čas prekiniti dobavo vode
brez predhodnega obvestila.
25. člen
Hidranti na javnem vodovodu so namenjeni zagotavljanju
požarne varnosti in morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem
stanju. Iz njih se vode ne sme odvzemati brez predhodnega soglasja upravljavca, razen v primeru gašenja požara pod pogoji
iz tehničnega pravilnika o javnem vodovodu.
Zaradi registracije odvzete vode je potrebno najkasneje v
štiriindvajsetih urah obvestiti upravljavca javnega vodovoda o
odvzemu vode iz hidrantov.
Odvzem vode iz hidrantov za čiščenje ulic in cest, zalivanje
zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč, za javne prireditve
in za polnjenje cistern za razvoz vode je možen ob predhodni
sklenitvi pogodbe z upravljavcem javnega vodovoda.
26. člen
Uporabnik mora po uporabi zagotoviti brezhibno stanje
hidranta. Stroški odprave okvare ali poškodbe hidranta, nastale
med njegovo uporabo, bremenijo uporabnika.
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV
JAVNE SLUŽBE
27. člen
Uporaba storitev javne službe je za uporabnike storitev
obvezna.
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Uporabniki ravnajo tako, da se priključijo na javni vodovod
pod pogoji, ki jih predpiše upravljavec.
28. člen
Uporabniki morajo ravnati skladno z določbami tega odloka, pri tem pa imajo zlasti naslednje obveznosti:
– priključiti se na javni vodovod le s soglasjem upravljavca,
– vzdrževati notranji vodovod z vsemi objekti in napravami,
– vzdrževati notranji vodovod tako, da je omogočena
normalna dobava vode ob izpolnjenih predpisanih pogojih iz
tehničnega pravilnika o javnem vodovodu oziroma v skladu z
veljavnimi predpisi,
– zgraditi in vzdrževati odjemno mesto, ki mora biti vedno
dostopno delavcem oziroma pooblaščenim osebam upravljavca za vzdrževanje, redne preglede, menjavo in odčitavanje
vodomera,
– zavarovati pred zmrzovanjem odjemno mesto,
– takoj obveščati upravljavca o okvarah na javnem vodovodu, priključku in vodomerih, ki jih zaznajo in o odjemu vode
iz požarnih hidrantov,
– v roku 8 dni od sprememb pisno, s predložitvijo dokumentacije (npr. listina o lastništvu, o prevzemu v najem itd.)
obveščati upravljavca o spremembah naslova, lastništva in
posesti ter spremembah na stavbi oziroma gradbenem inženirskem objektu, ki vplivajo na odvzem in obračun vode,
– redno plačevati svoje obveznosti na podlagi izdanih
računov,
– urejati medsebojna razmerja z drugimi uporabniki, s
katerimi je vezan na isti obračunski vodomer,
– upoštevati vzdrževalne in ostale ukrepe v primeru višje
sile ali upravičene prekinitve dobave vode,
– povrniti škodo, povzročeno na javnem vodovodu s svojimi dejanji ali zaradi motenj, povzročenimi z nenormalnim
odvzemom vode ali povratnim učinkom na kvaliteto vode v
javnem vodovodu,
– prenesti priključek stavbe v vzdrževanje upravljavcu.
29. člen
Uporabniki ne smejo prekiniti dobave vode drugemu uporabniku, ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti.
30. člen
Uporabnik se sme oskrbovati z vodo iz javnega vodovodnega omrežja samo ob izpolnjevanju pogojev iz soglasja
upravljavca in določil tega odloka na način, ki ne poslabšuje
pogojev oskrbe z vodo drugih uporabnikov, priključenih na to
omrežje in na način, ki ne vpliva na kakovost vode v njem.
31. člen
Varstvo pravic uporabnikov storitev javne službe se zagotavlja zlasti:
– z dolžnostjo sklenitve pogodbe o dobavi vode, če so
zanjo izpolnjeni pogoji,
– z možnostjo vložitve pritožb zoper dejanja upravljavca,
ki jih ta opravi pri izvajanju javnih pooblastil,
– z možnostjo vložitve ugovora zoper dejanja ali opustitve
upravljavca, skladno z določbami tega odloka,
– z zakonodajo o varstvu potrošnikov in
– z drugimi predpisi.
32. člen
V primeru višje sile, kot so potres, požar, suša, onesnaženje vodnih virov, izpad energije, velike okvare in podobno, ima
upravljavec pravico in dolžnost izdati navodila za racionalizacijo
porabe vode ter brez povračila škode prekiniti ali zmanjšati
dobavo vode.
Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo isti vodni vir kot javni vodovod, so pri nastopu višje
sile dolžni po potrebi zmanjšati uporabo vodnega vira, ali dati
svoje črpališče na razpolago za prednostno preskrbo osnovnih
življenjskih potreb občanov in požarno varnost.
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33. člen
Upravljavci in lastniki objektov in naprav si morajo pri
opravljanju del na svojih objektih in napravah v bližini javnega
vodovoda pridobiti soglasje upravljavca vodovoda ter mu povrniti vse nastale stroške vključno z upravljavčevim nadzorom.
Pri opravljanju teh del morajo zagotoviti, da ostanejo vodovodne naprave in omrežje nepoškodovano. V primeru poškodbe
so ga dolžni vzpostaviti v prvotno stanje in poravnati vso
morebitno škodo, ki je nastala zaradi poškodbe ali prekinitve
dobave vode.
Izvajalci gradbenih del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukcijah objektov in naprav v bližini javnega vodovoda pridobiti soglasje upravljavca ter mu povrniti vse s tem nastale
stroške vključno z upravljavčevim nadzorom. Pri opravljanju
teh del mora izvajalec zagotoviti, da ostane javni vodovod
nepoškodovan. V primeru poškodbe so ga dolžni vzpostaviti v
prvotno stanje in poravnati vso morebitno škodo, ki je nastala
zaradi poškodbe ali prekinitve dobave vode.
VIII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
34. člen
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva:
– iz plačila uporabnikov za storitve javne službe,
– iz proračuna,
– s predpisanimi dajatvami,
– iz drugih virov.
Proračunsko financiranje javne službe se razmeji med
lokalno skupnostjo in državo na način, ki ga določajo sprejeti
predpisi.
Obseg stroškov, ki oblikujejo ceno storitev izvajanja javne
službe oskrbe s pitno vodo, se podrobneje določijo s programom dela ter pravilnikom o obračunavanju stroškov za uporabo
javnega vodovoda.
35. člen
Stroški, ki oblikujejo ceno storitev oskrbe s pitno vodo,
so definirani z veljavnimi predpisi, ki urejajo oblikovanje cen
storitev oskrbe s pitno vodo.
36. člen
Cena storitev javne službe za oskrbo s pitno vodo se
oblikuje na osnovi količine porabljene pitne vode, ki se meri z
obračunskim vodomerom na odjemnem mestu.
Oblikovanje cene storitev javne službe oskrbe s pitno vodo,
izvajalec javne službe izvaja v skladu z veljavnimi predpisi za
oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb in pravilnikom o obračunavanju stroškov za uporabo javnega vodovoda.
IX. VRSTA OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
37. člen
Infrastrukturni objekti za izvajanje javne službe (javni vodovod), ki so v lasti ali najemu Mestne občine Murska Sobota, so:
– transportni vodovod (magistralni) in naprave,
– primarni vodovod in naprave,
– sekundarni vodovod in naprave,
– javno hidrantno omrežje,
– drugi objekti in naprave, ki so potrebni za normalno
obratovanje javnega vodovoda.
XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
38. člen
Nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja organ občinske uprave pristojen za gospodarske javne službe ali pristojne
inšpekcijske službe.
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Pooblaščeni delavci upravljavca, ki opravljajo strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka, so dolžni o kršitvah določil tega odloka takoj obveščati pristojne organe
iz predhodnega odstavka ter te kršitve na primeren način
dokumentirati.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
39. člen
Z globo 830 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec javne
službe:
– če ne zagotovi pogojev za izvajanje javne službe,
– če ne pripravi letnega poročila za oskrbo s pitno vodo,
– če ne vzdržuje javnega vodovoda,
– če ne skrbi za meritve in obračun vode,
– če ne vodi katastra objektov,
– če ne obvešča uporabnikov o prekinitvah dobave
vode,
– če ne izvede prekinitev dobave vode uporabniku, ki ni
izpolnjeval pogojev za priključitev in se je uporabnik kljub temu
priključil.
Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba izvajalca iz prvega odstavka tega člena.
40. člen
Z globo 830 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik, ki
je pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:
– če se ne priključi na javni vodovod, ko za to obstajajo
pogoji,
– če se priključi na javni vodovod brez soglasja upravljavca,
– če ne izpolnjuje obveznosti po 20., 28. in 29. členu tega
odloka,
– če ne izpolnjuje obveznosti po 33. členu tega odloka,
– če ravna v nasprotju s 25. členom tega odloka.
Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba uporabnika iz prvega odstavka tega člena.
41. člen
Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
posameznik:
– če se ne priključi na javni vodovod, ko za to obstajajo
pogoji,
– če se priključi na javni vodovod brez soglasja upravljavca,
– če ne izpolnjuje obveznosti po 20., 28. in 29. členu tega
odloka,
– če ne izpolnjuje obveznosti po 33. členu tega odloka,
– če ravna v nasprotju s 25. členom tega odloka.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
Z globo 830 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
in samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:
– če ravna v nasprotju s 25. členom tega odloka.
Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba pravne osebe iz prvega odstavka tega člena.
43. člen
Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek posameznik:
– če ravna v nasprotju s 25. členom tega odloka.
44. člen
Izvajalec javne službe v roku treh mesecev od veljavnosti
tega odloka, pripravi tehnični pravilnik o javnem vodovodu, s
katerim se določi podrobnejša navodila in tehnične normative
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z namenom, da se poenoti izvedba in doseže zanesljivo delovanje. Z njim se uredi zlasti:
– smernice za projektiranje in gradnjo javnega vodovoda,
– tehnične normative za priključevanje na javni vodovod,
– način zagotavljanja obratovanja, vzdrževanja in nadzora
javnega vodovoda,
– izdaja soglasij za gradnjo vodovoda in za priključitev
nanj.
Tehnični pravilnik o javnem vodovodu se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
45. člen
Obračunavanje stroškov oskrbe s pitno vodo se bo uredilo
s pravilnikom o obračunavanju stroškov za uporabo javnega
vodovoda.
46. člen
Upravljavci javnega vodovoda morajo vzpostaviti in začeti
z vodenjem evidenc v skladu z veljavnim pravilnikom o oskrbi
s pitno vodo, najpozneje do 1. 1. 2008.
Ne glede na določbe predhodnega odstavka tega člena
mora upravljavec javnega vodovoda takoj vzpostaviti in voditi
evidence, navedene v drugem odstavku 33. člena veljavnega
pravilnika o oskrbi s pitno vodo.
Obstoječi uporabniki storitev javne službe, ki niso vpisani
v kataster uporabnikov, se morajo prijaviti upravljavcu v roku
enega leta od uveljavitve tega odloka.
47. člen
Izvajalec javne službe pripravi program oskrbe s pitno
vodo za prihodnje leto in letno poročilo o izvajanju javne službe za minulo leto skladno z določbami veljavnega pravilnika
o oskrbi s pitno vodo ter ju posreduje v potrditev pristojnemu
organu Mestne občine Murska Sobota.
48. člen
Lastniki obstoječih stavb, ki si ob uveljavitvi tega odloka
zagotavljajo oskrbo s pitno vodo iz zasebnih vodovodov, morajo
prilagoditi oskrbo s pitno vodo zahtevam tega odloka, veljavnega pravilnika o oskrbi s pitno vodo in določilom tehničnega
pravilnika o javnem vodovodu, najpozneje do 31. 12. 2010.
Lastniki stavb morajo zagotoviti, da se priključki stavb
na sekundarni vodovod, ki ne omogočajo merjenja porabe
pitne vode za vsako posamezno stavbo posebej, prilagodijo
zahtevam iz tega odloka, veljavnega pravilnika o oskrbi s pitno
vodo in tehničnega pravilnika o javnem vodovodu, najpozneje
do 31. 12. 2010.
49. člen
Izvajalec javne službe mora vzdrževati objekte in opremo
javnega hidrantnega omrežja, priključenega na javni vodovod
ter zagotavljati vodo za primer požara in gasilske vaje za preprečevanje požara v okviru vzdrževanja objektov skupne rabe
na območju Mestne občine Murska Sobota kjer izvaja javno
službo, vse do uveljavitve predpisa, ki na področju varstva
pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih
omrežij. Stroški za to vzdrževanje in zagotavljanje vode se
pokrivajo iz proračuna Mestne občine Murska Sobota, obseg
vzdrževanja in zagotavljanje vode ter strošek se opredeli v
programu oskrbe s pitno vodo.
50. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
splošnih pogojih za dobavo in prevzem vode iz vodovodnega
omrežja mesta Murska Sobota (Uradne objave SO Murska
Sobota, št. 11/72).
51. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 37/08),
vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu
izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS,
št. 61/11), vsebuje naslednjo končno določbo:
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
B) GRAFIČNI DEL
1 Izsek iz grafičnega načrta prostorsko ureditvenih pogojev s prikazom lege prostorske ureditve
na širšem območju
2 Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta z obstoječim parcelnim stanjem
3 Ureditvena situacija s prikazom poteka omrežij gospodarske javne infrastrukture ter grajenega
javnega dobra
4 Zakoličbena situacija

M 1:5000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000

C) PRILOGE
– Prikaz stanja prostora
– Strokovne podlage
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– Obrazložitev in utemeljitev
D) IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

3256.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za toplovod v območju državnega
prostorskega načrta pri farmi Jezera
v k.o. Rakičan

Na podlagi 11., 36. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C)
in na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS)
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) ter
17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS,
št. 23/07 – UPB in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska
Sobota na 7. seji dne 15. septembra 2011 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za toplovod v območju državnega prostorskega
načrta pri farmi Jezera v k.o. Rakičan
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski
načrt za toplovod v območju državnega prostorskega načrta pri
farmi Jezera v k.o. Rakičan (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa prostorsko ureditev, ki se načrtuje z
OPPN, območje OPPN, vplive in povezave s sosednjimi
območji, rešitve načrtovanih objektov, pogoje in usmeritve
za projektiranje in gradnjo, zasnovo projektnih rešitev za križanja in vzporedni potek z gospodarsko javno infrastrukturo,
rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov ter
ohranjanja narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom
pred požarom, etapnost izvedbe, dopustna odstopanja od
načrtovanih rešitev in obveznosti investitorjev in izvajalcev.
3. člen
(vsebina OPPN)
OPPN vsebuje:
A) TEKSTUALNI DEL
– Odlok

4. člen
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN)
(1) Na območju OPPN je načrtovana gradnja povezovalnega toplovoda.
(2) Območje OPPN obsega zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami 1875, 1874/3, 1874/4, 1874/6,
1873/14, 1869/1, 1868/1, 1868/11, 1868/12, 2218, 2216, 2217,
2212, 2233, 1872/6, 2219, 2214, 1808/1, 1787, 1806, 1805 in
1804, vse k.o. Rakičan.
(3) Območje OPPN je določeno z varovalnim pasom
povezovalnega toplovoda in obsega zemljišča, ki so od osi
toplovoda oddaljene na vsako stran 3,0 m v dolžini 585 m.
Raba prostora je omejena na gradnjo in obratovanje toplovoda, gradnjo priključkov (niso predmet OPPN), rekonstrukcije
in ureditve gospodarske javne infrastrukture ter po končani
gradnji vzpostaviti v prejšnje stanje. Namenska raba zemljišč
se s tem ne spreminja.
(4) Območje OPPN se nahaja na območju državnega
prostorskega akta, to je državnega lokacijskega načrta za avtocesto Maribor–slovensko-madžarska meja na odseku Vučja
vas–Beltinci, ki je bil sprejet z Uredbo o lokacijskem načrtu za
smer avtoceste Maribor–slovensko-madžarska meja na odseku
Vučja vas–Beltinci (Uradni list RS, št. 63/99) in delno tudi na
območju, ki se ureja s prostorsko ureditvenimi pogoji za območje Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 83/03).
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi območji)
(1) Z izgradnjo načrtovanega povezovalnega toplovoda
(sistema za daljinsko ogravnje) na in izven območja OPPN se
bo omogočil prenos toplotne energije od načrtovane bioplinarne Jezera do bolnišnice Rakičan ter drugih porabnikov toplote
v naselju Rakičan.
(2) Načrtovana prostorska ureditev v varovalnem pasu
avtoceste ne sme biti v nasprotju z njenimi koristmi, ne sme
prizadeti interesov varovanja ceste in prometa na njej, njene
širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
(3) Načrtovana prostorska ureditev ne bo imela negativnih vplivov na okolje z vidika varstva pred požarom, ostalega
varstva in zaščite okolja.
6. člen
(rešitve načrtovanih objektov in površin)
(1) Trasa povezovalnega toplovoda na območju OPPN
poteka od načrtovane bioplinarne Jezera na parceli št. 1875
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preko parcel št. 1874/3 in 1874/4 proti avtocesti do parcele
št. 1874/6. V nadaljevanju poteka vzporedno s potjo na parceli št. 2216 v oddaljenosti 7 m južno od meje avtoceste proti
zahodu po parcelah št. 1873/14, 1869/1, 1868/1 in 1868/11 do
parcele št. 2218, po kateri to pot prečka in poteka do obstoječega prepusta za vodo pod avtocesto na parceli št. 2217.
Avtocesto prečka skozi prepust na parceli št. 2212 in poteka
preko parcele št. 2233 vzporedno z dovozno cesto na parceli
št. 1872/6. V nadaljevanju prečka cestni priključek na lokalno
cesto in lokalno cesto na parceli št. 2214 ter poteka vzporedno
s cesto zaselka Jezera proti severu-vzhodu.
(2) Dolžina trase načrtovanega povezovalnega toplovoda
na območju OPPN je 585 m.
7. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) Povezovalni toplovod se izvede v zemlji, razen na
območju prepusta avtoceste.
(2) Toplovod se zgradi iz jeklenih cevi dimenzij 2 x
DN 125/250 (dovodna ali predtočna cev in odvodna ali povratna
cev), izoliran s poliuretansko peno in zaščiten s PEHD cevjo.
(3) Predviden je prenos 800 kW toplotne energije temperaturnega režima 85/60 °C.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA KRIŽANJA
IN VZPOREDNI POTEK Z GOSPODARSKO JAVNO
INFRASTRUKTURO
8. člen
(splošni pogoji)
(1) Pred izvedbo vseh posegov je treba določiti natančno
lego vseh komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov, jih zakoličiti in ustrezno zaščititi.
(2) Projektiranje in gradnja komunalne, energetske in
telekomunikacijske infrastrukture morata potekati v skladu s
projektnimi pogoji posameznih upravljavcev.
(3) Detajli križanja, morebitne prestavitve in drugi posegi,
potrebni na infrastrukturnem omrežju, se natančno obdelajo v
projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja
oziroma za izvedbo.
(4) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko štejejo vse rešitve, ki so posledica ugotovitve natančnih potekov
in lege ter ustreznih tehničnih rešitev. Prav tako so dopustna
vsa križanja predvidenih komunalnih vodov s traso toplovoda,
vendar mora investitor pridobiti soglasje investitorja toplovoda
oziroma njegovega upravljavca.
9. člen
(cestno omrežje)
(1) Vsa križanja cest in načrtovanega toplovoda se izvedejo v skladu s pogoji posameznih upravljavcev. V sklopu
izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja se izdela projekt križanja načrtovanega toplovoda
s cestami, ki mora zajeti tudi vse posege v varovalni pas ali
cestno telo.
(2) Križanje avtoceste in načrtovanega toplovoda se izvede
skozi obstoječi prepust za vodo z vgradnjo toplovoda z obešalnim
sistemom na zgornjo ploščo prepusta. Predhodno se izvede hidravlični izračun in dokaz potrebnega preseka za najvišje možne
vode, ki jih mora prepust odvajati. Kolikor vgradnje toplovoda v
propust ni mogoče izvesti, se trasa toplovoda prestavi za 4,0 m
ob propust za 0,8 m pod vse instalicije avtoceste.
(3) Križanje načrtovanega toplovoda z asfaltiranimi kategoriziranimi lokalnimi cestami se izvede s podvrtavanjem, če se upravljavec cestnega omrežja in investitor ne dogovorita drugače.
(4) Križanja načrtovanega toplovoda z nekategoriziranimi
lokalnimi cestami in potmi se izvede s prekopom. Po položitvi
toplovoda se cestišče uredi, da je v enaki obliki in kakovosti,
kakor je bilo pred gradbenim posegom.
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10. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Načrtovani toplovod se na delu, kjer poteka ob lokalni
cesti in vzporedno z obstoječo kanalizacijo, izvede odmaknjen
najmanj 1 m od kanalizacije v skladu z občinskim tehničnim
pravilnikom o javni kanalizaciji.
(2) Pred izvedbo del se pisno obvestiti upravljavca kanalizacije o pričetku del.
(3) Dela v območju kanalizacijskega omrežja se morajo
izvajati pod nadzorom upravljalca kanalizacije.
11. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Vertikalno križanje načrtovanega toplovoda in vodovoda se izvede z odmikom najmanj 0,5 m.
(2) Dela v območju vodovodnega omrežja se morajo
izvajati pod nadzorom upravljavca vodovoda.
(3) Pred izvedbo del se pisno obvesti upravljavca vodovoda o pričetku del.
(4) Vsi stroški v zvezi s poškodbami vodovoda med izvajanjem del bremenijo investitorja.
(5) Pri projektiranju se upoštevajo določila tehničnega
pravilnika javnega vodovoda Murska Sobota.
12. člen
(plinovodno omrežje)
Na območju OPPN ni plinovodnega omrežja.
13. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Vertikalno križanje načrtovanega toplovoda in telekomunikacijskega voda se izvede z vertikalnim odmikom najmanj
0,3 m do 0,8 m in pod kotom, ki ne sme biti manjši od 45°.
(2) Vzporedni potek načrtovanega toplovoda in telekomunikacijskega voda se izvede s horizontalnim odmikom najmanj
0,5 m do 1,0 m.
(3) Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih telekomunikacijskih vodov izvede upravljavec telekomunikacijskega omrežja, kar se naroči najmanj 30 dni pred pričetkom del.
14. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Križanje načrtovanega toplovoda z obstoječim SN
20 kV kablovodom k-389 se izvede z vertikalnim odmikom najmanj 0,8 m tako, da se kablovod podaljša in zaščiti ter položi
pod načrtovanim toplovodom. Morebitna križanja z obstoječimi
NN 0,4 kV kabli se izvedejo z vertikalnim odmikom najmanj
0,5 m tako, da se kable položi pod načrtovanim toplovodom.
Pri križanju z obstoječim SN 35 kV daljnovodom d-151 ni predvidenih posebnih ukrepov.
(2) Vzporedni potek načrtovanega toplovoda in obstoječega SN 20 kV kablovoda k-389 ter obstoječih NN 0,4 kV kablov
se izvede horizontalnim odmikom najmanj 2,0 m.
(3) Kolikor bo načrtovani toplovod v neposredni okolici
električnih vodov povzročal povišanje temperature okoliške zemlje za več kot 10 °C je potrebno povečati medsebojne razmike
ali postaviti vmes toplotno izolacijo.
(4) Vse ureditve tangiranih električnih vodov se obdela v
posebni projektni dokumentaciji.
V. REŠITEV IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
15. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Na območju OPPN ni registriranih enot kulturne dediščine.
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VI. REŠITEV IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJA NARAVE
16. člen
(varstvo voda)
(1) Na območju OPPN ni vodovarstvenih in ogroženih
območij.
(2) S prostorsko ureditvijo se ne posega na vodna in priobalna zemljišča ter ni predvidene neposredne rabe vode iz vodnega vira, za katero bi bilo potrebno pridobiti vodno pravico.
(3) Prostorska ureditev ne bo bistveno vplivala na vodni
režim ali stanje voda.
17. člen
(varstvo tal)
(1) 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.
(2) Gradbeni posegi s težkimi stroji se naj izvajajo v suhem vremenu.
18. člen
(varstvo narave)
Območje OPPN leži izven območij varstva narave.
19. člen
(varstvo zraka)
(1) Onesnaževanje zraka z izpušnimi plini transportnih
vozil in delovnih strojev med gradnjo se omili z ustreznim
načrtovanjem poteka gradnje in uporabo tehnično brezhibnih
vozil in strojev.
(2) Onesnaževanje zraka s prahom v zelo suhem vremenu se prepreči z ustreznim vlaženjem tal.
20. člen
(varstvo pred hrupom)
Hrup med gradnjo se zmanjša z ustreznim načrtovanjem
poteka gradbenih posegov in uporabo manj hrupnih delovnih
strojev in transportnih vozil. Dela se naj izvajajo podnevi.
21. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Med gradnjo in v času obratovanja je treba upoštevati
veljavne predpise s področja ravnanja z odpadki na splošno in s
področja ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.
(2) Odlaganje odpadnega in izkopanega materiala na
notranjo stran cestnega sveta ni dovoljeno.
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(2) Za objekte, za katere študija požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti
izhajati iz dokumenta zasnova požarne varnosti.
24. člen
(varstvo pred potresom)
Načrtovani objekti in ureditve morajo biti projektirani za
VII. stopnjo MCS (Mercali-Cancani-Seiberg) in v skladu s predpisi.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
25. člen
(etapnost izvedbe)
Prostorska ureditev se izvede v eni etapi.
IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
26. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
(1) Dopustna so odstopanja od poteka predvidene trase
oziroma tehničnih rešitev načrtovanega toplovoda v primeru,
da se v fazi priprave PGD dokumentacije ali med gradnjo pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč, ustreznejše
tehnološke, okoljevarstvene, geološko geomehanske, hidrološke, prostorske in ekonomske rešitve ali drugih utemeljenih
razlogov.
(2) Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati pristojni upravljavci oziroma
nosilci urejanja prostora, v katerih delovno področje spadajo
odstopanja.
(3) Vse natančne rešitve in dimenzije se opredelijo v
projektni dokumentaciji.
27. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Pri izvajanju OPPN in projektiranju se naj upoštevajo
vsa določila, navedena v posameznih poglavjih tega odloka,
ter projektni pogoji, pridobljeni v smernicah in mnenjih k temu
OPPN.
(2) V času gradnje je investitor oziroma izvajalec del,
dolžan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in takšno
organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje voda,
izlitje nevarnih snovi na prosto, ter izliv padavinskih voda na
sosednja zemljišča.
X. KONČNE DOLOČBE

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
22. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
V primeru ugotovljenih naravnih omejitev je potrebno v
fazi priprave projektne dokumentacije predvideti ustrezne tehnične rešitve gradnje ali predhodno izdelati hidrološke in geološke raziskave glede poplavnosti, visoke podtalnice, erozivnosti
ali plazovitosti, ki se jih upošteva pri projektiranju.
23. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarno varstvo načrtovanih objektov na območju
OPPN mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi.

28. člen
(hramba in vpogled)
OPPN je stalno na vpogled na upravi Mestne občine
Murska Sobota.
29. člen
(začetek veljavnosti)
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-0003/2010-29(182)
Murska Sobota, dne 15. septembra 2011
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.
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3257.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o sprejetju zazidalnega načrta za območje
Lendavska – sever v Murski Soboti
(za območje bivšega kompleksa Mesne
industrije Pomurka – Gabariti)

Na podlagi 11., 61. in 96. 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)
21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 17. člena
Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07
– UPB in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota
na 7. seji dne 15. 9. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju
zazidalnega načrta za območje Lendavska –
sever v Murski Soboti (za območje bivšega
kompleksa Mesne industrije Pomurka – Gabariti)
1. člen
Za 1. členom Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska –
sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne
industrije Pomurka (Uradni list RS, št. 110/09 z dne 29. 12.
2009) se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve
Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska
– sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne
industrije Pomurka – gabariti), ki ga je izdelal Projektivni biro
Lazar d.o.o., Murska Sobota, v maju 2011, pod št. U01-11.«
2. člen
Za 2. členom se doda novi 2.a člen, ki se glasi:
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območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka – gabariti) so stalno na vpogled na upravi Mestne občine Murska
Sobota.
6. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o sprejetju zazidalnega
načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka – gabariti)
se po ZPNačrt štejejo za občinski podrobni prostorski načrt.
7. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-0005/2011-15(182)
Murska Sobota, dne 15. septembra 2011
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

3258.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Pokrajinski muzej Murska
Sobota

Na podlagi 17. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93,
45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06
– ZJZP) sta Občinski svet Občine Moravske Toplice na podlagi
16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS,
št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03), na 8. seji dne 23. 6.
2011, in Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na podlagi
17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS,
št. 23/07 – UPB in 49/10) na 7. seji dne 15. 9. 2011 sprejela

ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Pokrajinski muzej Murska Sobota

»2.a člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vsebujejo:
A) TEKSTUALNI DEL
– Odlok
B) GRAFIČNI DEL
– Prikaz območja v širšem prostoru
M 1:5000
– Ureditvena situacija
M 1:500
– Situacija komunalnih naprav
M 1:500
C) PRILOGE
– Obrazložitev in utemeljitev
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
D) IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA«.

1. člen
Naziv Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski
muzej Murska Sobota (Uradni list RS, št. 34/07) se spremeni
tako, da se glasi:
»Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pomurski muzej
Murska Sobota«.

3. člen
Četrta alineja 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– vertikalni gabarit predvidenih objektov obsega šest
nadstropij nad pritličjem (K+P+6); dovoljena je izvedba dveh
dodatnih stanovanj na ravni strehi šestega nadstropja.«

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

4. člen
Za drugim stavkom 14. člena se doda besedilo:
»Dovoz do teh dveh objektov se lahko uredi preko obstoječega asfaltiranega dovoza do območja, s priključkom na
parc. št. 244/2.«
KONČNE DOLOČBE
5. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o sprejetju zazidalnega
načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za

2. člen
V vseh členih odloka se dosedanji naziv Pokrajinski muzej
Murska Sobota nadomesti z nazivom »Pomurski muzej Murska
Sobota« v ustreznem sklonu.

Št. 621-0001/2011-3
Murska Sobota, dne 15. septembra 2011
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.
Št. 032-00024/2011-3
Moravske Toplice, dne 23. junija 2011
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.
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3259.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta Nad Rupo PL
10 – del

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP (106/10 – popr)) in 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10) je župan Občine Postojna
dne 12. 9. 2011 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta Nad Rupo PL 10 – del
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo
Občinski podrobni prostorski načrt Nad Rupo PL 10 – del
(v nadaljevanju: OPPN Nad Rupo) se pripravlja na pobudo
lastnikov zemljišč v območju PO 10 – del.
V celotnem območju so zgrajeni trije enostanovanjski
objekti, ki imajo neprimerno komunalno opremo. Ostalo območje je komunalno neopremljeno. Z novim OPPN se bodo določili podrobnejši pogoji za gradnjo in infrastrukturno opremljanje.
2. Pravna podlaga za pripravo
Pravna podlaga za pripravo OPPN je 55. in 57. člen
Zakona o prostorskem načrtovanju ter Odlok o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10,
90/10 – popr., 110/10 – popr.) (v nadaljevanju: OPN Postojna),
ki na navedenem območju predvideva izdelavo občinskega
podrobnega prostorskega načrta.
3. Območje in vsebina
Površina območja, ki je predvideno za urejanje obsega
približno 24.000 m2.
Območje obsega le del enote urejanja prostora PL 10
določeno v OPN Postojna, zaradi težnje investitorjev po čimprejšnjem sprejemu OPPN na delu območja PL 10.
Območje OPPN Nad Rupo zajema zemljišča parc.
št. 1433/1-del, 1434/1, 1434/2, 1434/3, 1434/4, 1434/5, 1434/6,
1434/7, 1434/8, 1435/3, 1435/4, 1436/2, 1436/3, 1437, 1438/2,
1438/4, 1438/5, 1439/1-del, 1439/2, 2936/1-del, 1431/2,
1431/3-del, 2986-del in 2937, vse k.o. Kačja vas (2471).
Predvidena podrobnejša namenska raba je SS-e1 – čiste
stanovanjske površine – enodružinska gradnja. Na območju
se skladno z usmeritvami OPN predvidi prosto stoječe enodružinske stanovanjske hiše na parcelah velikosti nad 600 m2.
Prometno se območje navezuje na obstoječo javno pot, odsek
Gornja Planina–Grič–Lohača na severu, z možnostjo navezave
na obstoječe cestno omrežje na lokalno javno cesto proti Planini, kar se presodi v sklopu sprejema OPPN. Prometne rešitve
se lahko variantno obdelajo. Ostala infrastruktura se navezuje
na predvideno cestno povezavo.
Za območje se lahko hkrati izdela tudi program komunalnega opremljanja.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi. Podlaga za izdelavo strokovnih
rešitev so naslednji akti in dokumenti:
– usmeritve iz OPN Občine Postojna;
– zasnova umestitve, št. projekta U-16/2011, izdelovalec
Arealine d.o.o.;
– geodetski posnetek območja.
Kolikor se bo v postopku priprave OPPN izkazala potreba
po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile
tekom postopka. Izdelovalec OPPN bo izdelal ali vsaj koordiniral izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag za izdelavo
akta. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov
posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje
pristojnosti.
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5. Roki za pripravo
Terminski plan je predviden na naslednji način in predstavlja okvirno izhodišče za končno pripravo OPPN:
Priprava osnutka OPPN
Priprava osnutka za pridobitev
smernic
Pridobitev smernic nosilcev
urejanja prostora
Priprava dopolnjenega osnutka
Javno naznanilo o javni razgrnitvi
Javna razgrnitev in javna
obravnava
Priprava stališč do pripomb iz
javne razgrnitve in obravnave

30 dni
5 dni po potrditvi
osnutka s strani
občinske uprave
30 dni
20 dni po pridobitvi
smernic
7 dni pred javno
obravnavo
30 dni

20 dni po zaključeni
javni razgrnitvi in
obravnavi
Priprava predloga OPPN za
20 dni po sprejemu
pridobitev mnenj
stališč do pripomb
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja 30 dni
prostora
Priprava usklajenega predloga za 10 dni po pridobitvi
obravnavo na občinskem svetu
mnenj
Obravnava in sprejem OPPN na
Predvidoma 20 dni po
občinskem svetu
pripravi usklajenega
predloga
Priprava končnega predloga po
10 dni po sprejemu na
sprejemu akta na občinskem svetu občinskem svetu
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, se od faze
pridobivanja smernic roki ustrezno spremenijo.
6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki
sodelujejo pri pripravi SD OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OPPN,
so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48,
1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
– Zavod RS za ohranjanje narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje,
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Sektor za vodno
gospodarstvo, Pristaniška 12, 6000 Koper,
– Kovod d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna,
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
– Občina Postojna kot upravljavec javnih občinskih cest,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
– Valtel, gradnja in upravljanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., Boletina 4, 3232 Ponikva,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi
organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja
potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v
30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic,
pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za
načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni
predpisi in drugi pravni akti.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Sredstva za izdelavo OPPN Nad Rupo in strokovnih podlag zagotovijo zainteresirani investitorji na tem območju v sodelovanju z izvajalcem, Občina Postojna pa kot pripravljavec
zagotovi strokovne kadre in sredstva za vodenje postopka
priprave OPPN.
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8. Veljavnost sklepa o pričetku
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni strani Občine
Postojna.
Št. 3505-12/2010
Postojna, dne 12. septembra 2011
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

3260.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev tekstualnega dela Občinskega
prostorskega načrta Občine Postojna

Na podlagi 46. in 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP (106/10 – popr.)) ter 30. člena Statuta Občine
Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10) je župan Občine
Postojna dne 20. 9. 2011 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
tekstualnega dela Občinskega prostorskega
načrta Občine Postojna
1. Uvodne določbe
S tem sklepom se prične postopek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 84/10, 90/10 – popr., 110/10 – popr.).
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in
dopolnitev prostorskega načrta
Župan Občine Postojna je dne 20. 4. 2011 sprejel Sklep
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 33/11).
V postopku priprave osnutka akta se je izkazala potreba, da
se zaradi racionalizacije postopa za spremembe in dopolnitve
prostorskih izvedbenih pogojev uporabi skrajšan postopek pridobivanja smernic, javne razgrnitve in pridobivanja mnenj ter ta
postopek vodi vzporedno s postopkom sprememb in dopolnitev
na podlagi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna (Uradni list
RS, št. 33/11).
Na podlagi tega bo občina hitreje in učinkoviteje sprejela
določene spremembe in dopolnitve odloka, ki se nanašajo
zgolj na prostorske izvedbene pogoje v tekstualnem delu, s
katerimi ne posega v spremembe namenske rabe prostora.
Gre za spremembe določil, ki so v pretežni meri redakcijske
narave, za določene spremembe, ki se nanašajo na nekatere
poenostavitve in jasnejše definiranje določil, ki so v določenih
primerih nejasna in dvoumna.
3. Območje prostorskega načrta
Predvidene spremembe in dopolnitve se nanašajo zgolj na
tekstualni del odloka, na celotnem območju Občine Postojna.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev občinskega prostorskega načrta se strokovne rešitve
pridobijo skladno z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi.
Kolikor se bo v postopku priprave sprememb in dopolnitev
OPN izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag,
se bodo te pripravile tekom postopka.
5. Roki za pripravo prostorskega načrta
Izdelava SD OPN se pripravlja po skrajšanem postopku,
predpisanim z ZPNačrt, pri čemer je predvideni rok za pridobitev smernic, trajanje javne razgrnitve in rok za pridobitev
mnenj 15 dni.
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Kolikor bo potrebna izvedba postopka celovite presoje
vplivov na okolje, se upoštevajo tudi roki, določeni z Zakonom
o varstvu okolja.
6. Nosilci urejanja prostora
V postopku priprave sprememb in dopolnitev sodelujejo:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
– Zavod RS za ohranjanje narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica,
ki skladno s predpisi podajo smernice in mnenja iz svoje pristojnosti glede načrtovanih prostorskih ureditev.
V postopek se lahko vključi tudi druge lokalne in državne
nosilce urejanja prostora, kolikor se v postopku priprave izkaže
potreba po vključitvi in sodelovanju.
V postopku se o pričetku priprave obvesti tudi pristojno
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za
celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
ki sporoči pripravljavcu, ali je potrebno izvesti postopek celovite
presoje vplivov na okolje. V primeru, da je izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje potrebna, pripravljavec zagotovi
tudi izdelavo okoljskega poročila.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Stroške priprave akta in strokovnih podlag ter postopka
nosi Občina Postojna,
9. Končne določbe
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
v svetovnem spletu in začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije. Po objavi se sklep
pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor ter sosednjim
občinam.
Št. 3505-7/2011-2
Postojna, dne 20. septembra 2011
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

PUCONCI
3261.

Odlok o spremembah Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za območje Občine
Puconci

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) in 16. člena
Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07, uradno
prečiščeno besedilo UPB-1 in 18/10) je Občinski svet Občine
Puconci na 10. redni seji dne 15. 9. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za območje Občine Puconci
1. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci (Uradni list
RS, št. 33/11) se v 1. členu črta druga alineja prvega odstavka
in drugi odstavek tega člena.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 351-0006/2010
Puconci, dne 15. septembra 2011
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

SODRAŽICA
3262.

Odlok o vaških odborih

Na podlagi 28. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list
RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 6. redni seji
dne 15. 9. 2011 sprejel

ODLOK
o vaških odborih
1. člen
S tem odlokom se za posamezna območja Občine Sodražica ustanovijo vaški odbori in krajevni odbor kot posvetovalna
telesa občinskega sveta (v nadaljevanju: vaški odbori), določijo
njihova območja, naloge, način imenovanja, sestava, število
članov, način delovanja ter zagotavljanje strokovne pomoči za
potrebe vaških odborov.
2. člen
Ustanovijo se naslednji vaški odbori, ki zagotavljajo zastopanost naselij:
– Vaški odbor Globel za območje naselja Globel,
– Vaški odbor Podklanec za območje naselij Podklanec,
Novi Pot, Kotel in Brlog-del,
– Vaški odbor Gora za območje naselij Betonovo, Kračali,
Kržeti, Janeži in Petrinci,
– Vaški odbor Žimarice za območje naselja Žimarice,
– Vaški odbor Zamostec za območje naselij Zamostec,
Sinovica in Preska,
– Vaški odbor Vinice za območje naselja Vinice,
– Vaški odbor Lipovšica za območje naselij Male Vinice,
Ravni Dol, Travna Gora, Lipovšica in Nova Štifta,
– Vaški odbor Zapotok za območje naselja Zapotok.
Za naselji Sodražica in Jelovec se ustanovi Krajevni odbor
Sodražica, ki ima enak status in pristojnosti kot vaški odbori.
3. člen
Vaški odbori sodelujejo pri opravljanju naslednjih javnih
zadev na območju krajevne pristojnosti:
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov;
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih planov;
– dajejo pobude za prometno ureditev;
– dajejo pobude za ureditev javnih površin in olepšanje
kraja;
– nudijo pomoč pri koordinaciji del v zvezi z zimsko službo
in rednim vzdrževanjem krajevnih cest;
– sodelujejo pri pridobivanju potrebnih soglasij krajanov
za izgradnjo javne infrastrukture;
– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih
prireditev;
– seznanjajo občinski svet s potrebami prebivalcev;
– opravljajo druga dela in naloge katere določi občinski
svet;
– opravljajo druga dela in naloge, katere določi župan.
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4. člen
Člane vaških odborov imenuje in razrešuje Občinski svet
Občine Sodražica (v nadaljevanju: občinski svet) na predlog
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v
nadaljevanju: komisija).
Vsak vaški odbor sestavljajo najmanj trije člani in največ
toliko članov, kolikor naselij obsega posamezni vaški odbor.
Krajevni odbor sestavlja sedem članov. Komisija zagotovi, da
predlog kandidatov upošteva enakomerno vključenost kandidatov iz vseh naselij ali njihovih delov, ki sestavljajo območje
posameznega vaškega odbora.
Mandat članov vaškega odbora je vezan na mandat članov občinskega sveta.
Funkcija člana vaškega odbora je častna.
5. člen
V vaški odbor se imenujejo občani s stalnim prebivališčem na območju, za katerega je vaški odbor ustanovljen.
Komisija naslovi na občane, društva, politične stranke in druge
organizacije javni poziv, da posredujejo predloge kandidatov
za člane posameznih vaških odborov najkasneje v 90 dneh po
konstituiranju komisije.
Predlogi morajo biti pisni, poslani po pošti ali po elektronski pošti oziroma dani ustno na zapisnik na vložišču občine v
roku 30 dni in morajo vsebovati pisno soglasje posameznega
predlaganega kandidata.
S posameznim predlogom se lahko predlaga največ toliko
kandidatov kolikor je mest za člane vaškega odbora.
Predlogi, ki niso v skladu z drugim ali tretjim odstavkom
tega člena, se ne upoštevajo.
Če v roku ne prispe zadostno število predlogov za zasedbo vseh mest članov posameznega vaškega odbora, predlaga
preostale kandidate komisija, ki predhodno pridobi njihovo
soglasje.
6. člen
Na podlagi prispelih predlogov in svojega predloga pripravi komisija občinskemu svetu predlog za imenovanje.
Če število predlogov kandidatov za posamezni vaški odbor presega število mest, glasuje občinski svet o vsakem kandidatu posebej, tako, da se do zapolnitve vseh mest vaškega
odbora glasuje o kandidatih po vrstnem redu od tistega, ki je
bil največkrat predlagan do tistega, ki je bil najmanjkrat. Med
kandidati z istim številom predlogov pa po abecednem redu.
Občinski svet imenuje člane posameznega vaškega odbora s sklepom.
7. člen
Mandat članov vaških odborov preneha z iztekom mandata članov občinskega sveta, v katerem so bili imenovani.
Občinski svet na predlog komisije razreši vaški odbor,
če se:
– po najmanj 3-kratnem sklicu ne sestane,
– ne izvršuje nalog, ki jih ima skladno s tem odlokom.
8. člen
Člani vaškega odbora na prvi seji izmed sebe izvolijo
predsednika in namestnika predsednika vaškega odbora.
Člani vaškega odbora na prvi seji tudi določijo, kdo izmed
članov je odgovoren za posamezno naselje ali njegov del.
9. člen
Prvo sejo vaškega odbora skliče župan. Vse ostale seje
sklicuje predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa namestnik
predsednika vaškega odbora. To velja tudi za vodenje sej.
Sejo lahko skliče tudi župan, in sicer na lastno pobudo ali
na zahtevo občinskega sveta.
Vabilo za sklic vaškega odbora se mora poleg članom
vaškega odbora poslati tudi vsem članom občinskega sveta,
ki so občani območja delovanja vaškega odbora ter županu in
občinski upravi.
10. člen
Predsednik skliče vaški odbor najmanj enkrat letno oziroma večkrat, če je to potrebno. Če je posamezni vaški odbor
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naprošen s strani občinskega sveta ali župana, da se opredeli
do posameznega vprašanja, mora podati svoje mnenje v 30
dneh oziroma v roku, ki ga določi zaprositelj, drugače se šteje,
da ne nasprotuje predlagani rešitvi.
11. člen
Sejo vaškega odbora se skliče najmanj pet dni pred
dnevom, za katerega je sklicana seja. Z vabilom za sklic se
članom pošlje tudi predlog dnevnega reda in morebitno gradivo
za predlagane točke dnevnega reda.
12. člen
Vaški odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot
polovica članov vaškega odbora. Odločitev vaškega odbora je
sprejeta, če je zanjo glasovala več kot polovica navzočih članov
vaškega odbora.
Za vsako sejo vaški odbor izdela zapisnik s podatki o
udeležbi na seji, o predlogih, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in sklepih, ki so bili sprejeti, ki ga podpišejo vsi
prisotni člani odbora. Zapisnik se posreduje občinski upravi
najkasneje 15 dni po seji odbora.
Za ostala vprašanja, ki se nanašajo na delovanje vaških
odborov in niso urejena s tem odlokom, se smiselno uporabljajo
določbe poslovnika občinskega sveta.
13. člen
Predsedniki vaških odborov sestavljajo Svet vaških odborov (nadalje: svet), ki ga vodi župan oziroma od župana
pooblaščena oseba. Svet daje mnenja, predloge in pobude
ter postavlja vprašanja s področja delovanja vaških odborov
organom občine, ki urejajo zadeve s tega področja.
14. člen
Stališča, mnenja, pobude in predlogi vaških odborov se
posredujejo odborom in komisijam pri občinskem svetu in občinskemu svetu in niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za
katere so pristojni občinski svet, župan in občinska uprava in
jih ne zavezujejo. Občinski svet pa je dolžan preučiti predloge,
pobude in mnenja vaških odborov.
Za posamezne programe tekočega in investicijskega delovanja občine s področja prometne, okoljske, vodovodne,
športne, kulturne, turistične in druge infrastrukture lahko občinski svet z odlokom o proračunu na predlog župana določi,
da je za njihovo pripravo oziroma izvajanje potrebno mnenje
posameznega vaškega odbora ali mnenje sveta, če ima odločitev vpliv za celotno občino ali njen večji del.
15. člen
Organizacijsko, strokovno in tehnično pomoč ter prostorske pogoje za potrebe vaških odborov zagotavlja občinska
uprava.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Z veljavnostjo tega odloka prenehajo delovati vaški odbori, ustanovljeni po Odloku o vaških odborih (Uradni list RS,
št. 78/99).
17. člen
Rok 90 dni, ki je določen v prvem odstavku 5. člena tega
odloka, začne teči za mandatno obdobje 2010–2014 z dnem
veljavnosti odloka.
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2011
Sodražica, dne 15. septembra 2011
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.
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ŠMARJEŠKE TOPLICE
3263.

Rebalans (I) proračuna Občine Šmarješke
Toplice za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10
Odl. US: UI-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 –
ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10,
11/11 – UPB4) in druge alineje drugega odstavka 17. člena in
prvega odstavka 79. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice
(Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke
Toplice na predlog županje na 9. redni seji dne 27. 9. 2011
sprejel

R E B A L A N S (I) P R O R A Č U N A
Občine Šmarješke Toplice za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto
2011 (Uradni list RS, št. 110/10) se v celoti spremeni 2. člen,
kakor sledi:
»2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v€
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/
Rebalans I
Konto/Podkonto
za leto 2011
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
3.357.949
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.441.465
70 DAVČNI PRIHODKI
2.190.971
700 Davki na dohodek
1.936.310
703 Davki na premoženje
140.235
704 Davki na blago in storitve
114.426
71 NEDAVČNI PRIHODKI
250.494
710 Udeležbe na dobičku in dohodki
od premoženja
209.244
711 Takse in pristojbine
2.600
712 Denarne kazni
6.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.000
714 Drugi nedavčni prihodki
30.450
72 KAPITALSKI PRIHODKI
6.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
6.000
73 PREJETE DONACIJE
5.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
5.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI
905.484
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
469.773
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
435.711
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
3.688.737
40 TEKOČI ODHODKI
908.229
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
219.758
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401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
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34.219
633.992
5.260
15.000
243.351

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

745.923

413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investic. transferi pravnim in fiz. os.,
ki niso prorač. upor.
432 Investic. transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

55.311
163.656
1.522.269
1.522.269
49.998
49.998
0
–330.788

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

0
0
0

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

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

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

Št. 032-0009/2011-24
Šmarjeta, dne 28. septembra 2011

1.208.241

410 Subvencije

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na občinskem
svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

0
0
0
28.299
28.299
28.299
–359.087

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–28.299

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

330.788

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

359.758

Splošni del občinskega proračuna, ki je sestavljen po
ekonomski klasifikaciji in posebni del, sestavljen po programski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov ter načrt
razvojnih programov v obdobju 2011–2014, so priloga k temu
odloku.«

Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

3264.

Sklep o določitvi cene programov v Osnovni
šoli Šmarjeta – Vrtec Sonček

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 –
ZUPJS), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03,
77/05 in 120/05) ter 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10) je Občinski svet Občine
Šmarješke Toplice na 9. redni seji dne 27. 9. 2011 sprejel

SKLEP
o določitvi cene programov v Osnovni šoli
Šmarjeta – Vrtec Sonček
1. člen
Cene programov vrtca znašajo od 1. 10. 2011 dalje:
starostna skupina otrok
1–3 leta
3–6 let

cena programa v €
425,00
348,00

Cena programov se uporablja za izračun plačila staršev
in za občino za otroka, vključenega v izbran program predšolske vzgoje od veljavnosti tega sklepa. Višina plačila staršev
se določi na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za program v
vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 – UPB, 79/08, 119/08, 102/09,
62/10 – ZUJPS) in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS,
št. 97/03, 77/05 in 120/05).
Cena programa ne vključuje plenic in robčkov, ter 10 %
subvencij občine.
2. člen
Dnevni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov, znašajo 1,60 €. Za čas, ko je otrok odsoten, se cena
programa zniža za stroške neporabljenih živil za vsak dan
odsotnosti, v sorazmernem deležu s plačilom, določenim z
odločbo o višini plačila za program vrtca.
Dobljena razlika je podlaga za izračun plačila staršev in
plačila razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev,
ki ga krije občina zavezanka. Pri izračunavanju odsotnosti se
upošteva dejanska odsotnost dni v mesecu.
3. člen
Cena programa za otroke, ki obiskujejo kombinirani oddelek, se obračunava glede na starost otrok. Sprememba se
upošteva s prvim dnem naslednjega meseca, po dopolnjeni
starosti treh let.
4. člen
Starši otrok, za katere je Občina Šmarješke Toplice dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko enkrat letno uveljavijo dodatno olajšavo oziroma rezervacijo v primeru, ko gre
za napovedano najmanj enomesečno in največ dvomesečno
neprekinjeno odsotnost otroka v času od 1. junija do 30. septembra.
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Plačilo staršev v tem primeru znaša 50 % njim določenega
prispevka plačila programa vrtca. O odsotnosti starši obvestijo
vrtec najpozneje 15 dni pred nastopom odsotnosti. Poračun se
izvede pri obračunu oskrbnine za mesec, v katerem se neprekinjena odsotnost zaključi.
To pravico lahko v breme proračuna Občine Šmarješke
Toplice uveljavijo tudi starši s stalnim bivališčem v naši občini,
katerih otroci so vključeni v javne vrtce v drugih občinah, če je
skladno z določitvami teh občin le-to možno uveljavljati.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Šmarješke
Toplice po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavljajo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih
dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v
tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno
programa.
5. člen
Za neprekinjeno odsotnost otroka nad 30 dni zaradi bolezni lahko starši uveljavljajo rezervacijo v višini 30 % njim
določenega prispevka plačila programa vrtca otrok. Vloga za
rezervacijo s priloženim zdravniškim potrdilom oziroma izvidi
specialističnih preiskav se odda na Občino Šmarješke Toplice,
v mesecu, ko nastane odsotnost.

Št.

8. člen
Izpis otroka iz vrtca je možen le s prvim dnem naslednjega meseca v primeru, da je izpisnica oddana najkasneje do
15. v mesecu.
9. člen
Delovni program vrtca traja 9 ur. Vsaka ura nad 9 ur prisotnosti otroka v vrtcu se staršem obračuna v vrednosti 4,50 €.
Hkrati to velja tudi za vsako začeto uro prisotnosti otroka v vrtcu
po poslovnem času.
10. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sonček
pri Osnovni šoli Šmarjeta št. 032-0016/2008-5 z dne 12. 12.
2008.

II.
Pri nepremičnini iz prve točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica na ime Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice, matična številka 2241161, z
zaznambo, da je nepremičnina grajeno javno dobro.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 381-0002/2011
Šmarjeta, dne 27. septembra 2011
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

TOLMIN
3266.

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice
(Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 9. redni seji dne 27. 9. 2011 sprejel

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Tolmin za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB4), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10)
in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09,
17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 9. seji dne 20. septembra 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Tolmin za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2011 (Uradni
list RS, št. 25/11) se četrti odstavek 3. člena spremeni tako, da
se glasi:
»(4) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.

70

71

3265.

9933

I.
Vzpostavi se status javnega dobra na nepremičnini parceli št. 1529/3, k.o. 1462 – Zbure, ID znak 1462-1529/3-0 (ID
5839532).

Št. 032-0009/2011-23
Šmarjeta, dne 28. septembra 2011
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

Stran

SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra

6. člen
Cena za otroke s posebnimi potrebami, integrirane v
redne oddelke, je za starše enaka ceni programa skupine, v
katero je otrok vključen. Dodatne stroške, ki izhajajo iz odločbe o usmeritvi (ure dodatne strokovne pomoči, stroški dela
spremljevalcev gibalno oviranim otrokom, dodatni materialni
stroški) krije občina.
7. člen
Če v vrtcu nastane strošek, ki se po pravilniku šteje kot
element, ki ne sodi v ceno vrtca, mora občina zagotoviti sredstva za pokritje le-tega.
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BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+74+78)
TEKOČI PRIHODKI(70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

v EUR
Proračun 2011
12.931.408,38
10.778.403,28
8.834.108,37
8.031.872,00
495.925,00
306.311,37
1.944.294,91
1.710.086,27
2.000,00
10.250,00
5.700,00

Stran

72

74

9934 /

Št.
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714 Drugi nedavčni prihodki

216.258,64

KAPITALSKI PRIHODKI

265.311,07

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

77.319,76

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmet. dolgor. sredstev

187.991,31

TRANSFERNI PRIHODKI

1.887.694,03

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.847.694,03

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40

TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
409 Sredstva, izločena v rezerve

41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

42

43

B.

75

44

Uradni list Republike Slovenije

40.000,00
13.784.417,22
3.024.375,79
552.642,77
90.034,00
2.170.317,47
211.381,55
4.665.132,49
107.661,00
1.989.199,96
316.354,18

413 Drugi tekoči domači
transferi

2.251.917,35

INVESTICIJSKI ODHODKI

5.667.703,24

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

5.667.703,24

INVESTICIJSKI TRANSFERI

427.205,70

431 Investicijski tansferi prav. in fizič.
osebam, ki niso pror. upor.

110.500,00

432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom

316.705,70

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)
(I. – II.)
(prih.- odh.)

– 853.008,84

III./1 PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(I. – 7102) (II. – 403 – 404)

– 870.835,84

III./2 TEKOČI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (70+71) – (40+41))

3.088.895,00

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

9.559,68

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV

9.559,68

750 Prejeta vračila danih posojil

1.999,68

752 Sredstva kupnin iz naslova
privatizacije

7.560,00

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

2.268,00

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

2.268,00

442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije

2.268,00

VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)
C.
50

55

7.291,68

RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0,00

ZADOLŽEVANJE

0,00

500 Domače zadolževanje

0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

0,00

ODPLAČILA DOLGA

0,00

550 Odplačila dolga

0,00

IX. SPREMEMBA STANJA
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

– 845.717,16

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

0,00

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX)

853.008,84

XII. STANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2010

845.717,16
«

2. člen
(1) V prvem odstavku 8. člena se pika v 11. točki nadomesti z vejico.
(2) V prvem odstavku 8. člena se doda 12. točka, ki se
glasi:
»12. prihodki iz naslova koncesijske dajatve za posek in
prodajo lesa, ki se namenijo za izvajanje ukrepov za gradnjo
infrastrukture lokalnega pomena.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0012/2010
Tolmin, dne 21. septembra 2011
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

3267.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Tolmin za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB4), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10)
in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09,
17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 9. seji dne 20. septembra 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Tolmin za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2012 (Uradni
list RS, št. 25/11) se četrti odstavek 3. člena spremeni tako, da
se glasi:
»(4) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

Uradni list Republike Slovenije
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Št.

v EUR

Skupina/Podskupina kontov

Proračun 2012

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

12.432.113,89

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

10.658.543,53

70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček

8.801.716,00
8.053.291,00

703 Davki na premoženje

495.925,00

704 Domači davki na blago in storitve

252.500,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

1.856.827,53
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Stran

III./1 PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(I. – 7102) (II. – 403 – 404)
III./2 TEKOČI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (70+71) – (40+41)

9935

– 24.817,68
2.957.783,25

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

9.129,68
9.129,68

750 Prejeta vračila danih posojil

1.999,68

752 Sredstva kupnin iz naslova
privatizacije

7.130,00

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

2.139,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

2.139,00

113.688,61

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

2.139,00

13.408,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmet. dolgor. sredstev

100.280,61

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

6.990,68

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
409 Sredstva, izločena v rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski tansferi prav. in fizič.
osebam, ki niso pror. upor.
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I. – II.) (prih.- odh.)

1.708.498,91
2.000,00
10.250,00
5.700,00
130.378,62

1.659.881,75
1.361.319,75
298.562,00
12.439.104,57
2.995.400,26
546.212,63
89.387,00
2.138.003,63
221.797,00
4.705.360,02

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0,00

50 ZADOLŽEVANJE

0,00

500 Domače zadolževanje

0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

0,00

55 ODPLAČILA DOLGA

0,00

550 Odplačila dolga

0,00

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

0,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

0,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)

6.990,68

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2011

107.912,00
2.010.201,06
315.467,77
2.271.779,19
3.622.354,25
3.622.354,25
1.115.990,04
90.500,00
1.025.490,04

– 6.990,68

0,00
«

2. člen
(1) V prvem odstavku 8. člena se pika v 11. točki nadomesti z vejico.
(2) V prvem odstavku 8. člena se doda 12. točka, ki se
glasi:
»12. prihodki iz naslova koncesijske dajatve za posek in
prodajo lesa, ki se namenijo za izvajanje ukrepov za gradnjo
infrastrukture lokalnega pomena.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0012/2010
Tolmin, dne 21. septembra 2011
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

Stran

9936 /

Št.
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VLADA

BREZOVICA
3268.

Obvezna razlaga 51. člena Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za planske
celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje
Gorice

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni
list RS, št. 104/09)

RAZGLAŠAM OBVEZNO RAZLAGO
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
planske celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice,
Notranje Gorice
(Uradni list RS, št. 87/06, 101/06 – popr.,15/09 in
58/11)
Št. izv. 37/2011
Brezovica, dne 30. septembra 2011
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni
list RS, št. 104/09) in 59. člena Poslovnika Občinskega sveta
Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 80/10) je Občinski svet
Občine Brezovica na korespondenčni seji, ki je bila 29. in
30. septembra 2011, sprejel

3269.

Uredba o enkratni pomoči ribičem, ki imajo
dovoljenje za gospodarski ribolov in so izvajali
gospodarski ribolov v letu 2010

Na podlagi drugega odstavka 35. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o enkratni pomoči ribičem, ki imajo dovoljenje
za gospodarski ribolov in so izvajali gospodarski
ribolov v letu 2010
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa pogoje in merila, ki jih morajo
izpolnjevati upravičenci za dodelitev enkratne pomoči ribičem, ki imajo dovoljenje za gospodarski ribolov in so izvajali
gospodarski ribolov v letu 2010 (v nadaljnjem besedilu: enkratna pomoč), upravičence ter postopek dodelitve pomoči
in nadzor nad porabo dodeljenih sredstev.
(2) Sredstva se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (ES)
št. 875/2007 z dne 24. julija 2007 o uporabi členov 87 in 88
Pogodbe ES za pomoč de minimis v ribiškem sektorju in o
spremembah Uredbe (ES) št. 1860/2004 (UL L št. 193 z dne
25. 7. 2007, str. 6).
2. člen

OBVEZNO RAZLAGO
51. člena Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za planske celote V10 Brezovica, Vnanje
Gorice, Notranje Gorice
(Uradni list RS, št. 87/06, 101/06 – popr.,15/09
in 58/11)
1.
Določbe prvega odstavka 51. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V10 Brezovica,
Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 87/06,
101/06 – popr.,15/09 in 58/11), se razlagajo in razumejo
tako:
»da so energetski objekti lahko tudi objekti z dejavnostjo
35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro – le podrazred
35.119 v skladu s predpisom o standardni klasifikaciji dejavnosti, ter da se gradnja energetskih objektov razreda – CC-SI
35119 predpisa o klasifikaciji stavb lahko gradi na celotnem
območju planskih celot, med katere spadajo tudi planske celote, ki so namenjene območju za gradnjo stanovanjskih stavb
z morfološko enoto z oznako 2.«
2.
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati takoj ko jo je potrdil Občinski svet
Občine Brezovica.
Št. izv. 37/2011
Brezovica, dne 30. septembra 2011
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

(finančna sredstva)
Za izvajanje ukrepa enkratne pomoči se v letu 2011 zaradi izrazitega slabšanja ekonomskih razmer namenijo sredstva iz proračuna Republike Slovenije v višini do 100.000,00
eurov.
3. člen
(upravičenci in pogoji za pridobitev sredstev)
(1) Do sredstev iz prejšnjega člena so lahko upravičene:
– pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so
registrirane in opravljajo dejavnost gospodarskega ribolova,
– samostojni podjetniki s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so registrirani in opravljajo dejavnost
gospodarskega ribolova, in
– fizične osebe, ki so vpisane v evidenco ribičev – fizičnih oseb, ki jo vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) in imajo stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka do sredstev iz prejšnjega člena niso upravičena podjetja v težavah,
v skladu s točko 2.1 Smernic Skupnosti o državni pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C
št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2; v nadaljnjem besedilu:
Smernice).
(3) Oseba iz prvega odstavka tega člena mora izpolnjevati naslednje pogoje za pridobitev enkratne pomoči:
– biti mora lastnik ali solastnik vsaj enega ribiškega plovila, ki je registrirano za namen gospodarskega ribolova,
– za vsaj eno plovilo iz prejšnje alineje mora biti izdano
veljavno dovoljenje za gospodarski ribolov in
– je v letu 2010 izpolnila in oddala vsaj 45 ladijskih
dnevnikov za plovila, ki jih je imela v lasti ali solasti.

Uradni list Republike Slovenije
(4) Ne glede na tretjo alinejo prejšnjega odstavka lahko
oseba iz prvega odstavka tega člena, ki je bila v letu 2010
član posadke na drugem ribiškem plovilu, ki izpolnjuje pogoj
iz tretje alineje prejšnjega odstavka in je sama plačevala obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost,
upravičenost do enkratne pomoči dokazuje s kopijami izstavljenih računov o skupnem ribolovu in dokazili o plačilu
teh računov.
4. člen
(izračun in merila za omejitev višine pomoči)
(1) Pri izračunu višine pomoči za posameznega upravičenca se upošteva število članov posadke ribiškega plovila,
ki so bili pri upravičencu zaposleni v letu 2010, oziroma je bil
upravičenec samozaposlen v letu 2010 in je za njih oziroma
zase plačeval obveznosti iz naslova prispevkov za socialno
varnost.
(2) Na posameznega člana posadke iz prejšnjega odstavka, ki je bil zaposlen in so bile zanj plačane obveznosti iz
naslova prispevkov za socialno varnost za obdobje od 1. 1.
2010 do 31. 12. 2010, pripada upravičencu enkratna pomoč
v višini 2.000,00 eurov.
(3) V primeru, da je bil član posadke iz prvega odstavka
tega člena zaposlen le del leta 2010, upravičencu glede na
število dni zaposlitve pripada sorazmerni delež enkratne
pomoči.
(4) Če izračunana enkratna pomoč skupaj z drugimi pomočmi de minimis, ki jih je upravičenec prejel v zadnjih treh
proračunskih letih, preseže 30.000,00 eurov, se upravičencu
dodeli le del enkratne pomoči, ki skupaj s pomočmi de minimis, ki jih je upravičenec prejel v zadnjih treh proračunskih
letih, ne preseže 30.000,00 eurov.
(5) Ministrstvo predhodno preveri višino že dodeljene
in izplačane pomoči de minimis v zadnjih treh proračunskih
letih za posameznega upravičenca v centralni evidenci, ki
jo vodi pristojni organ za spremljanje državnih pomoči v
ribištvu.
(6) Ministrstvo izvede izračun v skladu s tem členom
ter izplača pomoč na transakcijski račun upravičenca v enkratnem znesku.
(7) Skupno s pomočjo de minimis po tej uredbi se v
zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna
pomoč, če bi takšna kumulacija presegla intenzivnost pomoči, ki so določene po drugih predpisih.
5. člen
(vloga za izplačilo enkratne pomoči)
(1) Vloga za izplačilo enkratne pomoči (v nadaljnjem
besedilu: vloga) mora vsebovati naslednje podatke oziroma
priloge:
– osebno ime in naslov oziroma naziv, sedež in zakonitega zastopnika vlagatelja,
– davčno številko vlagatelja,
– matično številko vlagatelja (le za pravne osebe in
samostojne podjetnike posameznike),
– številko transakcijskega računa in naziv banke,
– seznam zaposlenih oseb (članov posadke) in čas
trajanja njihove zaposlitve, za katere vlagatelj uveljavlja
enkratno pomoč,
– pisno izjavo, da je vlagatelj dejansko izplačal plače
zaposlenim iz prejšnje alineje za obdobje iz prejšnje alineje,
skladno z določbami zakona, ki ureja delovna razmerja,
– pisno izjavo, da je vlagatelj za zaposlene iz pete
alineje tega odstavka poravnal vse zapadle obveznosti iz
naslova prispevkov za socialno varnost,
– pisno izjavo o kakršni koli drugi pomoči de minimis, ki
jo je upravičenec prejel v zadnjih treh proračunskih letih,
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– pisno izjavo, da vlagatelj ni podjetje v težavah v skladu s točko 2.1 Smernic in
– pisno izjavo, da lahko ministrstvo pridobi vse podatke
in dokazila, ki vplivajo na odločitev o vlogi in jih v uradni evidenci vodijo upravni in drugi državni organi, organi lokalnih
skupnosti in nosilci javnih pooblastil.
(2) Če izjava iz desete alineje prejšnjega odstavka ni
priložena, mora vlagatelj k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– ustrezne ladijske dnevnike, pridobljene od Zavoda za
ribištvo Slovenije,
– dovoljenje za gospodarski ribolov,
– potrdilo Davčne uprave Republike Slovenije o plačilu
vseh zapadlih obveznosti iz naslova prispevkov za socialno
varnost,
– izpis Uprave Republike Slovenije za pomorstvo o registraciji ribiškega plovila za namen gospodarskega ribolova,
– izpisek iz sodnega registra (za pravne osebe),
– priglasitveno listino, da vlagatelj opravlja dejavnost
kot samostojni podjetnik posameznik (za samostojne podjetnike posameznike),
– odločbo ministrstva, na podlagi katere ima status
ribiča – fizične osebe (za ribiče – fizične osebe).
6. člen
(vložitev vloge)
Vlagatelj vlogo skupaj z dokazili iz prejšnjega člena najkasneje do 20. oktobra 2011 pošlje na naslov: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000
Ljubljana, ali jo osebno vloži v vložišču ministrstva.
7. člen
(izračun enkratne pomoči)
Za vse popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena te uredbe, ministrstvo izvede izračun enkratne pomoči
za posameznega upravičenca. Znesek enkratne pomoči za
posameznega upravičenca se izračuna tako, da se dobljene
vrednosti za posamezne člane posadke, ob upoštevanju
drugega in tretjega odstavka 4. člena te uredbe, seštejejo. V
primeru, da izračunana vsota enkratne pomoči za vse upravičence, ob upoštevanju četrtega odstavka 4. člena te uredbe,
preseže sredstva iz 2. člena te uredbe, se izračunani znesek
enkratne pomoči za posamezne upravičence proporcionalno
zniža, tako da nova skupna vsota vseh enkratnih pomoči, ob
upoštevanju četrtega odstavka 4. člena te uredbe, ne preseže razpoložljivih sredstev iz 2. člena te uredbe.
8. člen
(neizpolnitev ali kršitev obveznosti)
Prejemnik sredstev, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, mora
vrniti v proračun Republike Slovenije vsa že prejeta sredstva
po tej uredbi, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev.
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-20/2011
Ljubljana, dne 29. septembra 2011
EVA 2011-2311-0107
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo
električne energije na delu vodnega telesa
reke Save od Ježice do Suhadola

Na podlagi 139. člena Zakona o vodah (Uradni list RS,
št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1 in
57/08) in 165. 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 spremembah in dopolnitvah Uredbe
o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo
električne energije na delu vodnega telesa
reke Save od Ježice do Suhadola
1. člen
V Uredbi o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice
do Suhadola (Uradni list RS, št. 121/04 in 83/06) se v naslovu
beseda »delu« nadomesti z besedo »delih«.
2. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli
koncesijo na naslednjih delih vodnega telesa reke Save od
zgornje kote 307,30 m.n.v do spodnje kote 192,3 m.n.v (v nadaljnjem besedilu: srednja Sava) za rabo vode za proizvodnjo
električne energije v hidroelektrarnah:
Dela vodnega telesa
srednje Save
Kota zgornje vode
(Hzg) in spodnje vode
(Hsp)
dela vodnega telesa
(m)

Občine, v katerih sta
dela vodnega telesa

Od Hzg = 307,30
do Hsp = 263,8 m.n.v

Medvode, Ljubljana,
Dol pri Ljubljani

Od Hzg = 263,8
do Hsp = 192,3 m.n.v

Ljubljana, Dol pri Ljubljani, Litija, Hrastnik,
Trbovlje, Zagorje, Laško

Padec
pri
Qsrl
(m)

43,5
71,5

(2) Območje koncesije je območje med kotama iz prejšnjega odstavka, ki ga sestavljajo vodna in priobalna zemljišča z vsemi objekti energetske ureditve in vodnimi objekti ter
napravami.
(3) Vplivno območje koncesije je poplavno območje
izven območja koncesije s pripadajočimi objekti, ki je trajno
ogroženo zaradi škodljivega delovanja voda, med kotama iz
prvega odstavka tega člena.
(4) Potencialna energija vode, ki je razpoložljiva za proizvodnjo električne energije, se za posamezno hidroelektrarno
določi v koncesijski pogodbi na podlagi višinskih kot.
(5) Potencialna energija vode, ki je razpoložljiva za proizvodnjo električne energije, se na podlagi projekta izvedenih
del določi v aneksu h koncesijski pogodbi.«.

sita:

3. člen
V 2. členu se 3. in 4. točka spremenita tako, da se gla-

»3. Dela vodnega telesa srednje Save, za katera se
podeli koncesija, sta dela vodnega telesa med koto zgornje
vode in koto spodnje vode na srednji Savi iz tabele iz prejšnjega člena.

4. Potencialna energija dela vodnega telesa, izražena v
GWh, je energija, ki je v povprečju v obdobju koledarskega
leta razpoložljiva za proizvodnjo električne energije v porečju
koncesije, ki je del porečja vodnega telesa reke Save, ki
prispeva h Qsrl vodnega telesa reke Save v območju koncesije.«.
4. člen
V tretjem odstavku 4. člena se šesta alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– poplavno varnost novih in obstoječih objektov in
naprav na celotnem vplivnem območju koncesije, tako med
samo gradnjo kot tudi v času trajanja koncesije, za pretok
100-letnih visokih voda,«, v trinajsti alineji pa se za besedo
»koncesije« pika nadomesti z vejico in doda nova štirinajsta
alineja, ki se glasi:
»– ukrepe za doseganje dobrega ekološkega potenciala.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ukrepi in pogoji iz prejšnjega odstavka se določijo v postopku celovite presoje vplivov na okolje v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo okolja, za območje koncesije in v
državnem prostorskem načrtu. Ukrepi in pogoji se podrobneje
določijo v soglasjih in gradbenih dovoljenjih.«.
Za četrtim odstavkom se doda novi peti odstavek, ki se
glasi:
»(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za prostorsko zaključeno območje lahko pripravi državni prostorski
načrt tudi za posamezno hidroelektrarno ali fazo v skladu z
zakonom, ki ureja umeščanje prostorskih ureditev državnega
pomena v prostor, pri čemer se upoštevajo vplivi na okolje za
območje koncesije.«.
5. člen
V drugem odstavku 8. člena se za besedilom »Ljubljani,«
doda besedilo »Medvode,«.
6. člen
V drugem in tretjem odstavku 9. člena se črta beseda
»javno«.

set«.

7. člen
V 12. členu se beseda »pet« nadomesti z besedo »de-

8. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Znesek akontacije je enak zadnjemu plačilu za koncesijo, povečanem ali zmanjšanem sorazmerno odstotku
spremembe cene za 1 kWh električne energije, ki jo določi
Javna agencija Republike Slovenije za energijo v skladu z
Uredbo o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih
naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo (Uradni list RS,
št. 83/09).«.
9. člen
Priloga se črta.
10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-44/2011
Ljubljana, dne 29. septembra 2011
EVA 2010-2511-0175
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3271.

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina na geografskem
območju Občine Vrhnika

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo,
70/08 in 37/11) ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo z dne 19. 9. 2011, Javno podjetje Komunalno
podjetje Vrhnika, d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja
zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika,
izdaja

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Vrhnika
1. člen
S tem aktom se določa osnovno ceno za distribucijo in
omrežnino za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega
plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina
glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
2. člen
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Vrhnika, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,1129 €/Sm3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno
skupino na mesec znaša:

Odjemna skupina

Variabilni
del

Fiksni del

CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

Pavšal (€/mesec)

CDK1

0-200

2,5000

0,0278

CDK2

201-500

2,5000

0,0278

CDK3

501-1.500

2,5000

0,0278

CDK4

1.501-2.500

2,5000

0,0278

CDK5

2.501-4.500

2,5000

0,0278

CDK6

4.501-10.000

0,0000

0,2500

0,0190

CDK7

10.001-30.000

0,0000

0,2500

0,0190

CDK8

30.001-70.000

0,0000

0,2500

0,0190

CDK9

70.001-100.000

0,0000

0,0000

CDK10
CDK11

Cena moči (€/kW)

Cena zmogljivosti
((€/(Sm3/dan))/leto)

Cena porabe
(€/Sm3)

0,3000

0,0150

100.001-200.000

0,2950

0,0150

200.001-600.000

0,2950

0,0150
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Odjemna skupina
CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

CDK12

Variabilni
del

Fiksni del
Cena zmogljivosti
((€/(Sm3/dan))/leto)

Cena porabe
(€/Sm3)

600.001-1.000.000

0,2950

0,0150

CDK13

1.000.001-5.000.000

0,2950

0,0150

CDK14

5.000.000-15.000.000

0,2950

0,0150

CDK15

Nad 15.000.000

0,2950

0,0150

Pavšal (€/mesec)

Cena moči (€/kW)

5. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski
operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik
merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (VU), znaša 1,2500
€/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi`) se
izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika (Uradni list RS,
št. 138/06).
8. člen
Ta akt začne veljati začne 1. oktobra 2011.
Št. 1/12-260/11
Vrhnika, dne 8. septembra 2011
EVA 2011-2111-0083
Javno podjetje
Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
Direktorica
mag. Brigita Šen Kreže l.r.
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3225.
3226.

3227.
3228.
3229.
3230.
3231.
3232.
3233.
3234.
3235.
3236.
3237.

3269.
3270.

3238.

3239.
3240.
3241.
3242.
3243.

3244.
3271.

3245.

DRŽAVNI ZBOR

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Sveta za
elektronske komunikacije
Sklep o izvolitvi člana arbitražnega sodišča, katerega naloga je določitev poteka meje med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško na kopnem in morju, stika Republike Slovenije z odprtim morjem in
režima za uporabo ustreznih morskih območij ter
izrek razsodbe v sporu
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega
sodišča v Celju
Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega
sodišča v Kopru
Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega
in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v
delovnih sporih
Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega
in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v
socialnih sporih
Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega
sodišča v Mariboru

OBČINE
9879

KOBARID
9879
9879
9880
9880
9880
9880
9880

3246.
3247.

9881

3249.

Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto
2011
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora za ureditvena območja za poselitev, ki
so namenjena centralnim dejavnostim (območja
planskih celot KC-42, KC-45, KC-41, KC-41/1, KC41/2, KC-46, KC-53, KC-52, KC-50, KC-48, KC-49,
KC-51, KC-42/1, KC-49, KC-55, KC-54, KC-56)
Sklep o pristojbini za uporabo privezov v pristaniščih na območju Mestne občine Koper
Sklep o razveljavitvi sklepa Občinskega sveta Mestne občine Koper št. 382-303/97
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena

3251.
3252.
3253.

9936

9938
3255.

9883

3256.

9893

3257.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika

3258.

9901

3260.
9901

9915
9916
9917

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj

9918

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo na območju Mestne
občine Murska Sobota (uradno prečiščeno besedilo)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za toplovod v območju državnega prostorskega
načrta pri farmi Jezera v k.o. Rakičan
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega
kompleksa Mesne industrije Pomurka – Gabariti)
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Pokrajinski muzej Murska Sobota

9918
9924

9927
9927

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta Nad Rupo PL 10 – del
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
tekstualnega dela Občinskega prostorskega načrta
Občine Postojna

9928
9929

PUCONCI
9939

3261.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Hierarhija pravil davčnega proučevanja in svetovanja preizkušenih davčnikov

9914

POSTOJNA
3259.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

9907

MURSKA SOBOTA

9882

9899
9899

9907

KRANJ
3254.

MINISTRSTVA

Pravilnik o monitoringu fizikalno-kemijskih lastnosti
tekočih goriv
Pravilnik o spremembah Pravilnika o odvzemu
osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in
volka (Canis lupus) iz narave
Pravilnik o spremembah Pravilnika o osebni varovalni opremi
Odredba o številu mest državnih tožilcev
Minimalno zajamčena donosnost na vplačano čisto
premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za
mesec september 2011

9906

KOPER

9881

9882

9905

KOČEVJE
Cenik storitev oskrbe s toploto iz distribucijskega
omrežja

3250.

9882

Odlok o podeljevanju priznanj in nagrad Občine
Kobarid (uradno prečiščeno besedilo)
Odlok o razglasitvi enote EŠD 29525, Jevšček
– Nježna hiša za kulturni spomenik lokalnega pomena

3248.

9881

VLADA

Uredba o enkratni pomoči ribičem, ki imajo dovoljenje za gospodarski ribolov in so izvajali gospodarski ribolov v letu 2010
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne
energije na delu vodnega telesa reke Save od
Ježice do Suhadola
Sklep o imenovanju generalnega konzula Republike Slovenije v Monoštru

BREZOVICA
3268.

9903

Odlok o spremembah Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci

9929

SODRAŽICA
3262.

Odlok o vaških odborih

9930

Stran

9942 /
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ŠMARJEŠKE TOPLICE
3263.
3264.
3265.

Rebalans (I) proračuna Občine Šmarješke Toplice
za leto 2011
Sklep o določitvi cene programov v Osnovni šoli
Šmarjeta – Vrtec Sonček
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra

9931
9932
9933

TOLMIN
3266.
3267.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2012

9933
9934

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 76/11
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Javne dražbe

2249
2266

Razpisi delovnih mest
Druge objave

2277
2280

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin
Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Sodni preizkusi menjalnih razmerij
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

2286
2287
2287
2289
2290
2290
2290
2290
2292
2292
2293
2294
2294
2294
2297

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktorica mag. Špela Munih Stanič • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje
1. 1. do 31. 12. 2011 je 350 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan
8,5% DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana,
Dunajska cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 425 14 19, računovodstvo (01) 200 18 60,
naročnine (01) 425 23 57, telefaks (01) 200 18 25, prodaja (01) 200 18 38, preklici (01) 425 02 94, telefaks (01) 425 14 18, uredništvo
(01) 425 73 08, uredništvo (javni razpisi …) (01) 200 18 32, uredništvo – telefaks (01) 425 01 99 • Internet: www.uradni-list.si
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