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PREDSEDNIK REPUBLIKE
4419.

Ukaz o sklicu prve seje Državnega zbora
Republike Slovenije

Na podlagi tretjega odstavka 81. člena Ustave Republike
Slovenije izdajam

UKAZ
o sklicu prve seje Državnega zbora
Republike Slovenije
Sklicujem Državni zbor Republike Slovenije, ki naj se
sestane na prvi seji,
v sredo, 21. decembra 2011 ob 10.00 uri,
v veliki dvorani Državnega zbora
Republike Slovenije.
Št. 003-01-1/2011-1
Ljubljana, dne 16. decembra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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MINISTRSTVA
4420.

Pravilnik o določitvi območij, ki so primerna za
ekološko čebelarjenje

Na podlagi 8. člena in drugega odstavka 72. člena Zakona
o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o določitvi območij, ki so primerna
za ekološko čebelarjenje
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik podrobneje določa območja, ki so primerna za ekološko čebelarjenje, za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS)
št. 2092/91 (UL L št. 189/07 z dne 20. 7. 2007, str. 1), zadnjič
spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 967/2008 z dne 29. septembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 834/2007 o ekološki
pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov (UL L št. 264 z dne
3. 10. 2008, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 834/2007/ES)
in Uredbe Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008
o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (UL
L št. 337/08 z dne 18. 9. 2008, str.1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (ES) št. 426/2011 z dne 2. maja 2011 o
spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil
za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi
in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave,
označevanja in nadzora (UL L št. 113 z dne 3. 5. 2011, str. 1), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 889/2008/ES).
2. člen
(določitev območij)
(1) Za ekološko čebelarjenje so primerna vsa območja,
razen območij, določenih v drugem odstavku tega člena in
označenih na Karti neprimernih območij za ekološko čebelarjenje v merilu 1: 250 000 pri formatu izpisa A0 (v nadaljnjem
besedilu: karta), ki je Priloga 1 tega pravilnika in je objavljena na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) http://rkg.gov.
si/GERK/viewer.jsp.
(2) Območja, ki niso primerna za ekološko čebelarjenje,
so:
– kilometrski pasovi levo in desno od roba cestnega sveta
avtocest in hitrih cest, ki so v skladu s predpisom, ki ureja status
in kategorizacijo javnih cest, kategorizirane kot avtoceste in
hitre ceste (v nadaljnjem besedilu: avtoceste);
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– odlagališča odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja
odlaganje odpadkov na odlagališčih (v nadaljnjem besedilu:
odlagališča odpadkov);
– druga območja, ki niso primerna za ekološko čebelarjenje (v nadaljnjem besedilu: druga območja).
3. člen
(kilometrski pasovi)
Za ekološko čebelarjenje niso primerna območja po en
kilometer levo in desno od robov cestnega sveta avtocest.
4. člen
(odlagališča odpadkov)
(1) Odlagališča odpadkov so lokacije s premerom šest
kilometrov, ki zajemajo trikilometrska območja oddaljenosti od
središča odlagališč odpadkov.
(2) Lokacije odlagališč odpadkov so prikazane v preglednici, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
5. člen
(druga območja)
(1) V skladu s tem pravilnikom se med druga območja
štejejo geografsko strnjena območja, omejena s posameznimi
zemljepisnimi kraji ali referenčnimi točkami, ki zajemajo:
– strnjena mestna naselja, vključno s kilometrsko oddaljenostjo od strnjenih mestnih naselij,
– industrijska središča, vključno s trikilometrsko oddaljenostjo od industrijskih središč, in
– druga območja, ki zaradi vplivov urbanizma in industrije
ne izpolnjujejo pogojev za ekološko čebelarjenje v skladu z
Uredbo 834/2007/ES in Uredbo 889/2008/ES.
(2) Lokacije drugih območij so navedene na seznamu, ki
je kot Priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
6. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določitvi območij v Republiki Sloveniji, ki so primerna za
ekološko čebelarjenje (Uradni list RS, št. 52/03).
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012.
Št. 007-542/2010
Ljubljana, dne 13. decembra 2011
EVA 2009-2311-0132
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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PRILOGA 2:
Lokacije odlagališþ odpadkov:
Zap. številka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

IME ODLAGALIŠýA
BARJE (IV, V POLJE)
BOýNA - PODHOM
BUKOVŽLAK
CERO GAJKE (1c in 1d)
CERO SK
CERO ŠPAJA DOLINA
ýRNEýE
DOB
DOBRAVA
DOGOŠE
DOLGA POLJANA
DOLGA VAS
DRAGA
DRAGONJA
DVORI
GLOBOKO
GORTINA- MUTA
IZOLA
JELŠANE
KAMNOLOM ZAGORJE
KOVOR
LESKOVEC
LOKOVICA
MALA GORA
MALA MEŽAKLA
MISLINJSKA DOBRAVA
MOZELJ
NEŽA
OSTRI VRH
PRAGERSKO
PUCONCI
RAKEK- PRETRŽJE
RASKOVEC
SEŽANA
STARA GORA
STARA VAS
STRENSKO
ŠIRJAVA
TENETIŠE
TUNCOVEC
UNIýNO
VELENJE
VOLýE
VRANOVIýI

GK_Y
459680
490252
525132
570456
534842
477801
499505
471458
587863
554007
416670
612440
451044
396423
410185
502366
512287
396525
443371
499830
444220
521574
489573
480784
425495
509257
493662
505196
440298
551409
589576
448129
429672
410695
398653
439803
516339
488866
449623
552248
511922
509060
401382
517792

GK_X
97617
128739
121504
142219
132709
89877
161303
110921
141813
153686
81154
161069
112048
35216
43003
86998
161568
43018
38266
108890
132465
74805
156311
67781
144146
146636
50391
111933
88961
137911
175121
75323
95479
64773
88914
68175
110265
102659
127034
121548
111826
136445
115566
49275

Opomba: Gauss-Kruegerjevi koordinati GK Y in GK X v zgornji preglednici pomenita
natanþno in središþno lego odlagališþa odpadkov.
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Priloga 3:
Seznam drugih obmoþij, ki ne izpolnjujejo pogojev za ekološko þebelarjenje:
1.

obmoþje Kidriþevega, doloþeno z ravnimi þrtami med naslednjimi geografskimi
oznaþbami: Slovenja vas – Starošnice – Cirkovce – Dragonja vas – Pleterje –
Župeþja vas – Lovrenc – Apaþe – Draženci – Hajdina – Hajdoše – Slovenja vas;

2.

obmoþje Ruš, doloþeno z ravnimi þrtami med naslednjimi geografskimi oznaþbami:
Mašat (kota 433; Bistrica) – Lavce – Lorbekov vrh – Plazovnik – Globokarjev vrh –
Podlogar (kota 321) – Sv. Janž – Lipuž (kota 493) – Tiþnica – Mašat (kota 433;
Bistrica);

3.

obmoþje Murske Sobote, doloþeno z ravnimi þrtami med naslednjimi geografskimi
oznaþbami: Nemþavci – Polana – ýernelavci – Krog – Noršinci – Nemþavci;

4.

obmoþje Ptuja, doloþeno z ravnimi þrtami med naslednjimi geografskimi oznaþbami:
Podvinci – Spuhlja – Sp. Hajdina – Orešje – Meniški Lesovi (Mestni vrh) – Podvinci;

5.

obmoþje Maribora, doloþeno z ravnimi þrtami med naslednjimi geografskimi
oznaþbami: Dogoše – Zrkovci – Košaki – Raþji dvor – Limbuš – Zg. Radvanje –
Betnava (grad) – Dogoše;

6.

obmoþje Krškega, doloþeno z ravnimi þrtami med naslednjimi geografskimi
oznaþbami: Žadovinek – Brege – Zg. Obrež – Trška gora – Žadovinek;

7.

obmoþje Celja, doloþeno z ravnimi þrtami med naslednjimi geografskimi oznaþbami:
Grajski hrib – Zg. Peþovje – Maldajev vrh – Šmiklavž pri Škofji vasi – Vreþarjev hrib
– Anski vrh – Grajski hrib;

8.

obmoþje Velenja in Šoštanja, doloþeno z ravnimi þrtami med naslednjimi
geografskimi oznaþbami: Lom – Skorno pri Šoštanju – Koželj – Dobraþ – Škalske
Cirkovce – Metulov vrh – Lipovški vrh – Lom;

9.

obmoþje ýrne na Koroškem in Raven na Koroškem, doloþeno z ravnimi þrtami med
naslednjimi geografskimi oznaþbami: Stoparjev vrh – Šumahov vrh – Jesenik –
Dolga brda – Brinjeva gora – Koneþnikov vrh – Koplenov vrh – Volinjek – Pogorevc
(kota 1082) – Kavšakov vrh – Oražev vrh – Pekel – Stoparjev vrh;

10. obmoþje Kamnika, doloþeno z ravnimi þrtami med naslednjimi geografskimi
oznaþbami: V. Špica – Jeranovo – Podgorje – Volþji potok (Šuštar) – V. Špica;
11. obmoþje Trbovelj in Zagorja, doloþeno z ravnimi þrtami med naslednjimi
geografskimi oznaþbami: Vodena peþ (kota 1070) – Loška gora – Kincl (kota 579) –
Kopitnik – Vodiško (Sv. Miklavž) – Ostri vrh – Suhi hrib – Partizanski vrh – Kobiljek –
Kumat – Vodena peþ (kota 1070);
12. obmoþje Ljubljane, doloþeno z ravnimi þrtami med naslednjimi geografskimi
oznaþbami: Podsmreka – Lavrica – Golovec (kota 438) – Sostro – Deben vrh –
Kleþe pri Dolu – Ajdovšþina (kota 495) – Straški vrh (ýrnuþe) – Šmarna gora – V.
Trata (Šentvid; kota 518) – Podsmreka;
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13. obmoþje Ilirske Bistrice, doloþeno z ravnimi þrtami med naslednjimi geografskimi
oznaþbami: Kilovec – Breg (Starod; kota 694) – Breg (Šembije; kota 653) – Ahac –
Kilovec;
14. obmoþje Škofje Loke, doloþeno z ravnimi þrtami med naslednjimi geografskimi
oznaþbami: Stari grad – Mrtancova planina – Godešiþ – Vrh Soteske – Stari grad;
15. obmoþje Kranja, doloþeno z ravnimi þrtami med naslednjimi geografskimi
oznaþbami: Stražišþe – Šmarjetna gora – Polica – Rupa – Britof – Drulovka –
Stražišþe;
16. obmoþje Jesenic, doloþeno z ravnimi þrtami med naslednjimi geografskimi
oznaþbami: Kisovec – Vrše (Beljska Dobrava) – Ajdna – Lenþkov Špik – Suhi Vrh –
Bela peþ – Mali vrh nad planino Mežakljo (kota 1389) – Kisovec;
17. obmoþje Nove Gorice, doloþeno z ravnimi þrtami med naslednjimi geografskimi
oznaþbami: Solkan – Planinski dom Kekec – Pod Gradom – Grþna (kota 158) –
Liskur – Bazara – Vrtojba – Blok – po mejni þrti do Solkana;
18. obmoþje Kopra, doloþeno z ravnimi þrtami med naslednjimi geografskimi
oznaþbami: Dekani – Markovec – Prove (Žusterna) – sv. Nikolaj v Ankaranu –
Dekani;
19. obmoþje Novega mesta, doloþeno z ravnimi þrtami med naslednjimi geografskimi
oznaþbami: Hudo – Železni hrib (Škrjanþe; kota 221) – Poganški vrh – Mala Cikava
– cerkev sv. Janeza Krstnika v Maþkovcu – Velika Buþna vas – Hudo;
20. obmoþje Idrije, doloþeno z ravnimi þrtami med naslednjimi geografskimi oznaþbami:
Pšenk – Kobalove planine – Cajni vrh – Zagodov vrh – Pšenk;
21. obmoþje Laškega, doloþeno z ravnimi þrtami med naslednjimi geografskimi
oznaþbami: Zahum – Sp. Reþica – Radoblje – Lahomna (kota 414) – Zahum.
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Pravilnik o reševalcih iz vode

Na podlagi 13., 32. in 34. člena Zakona o varstvu pred
utopitvami (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 9/11) in 114. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10) izdaja ministrica za obrambo

PRAVILNIK
o reševalcih iz vode
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se določajo:
– psihofizične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati reševalec iz vode oziroma oseba, ki se želi usposobiti za reševanje
iz vode;
– vrste programov usposabljanja za reševanje iz vode (v
nadaljnjem besedilu: program usposabljanja);
– obseg in način izvajanja preizkusa usposobljenosti za
reševanje iz vode;
– pogoji za izdajanje pooblastil za izvajanje programov
usposabljanja.
(2) Psihofizične sposobnosti, vsebine, obseg preizkusa
usposobljenosti in pogoje za izvajanje programov usposabljanja za reševanje iz vode članov in pripadnikov gasilske, potapljaške in druge reševalne službe ter enot Civilne zaščite, ki
izvajajo zaščito in reševanje ob poplavah in drugih nesrečah na
vodah, se določijo v programih usposabljanja teh enot v skladu
s predpisi o usposabljanju na področju varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami, pri čemer se upoštevajo pogoji, določeni
s tem pravilnikom.
2. člen
(psihofizične sposobnosti)
(1) Kandidat za reševalca iz vode dokaže psihofizične
sposobnosti za opravljanje nalog reševalca iz vode, če:
– opravi predpisan zdravniški pregled;
– opravi preizkus iz znanja plavanja in plavalnih sposobnosti.
(2) Preizkus iz znanja plavanja in plavalnih sposobnosti
opravi kandidat za reševalca iz vode, če plava 200 m v času
največ štirih minut, pod vodo na razdalji 15 m in na mestu z
dvignjenimi rokami nad vodo najmanj eno minuto.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek opravi preizkus iz znanja
plavanja in plavalnih sposobnosti kandidat za reševalca iz vode
v bazenih z globino do 1,35 m, če plava 100 m v času največ
dveh minut in deset sekund ter pod vodo na razdalji 10 m.
(4) Preizkus iz znanja plavanja in plavalnih sposobnosti
opravi kandidat za reševalca iz vode na divjih vodah, če plava
200 m v času največ štirih minut in 25 m pod vodo.
(5) Za reševanje iz vode se lahko usposobi polnoletna oseba, ki opravi zahtevan zdravniški pregled, če plava 100 m v času
največ dveh minut in 30 sekund ter pod vodo na razdalji 10 m.
(6) Zdravniški pregled mora opraviti ter izkazati znanje
plavanja in plavalne sposobnosti v skladu s prejšnjim odstavkom tudi pripadnik gasilske, potapljaške in druge reševalne
službe ter enote Civilne zaščite, ki se bo usposobil za reševanje
iz vode. S programom usposabljanja teh pripadnikov se lahko
določijo tudi zahtevnejši pogoji glede znanja plavanja in plavalnih sposobnosti kot so določeni v prejšnjem odstavku.
(7) Preizkus iz znanja plavanja in plavalnih sposobnosti
iz drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena,
izvedejo pooblaščeni izvajalci usposabljanja v skladu s tem
pravilnikom pred začetkom usposabljanja. Preizkus iz znanja
plavanja in plavalnih sposobnosti morajo pred začetkom usposabljanja za reševanje iz vode opraviti tudi pripadniki gasilske,
potapljaške in druge reševalne službe ter enot Civilne zaščite,
ki izvajajo zaščito in reševanje ob poplavah in drugih nesrečah
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na vodi. O preizkusu plavanja in plavalnih sposobnosti se
izdela zapisnik, ki vsebuje datum in kraj izvajanja preizkusa,
program usposabljanja, za katerega se izvaja preizkus, za posameznega kandidata pa najmanj ime in priimek ter rezultate
preizkusa.
(8) Predpisan zdravniški pregled iz prvega odstavka tega
člena je zdravniški pregled, opravljen na podlagi Pravilnika o
opremi in sredstvih za dajanje prve pomoči, usposabljanju in
preizkusih iz prve pomoči ter zdravniških pregledih reševalcev
iz vode (Uradni list RS, št. 70/03 in 34/04 – popr.; v nadaljnjem
besedilu: predpisan zdravniški pregled).
(9) Zdravniški pregled iz petega odstavka tega člena je
pregled, s katerim se ugotovi splošna delovna sposobnost
osebe, ki se bo usposobila za reševanje iz vode.
(10) Zdravniški pregled iz šestega odstavka tega člena
je za pripadnike podvodne reševalne službe oziroma potapljače reševalce, zdravniški pregled predpisan za potapljače, ki uporabljajo avtonomno potapljaško opremo oziroma so
usposobljeni za tehnično potapljanje, za pripadnike gasilske in
druge reševalne službe ter enot Civilne zaščite, pa zdravniški
pregled predpisan s Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene
sposobnosti operativnih gasilcev (Uradni list RS, št. 65/07,
80/08 in 9/11).
3. člen
(vrste programov usposabljanja)
(1) Reševalci iz vode in osebe, usposobljene za reševanje
iz vode, se usposobijo po programih usposabljanja, ki jih predpiše minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, in sicer za:
– program A za reševalce iz vode na bazenskih kopališčih,
ki se deli na modul A1 program za bazene z globino do 1,35 m
in modul A2 program za bazene z globino vode nad 1,35 m;
– program B za reševalce iz vode na naravnih kopališčih;
– program C za reševalce iz vode na divjih vodah;
– program D usposabljanje za reševanje iz vode oseb, ki
izposojajo plovila;
– programe E, ki obsegajo različne programe usposabljanja pripadnikov gasilske, potapljaške in druge reševalne
službe ter enot Civilne zaščite, ki izvajajo zaščito in reševanje
ob poplavah in drugih nesrečah na vodi.
(2) V programih usposabljanja iz prejšnjega odstavka se
obvezno določijo tudi vsebine in obseg preverjanja usposobljenosti za reševanje iz vode. Preverjanje usposobljenosti za
reševanje iz vode po posameznem programu, razen programa
C, mora vključevati tudi praktičen predpisan preizkus iz znanja
plavanja in plavalnih sposobnosti najmanj v skladu z zahtevami
določenimi v prejšnjem členu. K programom usposabljanja A,
B in C daje soglasje minister, pristojen za šport.
(3) V program C za reševalca iz vode na divjih vodah se
na predlog nacionalne panožne športne zveze ali zveze športnih društev, lahko vključi tudi posebne vsebine pri reševanju
iz vode, ki so značilne za določeno športno ali drugo dejavnost
na divjih vodah (npr. upravljanje plovil, soteskanje), vendar se
program usposabljanja ne deli na module.
(4) Kandidat, ki je opravil preizkus usposobljenosti za
reševalca iz vode po enem izmed programov usposabljanja,
določenem v prvem odstavku tega člena in želi opraviti preizkus usposobljenosti za reševalca iz vode po drugem programu, opravi za pridobitev naziva reševalca iz vode po drugem programu usposabljanja, samo preizkus za vsebine, ki so
različne od programa, za katerega že ima opravljen preizkus
usposobljenosti. Šteje se, da je kandidat, ki je opravil preizkus
usposobljenosti za reševalca iz vode po A programu, modulu
A2 usposobljen tudi za reševalca iz vode po A programu, modul
A1 oziroma, da je kandidat, ki je opravil preizkus usposobljenosti za reševalca iz vode po programu B, usposobljen tudi za
reševalca iz vode po programu A (modul A1 in A2).
(5) Nacionalna panožna športna zveza ali zveza športnih
društev, ki izvaja usposabljanje svojih članov za reševanje iz
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vode, lahko zaprosi Upravo Republike Slovenije za zaščito in
reševanje (v nadaljnjem besedilu: uprava) za oceno primerljivosti vsebin svojih programov z vsebino programov iz prvega
odstavka tega člena. Kandidat, ki je opravil usposabljanje po
primerljivem programu lahko pridobi naziv reševalca iz vode
oziroma osebe, usposobljene za reševanje iz vode, če opravi
še usposabljanje iz vsebin, ki v primerljivem programu niso
zajete ter opravi predpisan ali zahtevan zdravniški pregled,
predpisan preizkus usposobljenosti za nudenje prve pomoči in
preizkus usposobljenosti za reševalca iz vode oziroma za reševanje iz vode v skladu s programi usposabljanja, določenimi
s tem pravilnikom.
(6) Naloge reševalca iz vode pri prireditvah in dejavnostih
s pridobitnim namenom na divjih vodah lahko opravljajo samo
reševalci iz vode na divjih vodah, ki so uspešno opravili preizkus usposobljenosti po programu C iz prvega odstavka tega
člena in izpolnili druge zahtevane pogoje.
(7) Oseba, usposobljena za reševanje iz vode, ki je uspešno opravila preizkus usposobljenosti za reševanje iz vode
po programu D iz prvega odstavka tega člena, lahko opravlja
dejavnost izposoje plovil na mirnih vodah in vodah brez divje
vodnih tvorb (kot so npr. brzice, slapovi) ter upravlja plovila na
vodah brez divje vodnih tvorb.
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poklic v Republiki Sloveniji, se prizna poklicna kvalifikacija v
skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij. Poleg dokazil, ki jih za priznavanje poklicne kvalifikacije
določajo predpisi o priznavanju poklicnih kvalifikacij, morajo
osebe predložiti še potrdilo o ustreznem zdravniškem pregledu
in usposobljenosti za nudenje prve pomoči.
(2) Tuja pravna ali fizična oseba iz države članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske
konfederacije lahko občasno opravlja reguliran poklic reševalca
iz vode na bazenskih in naravnih kopališčih ter na divjih vodah v Republiki Sloveniji, če izkaže, da v državi, v kateri ima
svoj sedež, izpolnjuje pogoje za opravljanje poklica reševalca
iz vode. Pred prvim opravljanjem poklica tuja oseba storitev
priglasi pri upravi pisno ali po elektronski poti na predpisanem
obrazcu, ki ga na spletni strani objavi ministrstvo, pristojno za
delo, družino in socialne zadeve. Poleg dokazil, ki jih za prijavo
določajo predpisi o priznavanju poklicnih kvalifikacij, mora prijava za občasno opravljanje reguliranih poklicev po tem zakonu
vsebovati tudi dokazila o opravljenem ustreznem zdravniškem
pregledu in usposobljenosti za nudenje prve pomoči.
(3) Uprava opravlja v zvezi s tem členom vse naloge
in obveznosti, ki jih določajo predpisi o priznavanju poklicnih
kvalifikacij.

4. člen

6. člen

(preizkus usposobljenosti za reševalca iz vode)

(preizkus usposobljenosti oseb za reševanje iz vode)

(1) Naziv reševalca iz vode pridobi kandidat, ki se je udeležil usposabljanja in uspešno opravil preizkus usposobljenosti po
enem od programov usposabljanja A, B in C iz prejšnjega člena,
predhodno pa opravil predpisan zdravniški pregled za reševalca
iz vode in predpisan preizkus usposobljenosti za nudenje prve
pomoči po Pravilniku o opremi in sredstvih za dajanje prve pomoči, usposabljanju in preizkusih iz prve pomoči ter zdravniških
pregledih reševalcev iz vode (v nadaljnjem besedilu: predpisan
preizkus usposobljenosti za nudenje prve pomoči).
(2) Preizkus usposobljenosti iz prejšnjega odstavka obsega teoretični in praktični del. Preizkus se oceni kot »uspešen«
ali »neuspešen«.
(3) Kandidat za reševalca iz vode, ki ni uspešno opravil
enega dela preizkusa ali celotnega preizkusa, lahko del preizkusa ali celotni preizkus opravlja ponovno praviloma po preteku treh mesecev od dneva, ko je prvič neuspešno opravljal
preizkus. Kandidat, ki tudi drugič ne opravi uspešno preizkusa,
se k preizkusu lahko prijavi po preteku enega leta, predhodno
pa mora ponovno opraviti predpisano usposabljanje in izpolniti
druge zahteve, določene s tem pravilnikom.
(4) Reševalec iz vode mora po pridobitvi naziva reševalca
iz vode vsake tri leta opraviti preizkus usposobljenosti po programu usposabljanja iz prejšnjega člena, po katerem je dobil
naziv reševalca iz vode, ki obsega praktično preverjanje usposobljenosti vključno s preverjanjem znanja plavanja in plavalnih
sposobnosti najmanj v skladu z zahtevami iz 2. člena tega
pravilnika. Preizkus usposobljenosti lahko opravi reševalec iz
vode, če je predhodno opravil predpisan zdravniški pregled in
predpisan preizkus usposobljenosti za nudenje prve pomoči.
Reševalec iz vode lahko praktični preizkus usposobljenosti,
če ga ni opravil uspešno, ponavlja praviloma po preteku treh
mesecev od prvega oziroma zadnjega preizkusa.
(5) Rok treh let za opravljanje preizkusa usposobljenosti iz
prejšnjega odstavka začne teči reševalcu iz vode, ki je v enem
letu opravil preizkus usposobljenosti za reševalca iz vode še
po drugem programu v skladu s tretjim odstavkom prejšnjega
člena z dnem, ko je pridobil naziv reševalca iz vode še po
drugem programu.

(1) Naziv osebe, usposobljene za reševanje iz vode, pridobi tisti, ki po opravljenem usposabljanju uspešno opravi teoretično in praktično preverjanje usposobljenosti določeno v
programu usposabljanja D iz prvega odstavka 3. člena tega
pravilnika, zahtevan zdravniški pregled in predpisan preizkus
usposobljenosti za nudenje prve pomoči. Teoretični in praktični
preizkus usposobljenosti za reševanje iz vode se ocenjujeta kot
pri reševalcih iz vode in v primeru neuspešnega preizkusa, lahko
kandidat preizkus ponavlja praviloma po preteku treh mesecev
od prvega opravljanja preizkusa usposobljenosti. Če kandidat
tudi drugič ne opravi uspešno preizkusa usposobljenosti, se k
preizkusu usposobljenosti lahko prijavi po preteku enega leta,
predhodno pa mora ponovno opraviti predpisano usposabljanje
in izpolniti druge zahteve, določene s tem pravilnikom.
(2) Oseba, usposobljena za reševanje iz vode, mora
vsakih pet let opraviti praktični preizkus usposobljenosti za
reševanje iz vode, določen v programu usposabljanja D iz
prejšnjega odstavka, pred tem pa zahtevan zdravniški pregled
iz devetega odstavka 2. člena tega pravilnika in predpisan
preizkus usposobljenosti za nudenje prve pomoči. Praktičen
preizkus usposobljenosti za reševanje iz vode vključuje tudi
preverjanje znanja plavanja in plavalnih sposobnosti v skladu z
zahtevami iz 2. člena tega pravilnika. Če oseba, usposobljena
za reševanje iz vode, praktičnega preizkusa usposobljenosti
po tem odstavku ne opravi uspešno, preizkus lahko ponavlja
praviloma po preteku treh mesecev od prvega oziroma zadnjega preizkusa.
(3) Naziv osebe, usposobljene za reševanje iz vode, iz
prvega odstavka tega člena pridobi tudi pripadnik gasilske,
potapljaške in druge reševalne službe ter enote Civilne zaščite, ki je uspešno opravil usposabljanje za reševanje iz vode in
predpisan preizkus usposobljenosti po programu usposabljanja
iz skupine E v obsegu in na način določen v programu usposabljanja. Preizkus usposobljenosti obsega tudi preverjanje
usposobljenosti za nudenje prve pomoči v skladu s programom
usposabljanja.
(4) Pripadnik gasilske, potapljaške in druge reševalne
službe ter enote Civilne zaščite, ki je uspešno opravil usposabljanje za reševanje iz vode v skladu s prejšnjim odstavkom,
mora vsakih pet let opraviti praktični preizkus usposobljenosti
za reševanje iz vode po programu usposabljanja iz skupine E,
na podlagi katerega se je usposobil za reševanje iz vode. Preizkus usposobljenosti obsega tudi preverjanje usposobljenosti za
nudenje prve pomoči v skladu s programom usposabljanja.

5. člen
(reševalci iz vode iz držav članic Evropske unije)
(1) Tujim reševalcem iz vode, ki so pridobili kvalifikacije v
državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega
prostora in Švicarske konfederacije in želijo stalno opravljati
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7. člen
(prijava k preizkusu usposobljenosti)
(1) Kandidat vloži prijavo za preizkus usposobljenosti za
reševalca iz vode na upravo pisno ali po elektronski poti.
(2) Prijava iz prejšnjega odstavka mora vsebovati ime in
priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, podatke o izobrazbi, poklicu, o opravljenem
usposabljanju, o preizkusu usposobljenosti za dajanje prve
pomoči ter navedbo programa za katerega kandidat želi izvesti
preizkus usposobljenosti. Obrazec prijave objavi uprava na
svoji spletni strani.
(3) Prijavi za preizkus usposobljenosti mora kandidat predložiti tudi potrdilo o opravljenem predpisanem zdravniškem
pregledu.
(4) Določba tega člena se smiselno uporablja tudi za prijavo za preizkus usposobljenosti po programu usposabljanja D.
8. člen
(komisije za preizkus usposobljenosti)
(1) Preizkus usposobljenosti po programih usposabljanja
A, B, C in D predpisanimi s tem pravilnikom, izvajajo komisije,
ki jih imenuje generalni direktor uprave.
(2) Komisija iz prejšnjega odstavka ima predsednika, dva
člana in zapisnikarja. Predsednik komisije je izpraševalec pri
teoretičnem delu preizkusa usposobljenosti. Predsednik in en
član komisije morata imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po
študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja
visoko šolstvo oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe,
pridobljene po študijskih programih druge stopnje, naziv reševalca iz vode ali izkušnje s področja reševanja iz vode. Tretji
član komisije mora imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po
študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja
visoko šolstvo oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe,
pridobljene po študijskih programih prve stopnje in naziv reševalca iz vode ali izkušnje s področja reševanja iz vode.
(3) Za preizkus usposobljenosti po programu usposabljanja C morata imeti predsednik in en član komisije poleg
zahtevane izobrazbe tudi najmanj tri leta članstva v kajakaški
ali rafting ali soteskarski organizaciji, ki je članica Kajakaške
zveze Slovenije ali Rafting zveze Slovenije ali Soteskarske
zveze Slovenije ter izpit za reševalca iz vode na divjih vodah
ali izkušnje s področja reševanja na divjih vodah. Tretji član
komisije pa mora imeti poleg zahtevane izobrazbe tudi naziv
reševalca na divjih vodah ali izkušnje s področja reševanja na
divjih vodah.
(4) Predsednikom, članom komisij in zapisnikarjem pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v
komisijah za preizkus usposobljenosti za reševanje iz vode.
(5) Način dela, naloge in merila za plačilo ter povračilo
stroškov v zvezi z delom v komisijah iz prvega odstavka tega
člena, določi generalni direktor uprave.
9. člen
(razpis izvajanja preizkusa usposobljenosti)
Uprava razpiše preizkuse usposobljenosti za reševalce iz
vode in osebe, usposobljene za reševanje iz vode, praviloma najmanj dvakrat letno, enkrat v prvi in drugič v drugi polovici leta.
10. člen
(izkaznica reševalca iz vode in potrdilo o usposobljenosti)
(1) Kandidatu, ki je uspešno opravil preizkus usposobljenosti po enem od programov usposabljanja A, B in C ter druge
predpisane zahteve, izda uprava izkaznico reševalca iz vode.
Oblika in vsebina izkaznice reševalca iz vode je določena v
prilogi 1 tega pravilnika.
(2) Osebi, ki je uspešno opravila preizkus usposobljenosti
po programu usposabljanja D in izpolnila druge predpisane
zahteve, uprava izda potrdilo o usposobljenosti za reševanje iz
vode na obrazcu, ki je določen v prilogi 2 tega pravilnika.
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(3) Potrdilo o usposobljenosti za reševanje iz vode iz
prejšnjega odstavka, s katero izkazuje pripadnik, da je usposobljen za reševanje iz vode, uprava izda tudi pripadnikom
gasilske, potapljaške in druge reševalne službe ter enot Civilne zaščite, ki izvajajo zaščito in reševanje ob poplavah
in drugih nesrečah na vodah, če uspešno opravijo program
usposabljanja in zahtevan preizkus usposobljenosti po programih usposabljanja E.
11. člen
(izvajanje usposabljanja)
(1) Programe usposabljanja iz 3. člena tega pravilnika
izvaja Izobraževalni center za zaščito in reševanje v sestavi
uprave ter izobraževalne organizacije, ki pridobijo pooblastilo
za izvajanje programov usposabljanja na področju varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pogoji in po
postopku določenem s Pravilnikom o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 102/09). Izobraževalne organizacije,
ki izvajajo samo usposabljanje po programih A, B, C in D
določenimi s tem pravilnikom, niso dolžne imeti organizatorja
usposabljanja z andragoško izobrazbo in strokovnim izpitom,
predpisanim za področje izobraževanja, temveč morajo imeti
osebe, ki izvajajo teoretični del programov usposabljanja A,
B in C osnovno andragoško znanje.
(2) Izobraževalne organizacije iz prejšnjega odstavka
morajo v vlogi za pridobitev pooblastila za izvajanje programov usposabljanja navesti katere programe usposabljanja,
določene s tem pravilnikom, želijo izvajati.
(3) V izobraževalnih organizacijah iz prvega odstavka
tega člena lahko teoretični del programov usposabljanja A,
B, C in D izvajajo osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in
imajo tudi naziv reševalca iz vode. Praktični del teh programov pa lahko izvajajo osebe, ki imajo poleg drugih zahtevanih
pogojev tudi naziv reševalca iz vode po programu, ki ga izvajajo ter najmanj tri leta izkušenj kot reševalci iz vode. Osebe,
ki izvajajo praktično usposabljanje po programu usposabljanja
C morajo imeti ustrezne izkušnje z vodenjem plovil na divjih
vodah.
(4) Osebe iz prejšnjega odstavka, ki izvajajo teoretični ali
praktični del programov usposabljanja A, B, C in D, ne morejo
biti imenovani za člane komisij iz prvega odstavka 8. člena
tega pravilnika pri preverjanju usposobljenosti kandidatov, ki
so jih usposabljali med izvajanjem posameznega programa.
(5) Pravna ali fizična oseba iz države članice Evropske
unije ali iz Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske
konfederacije se za čezmejno opravljanje dejavnosti usposabljanja za reševanje iz vode po programih usposabljanja
predpisanih s tem pravilnikom, priglasi pri upravi pisno ali po
elektronski poti. V priglasitvi navede naziv in sedež v državi ustanovitve oziroma sedeža, telefon, elektronski naslov,
kontaktno osebo, naziv in sedež pristojnega organa v državi
ustanovitve, vrsto dejavnosti, ki jo bo opravljala ter predvideno
trajanje čezmejnega opravljanja dejavnosti, na obrazcu, ki ga
uprava objavi na svoji spletni strani.
12. člen
(stroški)
(1) Stroški usposabljanja za reševanje iz vode bremenijo
kandidata za reševalca iz vode oziroma osebo, usposobljeno
za reševanje iz vode, oziroma tistega, ki je kandidata poslal
na usposabljanje.
(2) Stroški preverjanja usposobljenosti po posameznem
programu usposabljanja iz 3. člena tega pravilnika, predpisanega ali zahtevanega zdravniškega pregleda in predpisanega
preizkusa usposobljenosti za nudenje prve pomoči bremenijo
kandidata oziroma reševalca iz vode ali osebo, usposobljeno
za reševanje iz vode, oziroma tistega, ki je kandidata napotil
na preizkus usposobljenosti. Stroški za delo komisij za preverjanje usposobljenosti iz 8. člena tega pravilnika, bremenijo
upravo.
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(3) Vrsto in višino stroškov za delo komisij za preverjanje
usposobljenosti po posameznem programu usposabljanja za
reševanje iz vode, določi uprava.
13. člen
(zbirke podatkov)
(1) Uprava vodi zbirke podatkov o reševalcih iz vode v
skladu z Zakonom o varstvu pred utopitvami.
(2) Pooblaščene izobraževalne organizacije morajo poslati pisno ali po elektronski poti upravi podatke o izvajanju
usposabljanja za reševanje iz vode do konca januarja v tekočem letu za preteklo leto, ki obsegajo vrsto in število izvedenih
programov usposabljanja ter število oseb, ki so posamezne
vrste usposabljanja uspešno opravile.
14. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(veljavnost programov usposabljanja)
(1) Programi usposabljanja A, B, C in D predpisani v
Pravilniku o reševalcih iz vode (Uradni list RS, št. 79/07) se
uporabljajo do izdaje novih programov.
(2) Programi usposabljanja iz skupine E iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika se morajo uskladiti s tem pravilnikom
do 1. januarja 2014, do tedaj pa se uporabljajo programi usposabljanja, ki so se uporabljali ob uveljavitvi tega pravilnika.
16. člen
(preizkus usposobljenosti v prehodnem obdobju)
Do 1. januarja 2013 se k preizkusu usposobljenosti za
reševalca iz vode oziroma osebe, usposobljene za reševanje
iz vode, lahko prijavi tudi kandidat, ki se ni udeležil usposabljanja po enem izmed programov A, B in C za reševalca iz vode
oziroma programu D za reševanje iz vode, predpisanih s tem
pravilnikom, izpolnjuje pa druge s tem pravilnikom predpisane
pogoje.
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17. člen
(veljavnost pooblastil za izvajanje usposabljanja)
Pooblastila, ki jih je uprava izdala za izvajanje usposabljanja po programih usposabljanja A, B, C in D pred uveljavitvijo
tega pravilnika, ostanejo v veljavi.
18. člen
(izdaja izkaznic reševalca iz vode in potrdil o usposobljenosti)
(1) Uprava založi in začne izdajati izkaznice reševalca iz
vode in potrdila o usposobljenosti za reševanje iz vode v skladu
s tem pravilnikom, do 30. septembra 2012.
(2) Knjižice reševalca iz vode, izdane pred uveljavitvijo
tega pravilnika in izdane v času do izteka roka iz prejšnjega
odstavka, ostanejo v veljavi. V skladu s prejšnjim odstavkom se
knjižice reševalca iz vode zamenjajo z izkaznicami reševalca
iz vode ob prvem ponovnem preizkusu njihove usposobljenosti
oziroma na njihovo zahtevo.
(3) Knjižice reševalca iz vode, izdane osebam, usposobljenim za reševanje iz vode in pripadnikom podvodne reševalne službe pred uveljavitvijo tega pravilnika, se zamenjajo
s potrdilom o usposobljenosti za reševanje iz vode iz drugega
odstavka 10. člena tega pravilnika, ob prvem ponovnem preizkusu usposobljenosti za reševanje iz vode, pri čemer se
upošteva rok iz prvega odstavka tega člena.
19. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o reševalcih iz vode (Uradni list RS, št. 79/07).
20. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-70/2011
Ljubljana, dne 14. decembra 2011
EVA 2011-1911-0013
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica
za obrambo
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Priloga 1
IZKAZNICA REŠEVALCA IZ VODE
Prednja stran

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA RS ZA ZAŠýITO IN REŠEVANJE

IZKAZNICA REŠEVALCA IZ VODE
ime

prostor
za sliko

priimek
datum in kraj rojstva
zaporedna števila
datum izdaje

Velikost 8,6 x 5,4 cm

divje vode

Priloga

DATUM
PONOVNEGA
PREIZKUSA

C

A2

DATUM
PONOVNEGA
PREIZKUSA

B

bazenska kopališþa
z globino vode do
1,35 m
bazenska kopališþa
z globino vode nad
1,35 m
naravna kopališþa

DATUM
PONOVNEGA
PREIZKUSA

A1

DATUM PRVEGA
PREIZKUSA
USPOSOBLJENOSTI

DATUM
PONOVNEGA
PREIZKUSA

USPOSOBLJENOST PO
PROGRAMU

DATUM
PONOVNEGA
PREIZKUSA

Zadnja stran

nalepka

nalepka

nalepka

nalepka

nalepka

nalepka

nalepka

nalepka

nalepka

nalepka

nalepka

nalepka

nalepka

nalepka

nalepka

nalepka

nalepka

nalepka

nalepka

nalepka
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Priloga 2
POTRDILO O USPOSOBLJENOSTI ZA REŠEVANJE IZ VODE
Prednja stran

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA RS ZA ZAŠýITO IN REŠEVANJE

POTRDILO O USPOSOBLJENOSTI ZA REŠEVANJE IZ VODE
ime

prostor
za sliko

priimek
datum in kraj rojstva
zaporedna števila
datum izdaje

Velikost 8,6 x 5,4 cm

razliþni programi
za pripadnike
reševalnih enot

DATUM
PONOVNEGA
PREIZKUSA

E

DATUM
PONOVNEGA
PREIZKUSA

za osebe, ki
izposojajo plovila

DATUM
PONOVNEGA
PREIZKUSA

D

DATUM PRVEGA
PREIZKUSA
USPOSOBLJENOSTI

DATUM
PONOVNEGA
PREIZKUSA

USPOSOBLJENOST PO
PROGRAMU

DATUM
PONOVNEGA
PREIZKUSA

Zadnja stran

nalepka

nalepka

nalepka

nalepka

nalepka

nalepka

nalepka

nalepka

nalepka

nalepka

nalepka

nalepka

nalepka

nalepka

nalepka
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Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji in stroških
pri vrednotenju in priznavanju izobraževanja

Na podlagi 7., 14. in 21. člena Zakona o vrednotenju
in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11 in
97/11 – popr.) izdaja minister za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo

PRAVILNIK
o obrazcih, dokumentaciji in stroških
pri vrednotenju in priznavanju izobraževanja
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa vlogo za vrednotenje izobraževanja,
vsebino in obliko obrazca vloge za priznavanje izobraževanja
za namen nadaljevanja izobraževanja (v nadaljnjem besedilu:
priznavanje izobraževanja), dokumentacijo, ki mora biti priložena vlogi za vrednotenje in priznavanje izobraževanja, ter
stroške vrednotenja in priznavanja izobraževanja.
II. VLOGA
2. člen
(vloga za vrednotenje izobraževanja)
(1) Prosilec poda vlogo za vrednotenje izobraževanja pri
ENIC-NARIC centru.
(2) ENIC-NARIC center lahko določi vsebino in obliko
vloge na posebnem obrazcu.
3. člen
(vloga za priznavanje izobraževanja)
(1) Vlagatelj, ki namerava v Republiki Sloveniji nadaljevati izobraževanje na izobraževalni instituciji, vloži vlogo
za priznavanje izobraževanja praviloma ob prijavi k vpisu v
izobraževalni program pri izobraževalni instituciji, na katero
se želi vpisati.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka se poda na obrazcu,
ki je priloga in sestavni del tega pravilnika (Obrazec N –
Priloga 1).
III. DOKUMENTACIJA
4. člen
(dokumentacija)
(1) K vlogi za vrednotenje izobraževanja ali k vlogi za
priznavanje izobraževanja se priloži:
– izvirnik listine o opravljenem izobraževanju, za katerega se želi, da se vrednoti oziroma prizna pravica dostopa,
prijave in obravnave v postopku vpisa pri nadaljevanju izobraževanja,
– neoverjeno kopijo listine o izobraževanju iz prejšnje
alineje,
– sodno overjen prevod listine o izobraževanju iz prve
alineje v slovenski jezik, razen v primeru iz drugega odstavka
tega člena,
– neoverjeno kopijo dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem,
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– kratek kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga
pripravi in podpiše imetnik listine o izobraževanju oziroma
njegov zakoniti zastopnik.
(2) Če organ vrednotenja oziroma priznavanja presodi,
da overjenega slovenskega prevoda listine o izobraževanju
ne potrebuje ali ga vlagatelj oziroma prosilec zaradi upravičenih razlogov ne more predložiti, pa je mogoče o njegovem
izobraževanju vseeno presojati, lahko odloči oziroma izda
mnenje tudi brez prevoda.
(3) Organ vrednotenja oziroma priznavanja izobraževanja lahko zahteva, da prosilec oziroma vlagatelj priloži dodatna dokazila, če so ta potrebna za presojo vloge.
(4) Prosilec k vlogi za vrednotenje izobraževanja priloži
potrdilo o plačilu stroškov vrednotenja izobraževanja.
(5) Če prosilec uveljavlja oprostitev plačila stroškov skladno s petim odstavkom 21. člena Zakona o vrednotenju in
priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11 in 97/11
– popr.); v nadaljnjem besedilu: zakon), vlogi priloži veljavno
dokazilo.
(6) Izvirnike listin o izobraževanju iz prvega odstavka
tega člena, organ vrednotenja oziroma priznavanja izobraževanja vrne prosilcu oziroma vlagatelju, izvirnike sodno overjenih prevodov pa le, če je v postopku predložena tudi kopija
prevodov.
IV. STROŠKI
5. člen
(stroški vrednotenja izobraževanja)
(1) Stroški vrednotenja izobraževanja, ki se zaključi z
izdajo mnenja ali obvestila, znašajo 50 eurov in jih prosilec
poravna ob vložitvi vloge osebno pri ENIC-NARIC centru ali
na podračun Uprave Republike Slovenije za javna naročila, pri
čemer je obvezna uporaba sklica skladno s predpisi, ki urejajo
podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih
javnofinančnih prihodkov. Stroški vrednotenja izobraževanja
so prihodek državnega proračuna.
(2) Če se v postopku ugotovi, da stroški vrednotenja
izobraževanja niso bili poravnani kljub pozivu ENIC-NARIC
centra v skladu s prvim odstavkom 21. člena zakona, se zadrži vročitev mnenja do predložitve potrdila o plačilu. V primeru
preplačila stroškov se le-to na zahtevo vrne prosilcu.
6. člen
(stroški priznavanja izobraževanja)
Stroški v postopku priznavanja izobraževanja se zaračunavajo skladno s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek
in predpisi, ki urejajo upravne takse.
V. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati 17. decembra 2011.
Št. 0072-9/2011
Ljubljana, dne 29. novembra 2011
EVA 2011-3211-0038
v funkciji ministra za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
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ObrazecN–Priloga1


VLOGAZAPRIZNAVANJEIZOBRAŽEVANJAZANAMENNADALJEVANJAIZOBRAŽEVANJA



PodpisanivlagamvskladuzZakonomovrednotenjuinpriznavanjuizobraževanja(UradnilistRS,št.87/11in97/11–popr.)in
pravilnikom,kiurejaobrazce,dokumentacijoinstroškeprivrednotenjuinpriznavanjuizobraževanja,zahtevo,dasevpostopku
priznavanjaizobraževanjazanamennadaljevanjaizobraževanjanaizobraževalniinstitucijivRepublikiSlovenijiugotovipravico
dodostopa,prijaveinobravnavevpostopkihvpisanapodlagikvlogipriloženihdokazilotujemizobraževanju.


OBRAZECIZPOLNITEZVELIKIMITISKANIMIRKAMI!









IZOBRAŽEVALNAINSTITUCIJA(imeinnaslovsedežašole,drugevzgojnoͲizobraževalneorganizacijeoziromavisokošolskegazavoda,kjerželi
imetniklistineoizobraževanjunadaljevatiizobraževanje):
____________________________________________________________________________________________________________________

I.A.PODATKIOIMETNIKULISTINEOIZOBRAŽEVANJU



(izosebnegadokumenta)
IME:____________________________________________________________

PRIIMEK:________________________________________________________

DEKLIŠKIPRIIMEK:________________________________________________

NASLOVstalnegaalizaēasnegaprebivališēa,nakateremstedosegljivi:

SPOL(obkrožite):M/Ž
DRŽAVLJANSTVO:_________________________________
DATUMROJSTVA(dan,mesec,leto):_________________



ulica/kraj,hišnaštevilka:___________________________________________________________________________________________


poštnaštevilka,pošta:__________________________________________________________,država:____________________________

TELEFONSKAŠTEVILKA,nakateristedosegljivi:________________________
EͲnaslov:_________________________________________


 I.B.PODATKIOZAKONITEMZASTOPNIKUMLADOLETNEGAIMETNIKALISTINEOIZOBRAŽEVANJU

(izosebnegadokumenta)
IME:___________________________________________________________
SORODSTVENORAZMERJE
zimetnikomlistineoizobraževanju:__________________
PRIIMEK:_______________________________________________________


NASLOVstalnegaalizaēasnegaprebivališēa,nakateremstedosegljivi:


ulica/kraj,hišnaštevilka:___________________________________________________________________________________________


poštnaštevilka,pošta:__________________________________________________________,država:____________________________

TELEFONSKAŠTEVILKA,nakateristedosegljivi:________________________
EͲnaslov:_________________________________________


 II.A.PODATKIOVCELOTIOPRAVLJENEMIZOBRAŽEVANJU/IZOBRAŽEVALNEMPROGRAMU

IMELISTINEOVCELOTIOPRAVLJENEMIZOBRAŽEVANJU
(vizvirnemjezikuoziromatranskripciji):_______________________________________________________________________________________

IZOBRAŽEVALNAINSTITUCIJA,kijelistinooizobraževanjuizdala
(vizvirnemjezikuoziromatranskripciji):_______________________________________________________________________________________

DATUMIZDAJELISTINE(dan,mesec,leto):__________________ KRAJIZDAJELISTINE(mesto,država):_________________________________

KRAJ(I)IZVAJANJAIZOBRAŽEVANJA:_________________________________________________________________________________________

IMEIZOBRAŽEVALNEGAPROGRAMA(vizvirnemjezikuoziromatranskripciji):________________________________________________________

PODROJE/SMERIZOBRAŽEVANJA(vslovenskemjeziku):________________________________________________________________________

URADNOTRAJANJEIZOBRAŽEVANJA(vletih,semestrih,kreditnihtoēkah):__________________________________________________________

PRIDOBLJENNAZIV/NASLOV(poimenovanjestopnjeizobraževanja/izobraževalnegaprograma)
(vizvirnemjezikuoziromatranskripciji):_______________________________________________________________________________________

Priloga
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 II.B.PODATKIODELOMAOPRAVLJENEMIZOBRAŽEVANJU/IZOBRAŽEVALNEMPROGRAMU

IMELISTINEODELOMAOPRAVLJENEMIZOBRAŽEVANJU
(vizvirnemjezikuoziromatranskripciji):_______________________________________________________________________________________

IZOBRAŽEVALNAINSTITUCIJA,kijelistinooizobraževanjuizdala
(vizvirnemjezikuoziromatranskripciji):_______________________________________________________________________________________

DATUMIZDAJELISTINE(dan,mesec,leto):__________________ KRAJIZDAJELISTINE(mesto,država):_________________________________

KRAJ(I)IZVAJANJAIZOBRAŽEVANJA:_________________________________________________________________________________________

IMEIZOBRAŽEVALNEGAPROGRAMA(vizvirnemjezikuoziromatranskripciji):________________________________________________________

PODROJE/SMERIZOBRAŽEVANJA(vslovenskemjeziku):________________________________________________________________________

URADNOTRAJANJEIZOBRAŽEVANJA(vletih,semestrih,kreditnihtoēkah):___________________________________________________________

OPRAVLJENDELIZOBRAŽEVALNEGAPROGRAMA(razred,letnik,semester,izpitipd.):________________________________________________

zapridobitevNAZIVA/NASLOVA(poimenovanjestopnjeizobraževanja/izobraževalnegaprograma)
(vizvirnemjezikuoziromatranskripciji):_______________________________________________________________________________________


 III.PRILOGE(USTREZNOOBKROŽITE):





1.izvirniklistineoizobraževanju,kidokazujeopravljenotujeizobraževanje
2.neoverjenakopijalistineoizobraževanjuizprejšnjealineje(enakevelikostiinoblike)
3.sodnooverjenprevodlistineoizobraževanjuizprvealinejevslovenskijezik
4.neoverjenakopijadokazilaovsebiniintrajanjuizobraževanjateropravljenihobveznostimedizobraževanjem
(prilogakdiplomi,letnaspriēevala,indeksalidrugasorodnadokazila)
5.kratekkronološkiopiscelotnegaizobraževanja,kigapripraviinpodpišeimetniklistineoizobraževanjuoziroma
njegovzakonitizastopnik
Drugo(navedite):__________________________________________________________________________________



S podpisom soglašam, da izobraževalna institucija v okviru postopka priznavanja izobraževanja po potrebi zaprosi za vrednotenje mojega
izobraževanjapriENICͲNARICcentruterdalahkoizobraževalnainstitucijapreveriverodostojnostlistineoizobraževanjupriizdajateljutelistine.
Spodpisomprevzemamkazenskoinmaterialnoodgovornost,dasonavedenipodatkiresniēni.


 


IMEINPRIIMEKvlagatelja:_________________________________

DATUM(dan,mesec,leto):___________________ 

PODPISvlagatelja:________________________________________




 PODATKIOPOOBLAŠENIOSEBI(izosebnegadokumenta):
 
 IME:__________________________________________________ 
PRIIMEK:_____________________________________________
 
 NASLOVstalnegaalizaēasnegaprebivališēa,nakateremstedosegljivi:

ulica/kraj,hišnaštevilka:________________________________________________________________________________________

poštnaštevilka,pošta:_________________________________________________________,država:__________________________
 TELEFONSKAŠTEVILKA,nakateristedosegljivi:_______________________EͲnaslov:_____________________________________________


POOBLASTILO
Podpisani(imeinpriimekimetnikalistineoizobraževanju)_________________________________________________________pooblašēam
__________________________________________(imeinpriimekpooblašēeneosebe)zazastopanjevzadevipriznavanjaizobraževanjaza
namennadaljevanjaizobraževanja.
PODPISimetnikalistineoizobraževanju:____________________________
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Pravilnik o informacijskem sistemu za vodenje
obnov, nadgradenj in investicij v javno
železniško infrastrukturo

Na podlagi sedmega odstavka 11. člena in tretjega odstavka 13.a člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za
promet

Uradni list Republike Slovenije
cij, za izvajanje nadzora ter za omogočanje neposrednega
vpogleda Ministrstvu za promet v informacijski sistem pri
posameznem subjektu.
II. VSEBINA INFORMACIJSKEGA SISTEMA
4. člen
(vsebina)

Ta pravilnik podrobneje določa vsebino informacijskega
sistema za vodenje obnov, nadgradenj in investicij v javno
železniško infrastrukturo, vodenja, uporabe in vzdrževanja.

Informacijski sistem za vodenje obnov, nadgradenj in
investicij v javno železniško infrastrukturo vsebuje naslednje
podatke o:
– pravni podlagi,
– investicijski dokumentaciji,
– okoljski dokumentaciji,
– strokovnih podlagah za Državni prostorski načrt,
– Državnem prostorskem načrtu,
– projektni dokumentaciji za gradnjo,
– upravnih aktih, ki se nanašajo na gradnje in pridobivanje zemljišč,
– javnem naročilu,
– odkupu zemljišč,
– pogodbah in
– izvajanju posamezne dejavnosti.

2. člen

5. člen

PRAVILNIK
o informacijskem sistemu za vodenje obnov,
nadgradenj in investicij v javno železniško
infrastrukturo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)

(pomen izrazov)

(ažuriranje podatkov)

Posamezni izrazi, ki se uporabljajo v tem pravilniku,
imajo naslednji pomen:
– aplikativni sistem je sklop računalniških aplikacij,
podatkovnih baz in sistemov za prenos podatkov, ki služijo
podpori upravljavskim procesom ob uporabi sodobne informacijsko telekomunikacijske tehnologije;
– medopravilnost je možnost povezovanja podatkovnih
baz in vzajemnega delovanja storitev brez ponavljajočih se
ročnih posegov na način, ki da skladen rezultat in poveča
dodano vrednost podatkovnih baz in storitev;
– posredovanje podatkov (prevzemanje podatkov) je
prenos digitalnih podatkov na elektronskem mediju s stalnim
dostopom do podatkov preko omrežnih storitev;
– tehnična pravila so prikaz podrobne tehnične oblike
podatkov oziroma postopkov, kot so logični in fizični model
podatkovne baze, klasifikacijske sheme, pravila za identifikatorje, podrobnosti časovnih opredelitev in podobno;
– upravljavec informacijskega sistema je subjekt, ki
izvaja naloge vzpostavitve, vodenja in vzdrževanja informacijskega sistema za vodenje obnov, nadgradenj in investicij
v javno železniško infrastrukturo;
– upravljavec podatkovne baze je subjekt, ki vzpostavi
in vzdržuje posamezno podatkovno bazo, ki se uporablja v
okviru informacijskega sistema za vodenje obnov, nadgradenj in investicij v javno železniško infrastrukturo;
– neformalna digitalna oblika akta ali drugega dokumenta je prikaz besedila ter slik v obliki, ki ne omogoča
bistvenega nadaljnjega procesiranja in jih je mogoče izpisati in/ali izrisati na papir brez ročnega dodelovanja v
identični vsebini in obliki, kot jo ima analogna oblika pravno
veljavnega akta, in sicer z običajnimi računalniškimi orodji
in napravami, praviloma z uporabo odprtih standardov. Smiselno enako velja tudi za prikaz in pregledovanje neformalne
digitalne oblike akta na zaslonu računalnika.

Vsi podatki o poteku gradnje, ki se vodijo v gradbenem
dnevniku, morajo biti vneseni v informacijski sistem v roku
desetih delovnih dni od vpisa v gradbeni dnevnik. V sistem
se vnašajo podatki iz gradbenega dnevnika, ki so podpisani s strani odgovorne osebe izvajalca del in nadzornega
organa.

3. člen
(namen informacijskega sistema)
Informacijski sistem za vodenje obnov, nadgradenj in
investicij v javno železniško infrastrukturo se vzpostavi in
vzdržuje za opravljanje in spremljanje nalog subjektov, ki
izvajajo dejavnost vodenja obnov, dejavnost nadgradenj in
dejavnost investicij v javno železniško infrastrukturo, za
potrebe spremljanja stanja obnov, nadgradenj in investi-

6. člen
(osnovne funkcije informacijskega sistema)
Osnovne funkcije informacijskega sistema za vodenje
obnov, nadgradenj in investicij v javno železniško infrastrukturo morajo zagotavljati orodja, ki omogočajo pripravo
in spremljanje izvajanja obnov, nadgradenj in investicij v
elektronski obliki, in sicer:
– dostop do podatkov glede na dovoljenja uporabnika
in zaščito podatkov,
– pregledovanje z možnostjo filtriranja podatkov,
– iskanje zapisov na osnovi določenih vrednosti,
– možnost spreminjanja podatkov (vnos, popravljanje,
brisanje) z ustreznimi kontrolami,
– vodenje zgodovine sprememb,
– pregledovanje in popravljanje šifrantov,
– analiziranje podatkov, izdelavo poročil,
– pomoč,
– možnost prenosa baze podatkov v drugo okolje.
III. VZDRŽEVANJE IN UPORABA INFORMACIJSKEGA
SISTEMA
7. člen
(vzdrževanje)
Vzdrževanje informacijskega sistema za vodenje obnov, nadgradenj in investicij v javno železniško infrastrukturo
pomeni predvsem:
– prevzemanje podatkov od upravljavcev podatkovnih
baz, kjer se podatki izvirno vzdržujejo,
– predelava podatkov v obliko, primerno za uporabo v
postopkih spremljanja in nadzora nad izvajanjem investicij
ter izdelavo poročil,
– avtomatiziran prenos podatkov ob vodenju upravnih
postopkov, ki se nanašajo na gradnje,
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– razvoj inovativnih metod in orodij spremljanja investicij in
– objavljanje priporočil in spletnih povezav.
8. člen
(upravljavci)
(1) Vzpostavitev, vodenje in uporabo informacijskega
sistema za vodenje obnov, nadgradenj in investicij v javno
železniško infrastrukturo vodijo in koordinirajo upravljavci
informacijskega sistema za vodenje obnov, nadgradenj in
investicij v javno železniško infrastrukturo.
(2) Upravljavci informacijskega sistema za vodenje obnov, nadgradenj in investicij v javno železniško infrastrukturo
opravljajo naslednje naloge:
– pripravljajo strokovne, postopkovne in tehnične rešitve
za vzpostavitev informacijskega sistema za vodenje obnov,
nadgradenj in investicij v javno železniško infrastrukturo,
– vzpostavijo, vzdržujejo, razvijajo ter spremljajo delovanje informacijskega sistema za vodenje obnov, nadgradenj in
investicij v javno železniško infrastrukturo,
– vodijo pripravo analiz, projekcij in simulacij za potrebe
prikaza stanja obnov, nadgradenj in investicij v javno železniško infrastrukturo.
9. člen
(uporaba)
(1) Uporaba informacijskega sistema za vodenje obnov,
nadgradenj in investicij v javno železniško infrastrukturo pomeni predvsem:
– prevzemanje podatkov, ki se iz informacijskega sistema za vodenje obnov, nadgradenj in investicij v javno železniško infrastrukturo posredujejo Ministrstvu za promet,
– uporaba osnovnih omrežnih storitev, kot so storitve dostopa, iskanja, pregledovanja, prenosa, preoblikovanja podatkov informacijskega sistema za vodenje obnov, nadgradenj in
investicij v javno železniško infrastrukturo,
– uporaba kompleksnih omrežnih in drugih storitev, kot
je uporaba orodij, ki omogočajo pripravo in spremljanje izvajanja obnov, nadgradenj in investicij v elektronski obliki in
– uporaba grafičnega in tekstualnega dela prikaza stanja
obnov, nadgradenj in investicij.
(2) Podatki in storitve informacijskega sistema iz prejšnjega odstavka so prosto dostopni Ministrstvu za promet.
(3) Podatki in storitve iz prvega odstavka tega člena
Ministrstvo za promet prosto uporablja, razen v delih, ki so
omejeni z avtorskimi in sorodnimi pravicami ter drugimi pravicami pravnih ali fizičnih oseb.

Št.

4424.
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Pravilnik o spremembi Pravilnika
o protieksplozijski zaščiti

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

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o protieksplozijski
zaščiti
1. člen
V Pravilniku o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS,
št. 102/00, 91/02, 16/08 in 1/11) se drugi odstavek 8. člena
spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, objavi na svojih
spletnih straneh seznam slovenskih standardov, ki privzemajo
harmonizirane standarde, katerih uporaba ustvari domnevo o
skladnosti proizvodov, ki se uporabljajo v domnevno eksplozivnih atmosferah, z zahtevami tega pravilnika«.
KONČNI DOLOČBI
2. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o
skladnosti proizvodov, ki se uporabljajo v domnevno eksplozivnih atmosferah z zahtevami Pravilnika o protieksplozijski zaščiti
(Uradni list RS, št. 48/10).
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-392/2011-8
Ljubljana, dne 6. decembra 2011
EVA 2011-2111-0087
v funkciji ministra za gospodarstvo
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(vzpostavitev informacijskega sistema)
Informacijski sistem za vodenje obnov, nadgradenj in
investicij v javno železniško infrastrukturo se vzpostavi do
11. januarja 2013.
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-142/2011
Ljubljana, dne 7. decembra 2011
EVA 2011-2411-0077
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

4425.

Odredba o seznamu standardov, katerih
uporaba ustvari domnevo o skladnosti
gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona
o gradbenih proizvodih

Na podlagi 8. člena Zakona o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 52/00 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za
gospodarstvo

ODREDBO
o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari
domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov
z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odredba določa seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z
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Št.
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zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih (Uradni list RS,
št. 52/00 in 110/02 – ZGO-1).
(2) Seznam standardov iz prejšnjega odstavka je v Prilogi,
ki je sestavni del te odredbe.
2. člen
(razveljavitev)
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o
seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih
proizvodih (Uradni list RS, št. 14/11).
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-414/2011
Ljubljana, dne 13. decembra 2011
EVA 2011-2111-0091
v funkciji ministra za gospodarstvo
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
Priloga

Drogovi za razsvetljavo – 7. del: Zahteve za drogove za
razsvetljavo iz vlaknatoarmiranega polimernega kompozita

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara – 2. del: Oprema za
kontrolo in indikacijo

SIST EN 40-7:2003

SIST EN 54-2:1997

EN 54-4:1997/ A2:2006
EN 54-4:1997/ AC:1999

SIST EN 54-4:1997/ A2:2006

SIST EN 54-4:1997/ AC:2000

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1. 6. 2005

1. 6. 2007

1. 10. 2003

1. 10. 2003

1. 3. 2007

1. 4. 2003

1. 4. 2003

1. 1. 2008

1. 1. 2008

1. 1. 2008

1. 10. 2003

1. 2. 2003

1. 2. 2003

1. 1. 2007

1. 10. 2006

1. 1. 2008

1. 1. 2008

Možen

1. 6. 2005

1. 8. 2009

1. 8. 2009

1. 8. 2009

1. 6. 2009

30. 6. 2005

1. 6. 2009

1. 1. 2008

1. 8. 2009

1. 8. 2009

1. 10. 2004

1. 2. 2005

1. 2. 2005

1. 1. 2007

1. 10. 2007

1. 1. 2009

1. 1. 2009

Obvezen

Zaþetek uporabe
standarda

Stran

1

EN 54-4:1997/ A1:2002

EN 54-4:1997

SIST EN 54-4:1997

-

-

-

1

1

1

1

3

3

Sistem
potrjevanja
(1)
skladnosti
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SIST EN 54-4:1997/ A1:2003

EN 54-3:2001/ A2:2006

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje – 4. del:
Oprema za napajanje

EN 54-3:2001/ A1:2002

EN 54-3:2001

SIST EN 54-3:2001

SIST EN 54-3:2001/ A2:2006

EN 54-2:1997/ AC:1999

SIST EN 54-2:1997/ AC:2000

SIST EN 54-3:2001/ A1:2002

EN 54-2:1997/ A1:2006

SIST EN 54-2:1997/ A1:2007

EN 54-2:1997

EN 40-7:2002

-

-

-

-

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje – 3. del:
Naprave za alarmiranje – Zvoþne naprave

Drogovi za razsvetljavo – 6. del: Zahteve za aluminijaste
drogove za razsvetljavo

SIST EN 40-6:2002

EN 40-6:2002

Drogovi za razsvetljavo – 5. del: Zahteve za jeklene drogove za EN 40-5:2002
razsvetljavo

EN 40-4:2005/ AC:2006

SIST EN 40-5:2002

SIST EN 40-4:2006/ AC:2006

EN 40-4:2005

Drogovi za razsvetljavo – 4. del: Zahteve za drogove za
razsvetljavo iz armiranega in prednapetega betona

SIST EN 40-4:2006

EN 1:1998

Oznaka referenþnega
standarda

EN 1:1998/ A1:2007

Peþi za ogrevanje na tekoþa goriva z uparjalnimi gorilniki in
prikljuþkom na dimnik

Naslov standarda

SIST EN 1:2000/ A1:2007

SIST EN 1:2000

Oznaka standarda

Slovenski nacionalni standardi, ki so privzeti harmonizirani standardi (prva alinea drugega odstavka 6. þlena Zakona o gradbenih proizvodih):

SEZNAM STANDARDOV,
katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih
(Uradni list RS, št. 52/00 in 110/02 – ZGO-1)

PRILOGA
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Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje – 16.
del: Centrala za zvoþno alarmiranje in prikazovalna oprema

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje – 17.
del: Kratkostiþni loþilniki

SIST EN 54-16:2008

SIST EN 54-17:2006

EN 54-21:2006

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje – 21.
del: Naprave za alarmiranje – Vizualne alarmne naprave

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje – 24.
del: Sestavni deli zvoþnih sistemov za javljanje požara –
Zvoþniki

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje – 25.
del: Sestavni deli za radijske povezave

SIST EN 54-23:2010

SIST EN 54-24:2008

SIST EN 54-25:2008

2

EN 54-25:2008

EN 54-24:2008

EN 54-23:2010

EN 54-20:2006/AC:2008

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje – 21.
del: Oprema za usmerjanje alarma in opozoril o napakah

SIST EN 54-21:2006

EN 54-20:2006

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Sistem
potrjevanja
(1)
skladnosti

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 12.2010

1. 3. 2007

1. 8. 2009

1. 4. 2007

1. 1. 2008

1. 10. 2006

1. 1. 2009

1. 10. 2006

1. 1. 2009

1. 10. 2003

1. 9. 2006

1. 9. 2006

1. 9. 2006

1. 9. 2006

1. 5. 2007

1. 4. 2003

1. 4. 2003

1. 4. 2003

1. 4. 2003

Možen

1. 4. 2011

1. 4. 2011

1. 3. 2013

1. 6. 2009

1. 8. 2009

1. 7. 2009

1. 1. 2008

1. 12. 2008

1. 1. 2009

1. 12. 2008

1. 4. 2011

31. 12. 2005

1. 9. 2008

1. 9. 2008

1. 9. 2008

1. 9. 2008

1. 8. 2009

30. 6. 2005

1. 8. 2009

30. 6. 2005

30. 6. 2005

Obvezen

Zaþetek uporabe
standarda
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SIST EN 54-20:2006/AC:2009

EN 54-18:2005/ AC:2007

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje – 20.
del: Aspiracijski dimni javljalniki

SIST EN 54-20:2006

EN 54-18:2005

SIST EN 54-18:2006/ AC:2007

EN 54-17:2005/ AC:2007

SIST EN 54-18:2006

EN 54-17:2005

SIST EN 54-17:2006/AC:2008

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje – 18.
del: Vhodno/izhodne naprave

EN 54-12:2002

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje – 12.
del: Dimni javljalniki – Linijski javljalniki z optiþnim žarkom

SIST EN 54-12:2003
EN 54-16:2008

EN 54-11:2001/ A1:2005

EN 54-11:2001

SIST EN 54-11:2001/ A1:2006

EN 54-10:2002/ A1:2005

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje – 11.
del: Roþni javljalniki

SIST EN 54-11:2001

EN 54-10:2002

SIST EN 54-10:2002

SIST EN 54-10:2002/ A1:2006

EN 54-7:2000/ A2:2006

Odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje – 10. del:
Plamenski javljalniki – Toþkovni javljalniki

EN 54-7:2000/ A1:2002

SIST EN 54-7:2001/ A2:2006

-

-

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

SIST EN 54-7:2001/ A1:2002

EN 54-7:2000

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje – 7. del:
Dimni javljalniki – Toþkovni javljalniki na principu sipanja
svetlobe, prepušþene svetlobe ali ionizacije

SIST EN 54-7:2001

EN 54-5:2000

Oznaka referenþnega
standarda

EN 54-5:2000/ A1:2002

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje – 5. del:
Toplotni javljalniki – Toþkovni javljalniki

Naslov standarda
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SIST EN 54-5:2001/ A1:2002

SIST EN 54-5:2001

Oznaka standarda
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EN 179:2008

Cement – 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za
obiþajne cemente

SIST EN 197-1:2002

EN 197-4:2004

Cement – 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za
žlindrine cemente z nizko zgodnjo trdnostjo

Keramiþne cevi, fazonski kosi in spoji za odvod odpadne vode in EN 295-10:2005
kanalizacijo – 10. del: Lastnosti

Roþne krogelne pipe in zasuni za hišne plinske napeljave
Dopolnilo A1:2011 k standardu SIST EN 331:2000

SIST EN 197-4:2004

SIST EN 295-10:2005

SIST EN 331:2000

Betonski strešniki in fazonski kosi za prekrivanje streh in
oblaganje sten – Specifikacije za izdelek

SIST EN 490:2005

EN 494:2004+ A3:2007

SIST EN 494:2005 + A3:2007

EN 494:2004

-

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

2

1+

3

1,3,4

2+,4

1+

1. 1. 2008

1. 7. 2007

1. 1. 2006

1. 1. 2006

1. 1. 2009

1. 9. 2005

1. 6. 2011

1. 1. 2009

1. 12. 2004

1. 12. 2004

1. 11. 2005

1. 12. 2009

01.02.2012

01.09.2011

01.09.2011

1. 1. 2006

1. 2. 2005

1. 4. 2008

1. 2. 2005

1. 4. 2001

1. 1. 2009

1. 1. 2011

Možen

1. 1. 2009

1. 7. 2008

1. 1. 2007

1. 1. 2007

1. 1. 2009

1. 6. 2007

1. 6. 2012

1. 1. 2010

1. 12. 2005

1. 12. 2005

1. 11. 2006

1. 12. 2010

01.02.2013

01.09.2012

01.09.2012

1. 1. 2007

1. 2. 2006

1. 4. 2009

1. 2. 2006

1. 4. 2002

1. 1. 2010

1. 1. 2011

Obvezen

Zaþetek uporabe
standarda

Stran

3

EN 492:2004/ A2:2006

Vlaknato-cementne valovite strešne plošþe in fazonski kosi –
Specifikacija proizvoda in preskusne metode

EN 492:2004/ A1:2005

SIST EN 492:2005/ A2:2006

EN 492:2004

SIST EN 492:2005

-

EN 459-1:2001

EN 450-1:2005

-

-

-

SIST EN 413-1:2004

1,3

3,4

1+

1+

1+

1+

1

1

Sistem
potrjevanja
(1)
skladnosti
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SIST EN 492:2005/ A1:2006

EN 490:2004/ A1:2006

EN 490:2004

SIST EN 490:2005/ A1:2006

Vlaknato-cementne strešne plošþe in fazonski kosi –
Specifikacija proizvoda in preskusne metode

Gradbeno apno – 1. del: Definicije, zahteve in merila skladnosti

SIST EN 459-1:2010

EN 459-1:2010

EN 450-1:2005+A1:2007

EN 442-1:1995
EN 442-1:1995/ A1:2003

Ogrevala in konvektorji – 1. del: Tehniþne specifikacije in
zahteve

SIST EN 442-1:1997

EN 438-7:2005

Elektrofiltrski pepel – 1. del: Definicije, specifikacije in merila
skladnosti

Dekorativni visokotlaþni laminati (HPL) – Plošþe na osnovi
duromernih smol – 7. del: Kompaktni laminati in kompozitni
paneli HPL za notranjo in zunanjo oblogo zidov in stropov

SIST EN 438-7:2005

EN 416-1:2009

SIST EN 450-1:2005 +A1:2008

Stropna cevna sevala s plinskim gorilnikom za nestanovanjske
prostore – 1. del: Varnost

SIST EN 416-1:2009

EN 413-1:2011

-

-

-

EN 179:1997

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

SIST EN 442-1:1997/ A1:2004

Zidarski cement – 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti

SIST EN 413-1:2011

EN 331:1998/A1:2010

EN 331:1998

EN 197-1:2000/ A3:2007

SIST EN 197-1:2002/ A3:2008

SIST EN 331:2000/
A1:2011

EN 197-1:2000/ A1:2004

SIST EN 197-1:2002/ A1:2004

EN 197-1:2000

EN 54-25:2008/ AC:2010

Stavbno okovje – Naprave za zasilne izhode z vzvodno roþico
ali pritisnim pedalom za evakuacijske poti – Zahteve in
preskusne metode

Oznaka referenþnega
standarda

SIST EN 179:2008

Naslov standarda

SIST EN 54-25:2008/ AC:2010

Oznaka standarda
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13789

Zašþitne cevi za prednapete kable iz jeklenih trakov –
Terminologija, zahteve in kontrola kakovosti

Valovite bitumenske plošþe – Specifikacije in preskusne metode EN 534:2006+A1:2010

Bitumenske skodle, ojaþene z mineralnimi in/ali sintetiþnimi
materiali – Specifikacije in preskusne metode

Steklo v stavbah – Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega
silikatnega stekla – 9. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za
izdelek

Vlaknatocementne cevi za odvod odpadne vode in kanalizacijo
– 2. del: Vstopni in revizijski jaški

Cevi, fitingi in dodatni deli iz nodularne litine za kanalizacijo –
Zahteve in preskusne metode

Plinski grelniki zraka s prisilno konvekcijo za gretje
EN 621:2009
nestanovanjskih prostorov z imensko moþjo do vkljuþno 300 kW
brez ventilatorja za zgorevalni zrak in/ali produkte zgorevanja

Vgrajeni gasilni sistemi – Cevni sistemi – 1. del: Cevni koluti s
poltogo cevjo

SIST EN 523:2003

SIST EN 534:2006+A1:2010

SIST EN 544:2011

SIST EN 572-9:2005

SIST EN 588-2:2002

SIST EN 598:2008
+A1:2009

SIST EN 621:2010

SIST EN 671-1:2001

EN 681-2:2000/ A2:2005

4

EN 681-2:2000/ A1:2002

EN 681-2:2000

SIST EN 681-2:2000

SIST EN 681-2:2000/ A2:2005

EN 681-1:1996/ A3:2005

SIST EN 681-1:2000/ A3:2005

SIST EN 681-2:2000/ A1:2002

EN 681-1:1996/ A2:2002

Elastomerna tesnila – Zahteve za materiale za tesnila za
uporabo v napeljavah za vodo in kanalizacijo – 2. del:
Plastomerni elastomeri

EN 681-1:1996/ A1:1998

SIST EN 681-1:2000/ A2:2002

-

-

-

-

-

EN 598:2007

-

-

SIST EN 544:2006

EN 534:2006

-

3

4

4

4

4

1

1

1

1

2+,4

4

4

1,3,4

3,4

3,4

4

3,4

1. 1. 2010

1. 1. 2003

-

1. 1. 2008

1. 1. 2003

1. 1. 2003

1. 1. 2003

1. 3. 2007

1. 2. 2002

1. 1. 2007

1. 2. 2002

1. 8. 2010

1. 4. 2010

1. 10. 2002

1. 9. 2005

01.04.2012

1. 1. 2011

1. 6. 2004

1. 6. 2010

1. 12. 2006

1. 11. 2006

Možen

1. 1. 2010

1. 1. 2004

1. 1. 2009

1. 1. 2004

1. 1. 2004

1. 1. 2009

1. 3. 2008

1. 4. 2004

1. 1. 2007

1. 4. 2004

1. 8. 2011

1. 4. 2011

1. 10. 2003

1. 9. 2006

01.04.2012

1. 1. 2011

1. 6. 2005

1. 12. 2010

1. 12. 2007

1. 11. 2007

Obvezen

Zaþetek uporabe
standarda

103 / 16. 12. 2011

SIST EN 681-1:2000/ A1:2000

EN 681-1:1996

SIST EN 681-1:2000

Elastomerna tesnila – Zahteve za materiale za tesnila za
uporabo v napeljavah za vodo in kanalizacijo – 1. del:
Vulkanizirana guma

EN 671-2:2001/ A1:2004

EN 671-2:2001

SIST EN 671-2:2001

SIST EN 671-2:2001/ A1:2004

EN 671-1:2001/ AC:2002

SIST EN 671-1:2001/ AC:2004

EN 671-1:2001

EN 598:2007
+A1:2009

EN 588-2:2001

EN 572-9:2004

EN 544:2011

EN 523:2003

EN 520:2004

-

3

Sistem
potrjevanja
(1)
skladnosti

Št.

Vgrajeni gasilni sistemi – Cevni sistemi – 2. del: Cevni koluti s
plosko cevjo

Mavþne plošþe – Definicije, zahteve in preskusne metode

SIST EN 520:2005+A1:2009

-

Oznaka
nadomešþenega
standarda

13790 /

EN 520:2004+A1:2009

Dodatna oprema za prekrivanje streh – Varnostne strešne kljuke EN 517:2006

SIST EN 517:2006

EN 516:2006

Oznaka referenþnega
standarda

Pomožna oprema za prekrivanje streh – Oprema za dostop na
streho – Pohodne poti, stopnice in lestve

Naslov standarda

SIST EN 516:2006

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Specifikacija za zidake – 1. del: Opeþni zidaki

Specifikacija za zidake – 2. del: Apneno pešþeni zidaki

Specifikacija za zidake – 3. del: Betonski zidaki (kompaktni in
lahki agregati)

Specifikacija za zidake – 4. del: Zidaki iz avtoklaviranega
celiþastega betona

Specifikacija za zidake – 5. del: Zidaki iz umetnega kamna

Specifikacija za zidake – 6. del: Zidaki iz naravnega kamna

Stropna cevna sevala z veþ plinskimi gorilniki za
nestanovanjske prostore – 1. del: Sistem D, varnost

Stropna cevna sevala z veþ plinskimi gorilniki za
nestanovanjske prostore – 2. del: Sistem E, varnost

Stropna cevna sevala z veþ plinskimi gorilniki za
nestanovanjske prostore – 3. del: Sistem F, varnost

Stropna cevna sevala z veþ plinskimi gorilniki za
nestanovanjske prostore – 4. del: Sistem H, varnost

SIST EN 771-1:2011

SIST EN 771-2:2011

SIST EN 771-3:2011

SIST EN 771-4:2011

SIST EN 771-5:2011

SIST EN 771-6:2011

SIST EN 777-1:2009

SIST EN 777-2:2009

SIST EN 777-3:2009

SIST EN 777-4:2009

5

-

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

1. 11. 2009

1. 11. 2009

1. 11. 2009

1. 11. 2009

01.02.2012

01.02.2012

01.02.2012

01.02.2012

01.02.2012

01.02.2012

1. 10. 2002

1. 1. 2003

1. 1. 2003

1. 1. 2003

1. 1. 2003

Možen

1. 11. 2010

1. 11. 2010

1. 11. 2010

1. 11. 2010

01.02.2013

01.02.2013

01.02.2013

01.02.2013

01.02.2013

01.02.2013

1. 12. 2003

1. 1. 2004

1. 1. 2004

1. 1. 2004

1. 1. 2004

Obvezen

Zaþetek uporabe
standarda

Stran

EN 777-4:2009

-

-

-

SIST EN 771-6:2005

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

3

4

4

Sistem
potrjevanja
(1)
skladnosti

103 / 16. 12. 2011 /

EN 777-3:2009

EN 777-2:2009

EN 777-1:2009

EN 771-6:2011

SIST EN 7715:2004/ A1:2005

SIST EN 771-5:2004

SIST EN 7714:2004/ A1:2005

SIST EN 771-4:2004

SIST EN 7713:2004/ A1:2005

SIST EN 771-3:2004

SIST EN 7712:2004/ A1:2005

SIST EN 771-2:2004

SIST EN 7711:2004/ A1:2005

SIST EN 771-1:2004

-

-

-

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

EN 771-5:2011

EN 771-4:2011

EN 771-3:2011

EN 771-2:2011

EN 771-1:2011

Elastomerna tesnila – Zahteve za materiale za tesnila za pipe in EN 682:2002
napeljavo za plin in vodikoogljikove tekoþine

SIST EN 682:2002

EN 681-4:2000/ A1:2002

EN 681-4:2000

SIST EN 681-4:2000/ A1:2002

EN 681-3:2000/ A1:2002

Elastomerna tesnila – Zahteve za materiale za tesnila za
uporabo v napeljavah za vodo in kanalizacijo – 4. del:
Poliuretanski tesnilni elementi

EN 681-3:2000

Oznaka referenþnega
standarda

SIST EN 681-4:2000

Elastomerna tesnila – Zahteve za materiale za tesnila za
uporabo v napeljavah za vodo in kanalizacijo – 3. del: Celularni
materiali iz vulkanizirane gume

Naslov standarda

SIST EN 681-3:2000/ A1:2002

SIST EN 681-3:2000

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

13791

EN 858-1:2002

EN 877:1999/ A1:2006/
AC:2008
EN 934-2:2009

Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 2. del:
Kemijski dodatki za beton – Definicije, zahteve, skladnost,
oznaþevanje in obeleževanje

Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 3. del:
Kemijski dodatki za malto za zidanje – Definicije, zahteve,
skladnost, oznaþevanje in obeleževanje

Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso –
Kemijski dodatki za injekcijsko maso za prednapete kable – 4.
del: Definicije, zahteve, skladnost, oznaþevanje in obeleževanje

Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 5. del:
Kemijski dodatki za brizgani beton – Definicije, zahteve,
skadnost, oznaþevanje in obeleževanje

Cevi, fitingi in dodatki iz duktilne litine za plinovode – Zahteve in
postopki preskušanja

WC školjke in WC naprave z integriranim sifonom

SIST EN 877:2001/ A1:2007/
AC:2008

SIST EN 934-2:2009

SIST EN 934-3:2009

SIST EN 934-4:2009

SIST EN 934-5:2008

SIST EN 969:2009

SIST EN 997:2004

EN 998-1:2010

Specifikacija malt za zidanje – 1. del: Zunanji in notranji omet

Specifikacija malt za zidanje – 2. del: Malta za zidanje

SIST EN 998-1:2010

SIST EN 998-2:2010

6

EN 998-2:2010

EN 997:2003/A1:2006

SIST EN 997:2004/A1:2007

EN 997:2003

EN 969:2009

EN 998-2:2003

EN 998-1:2003

-

-

-

EN 934-4:2001

EN 934-3:2003/
AC:2005

EN 934-3:2003

EN 934-2:2001

-

-

EN 845-3:2003

-

EN 845-1:2003

2+,4

4

4

3

2+

2+

2+

2+

4

4

4

3,4

3,4

3

3

3

2+,4

Sistem
potrjevanja
(1)
skladnosti

1. 6. 2011

1. 6. 2011

1. 1. 2008

1. 12. 2004

1. 1. 2010

1. 1. 2009

1. 3. 2010

1. 5. 2010

1. 3. 2010

1. 1. 2009

1. 1. 2008

1. 1. 2008

1. 9. 2005

1. 9. 2005

1. 1. 2009

1. 2. 2004

1. 1. 2009

1. 8. 2010

Možen

1. 6. 2012

1. 6. 2012

1. 1. 2009

1. 12. 2006

1. 1. 2011

1. 1. 2010

1. 3. 2011

1. 5. 2011

1. 3. 2011

1. 1. 2009

1. 9. 2009

1. 9. 2009

1. 9. 2006

1. 9. 2006

1. 1. 2010

1. 4. 2006

1. 1. 2010

1. 8. 2011

Obvezen

Zaþetek uporabe
standarda

103 / 16. 12. 2011

EN 934-5:2007

EN 934-4:2009

EN 934-3:2009

EN 877:1999/ A1:2006

SIST EN 877:2001/ A1:2007

EN 877:1999

Loþevalni sistemi za lahke tekoþine (npr. olje in gorivo) – 1. del:
Naþela naþrtovanja proizvoda, znaþilnosti in preskušanje,
oznaþevanje in kontrola kakovosti

SIST EN 858-1:2002

EN 845-3:2003+A1:2008

EN 845-2:2003

EN 858-1:2002/ A1:2004

Specifikacija za dodatne komponente zidovja – 3. del: Jeklene
mreže za armiranje naležnih reg

SIST EN 845-3:2004+A1:2008

Cevi, fitingi in dodatki iz duktilne litine za hišne vodne odtoke Zahteve, postopki preskušanja in zagotavljanje kakovosti

Specifikacija za dodatne komponente zidovine – 2. del:
Preklade

SIST EN 845-2:2004

EN 845-1:2003+A1:2008

-

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

SIST EN 877:2001

Specifikacija za dodatne komponente zidovja – 1. del: Vezna
stremena, sidrni trakovi, obešala in konzole

SIST EN 845-1:2004+A1:2008

EN 778:2009

Oznaka referenþnega
standarda

13792 /

SIST EN 858-1:2002/ A1:2005

Plinski gospodinjski grelniki zraka s prisilno konvekcijo za gretje
prostorov z imensko moþjo do vkljuþno 70 kW brez ventilatorja
za zgorevalni zrak in/ali produkte zgorevanja

Naslov standarda

SIST EN 778:2010

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Steklo v gradbeništvu – Stekleni zidaki in stekleni tlakovci – 2.
del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

Baker in bakrove zlitine – Nevarjene (narejene iz celega)
bakrene cevi z okroglim prerezom za vodo in plin, ki se
uporabljajo za sanitarne in ogrevalne namene

Izvedba jeklenih konstrukcij in aluminijastih konstrukcij – 1. del:
Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij

SIST EN 1051-2:2008

SIST EN 1057:2006+A1:2010

SIST EN 1090-1:2009

Vzdolžno varjene jeklene cevi in spojniki, vroþe galvanizirani, z
obojko, za sisteme za odpadno vodo – 1. del: Zahteve,
preskušanje in kontrola kakovosti

SIST EN 1123-1:2000

Stavbno okovje – Naprave za samodejno zapiranje vrat –
Zahteve in preskusne metode

SIST EN 1154:2000

EN 1155:1997/
A1:2002/AC:2006

-

1

1

1

1

1

4

1. 1. 2010

1. 10. 2003

1. 10. 2003

1. 1. 2010

1. 10. 2003

1. 10. 2003

1. 1. 2009

1. 6. 2005

1. 6. 2005

1. 6. 2005

1. 6. 2005

1. 9. 2005

1. 1. 2011

1. 1. 2011

1. 12. 2010

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 8. 2010

Možen

1. 1. 2010

1. 10. 2004

1. 10. 2004

1. 1. 2010

1. 10. 2004

1. 10. 2004

1. 1. 2010

1. 6. 2006

1. 6. 2006

1. 6. 2006

1. 6. 2006

1. 9. 2006

1. 1. 2011

1. 7. 2012

1. 12. 2010

1. 1. 2010

1. 1. 2010

1. 8. 2011

Obvezen

Zaþetek uporabe
standarda

Stran

7

EN 1155:1997/ A1:2002

EN 1155:1997

SIST EN 1155:2000

SIST EN 1155:2000/
A1:2003/AC:2006

EN 1154:1996/
A1:2002/AC:2006

SIST EN 1154:2000/
A1:2003/AC:2006

-

EN 1125:1997

4

4

4

1,3,4

2+

1,3,4

1,3,4

1,3,4

2+,4

Sistem
potrjevanja
(1)
skladnosti

103 / 16. 12. 2011 /

SIST EN 1155:2000/ A1:2003

EN 1154:1996/ A1:2002

SIST EN 1154:2000/ A1:2003

Stavbno okovje – Elektriþne naprave za nadzor zapiranja vrat –
Zahteve in preskusne metode

EN 1125:2008

-

-

-

-

EN 1057:2006

-

-

-

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

EN 1154:1996

EN 1124-1:1999/ A1:2004

Kljuþavnice in stavbno okovje – Zapore z vodoravnim potisnim
drogom za izhod ob paniki – Zahteve in preskusne metode

SIST EN 1125:2008

EN 1124-1:1999

SIST EN 1124-1:2000

SIST EN 1124-1:2000/ A1:2004

EN 1123-1:1999/ A1:2004

SIST EN 1123-1:2000/ A1:2004

Vzdolžno varjene nerjavne jeklene cevi in spojniki z obojko za
sisteme za odpadno vodo – 1. del: Zahteve, preskušanje in
konrola kakovosti

EN 1096-4:2004

Steklo v stavbah – Steklo z nanosi – 4. del: Ovrednotenje
skladnosti/standard za izdelek

SIST EN 1096-4:2005
EN 1123-1:1999

EN 1090-1:2009/AC:2010

SIST EN 1090-1:2009/AC:2011

EN 1090-1:2009

EN 1057:2006+A1:2010

EN 1051-2:2007

Steklo v gradbeništvu – Ogledala iz stekla s srebrno prevleko za EN 1036-2:2008
uporabo v notranjosti stavb –
2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

SIST EN 1036-2:2008

Oznaka referenþnega
standarda

Plinski grelniki zraka s prisilno konvekcijo za gretje
EN 1020:2009
nestanovanjskih prostorov z imensko moþjo do vkljuþno 300 kW
z ventilatorjem za zgorevalni zrak in/ali produkte zgorevanja

Naslov standarda

SIST EN 1020:2010

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

13793

EN 1168:2005+A2:2009

Montažni betonski izdelki – Votle plošþe

Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 5. del: Ovrednotenje EN 1279-5:2005+A2:2010
skladnosti

Opeþni strešniki – Definicije in specifikacije izdelkov

Oprema cest – 5. del: Zahteve za proizvode in ugotavljanje
skladnosti za sisteme za zadrževanje vozil

Plinski gospodinjski grelniki zraka s prisilno konvekcijo za gretje
prostorov z ventilatorskimi gorilniki z imensko moþjo do vkljuþno
70 kW

Konstrukcijska ležišþa – 3. del: Elastomerna ležišþa

Konstrukcijska ležišþa – 4. del: Valjþna ležišþa

SIST EN 1168:2005+A2:2009

SIST EN 1279-5:2005+ A2:2010

SIST EN 1304:2005

SIST EN 1317-5:2007+A1:2008

SIST EN 1319:2010

SIST EN 1337-3:2005

SIST EN 1337-4:2004

Konstrukcijska ležišþa – 6. del: Linijska in toþkovna zasuþna
ležišþa

Konstrukcijska ležišþa – 7. del: Sferiþna in cilindriþna PTFE
ležišþa

Konstrukcijska ležišþa – 8. del: Vodila za ležišþa in pritrjene
konstrukcije

Betonski tlakovci – Zahteve in preskusne metode

SIST EN 1337-6:2004

SIST EN 1337-7:2004

SIST EN 1337-8:2008

SIST EN 1338:2003

EN 1341:2001

Tlakovci iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje – Zahteve
in preskusne metode

SIST EN 1341:2002

SIST EN 1342:2002

8

EN 1342:2001

EN 1340:2003/ AC:2006

Plošþe iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje – Zahteve in
preskusne metode

SIST EN 1340:2003/ AC:2006

EN 1340:2003

SIST EN 1340:2003

Betonski robniki – Zahteve in preskusne metode

EN 1339:2003/ AC:2006

EN 1339:2003

SIST EN 1339:2003

SIST EN 1339:2003/ AC:2006

EN 1338:2003/ AC:2006

SIST EN 1338:2003/ AC:2006

EN 1338:2003

EN 1337-8:2007

EN 1337-7:2004

-

-

-

-

-

-

EN 1337-7:2000

-

-

-

-

-

EN 1317-5:2007

-

4

4

4

4

4

4

4

4

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

2+,4

1

3,4

1,3,4

2+

1

1

Sistem
potrjevanja
(1)
skladnosti

1. 10. 2002

1. 10. 2002

1. 1. 2007

1. 2. 2004

1. 1. 2007

1. 3. 2004

1. 1. 2007

1. 3. 2004

1. 1. 2009

1. 12. 2004

1. 2. 2005

1. 1. 2006

1. 1. 2008

1. 2. 2005

1. 1. 2006

1. 10. 2010

1. 4. 2009

1. 2. 2006

1. 2. 2011

1. 12. 2009

1. 6. 2006

1. 10. 2003

1. 10. 2003

Možen

1. 10. 2003

1. 10. 2003

1. 1. 2007

1. 2. 2005

1. 1. 2007

1. 3. 2005

1. 1. 2007

1. 3. 2005

1. 1. 2010

1. 6. 2005

1. 2. 2006

1. 1. 2007

1. 1. 2008

1. 2. 2006

1. 1. 2007

1. 10. 2011

1. 1. 2011

1. 2. 2007

1. 2. 2012

1. 12. 2010

1. 6. 2006

1. 10. 2004

1. 10. 2004

Obvezen

Zaþetek uporabe
standarda

103 / 16. 12. 2011

Betonske plošþe za tlakovanje – Zahteve in preskusne metode

EN 1337-5:2005

SIST EN 1337-5:2005
EN 1337-6:2004

EN 1337-4:2004/AC:2007

Konstrukcijska ležišþa – 5. del: Lonþna ležišþa

SIST EN 1337-4:2004/AC:2007

EN 1337-4:2004

EN 1337-3:2005

EN 1319:2009

EN 1317-5:2007+A1:2008

EN 1279-5:2005+
A1:2008

A1:2008

EN 1168:2005+

-

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

EN 1304:2005

EN 1158:1997/ A1:2002/
AC:2006

SIST EN 1158:2000/ A1:2003/
AC:2006

EN 1158:1997

Oznaka referenþnega
standarda

EN 1158:1997/ A1:2002

Stavbno okovje – Naprave za usklajeno zapiranje vrat –
Zahteve in preskusne metode

Naslov standarda

13794 /

SIST EN 1158:2000/ A1:2003

SIST EN 1158:2000

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 1457:1999/ AC:2006
EN 1457:1999/
A1:2002/AC:2007
EN 1463-1:2009

Materiali za oznaþevanje vozišþa – Odsevniki – 1. del: Lastnosti
novih odsevnikov

Proizvodi iz naravnega kamna – Plošþe za navpiþne in stropne
obloge – Zahteve

Proizvodi in sistemi za zašþito in popravilo betonskih konstrukcij
– Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje
skladnosti – 2. del: Sistemi za zašþito površine betona

Proizvodi in sistemi za zašþito in popravilo betonskih konstrukcij
– Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje
skladnosti – 3. del: Konstrukcijska in nekonstrukcijska popravila

Proizvodi in sistemi za zašþito in popravilo betonskih konstrukcij
– Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje
skladnosti – 4. del: Konstrukcijsko povezovanje

Proizvodi in sistemi za zašþito in popravilo betonskih konstrukcij
– Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje
skladnosti – 5. del: Injektiranje betona

Proizvodi in sistemi za zašþito in popravilo betonskih konstrukcij
– Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje
skladnosti – 6. del: Sidranje armaturne palice

Proizvodi in sistemi za zašþito in popravilo betonskih konstrukcij
– Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje
skladnosti – 7. del: Zašþita armature proti koroziji

SIST EN 1457:1999/ AC:2006

SIST EN 1457:1999/
A1:2003/AC:2007

SIST EN 1463-1:2009

SIST EN 1469:2005

SIST EN 1504-2:2004

SIST EN 1504-3:2006

SIST EN 1504-4:2005

SIST EN 1504-5:2005

SIST EN 1504-6:2006

SIST EN 1504-7:2006

9

1,2+,3,4

1,2+,3,4

1,2+,3,4

1,2+,3,4

1. 6. 2007

1. 6. 2007

1. 10. 2005

1. 9. 2005

1. 10. 2006

1. 9. 2005

1. 7. 2005

1. 1. 2010

1.1.2008

1. 1. 2007

1. 8. 2003

1. 8. 2003

1. 1. 2006

1. 8. 2003

1. 5. 2004

1. 5. 2003

1. 1. 2003

1. 10. 2002

Možen

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 7. 2006

1. 1. 2011

1.1.2008

1. 1. 2007

1. 8. 2004

1. 8. 2004

1. 1. 2006

1. 8. 2004

1. 5. 2004

1. 5. 2005

1. 1. 2004

1. 10. 2003

Obvezen

Zaþetek uporabe
standarda

Stran

-

-

-

-

1,2+,3,4

1,2+,3,4

3,4

1

2+

2+

2+

3

3

1

4

4

Sistem
potrjevanja
(1)
skladnosti

103 / 16. 12. 2011 /

EN 1504-7:2006

EN 1504-6:2006

EN 1504-5:2004

EN 1504-4:2004

-

-

-

EN 1463-1:1997

-

-

-

-

-

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

EN 1504-3:2005

EN 1504-2:2004

EN 1469:2004

EN 1457:1999/ A1:2002

EN 1457:1999

Dimniki – Keramiþne tuljave – Zahteve in preskusne metode

SIST EN 1457:1999

SIST EN 1457:1999/ A1:2003

EN 1433:2002/ A1:2005

EN 1433:2002

SIST EN 1433:2003/ A1:2005

EN 1423:1997/ A1:2003

SIST EN 1433:2003

EN 1423:1997

SIST EN 1423:1999/ A1:2004

Padavinska kanalizacija na voznih površinah in na površinah za
pešce – Klasifikacija, projektiranje in zahteve za preskušanje,
oznaþevanje in kontrolo kakovosti

Materiali za oznaþevanje vozišþa – Materiali za posipanje –
Steklene kroglice, posipi za zmanjšanje drsnosti in mešanice
obeh

SIST EN 1423:1999

EN 1344:2002

Opeþni tlakovci – Zahteve in preskusne metode

SIST EN 1344:2002

Oznaka referenþnega
standarda

Robniki iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje – Zahteve in EN 1343:2001
preskusne metode

Naslov standarda

SIST EN 1343:2002

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

13795

Dimniki – Sestavni deli – Betonski bloki za dimnike

Steklo v stavbah – Toplotno utrjeno natrij-kalcijevo silikatno
steklo – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

Montažna oprema za prekrivanje streh – Plastiþne svetlobne
kupole – Specifikacija za izdelek in preskusne metode

Betonske cevi in fazonski kosi, nearmirani, z jeklenimi vlakni in
armirani

SIST EN 1858:2009
+A1:2011

SIST EN 1863-2:2005

SIST EN 1873:2006

SIST EN 1916:2003
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EN 10025-1:2004

SIST EN 10025-1:2004

Vroþe valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel – 1. del: Splošni
tehniþni dobavni pogoji

EN 1935:2002/ AC:2003

EN 1935:2002

Stavbno okovje – Enoosni teþaji – Zahteve in klasifikacija

SIST EN 1935:2002

SIST EN 1935:2002/ AC:2004

EN 1917:2002/ AC:2008

EN 1917:2002

SIST EN 1917:2003

SIST EN 1917:2003/ AC:2008

EN 1916:2002/ AC:2008

SIST EN 1916:2003/ AC:2008

EN 1916:2002

EN 1873:2005

EN 1863-2:2004

+A1:2011

EN 1858:2008

EN 1857:2010

-

-

-

-

-

-

EN 1858:2008

+A1:2008

EN 1857:2003

EN 1856-2:2004

EN 1856-1:2003

-

-

-

-

2+

1

1

4

4

4

4

1,3,4

1,3,4

2+

2+

2+

2+,4

3,4

3,4

2+

1,3,4

1,3,4

2+,4

Sistem
potrjevanja
(1)
skladnosti

1. 9. 2005

1. 1. 2007

1. 10. 2002

1. 1. 2009

1. 8. 2003

1. 1. 2009

1. 8. 2003

1. 10. 2006

1. 9. 2005

01.04.2012

1. 1. 2011

1. 3. 2010

1. 3. 2010

1. 1. 2007

1. 9. 2005

1. 5. 2007

1. 9. 2005

1. 9. 2005

01.01.2012

Možen

1. 9. 2006

1. 1. 2007

1. 12. 2003

1. 1. 2009

23. 11. 2004

1. 1. 2009

23. 11. 2004

1. 10. 2009

1. 9. 2006

01.04.2013

1. 1. 2012

1. 3. 2011

1. 3. 2011

1. 1. 2007

1. 9. 2006

1. 5. 2008

1. 9. 2006

1. 9. 2006

01.01.2013

Obvezen

Zaþetek uporabe
standarda

103 / 16. 12. 2011

Betonski vstopni in revizijski jaški, nearmirani, z jeklenimi vlakni
in armirani

Dimniki – Sestavni deli – Betonske tuljave

SIST EN 1857:2010

EN 1856-2:2009

Dimniki – Zahteve za kovinske dimnike – 2. del: Kovinske
tuljave in dimniški prikljuþki

SIST EN 1856-2:2009

EN 1825-1:2004

EN 1856-1:2009

Loþevalnik mašþob – 1. del: Osnove naþrtovanja, zahteve in
preskušanje, oznaþevanje in kontrola kakovosti

SIST EN 1825-1:2004

EN 1806:2006

EN 1825-1:2004/AC:2006

Dimniki – Keramiþne tuljave za enoslojne dimnike – Zahteve in
preskusne metode

SIST EN 1806:2006

EN 1748-2-2:2004

Dimniki – Zahteve za kovinske dimnike – 1. del: Proizvodi za
sistemske dimnike

Steklo v stavbah – Posebni osnovni izdelki – 2-2. del: Steklena
keramika – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

SIST EN 1748-2-2:2005

EN 1748-1-2:2004

SIST EN
1520:2003/AC:2003

SIST EN 1520:2003

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

SIST EN 1856-1:2009

Steklo v stavbah – Posebni osnovni izdelki – Borosilikatno
steklo – 1-2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

SIST EN 1748-1-2:2005

EN 1520:2011

Oznaka referenþnega
standarda

13796 /

SIST EN 1825-1:2004/ AC:2006

Armirani montažni elementi iz betona iz lahkega agregata z
odprto strukturo

Naslov standarda

SIST EN 1520:2011

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 10343:2009

Konstrukcijska jekla za kaljenje in popušþanje – Tehniþni
dobavni pogoji

Lepila in malte za plošþice - Zahteve, ovrednotenje skladnosti,
klasifikacija in oznaþevanje

ýrpališþa odpadne vode za stavbe in zemljišþa – Osnove
gradnje in preskušanja – 1. del: ýrpališþa odpadne vode s
fekalijami

ýrpališþa odpadne vode za stavbe in zemljišþa – Osnove
gradnje in preskušanja – 2. del: ýrpališþa odpadne vode brez
fekalij

ýrpališþa odpadne vode za stavbe in zemljišþa – Osnove
gradnje in preskušanja – 3. del: ýrpališþa odpadne vode s
fekalijami za omejeno uporabo

ýrpališþa odpadne vode za stavbe in zemljišþa – Osnove
gradnje in preskušanja – 4. del: Nepovratni ventili za odpadno
vodo s fekalijami in brez njih

SIST EN 10343:2009

SIST EN 12004:2007

SIST EN 12050-1:2001

SIST EN 12050-2:2001

SIST EN 12050-3:2001

SIST EN 12050-4:2001
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3

3

3

3

1. 10. 2001

1. 10. 2001

1. 10. 2001

1. 11. 2001

1. 6. 2008

1. 1. 2010

1. 1. 2010

1. 1. 2010

1. 4. 2006

1. 4. 2006

1. 3. 2006

1. 1. 2010

1. 4. 2006

1. 4. 2006

1. 2. 2007

1. 2. 2007

1. 1. 2010

1. 2. 2010

Možen

1. 10. 2002

1. 10. 2002

1. 10. 2002

1. 11. 2002

1. 6. 2010

1. 1. 2011

1. 1. 2010

1. 1. 2011

1. 4. 2007

1. 4. 2007

1. 3. 2007

1. 1. 2011

1. 4. 2007

1. 4. 2007

1. 2. 2008

1. 2. 2008

1. 1. 2011

1. 2. 2011

Obvezen

Zaþetek uporabe
standarda

Stran

-

-

-

-

3

2+

2+

2+

1,3,4

1,3,4

1,3,4

3,4

1,3,4

1,3,4

2+

2+

2+

2+

Sistem
potrjevanja
(1)
skladnosti

103 / 16. 12. 2011 /

EN 12050-4:2000

EN 12050-3:2000

EN 12050-2:2000

EN 12050-1:2001

EN 12004:2001

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

EN 12004:2007

EN 10340:2007/
AC:2008

EN 10340:2007

SIST EN 10340:2007

SIST EN 10340:2007/
AC:2008

EN 10312:2002/ A1:2005

SIST EN 10312:2003/ A1:2005

Jekleni ulitki za uporabo v gradbeništvu

Varjene jeklene cevi za transport vodnih tekoþin vkljuþno s pitno EN 10312:2002
vodo – Tehniþni dobavni pogoji

SIST EN 10312:2003

EN 10311:2005

Prikljuþki za spajanje jeklenih cevi in fitingi za transport vode in
drugih vodnih tekoþin

SIST EN 10311:2005

EN 10224:2002

EN 10255:2004
+A1:2007

Nelegirane jeklene cevi in fitingi za transport vodnih tekoþin
vkljuþno s pitno vodo – Tehniþni dobavni pogoji

SIST EN 10224:2003

EN 10219-1:2006

EN 10224:2002/ A1:2005

Hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz nelegiranih
in drobnozrnatih jekel – 1. del: Tehniþni dobavni pogoji

SIST EN 10219-1:2006

EN 10210-1:2006

Nelegirane jeklene cevi za varjenje in vrezovanje navojev –
Tehniþni dobavni pogoji

Vroþe valjani votli profili iz nelegiranih in drobnozrnatih
konstrukcijskih jekel – 1. del: Tehniþni dobavni pogoji

SIST EN 10210-1:2006

EN 10088-5:2006

SIST EN 10255:2004
+A1:2007

Nerjavna jekla – 5. del: Tehniþni dobavni pogoji za drogove,
palice, žico, profile in svetle izdelke iz nerjavnih konstrukcijskih
jekel

SIST EN 10088-5:2009

EN 10088-4:2009

Oznaka referenþnega
standarda

SIST EN 10224:2003/ A1:2005

Nerjavna jekla – 4. del: Tehniþni dobavni pogoji za tanko in
debelo ploþevino in trakove iz nerjavnih konstrukcijskih jekel

Naslov standarda

SIST EN 10088-4:2009

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

13797

Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje s
plinom – 1. del: Zahteve in preskusne metode za elektriþne
naprave za avtomatsko kontrolo in zakasnitev proženja

Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje s
plinom – 2. del: Zahteve in preskusne metode za neelektriþne
naprave za avtomatsko kontrolo in zakasnitev proženja

Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje s
plinom – 3. del: Zahteve in preskusne metode za naprave za
roþni vklop in izklop

Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje s
plinom – 4. del: Zahteve in preskusne metode za ventile in
prožilne naprave na visokotlaþnih rezervoarjih

Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje s
EN 12094-5:2006
plinom – 5. del: Zahteve in preskusne metode za visokotlaþne in
nizkotlaþne sortirne ventile in njihova sprožila

Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje s
plinom – 6. del: Zahteve in preskusne metode za neelektriþne
naprave za zaustavitev

Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje s
plinom – 7. del: Zahteve in preskusne metode za šobe pri
sistemih s CO2

SIST EN 12094-1:2003

SIST EN 12094-2:2003

SIST EN 12094-3:2003

SIST EN 12094-4:2004

SIST EN 12094-5:2006

SIST EN 12094-6:2006

SIST EN 12094-7:2001

EN 12094-8:2006

Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje s
plinom – 9. del: Zahteve in preskusne metode za posebne
požarne javljalnike

Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje s
plinom – 10. del: Zahteve in preskusne metode za merilnike
tlaka in tlaþna stikala

Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje s
plinom – 11. del: Zahteve in preskusne metode za mehanske
naprave za tehtanje

Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje s
plinom – 12. del: Zahteve in preskusne metode za pnevmatske
alarmne naprave

SIST EN 12094-8:2006

SIST EN 12094-9:2003

SIST EN 12094-10:2003

SIST EN 12094-11:2003

SIST EN 12094-12:2003
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EN 12094-12:2003

EN 12094-11:2003

EN 12094-10:2003

-

-

-

-

-

-

EN 12094-6:2000

EN 12094-5:2000

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1. 1. 2004

1. 1. 2004

1. 2. 2004

1. 1. 2004

1. 2. 2007

1. 11. 2005

1. 10. 2001

1. 2. 2007

1. 2. 2007

1. 5. 2005

1. 1. 2004

1. 2. 2004

1. 2. 2004

1. 9. 2005

1. 9. 2005

Možen

1. 9. 2005

1. 9. 2005

1. 5. 2006

1. 9. 2005

1. 5. 2009

1. 11. 2006

1. 4. 2004

1. 5. 2009

1. 5. 2009

1. 8. 2007

1. 9. 2005

1. 5. 2006

1. 5. 2006

1. 9. 2006

1. 9. 2006

Obvezen

Zaþetek uporabe
standarda

103 / 16. 12. 2011

EN 12094-9:2003

EN 12094-7:2000/ A1:2005

Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje s
plinom – 8. del: Zahteve in preskusne metode za spojke

SIST EN 12094-7:2001/ A1:2005

EN 12094-7:2000

EN 12094-6:2006

EN 12094-4:2004

EN 12094-3:2003

EN 12094-2:2003

-

3,4

3,4

Sistem
potrjevanja
(1)
skladnosti

Št.

EN 12094-1:2003

-

-

Oznaka
nadomešþenega
standarda

13798 /

EN 12058:2004

Naravni kamen – Plošþe za tlake in stopnice – Zahteve

EN 12057:2004

Naravni kamen – Plošþice – Zahteve

Oznaka referenþnega
standarda

SIST EN 12058:2004

Naslov standarda

SIST EN 12057:2004

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 12094-13:2001/
AC:2002

EN 12094-13:2001

Oznaka referenþnega
standarda

Sistemi za nadzor dima in toplote – 3. del: Specifikacije za
elektriþne ventilatorje za odvod dima in toplote

SIST EN 12101-3:2002

EN 12101-7:2011

Sistemi za nadzor dima in toplote – 8. del: Lopute za nadzor
dima

Sistemi za nadzor dima in toplote – 10. del: Oskrba z energijo

SIST EN 12101-8:2011

SIST EN 12101-10:2005

EN 12259-1:1999 +
A1:2001/A3:2006

SIST EN 12259-1:2000 +
A1:2001/A3:2006

1

1

1

1

1

1,3,4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Sistem
potrjevanja
(1)
skladnosti

1. 11. 2006

1. 3. 2005

1. 4. 2002

1. 6. 2006

1. 12. 2004

1. 9. 2005

1. 1. 2008

1. 10. 2006

01.02.2012

01.02.2012

1. 1. 2007

1. 4. 2006

1. 1. 2006

1. 4. 2004

1. 4. 2004

1. 12. 2006

1. 6. 2006

1. 1. 2010

1. 1. 2002

Možen

1. 11. 2007

1. 3. 2006

1. 9. 2005

1. 6. 2006

1. 6. 2006

1. 9. 2006

1. 1. 2008

1. 5. 2012

01.02.2013

01.02.2013

1. 1. 2007

1. 4. 2007

1. 1. 2006

1. 4. 2005

1. 9. 2006

1. 9. 2008

1. 9. 2008

1. 1. 2010

1. 4. 2004

Obvezen

Zaþetek uporabe
standarda

103 / 16. 12. 2011 /
Stran

13

EN 12259-1:1999 +
A1:2001/A2:2004

SIST EN 12259-1:1999 +
A1:2001/A2:2004

EN 12259-1:1999 + A1:2001 -

Vgrajene naprave za gašenje – Sestavni deli sprinklerskih
sistemov in sistemov s pršeþo vodo – 1. del: Sprinklerji

-

SIST EN 12259-1:1999 +
A1:2001

Stavbno okovje – Kljuþavnice in zapahi – Mehanske kljuþavnice, EN 12209:2003
zapahi in prijemniki – Zahteve in preskusne metode

SIST EN 12209:2004

-

EN 12209:2003/ AC:2005

EN 12150-2:2004

Steklo v stavbah – Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno
varnostno steklo – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za
izdelek

SIST EN 12150-2:2005

-

-

-

-

-

-

-

-

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

SIST EN 12209:2004/ AC:2006

EN 12101-10:2005/
AC:2007

SIST EN 12101-10:2005/
AC:2007

EN 12101-10:2005

EN 12101-8:2011

EN 12101-6:2005/ AC:2006

Sistemi za nadzor dima in toplote – 7. del: Kanali za nadzor
dima

SIST EN 12101-7:2011

EN 12101-6:2005

SIST EN 12101-6:2005

SIST EN 12101-6:2005/ AC:2006

EN 12101-3:2002/ AC:2005

SIST EN 12101-3:2002/ AC:2005

Sistemi za nadzor dima in toplote – 6. del: Sistemi za
zagotovitev tlaþnih razlik – Oprema

EN 12101-2:2003
EN 12101-3:2002

EN 12101-1:2005/ A1:2006

Sistemi za nadzor dima in toplote – 2. del: Doloþila za odvod
dima in toplote z naravnim prezraþevanjem

SIST EN 12101-2:2003

Sistemi za nadzor dima in toplote – 1. del: Doloþila za ovire proti EN 12101-1:2005
širjenju dima

Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje s
plinom – 13. del: Zahteve in preskusne metode za kontrolne
ventile in nepovratne ventile

Naslov standarda

SIST EN 12101-1:2005 /A1:2006

SIST EN 12101-1:2005

SIST EN 12094-13:2001/
AC:2002

SIST EN 12094-13:2001

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

13799

Površinske prevleke - Zahteve

Tankoplastne prevleke po hladnem postopku – Specifikacije

Jekleni rezervoarji, izdelani v delavnici – 2. del: Vodoravni
valjasti enoplašþni in dvoplašþni rezervoarji nadzemne izvedbe
za gorljive in negorljive tekoþine, ki onesnažujejo vodo

Skrilavci in proizvodi iz kamna za strešne kritine in stenske
obloge – 1. del: Specifikacija proizvoda

Steklo v stavbah – Kemiþno utrjeno natrij-kalcijevo silikatno
steklo – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

Oprema za nadzor in vodenje cestnega prometa – Svetlobne
signalne naprave (SSN)

Oprema za nadzor in vodenje cestnega prometa – Signalni
dajalci

Zraþniki za kanalizacijske sisteme – Zahteve, preskusne metode EN 12380:2002
in ocena skladnosti

Dimniki – Sestavni deli – Betonski elementi plašþa dimnika

Vlaknato-cementne ravne plošþe – Specifikacija za izdelek in
preskusne metode

SIST EN 12271:2007

SIST EN 12273:2009

SIST EN 12285-2:2005

SIST EN 12326-1:2004

SIST EN 12337-2:2005

SIST EN 12352:2006

SIST EN 12368:2006

SIST EN 12380:2003

SIST EN 12446:2011

SIST EN 12467:2005

14

EN 12467:2004/ A1:2005

EN 12467:2004

EN 12446:2011

EN 12368:2006

EN 12352:2006

EN 12337-2:2004

EN 12326-1:2004

EN 12285-2:2005

EN 12273:2008

-

EN 12446:2003

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oznaka
nadomešþenega
standarda

1,3,4

1,3,4

2+

4

1

1

1,3,4

3,4

1,3,4

2+

2+

1

1

1

1

1

1

1

Sistem
potrjevanja
(1)
skladnosti

1. 1. 2006

1. 1. 2006

01.04.2012

1. 10. 2003

1. 2. 2007

1. 2. 2007

1. 9. 2005

1. 5. 2005

1. 1. 2006

1. 1. 2009

1. 1. 2008

1. 7. 2003

1. 1. 2002

1. 1. 2002

1. 9. 2006

1. 1. 2002

1. 1. 2002

1. 6. 2005

1. 9. 2006

1. 1. 2002

1. 1. 2002

Možen

1. 1. 2007

1. 1. 2007

01.04.2013

1. 10. 2004

1. 2. 2008

1. 2. 2008

1. 9. 2006

1. 5. 2008

1. 1. 2008

1. 1. 2011

1. 1. 2011

1. 9. 2005

1. 4. 2004

1. 4. 2004

1. 8. 2007

1. 8. 2007

1. 8. 2007

1. 6. 2005

1. 8. 2007

1. 8. 2007

1. 8. 2007

Obvezen

Zaþetek uporabe
standarda

103 / 16. 12. 2011

SIST EN 12467:2005/ A1:2006

EN 12259-5:2002

EN 12271:2006

EN 12259-4:2000/ A1:2001

Vgrajene naprave za gašenje – Sestavni deli sprinklerskih
sistemov in sistemov s pršeþo vodo – 5. del: Javljalniki vodnega
pretoka

SIST EN 12259-5:2002

EN 12259-4:2000

SIST EN 12259-4:2001/ A1:2001

EN 12259-3:2000/ A2:2005

SIST EN 12259-4:2001

Vgrajene naprave za gašenje – Sestavni deli sprinklerjev in
sistemov s pršeþo vodo – 4. del: Naprave za alarmiranje z
vodnim pogonom

SIST EN 12259-3:2001/A2:2006

EN 12259-3:2000

SIST EN 12259-3:2001
EN 12259-3:2000/ A1:2001

EN 12259-2:1999/ AC:2002

SIST EN 12259-2:2000/ AC:2002

SIST EN 12259-3:2001/ A1:2001

EN 12259-2:1999/ A2:2005

Vgrajene naprave za gašenje – Sestavni deli sprinklerskih
sistemov in sistemov s pršeþo vodo – 3. del: Suhi alarmni ventili

EN 12259-2:1999/ A1:2001

EN 12259-2:1999

Oznaka referenþnega
standarda

Št.

SIST EN 12259-2:2000/ A2:2006

Vgrajene naprave za gašenje – Sestavni deli sprinklerskih
sistemov in sistemov s pršeþo vodo – 2. del: Mokri alarmni
ventili

Naslov standarda

13800 /

SIST EN 12259-2:2000/ A1:2001

SIST EN 12259-2:2000

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 12566-3:2005+A1:2009

Male þistilne naprave do 50 PE – 4. del: Montažne greznice s
þistilno napravo

Bitumen in bitumenska veziva – Specifikacije za cestogradbene
bitumne

Agregati za beton

Zasloni proti blešþanju – 1. del: Obnašanje in lastnosti

SIST EN 12566-4:2008

SIST EN 12591:2009

SIST EN 12620:2002+A1:2008

SIST EN 12676-1:2002

Sanitarna oprema – Zahteve za masažne kadi

Montažni betonski izdelki – Piloti za temeljenje

SIST EN 12764:2005+A1:2008

SIST EN 12794:2005+A1:2007

EN 12815:2001/ AC:2006
EN 12815:2001/ A1:2004/
AC:2007
EN 12839:2001

Betonski izdelki – Elementi za ograje

Montažni betonski izdelki – Stebri in drogovi

Mavþni bloki – Definicije, zahteve in preskusne metode

Lepila na osnovi mavca za bloke iz mavca – Definicije, zahteve
in metode preskušanja

SIST EN 12815:2003/ A1:2005/
AC:2008

SIST EN 12839:2002

SIST EN 12843:2004

SIST EN 12859:2011

SIST EN 12860:2002
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-

EN 12859:2008

3,4

3,4

2+

4

3

3

3

3

1. 4. 2002

01.12.2011

1. 9. 2005

1. 3. 2002

1. 1. 2008

1. 1. 2007

1. 7. 2005

1. 7. 2005

1. 1. 2008

1. 1. 2008

1. 7. 2005

1. 7. 2005

1. 8. 2009

1. 2. 2008

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 2. 2004

1. 2. 2004

1. 1. 2009

1. 1. 2010

1. 1. 2009

1. 11. 2009

1. 12. 2004

1. 12. 2004

1. 7. 2007

Možen

1. 4. 2003

01.12.2012

1. 9. 2007

1. 3. 2003

1. 1. 2008

1. 1. 2007

1. 7. 2007

1. 7. 2007

1. 1. 2008

1. 1. 2008

1. 7. 2007

1. 7. 2007

1. 8. 2009

1. 2. 2009

1. 1. 2010

1. 1. 2010

1. 2. 2006

1. 2. 2006

1. 1. 2010

1. 1. 2011

1. 1. 2010

1. 11. 2010

1. 12. 2005

1. 12. 2005

1. 7. 2008

Obvezen

Zaþetek uporabe
standarda

Stran

EN 12860:2001

EN 12859:2011

-

-

-

3

3

3

3

2+

2+

4

2+

3

2+,4

2+

3

3

3

1,3,4

Sistem
potrjevanja
(1)
skladnosti

103 / 16. 12. 2011 /

EN 12843:2004

EN 12815:2001/ A1:2004

EN 12815:2001

SIST EN 12815:2003

SIST EN 12815:2003/ AC:2006

EN 12809:2001/ A1:2004/
AC:2007

SIST EN 12809:2003/ A1:2005/
AC:2008

-

EN 12794:2005

EN 12764:2004

-

-

EN 12620:2002

-

-

EN 12566-3:2005

-

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

SIST EN 12815:2003/ A1:2005

EN 12809:2001/ AC:2006

Štedilniki na trdna goriva – Zahteve in preskusne metode

EN 12809:2001/ A1:2004

SIST EN 12809:2003/ AC:2006

Ogrevalni kotli na trdna goriva – Nazivna toplotna moþ do 50 kW EN 12809:2001
– Zahteve in preskusne metode

EN 12794:2005+A1:2007/
AC:2008

EN 12794:2005+A1:2007

SIST EN 12809:2003/ A1:2005

SIST EN 12809:2003

AC:2009

SIST EN 12794:2005+A1:2007/

EN 12737:2004+A1:2007

Montažni betonski izdelki – Hlevske gredice

SIST EN 12737:2004+A1:2008
EN 12764:2004+A1:2008

EN 12676-1:2000/ A1:2003

SIST EN 12676-1:2002/ A1:2004

EN 12676-1:2000

EN 12620:2002+A1:2008

EN 12591:2009

EN 12566-4:2007

EN 12566-1:2000/ A1:2003

Male þistilne naprave do 50 PE – 3. del: Predizdelane in/ali na
mestu postavitve sestavljene þistilne naprave za gospodinjske
odplake

SIST EN 12566-3:2005+A1:2009

EN 12566-1:2000

SIST EN 12566-1:2000/ A1:2004

EN 12467:2004/ A2:2006

Male þistilne naprave do 50 PE – 1. del: Predizdelane greznice

Oznaka referenþnega
standarda

SIST EN 12566-1:2000

Naslov standarda

SIST EN 12467:2005/ A2:2006

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

13801

Stalna vertikalna cestna signalizacija – 3. del: Smerniki in
svetlobno odbojna telesa

Montažna oprema za prekrivanje streh – Pritrjene strešne lestve EN 12951:2004
– Specifikacija za izdelek in preskusne metode

Pokonþni cestni znaki – Prometni znaki s spremenljivim
sporoþilom – 1. del: Standard za proizvod

Steklo v stavbah – Toplotno kaljeno borosilikatno varnostno
steklo – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste,
letališþa in druge prometne površine

SIST EN 12899-3:2008

SIST EN 12951:2005

SIST EN 12966-1:2005+A1:2010

SIST EN 13024-2:2005

SIST EN 13043:2002

Dimniki – Sistemski dimniki s keramiþnimi tuljavami – 1. del:
Zahteve za odpornost proti požaru saj in preskusne metode

Dimniki – Sistemski dimniki s keramiþnimi tuljavami – 2. del:
Zahteve in preskusne metode za delovanje v vlažnih razmerah

Dimniki – Sistemski dimniki s keramiþnimi tuljavami – 3. del:
Zahteve in preskusne metode za dimnike z zraþnimi kanali

Dimniki – Keramiþni zunanji plašþi za sistemske dimnike –
Zahteve in preskusne metode

Prostostojeþi dimniki – 5. del: Material za notranje zidane cevi –
Specifikacije za proizvod

SIST EN 13063-1:2006+A1:2007

SIST EN 13063-2:2005+A1:2007

SIST EN 13063-3:2008

SIST EN 13069:2006

SIST EN 13084-5:2005

SIST EN 13084-5:2005/AC:2007

EN 13055-2:2004
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EN 13084-5:2005/ AC:2006

EN 13084-5:2005

EN 13069:2005

EN 13063-3:2007

EN 13063-2:2005+A1:2007

-

-

-

EN 13063-2:2005

EN 13063-1:2005

-

-

-

-

EN 12966-1:2005

-

-

-

-

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

1,3,4

1

3

1

1

1

1. 1. 2007

1. 4. 2006

1. 5. 2006

1. 5. 2008

1. 5. 2008

1. 5. 2008

1. 5. 2005

1. 1. 2010

1. 3. 2003

1. 6. 2006

1. 7. 2003

1. 9. 2005

1. 8. 2010

1. 9. 2005

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 1. 2007

1. 3. 2006

1. 1. 2010

Možen

1. 1. 2007

1. 4. 2007

1. 5. 2007

1. 5. 2009

1. 5. 2009

1. 5. 2009

1. 5. 2006

1. 1. 2010

1. 6. 2004

1. 6. 2006

1. 6. 2004

1. 9. 2006

1. 8. 2010

1. 9. 2006

1. 1. 2013

1. 1. 2013

1. 1. 2013

1. 1. 2007

1. 3. 2007

1. 1. 2010

Obvezen

Zaþetek uporabe
standarda
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EN 13063-1:2005+A1:2007

EN 13055-1:2002/AC:2004

Lahki agregati – 2. del: Lahki agregati za bitumenske zmesi in
površinske prevleke ter za uporabo v nevezanih in vezanih
mešanicah

SIST EN 13055-2:2004

EN 13055-1:2002

SIST EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13043:2002/ AC:2004

SIST EN 13055-1:2002

EN 13043:2002

EN 13024-2:2004

EN 12966-1:2005 +A1:2009

EN 12899-3:2007

SIST EN 13043:2002/ AC:2004

Lahki agregati – 1. del: Lahki agregati za beton, malto in
injekcijsko malto

Stalna vertikalna cestna signalizacija – 2. del: Signalizacija z
notranjo osvetlitvijo (TTB)

SIST EN 12899-2:2008

EN 12899-2:2007

EN 12899-1:2007

Stalna vertikalna cestna signalizacija – 1. del: Stalni prometni
znaki

SIST EN 12899-1:2008

2+

2+

3,4

Sistem
potrjevanja
(1)
skladnosti

Št.

EN 12878:2005/ AC:2006

-

Oznaka
nadomešþenega
standarda

13802 /

SIST EN 12878:2005/ AC:2006

EN 12878:2005

Pigmenti za obarvanje gradbenih materialov na osnovi cementa
in/ali apna – Specifikacije in metode preskušanja

SIST EN 12878:2005

Oznaka referenþnega
standarda
EN 12860:2001/AC:2002

Naslov standarda

SIST EN 12860:2002/AC:2004

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov –
1. del: Bitumenski beton

SIST EN 13108-1:2006

EN 13160-1:2003

Sistemi za kontrolo tesnosti – 1. del: Splošna naþela

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz mineralne
volne (MW) – Specifikacija

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz
ekspandiranega polistirena (EPS) – Specifikacija

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz
ekstrudiranega polistirena (XPS) – Specifikacija

SIST EN 13160-1:2003

SIST EN 13162:2009

SIST EN 13163:2009

SIST EN 13164:2009
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EN 13164:2001

1,3,4

1,3,4

1,3,4

3,4

2+,4

2+,4

2+,1

2+,1

2+,1

2+,1

2+,1

1. 9. 2009

1. 9. 2009

1. 9. 2009

1. 3. 2004

1. 1. 2010

1. 3. 2003

1. 1. 2009

1. 3. 2007

1. 1. 2009

1. 3. 2007

1. 1. 2009

1. 3. 2007

1. 1. 2009

1. 3. 2007

1. 1. 2009

1. 3. 2007

1. 1. 2009

1. 3. 2007

1. 1. 2009

1. 3. 2007

1. 8. 2003

1. 8. 2009

1. 8. 2006

Možen

1. 9. 2010

1. 9. 2010

1. 9. 2010

1. 3. 2005

1. 1. 2010

1. 6. 2004

1. 1. 2009

1. 3. 2008

1. 1. 2009

1. 3. 2008

1. 1. 2009

1. 3. 2008

1. 1. 2009

1. 3. 2008

1. 1. 2009

1. 3. 2008

1. 1. 2009

1. 3. 2008

1. 1. 2009

1. 3. 2008

1. 8. 2004

1. 8. 2009

1. 8. 2007

Obvezen

Zaþetek uporabe
standarda

Stran

EN 13164:2008

EN 13163:2001

EN 13162:2001

-

-

-

-

2+,1

2+,1

2+,1

2+,1

2+,1

2+,1

2+,1

2+,1

2+,1

4

2+

2+

Sistem
potrjevanja
(1)
skladnosti
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EN 13163:2008

EN 13162:2008

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13139:2002

SIST EN 13139:2002/AC:2004

EN 13108-7:2006/AC:2008

Agregati za malte

SIST EN 13139:2002

EN 13108-7:2006

SIST EN 13108-7:2006/AC:2008

EN 13108-6:2006/AC:2008

Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov –
7. del: Drenažni asfalt

SIST EN 13108-7:2006

EN 13108-6:2006

-

-

-

-

-

-

-

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

SIST EN 13108-6:2006/AC:2008

EN 13108-5:2006/AC:2008

Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov –
6. del: Liti asfa

SIST EN 13108-6:2006

EN 13108-5:2006

SIST EN 13108-5:2006/AC:2008

EN 13108-4:2006/AC:2008

Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov –
5. del: Drobir z bitumenskim mastiksom

SIST EN 13108-5:2006

EN 13108-4:2006

SIST EN 13108-4:2006/AC:2008

EN 13108-3:2006/AC:2008

SIST EN 13108-4:2006

Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov –
4. del: Vroþe valjani asfalt

SIST EN 13108-3:2006/AC:2008

EN 13108-3:2006

SIST EN 13108-3:2006

Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov –
3. del: Zelo mehak asfalt

EN 13108-2:2006/AC:2008

EN 13108-2:2006

SIST EN 13108-2:2006

SIST EN 13108-2:2006/AC:2008

EN 13108-1:2006/AC:2008

SIST EN 13108-1:2006/AC:2008

Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov –
2. del: Bitumenski beton za zelo tanke plasti

EN 13101:2002
EN 13108-1:2006

EN 13084-5:2005/AC:2009

Stopnice v podzemne jaške – Zahteve, oznake, preskušanje in
ocena skladnosti

EN 13084-7:2005

Oznaka referenþnega
standarda

SIST EN 13101:2003

Prostostojeþi dimniki – 7. del: Specifikacije proizvoda za
cilindriþne jeklene proizvode, ki se uporabljajo za enojne zidne
jeklene dimnike in jeklene cevi

Naslov standarda

SIST EN 13084-7:2006/AC:2009

SIST EN 13084-7:2006

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

13803

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz lesne volne EN 13168:2008
(WW) – Specifikacija

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz
ekspandiranega perlita (EPB) – Specifikacije

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz
ekspandirane plute (ICB) – Specifikacija

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz lesnih
vlaken (WF) – Specifikacija

Montažni betonski izdelki – Rebraste etažne plošþe

Montažni betonski izdelki – Linijski konstrukcijski elementi

SIST EN 13168:2009

SIST EN 13169:2009

SIST EN 13170:2009

SIST EN 13171:2009

SIST EN 13224:2004+A1:2007

SIST EN 13225:2004

Agregati za nevezane in hidravliþno vezane materiale za
uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest

SIST EN 13242:2003+A1:2008
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EN 13242:2002+A1:2007

Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata –
EN 13241-1:2003
Standard za proizvod – 1. del: Proizvodi brez doloþenih lastnosti +A1:2011
požarne odpornosti in dimotesnosti

EN 13240:2001/ A2:2004/
AC:2007

SIST EN 13240:2003/ A2:2005/
AC:2008

SIST EN 13241-1:2003
+A1:2011

EN 13240:2001/ AC:2006

EN 13240:2001

SIST EN 13240:2003

EN 13240:2001/ A2:2004

EN 13229:2001
/A2:2004/AC:2007

SIST EN 13229:2003/ A2:2005/
AC:2008

SIST EN 13240:2003/ AC:2006

EN 13229:2001/ AC:2006

SIST EN 13229:2003/ AC:2006

EN 13242:2002

EN 13241-1:2003

-

-

-

EN 13224:2004

EN 13171:2001

EN 13170:2001

EN 13169:2001

EN 13168:2001

EN 13167:2001

2+,4

1,3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2+

2+

1,3,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

1. 1. 2009

01.01.2012

1. 1. 2008

1. 1. 2007

1. 7. 2005

1. 7. 2005

1. 1. 2008

1. 7. 2007

1. 7. 2005

1. 6. 2006

1. 7. 2005

1. 1. 2008

1. 9. 2005

1. 3. 2008

1. 9. 2009

1. 9. 2009

1. 9. 2009

1. 9. 2009

1. 9. 2009

1. 9. 2009

1. 9. 2009

Možen

1. 1. 2010

01.01.2013

1. 1. 2008

1. 1. 2007

1. 7. 2007

1. 7. 2007

1. 1. 2008

1. 7. 2007

1. 7. 2007

1. 6. 2007

1. 7. 2007

1. 1. 2008

1. 9. 2007

1. 3. 2009

1. 9. 2010

1. 9. 2010

1. 9. 2010

1. 9. 2010

1. 9. 2010

1. 9. 2010

1. 9. 2010

Obvezen

Zaþetek uporabe
standarda
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SIST EN 13240:2003/ A2:2005

EN 13229:2001/ A2:2004

Grelniki prostorov na trdna goriva – Zahteve in preskusne
metode

EN 13229:2001/ A1:2003

SIST EN 13229:2003/ A2:2005

EN 13229:2001

SIST EN 13229:2003

SIST EN 13229:2003/ A1:2004

EN 13225:2004/AC:2006

SIST EN 13225:2004/AC:2007

EN 13225:2004

EN 13224:2004+A1:2007

EN 13171:2008

EN 13170:2008

EN 13169:2008

EN 13167:2008

1,3,4

1,3,4

Sistem
potrjevanja
(1)
skladnosti

Št.

Odprti kamini in kaminski vložki na trdna goriva – Zahteve in
preskusne metode

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz penjenega
stekla (CG) – Specifikacija

SIST EN 13167:2009

EN 13166:2001

EN 13165:2001

Oznaka
nadomešþenega
standarda

13804 /

EN 13166:2008

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz fenolne
pene (PF) – Specifikacija

SIST EN 13166:2009

EN 13165:2008

Oznaka referenþnega
standarda

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz trde
poliuretanske pene (PUR) – Specifikacija

Naslov standarda

SIST EN 13165:2009

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 13245-2:2008/
AC:2009

EN 13245-2:2008

Oznaka referenþnega
standarda
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-

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

1. 6. 2006

1. 10. 2001

1. 6. 2006

1. 6. 2006

1. 10. 2001

1. 6. 2006

1. 6. 2006

1. 10. 2001

1. 6. 2006

1. 6. 2006

1. 10. 2001

1. 6. 2006

1. 10. 2001

1. 6. 2006

1. 10. 2001

1. 6. 2006

1. 10. 2001

1. 6. 2006

1. 10. 2001

1. 11. 2005

1. 10. 2001

1.7.2010

1.7.2010

Možen

1. 6. 2007

1. 10. 2002

1. 6. 2006

1. 6. 2007

1. 10. 2002

1. 6. 2006

1. 6. 2007

1. 10. 2002

1. 6. 2006

1. 6. 2007

1. 10. 2002

1. 6. 2007

1. 10. 2002

1. 6. 2007

1. 10. 2002

1. 6. 2007

1. 10. 2002

1. 6. 2007

1. 10. 2002

1. 11. 2006

1. 10. 2002

1.7.2010

1.7.2012

Obvezen

Zaþetek uporabe
standarda

Stran

EN 13257:2000/ A1:2005

EN 13257:2000

SIST EN 13257:2001

-

-

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

1,3,4

Sistem
potrjevanja
(1)
skladnosti

103 / 16. 12. 2011 /

SIST EN 13257:2001/ A1:2005

EN 13256:2000/ AC:2003

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Znaþilnosti, ki se
zahtevajo pri odstranitvi trdnih odpadkov

EN 13256:2000/ A1:2005

SIST EN 13256:2001/ AC:2003

EN 13256:2000

SIST EN 13256:2001

SIST EN 13256:2001/ A1:2005

EN 13255:2000/ AC:2003

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Znaþilnosti, ki se
zahtevajo pri gradnji tunelov in podzemeljskih delov

EN 13255:2000/ A1:2005

SIST EN 13255:2001/ AC:2003

EN 13255:2000

SIST EN 13255:2001

SIST EN 13255:2001/ A1:2005

EN 13254:2000/ AC:2003

SIST EN 13254:2001/ AC:2003

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Znaþilnosti, ki se
zahtevajo pri gradnji kanalov

EN 13254:2000/ A1:2005

-

-

-

-

-

-

-

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

SIST EN 13254:2001/ A1:2005

EN 13254:2000

SIST EN 13254:2001

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Znaþilnosti, ki se
zahtevajo pri gradnji zbiralnikov in jezov

EN 13253:2000/ A1:2005

SIST EN 13253:2001/ A1:2005

EN 13253:2000

SIST EN 13253:2001

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Znaþilnosti, ki se
zahtevajo pri nadzoru erozije (zašþita obale, zašþita z nasipom)

EN 13252:2000/ A1:2005

SIST EN 13252:2001/ A1:2005

EN 13252:2000

SIST EN 13252:2001

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Znaþilnosti, ki se
zahtevajo pri drenažnih sistemih

EN 13251:2000/ A1:2005

SIST EN 13251:2001/ A1:2005

EN 13251:2000

SIST EN 13251:2001

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Znaþilnosti, ki se
zahtevajo pri nasipih, temeljih in trdnih strukturah

EN 13250:2000/ A1:2005

SIST EN 13250:2001/ A1:2005

EN 13250:2000

SIST EN 13250:2001

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Znaþilnosti, ki se
zahtevajo pri gradnji železnice

EN 13249:2000/ A1:2005

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Znaþilnosti, ki se EN 13249:2000
zahtevajo pri gradnji cest in drugih prometnih površin (izkljuþene
so železnice in vkljuþene asfaltne površine)

Polimerni materiali – Profili iz nemehþanega polivinilklorida
(PVC-U) za uporabo v gradbeništvu – 2. del: Profili PVC-U in
PVC-UE za notranje in zunanje obloge zidov in stropov

Naslov standarda

SIST EN 13249:2001/ A1:2005

SIST EN 13249:2001

SIST EN 13245-2:2008/
AC:2010

SIST EN 13245-2:2008

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

13805

EN 13263-1:2005+A1:2009

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Znaþilnosti, ki se
zahtevajo pri obvladovanju tekoþih odpadkov

SIST EN 13265:2001

EN 13265:2000/ AC:2003
EN 13279-1:2008

Mavþna veziva in mavþni notranji ometi – 1. del: Definicije in
zahteve

Kuhinjska korita – Funkcionalne zahteve in preskusne metode

Plastomerne stabilne posode za nadzemno skladišþenje
EN 13341:2005
kurilnega olja, kerozina in dizelskih pogonskih goriv – Posode iz +A1:2011
pihanega polietilena, rotacijsko oblikovanega polietilena in iz
poliamida 6, proizvedenega z anionsko polimerizacijo – Zahteve
in preskusne metode

Geosintetiþne ovire – Zahtevane karakteristike pri gradnji
rezervoarjev in nasipov

SIST EN 13265:2001/ AC:2004

SIST EN 13279-1:2008

SIST EN 13310:2003

SIST EN 13341:2005
+A1:2011

SIST EN 13361:2004

EN 13362:2005

Kamen za obloge pri vodnih zgradbah in drugih gradbenih delih
– 1. del: Specifikacija

SIST EN 13362:2005

SIST EN 13383-1:2002

EN 13407:2006

Zidni pisoarji – Funkcionalne zahteve in preskusne metode

Agregati za grede železniških prog

SIST EN 13407:2007

SIST EN 13450:2003

Dodajni materiali za varjenje – Splošni produktni standard za
dodajne materiale in praške za talilno varjenje kovinskih
materialov

Geosintetiþne zapore – Zahtevane lastnosti pri uporabi za
zašþito pred tekoþinami pri gradnji predorov in pri podzemnih
gradnjah

SIST EN 13479:2005

SIST EN 13491:2005

SIST EN 13491:2005/ A1:2007

EN 13454-1:2004

SIST EN 13454-1:2004
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EN 13491:2004/ A1:2006

EN 13491:2004

EN 13479:2004

EN 13450:2002/ AC:2004

Veziva, sestavljena veziva in industrijsko pripravljene mešanice
za estrihe na osnovi kalcijevega sulfata – 1. del: Definicije in
zahteve

SIST EN 13450:2003/ AC:2004

-

-

-

-

-

-

-

-

EN 13341:2005

-

EN 13279-1:2005

2+

2+

2+

1,3,4

2+,4

2+,4

4

2+,4

2+, 4

2+,4

2+

2+

3

4

3,4

2+,4

2+,4

1. 6. 2007

1. 9. 2005

1. 10. 2005

1. 7. 2005

1. 1. 2007

1. 10. 2003

1.1.2008

1. 1. 2010

1. 3. 2003

1. 2. 2006

1. 6. 2007

1. 9. 2005

01.10.2011

1. 2. 2004

1. 10. 2009

1. 6. 2006

1. 6. 2006

1. 10. 2001

1. 1. 2010

1. 6. 2006

Možen

1. 6. 2008

1. 9. 2006

1. 10. 2006

1. 7. 2006

1. 1. 2007

1. 6. 2004

1.1.2009

1. 1. 2010

1. 6. 2004

1. 2. 2007

1. 6. 2008

1. 9. 2006

01.10.2011

1. 2. 2006

1. 10. 2010

1. 6. 2006

1. 6. 2007

1. 10. 2002

1. 1. 2011

1. 6. 2006

Obvezen

Zaþetek uporabe
standarda

103 / 16. 12. 2011

EN 13450:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

SIST EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13383-1:2002

EN 13361:2004/ A1:2006

Geosintetiþne ovire – Znaþilnosti, ki se zahtevajo pri gradnji
kanalov

SIST EN 13361:2004/ A1:2007

EN 13361:2004

EN 13310:2003

EN 13265:2000/ A1:2005

SIST EN 13265:2001/ A1:2005

2+,4

1+

2+,4

Sistem
potrjevanja
(1)
skladnosti

Št.

-

EN 13263-1:2005

Oznaka
nadomešþenega
standarda

13806 /

EN 13265:2000

EN 13257:2000/ AC:2003

Mikro silika za beton – 1. del: Definicije, zahteve in merila
skladnosti

Oznaka referenþnega
standarda

SIST EN 13263-1:2005+A1:2009

Naslov standarda

SIST EN 13257:2001/ AC:2003

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 13493:2005

Dimniki – Zahteve in preskusne metode za keramiþne zakljuþke
dimniþnih tuljav

Zunanja senþila – Zahtevane lastnosti, vkljuþno z varnostjo

Naprave za prepreþevanje poplav v stavbah – 1. del: Zahteve

Naprave za prepreþitev prepolnitve za stabilne rezervoarje za
tekoþa goriva

SIST EN 13502:2003

SIST EN 13561:2004+A1:2009

SIST EN 13564-1:2002

SIST EN 13616:2004

Polkna – Zahtevane lastnosti, vkljuþno z varnostjo

Montažni betonski izdelki – Specialni strešni elementi

Hidroizolacijski trakovi – Ojaþeni bitumenski trakovi za tesnjenje
streh – Definicije in lastnosti

SIST EN 13659:2004+A1:2009

SIST EN 13693:2004+A1:2009

SIST EN 13707:2005+A2:2009

EN 13748-1:2004/AC:2005
EN 13748-2:2004

Teraco plošþe – 2. del: Teraco plošþe za zunanjo rabo

Bitumen in bitumenska veziva – Okvirna specifikacija za
kationske bitumenske emulzije

Estrihi – Materiali za estrihe – Lastnosti in zahteve

Mavþni proizvodi, ojaþeni z vlakni – Definicije, zahteve in
preskusne metode

Obešene fasade – Standard za proizvod

Hidroizolacijski trakovi – Definicije in lastnosti podložnih folij – 1. EN 13859-1:2010
del: Podložne folije za strehe

SIST EN 13748-2:2004

SIST EN 13808:2005

SIST EN 13813:2003

SIST EN 13815:2006

SIST EN 13830:2003

SIST EN 13859-1:2010
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4

1,3

1,3

1,3,4

1,3,4

2+

4

4

4

4

2+

1,2+

2+

1. 4. 2011

1. 12. 2004

1. 6. 2007

1. 8. 2003

1. 1. 2010

1. 4. 2005

1. 6. 2005

1. 4. 2006

1. 6. 2005

1. 1. 2011

1. 4. 2010

1. 5. 2010

1. 8. 2009

1. 3. 2006

1. 3. 2006

1. 6. 2006

1. 5. 2005

1. 5. 2003

1. 8. 2009

1. 8. 2003

1. 3. 2006

1. 6. 2007

1. 9. 2005

Možen

1. 4. 2012

1. 12. 2005

1. 6. 2008

1. 8. 2004

1. 1. 2011

1. 4. 2006

1. 6. 2005

1. 10. 2006

1. 10. 2006

1. 1. 2011

1. 10. 2010

1. 5. 2011

1. 8. 2010

1. 3. 2007

1. 3. 2007

1. 6. 2006

1. 5. 2006

1. 5. 2004

1. 8. 2010

1. 8. 2004

1. 3. 2007

1. 6. 2008

1. 9. 2006

Obvezen

Zaþetek uporabe
standarda

Stran

EN 138591:2005+A1:2008

-

-

-

-

-

-

+A1:2008

EN 13747:2005

EN 13707:2004

EN 13693:2004

EN 13659:2004

3,4

3,4

3,4

3,4

4

4

4

2+,4

2+

2+

Sistem
potrjevanja
(1)
skladnosti

103 / 16. 12. 2011 /

EN 13830:2003

EN 13815:2006

EN 13813:2002

EN 13808:2005

EN 13748-1:2004/ A1:2005

SIST EN 13748-1:2004/ AC:2005

EN 13748-1:2004

SIST EN 13748-1:2004/ A1:2005

Teraco plošþe – 1. del. Teraco plošþe za notranjo rabo

EN 13747:2005+A2:2010

EN 13707:2004+A2:2009

EN 13693:2004+A1:2009

EN 13659:2004+A1:2008

-

-

-

-

EN 13561:2004

-

-

-

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

SIST EN 13748-1:2004

Montažni betonski izdelki – Etažne plošþe za etažne sisteme

Kovinski profili – Definicije, zahteve in preskusne metode – 2.
del: Zunanji omet

SIST EN 13658-2:2005

SIST EN 13747:2005+A2:2010

EN 13658-1:2005

SIST EN 13658-1:2005
EN 13658-2:2005

EN 13616:2004/ AC:2006

Kovinski profili – Definicije, zahteve in preskusne metode – 1.
del: Notranji omet

SIST EN 13616:2004/ AC:2006

EN 13616:2004

EN 13564-1:2002

EN 13561:2004+A1:2008

EN 13502:2002

EN 13492:2004/ A1:2006

Geosintetiþne ovire – Znaþilnosti, ki se zahtevajo pri gradnji
zaþasnih shramb za trdne odpadke in odlagališþ

EN 13492:2004

Oznaka referenþnega
standarda

SIST EN 13493:2005

Geosintetiþne zapore – Zahtevane lastnosti za uporabo pri
konstrukciji odlagališþ za tekoþe odpadke, prenosnih postaj in
drugih zabojnikov

Naslov standarda

SIST EN 13492:2005/ A1:2007

SIST EN 13492:2005

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

13807

Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi, ki
kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare – Definicije in
lastnosti

SIST EN 13984:2005

SIST EN 13984:2005/A1:2007

EN 13978-1:2005

Montažni betonski izdelki – Montažne betonske garaže –
1. del: Zahteve za armirane monolitne garaže ali garaže,
sestavljene iz posameznih delov sobnih mer

SIST EN 13978-1:2005

22

EN 13984:2004/A1:2006

EN 13984:2004

EN 13970:2004/ A1:2006

SIST EN 13970:2005/ A1:2007

EN 13970:2004

SIST EN 13970:2005

Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski trakovi, ki kontrolirajo
gibanje vode in/ali vodne pare – Definicije in lastnosti

EN 13969:2004/ A1:2006

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,3

1,3

2+

1,3

1,3

1,2+

1,2+

1,2+

1,2+

1,3,4

1,3,4

3,4

3,4

1,2+

1,2+

3,4

2+

2+

3,4

1. 1. 2008

1. 9. 2005

1. 3. 2006

1. 1. 2008

1. 9. 2005

1. 1. 2008

1. 9. 2005

1. 1. 2008

1. 10. 2005

1. 1. 2008

1. 1. 2005

1. 1. 2007

1. 3. 2006

1. 1. 2007

1. 7. 2006

1. 9. 2006

1. 1. 2010

1. 1. 2010

1.6.2008

1. 9. 2005

1. 4. 2011

Možen

1. 1. 2009

1. 9. 2006

1. 3. 2008

1. 1. 2009

1. 9. 2006

1.1.2009

1. 9. 2006

1. 1. 2009

1. 10. 2006

1. 1. 2009

1. 7. 2007

1. 1. 2007

1. 3. 2007

1. 1. 2007

1. 7. 2007

1. 9. 2007

1. 1. 2010

1. 1. 2011

1.6.2009

1. 9. 2006

1. 4. 2012

Obvezen

Zaþetek uporabe
standarda

103 / 16. 12. 2011

SIST EN 13969:2005/ A1:2007

EN 13969:2004

SIST EN 13969:2005

Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski tesnilni trakovi za temelje –
Definicije in lastnosti

EN 13967:2004/ A1:2006

SIST EN 13967:2005/ A1:2007

EN 13967:2004

SIST EN 13967:2005

Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni tesnilni trakovi
za temelje – Definicije in lastnosti

EN 13964:2004/ A1:2006

EN 13964:2004

Viseþi stropi – Zahteve in preskusne metode

SIST EN 13964:2004

SIST EN 13964:2004/ A1:2007

EN 13963:2005/ AC:2006

EN 13963:2005

SIST EN 13963:2005

SIST EN 13963:2005/ AC:2006

EN 13956:2005/ AC:2006

SIST EN 13956:2005/ AC:2006

Tesnilni materiali za mavþne plošþe – Definicije, zahteve in
preskusne metode

Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi za
tesnjenje streh – Definicije in lastnosti

SIST EN 13956:2005

EN 13956:2005

Mavþne plošþe za toplotno/zvoþno izolacijo kompozitnih panelov EN 13950:2005
– Definicije, zahteve in preskusne metode

EN 13924:2006/AC:2006

EN 13924:2006

SIST EN 13950:2006

SIST EN 13924:2006 /AC:2007

Bitumen in bitumenska veziva – Specifikacije za trše
cestogradbene bitumne

EN 13915:2007

4

1,3

Sistem
potrjevanja
(1)
skladnosti

Št.

SIST EN 13924:2006

Predizdelani paneli mavþnih plošþ s kartonskim jedrom –
Definicije, zahteve in preskusne metode

SIST EN 13915:2007

-

EN 138592:2004+A1:2008

Oznaka
nadomešþenega
standarda

13808 /

EN 13877-3:2004

Betonska vozišþa – 3. del: Specifikacije za moznike, ki se
uporabljajo pri betonskih vozišþih

SIST EN 13877-3:2005

Oznaka referenþnega
standarda

Hidroizolacijski trakovi – Definicije in lastnosti podložnih folij – 2. EN 13859-2:2010
del: Podložne folije za stene

Naslov standarda

SIST EN 13859-2:2010

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 14064-1:2010

Lesene konstrukcije – Lepljeni lamelirani les – Zahteve

Lesene konstrukcije – Razvršþanje konstrukcijskega lesa s
fazonskimi kosi po trdnosti – 1. del: Splošne zahteve

Lesene konstrukcije – Razvršþanje konstrukcijskega lesa s
fazonskimi kosi po trdnosti – 1. del: Splošne zahteve

Steklo v stavbah – Osnovni izdelki iz zemljoalkalijskega
silikatnega stekla –
2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

Steklo v gradbeništvu – HS-preskus kaljenega natrijevegakalcijevega-silikatnega varnostnega stekla – 2. del:
Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

Združene polnilne in tesnilne mase –
1. del: Specifikacije za toplo nanosljive tesnilne mase

Tesnilne in zalivne mase –
2. del: Specifikacije za hladne zalivne mase

Polnilne in tesnilne mase za stike – 3. del: Specifikacije za
elastomerne tesnilne profile

SIST EN 14080:2005

SIST EN 14081-1:2006+A1:2011

SIST EN 14081-1:2006

SIST EN 14178-2:2005

SIST EN 14179-2:2005

SIST EN 14188-1:2005

SIST EN 14188-2:2005

SIST EN 14188-3:2006

23

-

4

4

4

1,3,4

1,3,4

1. 11. 2006

1. 10. 2005

1. 7. 2005

1. 3. 2006

1. 9. 2005

1. 9. 2006

1. 10. 2011

1. 4. 2006

1.12.2010

1.1.2008

1. 6. 2005

01.09.2011

1. 1. 2007

1. 1. 2006

1. 2. 2004

1. 1. 2011

1. 12. 2004

1. 6. 2005

Možen

1. 11. 2007

1. 1. 2007

1. 1. 2007

1. 3. 2007

1. 9. 2006

1. 9. 2012

31.12. 2011

1. 12.2011

1.12.2011

1.1.2008

1. 6. 2006

01.09.2012

1. 1. 2007

1. 1. 2007

1. 2. 2005

1. 1. 2012

1. 12. 2005

1. 6. 2006

Obvezen

Zaþetek uporabe
standarda

Stran

EN 14188-3:2006

-

-

-

-

2+

2+

1

1,3

1,3

1,3

4

1,3,4

1,3,4

3

2+

3,4

1,2+,3,4

Sistem
potrjevanja
(1)
skladnosti

103 / 16. 12. 2011 /

EN 14188-2:2004

EN 14188-1:2004

EN 14179-2:2005

EN 14178-2:2004

-

EN 14081-1:2005

-

-

-

-

-

-

-

-

EN 13986:2002

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

EN 14081-1:2005

EN 14081-1:2005+A1:2011

EN 14080:2005

EN 14063-1:2004/ AC:2006

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Razsuti proizvodi iz
mineralne volne (MW) – 1. del: Specifikacija za vezane in
razsute proizvode pred vgradnjo

Toplotnoizolacijski materiali in proizvodi – Proizvodi iz
EN 14063-1:2004
ekspandiranega glinenega agregatnega proizvoda (LWA),
oblikovani na mestu vgradnje – 1. del: Specifikacija za vezane in
razsute proizvode pred vgradnjo

SIST EN 14063-1:2005

SIST EN 14064-1:2010

EN 14055:2010

SIST EN 14063-1:2005/ AC:2007

EN 14041:2004/ AC:2006

Izplakovalniki WC in pisoarjev

EN 14041:2004

SIST EN 14055:2011

Netekstilne, tekstilne in laminirane (plastene) talne obloge –
Bistvene znaþilnosti

SIST EN 14041:2005

EN 14037-1:2003

EN 14023:2010

EN 14016-1:2004

EN 13986:2004

Oznaka referenþnega
standarda

SIST EN 14041:2005/ AC:2007

Stropne sevalne plošþe za vodo pri temperaturi pod 120 °C –
1. del: Tehniþne specifikacije in zahteve

SIST EN 14037-1:2004

Bitumen in bitumenska veziva – Okvirna specifikacija za
bitumne, modificirane s polimeri

Veziva za magnezitne estrihe – Kaustiþni magnezit in
magnezijev klorid – 1. del. Definicije in zahteve

SIST EN 14016-1:2004

SIST EN 14023:2010

Lesne plošþe za uporabo v gradbeništvu – Lastnosti,
ocenjevanje skladnosti in oznaþevanje

Naslov standarda

SIST EN 13986:2005

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

13809

Cement – Sestava, zahteve in merila skladnosti za posebne
cemente z zelo nizko toploto hidratacije

Konstrukcijski les – Leseni drogovi za nadzemne vode

Mavþni elementi za viseþe strope – Definicije, zahteve in
preskusne metode

SIST EN 14216:2004

SIST EN 14229:2011

SIST EN 14246:2006

EN 14250:2010

Sanitarna oprema – Skupinska umivalna korita

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske
inštalacije – Proizvodi iz mineralne volne (MW) – Specifikacija

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske
inštalacije – Proizvodi iz fleksibilne elastomerne pene (FEF) –
Specifikacija

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske
inštalacije – Proizvodi iz penjenega stekla (CG) – Specifikacija

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske
inštalacije – Proizvodi iz kalcijevih silikatov (CS) – Specifikacija

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske
inštalacije – Proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS) –
Specifikacija

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske
inštalacije – Proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR) in
poliizocianuratne pene (PIR) – Specifikacija

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske
inštalacije – Proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS) –
Specifikacija

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske
EN 14313:2009
inštalacije – Proizvodi iz polietilenske pene (PEF) – Specifikacija

SIST EN 14250:2010

SIST EN 14296:2005

SIST EN 14303:2010

SIST EN 14304:2010

SIST EN 14305:2010

SIST EN 14306:2010

SIST EN 14307:2010

SIST EN 14308:2010

SIST EN 14309:2010

SIST EN 14313:2010
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EN 14309:2009

EN 14308:2009

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EN 14250:2004

-

-

-

-

-

1,3,(4)

1,3,(4)

1,3,(4)

1,3,(4)

1,3,(4)

1,3,(4)

1,3,(4)

1,3,(4)

4

2+

3,4

3,4

2+

1+

3,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

Sistem
potrjevanja
(1)
skladnosti

1. 8. 2010

1. 8. 2010

1. 8. 2010

1. 8. 2010

1. 8. 2010

1. 8. 2010

1. 8. 2010

1. 8. 2010

1. 3. 2006

1.11. 2010

1. 1. 2008

1. 4. 2007

01.09.2011

1. 2. 2005

1. 9. 2006

1. 1. 2007

1. 1. 2006

1. 4. 2006

Možen

1. 8. 2012

1. 8. 2012

1. 8. 2012

1. 8. 2012

1. 8. 2012

1. 8. 2012

1. 8. 2012

1. 8. 2012

1. 3. 2008

1. 11. 2010

1. 1. 2008

1. 4. 2008

01.09.2012

1. 2. 2006

1. 9. 2007

1. 1. 2007

1. 1. 2007

1. 4. 2007

Obvezen

Zaþetek uporabe
standarda

103 / 16. 12. 2011

EN 14307:2009

EN 14306:2009

EN 14305:2009

EN 14304:2009

EN 14303:2009

EN 14296:2005

EN 14246:2006/AC:2007

Lesene konstrukcije – Zahteve za proizvodnjo predhodno
izdelanih konstrukcijskih elementov s kovinskimi ježastimi
plošþami

SIST EN 14246:2006/AC:2007

EN 14246:2006

EN 14229:2010

EN 14216:2004

EN 14209:2005

Predoblikovane mavþne plošþe – Definicije, zahteve in
preskusne metode

SIST EN 14209:2006

EN 14195:2005

-

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

EN 14195:2005/ AC:2006

Elementi s kovinskimi okvirji za mavþne plošþe – Definicije,
zahteve in preskusne metode

SIST EN 14195:2005

EN 14190:2005

Oznaka referenþnega
standarda

13810 /

SIST EN 14195:2005/ AC:2006

Mavþne plošþe iz reciklaže – Definicije, zahteve in preskusne
metode

Naslov standarda

SIST EN 14190:2005

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz
razplastenega vermikulita (EV), oblikovani na mestu vgradnje –
1. del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred
vgradnjo

Steklo v gradbeništvu – Kaljeno zemljoalkalijsko silikatno
varnostno steklo – 2. del: Ocena skladnosti/standard za izdelek

Podzemni hidranti

Lesene talne obloge – Lastnosti, ovrednotenje skladnosti in
oznaþevanje

Okna in vrata – Standard za proizvod, zahtevane lastnosti – 1.
EN 14351-1:2006+A1:2010
del: Okna in vrata brez doloþenih lastnosti požarne odpornosti in
dimnotesnosti, vendar z vkljuþeno odpornostjo strešnih oken
proti požaru z zunanje strani

Pomožni in dodatni kovinski profili za mavþne plošþe –
Definicije, zahteve in preskusne metode

Lesene konstrukcije – Furnirni slojnat les (LVL) za konstrukcije – EN 14374:2004
Zahteve

Nadzemni hidranti

Protihrupne ovire za cestni promet – Specifikacije

SIST EN 14317-1:2005

SIST EN 14321-2:2006

SIST EN 14339:2005

SIST EN 14342:2005+A1:2008

SIST EN 14351-1:2006+A1:2010

SIST EN 14353:2008+A1:2010

SIST EN 14374:2005

SIST EN 14384:2005

SIST EN 14388:2005

Visokotrdnostne vijaþne zveze za prednapetje – 1. del: Splošne
zahteve

Keramiþne plošþice – Definicije, razvrstitev, lastnosti in
oznaþevanje

Zasloni za prhanje – Funkcionalne zahteve in preskusne
metode

Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno
steklo – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

SIST EN 14399-1:2005

SIST EN 14411:2007

SIST EN 14428:2005+A1:2008

SIST EN 14449:2005

EN 14471:2005

SIST EN 14471:2006

-

-

EN 14428:2004

EN 14411:2003

4

1,2+,3,4

1,3,4

1,3,4

4

3,4

2+

1. 6. 2006

1. 6. 2006

1. 3. 2006

1. 1. 2009

1. 1.2008

1. 1. 2006

1. 12. 2004

1. 1. 2009

1. 5. 2006

1. 5. 2006

1. 9. 2005

1. 11. 2010

1. 12. 2010

1. 3. 2009

1. 5. 2006

1. 6. 2006

1. 6. 2005

1. 6. 2005

1. 8. 2010

Možen

1. 6. 2007

1. 6. 2006

1. 3. 2007

1. 1. 2010

1. 1. 2009

1. 10. 2007

1. 12. 2005

1. 1. 2009

1. 5. 2007

1. 5. 2007

1. 9. 2006

1. 11. 2010

1. 12. 2010

1. 3. 2010

1. 5. 2007

1. 6. 2007

1. 6. 2006

1. 6. 2006

1. 8. 2012

Obvezen

Zaþetek uporabe
standarda

Stran

25

EN 14449:2005/ AC:2005

SIST EN 14449:2005 /AC:2006

EN 14449:2005

EN 14428:2004+A1:2008

EN 14411:2006

-

-

3

3

1

1

3,4

1,3

1,3,4

1

1,3,4

3,(4)

3

1,3,(4)

Sistem
potrjevanja
(1)
skladnosti

103 / 16. 12. 2011 /

Dimniki – Sistemski dimniki s plastiþnimi dimniþnimi tuljavami –
Zahteve in preskusne metode

EN 14396:2004

Pritrjene lestve za vstopne jaške

SIST EN 14396:2004

EN 14399-1:2005

EN 14388:2005/AC:2008

-

-

-

EN 14353:2007

EN 14351-1:2006

EN 14342:2005

-

-

-

-

-

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

SIST EN 14388:2005/AC:2008

EN 14388:2005

EN 14384:2005

EN 14353:2007+A1:2010

EN 14342:2005+A1:2008

EN 14339:2005

EN 14321-2:2005

EN 14317-1:2004

EN 14316-1:2004

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz
ekspandiranega perlita (EP), oblikovani na mestu vgradnje – 1.
del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo

SIST EN 14316-1:2005

EN 14314:2009

Oznaka referenþnega
standarda

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske
inštalacije – Proizvodi iz fenolne pene (PF) – Specifikacija

Naslov standarda

SIST EN 14314:2010

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
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Kadi za prhanje za gospodinjsko rabo

Bideji – Funkcionalne zahteve in preskusne metode

Lesene kostrukcije – Spojniki (konektorji) – Zahteve

Mehanska pritrdilna sredstva za sisteme iz mavþnih plošþ –
Definicije, zahteve in preskusne metode

Lesene konstrukcije – Paliþasta vezna sredstva – Zahteve

Naprave za javljanje dima

SIST EN 14527:2006+A1:2010

SIST EN 14528:2007

SIST EN 14545:2009

SIST EN 14566:2008+A1:2009

SIST EN 14592:2009

SIST EN 14604:2005

EN 14680:2006

Lepila za netlaþne plastomerne cevne sisteme - Specifikacije

Sanitarne naprave – Umivalniki - Funkcionalne zahteve in
preskusne metode

Hidroizolacijski trakovi – Ojaþeni bitumenski trakovi za tesnjenje
betonskih premostitvenih objektov in drugih betonskih povoznih
površin – Definicije in lastnosti

Napeti stropovi – Zahteve in preskusne metode

Samonosilna ploþevina za pokrivanje streh ter zunanje in
notranje obloge – Specifikacija proizvoda in zahteve

Povsem podprta ploþevina in trakovi za pokrivanje streh ter
zunanje in notranje obloge – Specifikacija za izdelek in zahteve

Naprave za gretje stanovanjskih prostorov na lesne pelete –
Zahteve in preskusne metode

Rebrasta fleksibilna varnostna kovinska cev za prikljuþitev
gospodinjskih plinskih aparatov

Lepila za plastomerne cevne sisteme za tekoþine pod tlakom Specifikacije

SIST EN 14680:2007

SIST EN 14688:2007

SIST EN 14695:2010

SIST EN 14716:2005

SIST EN 14782:2006

SIST EN 14783:2006

SIST EN 14785:2006

SIST EN 14800:2007

SIST EN 14814:2007

26

EN 14814:2007

EN 14800:2007

EN 14785:2006

EN 14783:2006

EN 14782:2006

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EN 14566:2008

EN 14528:2005

-

-

4

3,1

3

3,4

3,4

1,3,4

2+

4

4

1+

1

1

3

4

2+,3

4

4

4

1,3,4

1. 1. 2008

1. 1. 2008

1. 1. 2010

1. 7. 2007

1. 11. 2006

1. 10. 2005

1. 10. 2010

1.1.2008

1.1.2008

1.1.2008

1. 8. 2006

1. 8. 2009

1. 5. 2006

1. 8. 2009

1. 5. 2010

1. 8. 2009

1. 1. 2008

1. 5. 2011

1. 5. 2011

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 9. 2006

Možen

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 1. 2011

1. 7. 2008

1. 11. 2007

1. 10. 2006

1. 10. 2011

1.1.2009

1.1.2009

1.1.2008

1. 8. 2007

1. 8. 2009

1. 8. 2008

1. 8. 2010

1. 11. 2010

1. 8. 2010

1. 1. 2009

1. 5. 2012

1. 5. 2012

1. 1. 2009

1. 10. 2010

1. 9. 2007

Obvezen

Zaþetek uporabe
standarda

103 / 16. 12. 2011

EN 14716:2004

EN 14695:2010

EN 14688:2006

EN 14647:2005/AC:2006

EN 14647:2005

SIST EN 14647:2005

SIST EN 14647:2005/AC:2007

EN 14604:2005/AC:2008

EN 14604:2005

EN 14592:2008

EN 14566:2008+A1:2009

EN 14545:2008

EN 14528:2007

SIST EN 14604:2005/AC:2008

Kalcijev aluminatni cement – Sestava, zahteve in merila
skladnosti

EN 14516:2006+A1:2010

SIST EN 14516:2006+A1:2010
EN 14527:2006+A1:2010

EN 14509:2006/AC:2008

Kopalne kadi za gospodinjsko rabo

SIST EN 14509:2007/AC:2009

1,3,4

3,4

Sistem
potrjevanja
(1)
skladnosti

Št.

-

-

Oznaka
nadomešþenega
standarda

13812 /

EN 14509:2006

Samonosilne izolacijske sendviþ plošþe z obojestranskim
kovinskim oplašþenjem –Tovarniško izdelani proizvodi –
Specifikacije

SIST EN 14509:2007

Oznaka referenþnega
standarda

Lepila na osnovi mavca za toplotno/zvoþno izolacijo kompozitnih EN 14496:2005
panelov in mavþne plošþe – Definicije, zahteve in preskusne
metode

Naslov standarda

SIST EN 14496:2006

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Toge podložne folije za strehe - Definicije in lastnosti

Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski trakovi za tesnjenje –
Definicije in lastnosti

Dimniki - Zahteve in preskusne metode za kovinske dimnike in
od materialov neodvisne kanale za dovod zraka za ogrevalne
naprave v zaprtih prostorih - 1. del: Navpiþni terminali za odvod
dima in dovod zraka za plinske kotle tipa C6

Dimniki – Zahteve in preskusne metode za kovinske dimnike in
od materialov neodvisne kanale za dovod zraka za ogrevalne
naprave v zaprtih prostorih – 2. del: Kanali za odvod dima in
dovod zraka v zaprtih prostorih

Montažni betonski izdelki - Elementi za temeljenje

Montažni betonski izdelki - Stenski elementi

SIST EN 14964:2007

SIST EN 14967:2006

SIST EN 14989-1:2007

SIST EN 14989-2:2008

SIST EN 14991:2007

SIST EN 14992:2007
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-

2+,4

2+

2+

2+

1,3,4

1. 1. 2008

1. 1. 2008

1. 1. 2009

1. 1. 2008

1. 3. 2007

1. 1. 2008

1. 8. 2009

1. 7. 2008

1. 7 .2008

1. 1. 2008

1. 6. 2007

1. 2. 2007

1. 2. 2007

1. 6. 2007

1. 6. 2007

01.09.2011

1. 8. 2009

1. 1. 2008

Možen

1. 5. 2010

1. 1. 2009

1. 1. 2010

1. 1. 2009

1. 3. 2008

1. 1. 2009

1. 8. 2012

1. 7. 2009

1. 7. 2009

1. 1. 2008

1. 6. 2008

1. 2. 2008

1. 2. 2008

1. 6. 2008

1. 6. 2008

01.09.2012

1. 8. 2010

1. 1. 2009

Obvezen

Zaþetek uporabe
standarda

Stran

EN 14992:2007

-

-

-

-

1,3,4

1,3,4

1,3

1,3

1,3,4

1,3,4

1,3

1,3

1,3

1

2+,4

2+

Sistem
potrjevanja
(1)
skladnosti

103 / 16. 12. 2011 /

EN 14991:2007

EN 14989-2:2007

EN 14989-1:2007

EN 14967:2006

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EN 14844:2006

-

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

EN 14964:2006

EN 14963:2006

EN 14934:2007

Strešne kritine – Zvezni plastiþni svetlobniki z razmikom ali brez
njega – Klasifikacija, zahteve in preskusne metode

EN 14915:2006

SIST EN 14963:2007

Notranje in zunanje obloge iz masivnega lesa –
Znaþilnosti,ovrednotenje skladnosti in oznaþevanje

SIST EN 14915:2007

EN 14909:2006

Toplotnoizolacijski in lahki polnilni proizvodi za inženirske
objekte - Proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS) Specifikacija

Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi za
tesnjenje – Definicije in lastnosti

SIST EN 14909:2006

EN 14904:2006

SIST EN 14934:2008

Podloge za športne dejavnosti – Notranje podloge za
veþnamensko uporabo – Specifikacija

SIST EN 14904:2006

EN 14889-2:2006

EN 14933:2007

Vlakna za beton – 2. del: Polimerna vlakna – Definicije,
specifikacije in skladnost

SIST EN 14889-2:2006

EN 14889-1:2006

Toplotnoizolacijski in lahki polnilni proizvodi za inženirske
objekte - Proizvodi iz ekspandiranega polistirena (SPS) Specifikacija

Vlakna za beton – 1. del: Jeklena vlakna – Definicije,
specifikacije in skladnost

SIST EN 14889-1:2006

EN 14846:2008

SIST EN 14933:2007

Stavbno okovje – Kljuþavnice in zapahi – Elektromehanske
kljuþavnice in zaporne plošþe – Zahteve in preskusne metode

SIST EN 14846:2009

EN 14844:2006+A1:2008

EN 14843:2007

EN 14915:2006/AC:2007

Montažni betonski izdelki – Škatlasti nosilci

Oznaka referenþnega
standarda

SIST EN 14915:2007/AC:2007

Montažni betonski izdelki - Stopnice

SIST EN 14844:2006+A1:2009

Naslov standarda

SIST EN 14843:2007

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
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Montažni betonski izdelki – Stropni sistemi iz nosilcev in polnil –
3. del: Keramiþna polnila

Montažni betonski izdelki – Stropni sistemi iz nosilcev in polnil –
4. del: Polnila iz ekspandiranega polistirena

Vijaþni sestavi brez predhodne strukturne obremenitve - 1. del:
Splošne zahteve

Montažni betonski izdelki - Elementi za mostove

Varnostni plinski ventili za kovinske cevne prikljuþke za
prikljuþitev gospodinjskih plinskih aparatov

Aluminij in aluminijeve zlitine – Gradbeni proizvodi za
konstrukcijska dela – Tehniþni pogoji za prevzem in dobavo

Dekorativne stenske obloge – Zvitki in plošþe

Naprave za zagotavljanje potresne varnosti konstrukcij

Grobozrnata plavžna žlindra za uporabo v betonu, malti in
injekcijski masi - 1. del. Definicije, specifikacije in merila
skladnosti

Naprave na trdna goriva, ki poþasi oddajajo toploto - Zahteve in
preskusne metode

Montažni betonski izdelki – Elementi za oporne zidove

Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – Zahteve in EN 15274:2007
preskusne metode

Konstrukcijska lepila – Karakterizacija anaerobnih lepil za
koaksialne metalne konstrukcije v zgradbah in objektih

SIST EN 15037-3:2009
+A1:2011

SIST EN 15037-4:2010

SIST EN 15048-1:2007

SIST EN 15050:2007

SIST EN 15069:2008

SIST EN 15088:2006

SIST EN 15102:2008

SIST EN 15129:2010

SIST EN 15167-1:2006

SIST EN 15250:2007

SIST EN 15258:2009

SIST EN 15274:2009

SIST EN 15275:2009

EN 15283-1:2008+A1:2009

Mavþne plošþe, ojaþene z vlakni – Definicije, zahteve in
preskusne metode – 2. del: Mavþne plošþe z vlakni

Hidravliþno vezivo za nekonstrukcijsko uporabo – Definicija,
specifikacije in merila skladnosti (vkljuþno z dopolnilom A1)

Aglomeriran kamen – Modularne plošþice za tla in stopnice
(notranje in zunanje)

SIST EN 15283-1:2008+A1:2009

SIST EN 15283-2:2008+A1:2009

SIST EN 15368:2008
+A1:2010

SIST EN 15285:2008
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EN 15285:2008

EN 15368:2008
+A1:2010

EN 15283-2:2008+A1:2009

EN 15275:2007/AC:2010

Mavþne plošþe, ojaþene z vlakni –Definicije, zahteve in
preskusne metode – 1. del: Mavþne plošþe, ojaþene z mrežo iz
vlaken

SIST EN 15275:2009:AC:2010

-

-

EN 15283-2:2008

EN 15283-1:2008

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,3,4

2+

3,4

3,4

2+

2+

2+

3

1+

1,3

1,3,4

2+

1,3,4

2+

2+

2+

2+

1. 1. 2009

01.09.2011

1. 6. 2010

1. 6. 2010

1. 1. 2011

1. 4. 2010

1. 4. 2010

1. 1. 2010

1. 1. 2008

1. 1. 2008

1. 8. 2010

1. 1. 2010

1. 10. 2006

1. 1. 2009

1. 2. 2008

1. 1. 2008

1. 11. 2010

01.12.2011

01.12.2011

1. 1. 2010

Možen

1. 1. 2010

01.09.2012

1. 6. 2011

1. 6. 2011

1. 1. 2012

1. 4. 2011

1. 4. 2011

1. 1. 2011

1. 1. 2010

1. 1. 2009

1. 8. 2011

1. 1. 2011

1. 10. 2007

1. 1. 2010

1. 2. 2009

1. 10. 2009

1. 11. 2011

01.12.2012

01.12.2012

1. 1. 2011

Obvezen

Zaþetek uporabe
standarda

103 / 16. 12. 2011

EN 15275:2007

EN 15258:2008

EN 15250:2007

EN 15167-1:2006

EN 15129:2009

EN 15102:2007

EN 15088:2005

EN 15069:2008

EN 15050:2007

EN 15048-1:2007

EN 15037-4:2010

-

2+

2+

Sistem
potrjevanja
(1)
skladnosti

Št.

EN 15037-3:2009
+A1:2011

-

-

Oznaka
nadomešþenega
standarda

13814 /

EN 15037-2:2009
+A1:2011

Montažni betonski izdelki – Stropni sistemi iz nosilcev in polnil –
2. del: Polnila

SIST EN 15037-2:2009
+A1:2011

EN 15037-1:2008

Oznaka referenþnega
standarda

Montažni betonski izdelki – Stropni sistemi iz nosilcev in polnil –
1. del: Nosilci

Naslov standarda

SIST EN 15037-1:2008

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Zahtevane
lastnosti za uporabo na vozišþih in asfaltnih prevlekah

Geosintetiþne ovire – Zahtevane lastnosti za uporabo v
infrastrukturi transporta

Montažni betonski izdelki – Normalni in lahki betonski bloki –
Znaþilnosti in obnašanje izdelkov

Montažni betonski izdelki – Betonski bloki iz lesnih drobcev –
Lastnosti in obnašanje izdelkov

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske
inštalacije - Proizvodi iz ekspandiranega perlita (EP), oblikovani
na mestu vgradnje - 1. del: Specifikacija za vezane in razsute
proizvode pred vgradnjo

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske
EN 15600-1:2010
inštalacije - Proizvodi iz ekspandiranega vermikulita (EV),
oblikovani na mestu vgradnje - 1. del: Specifikacija za vezane in
razsute proizvode pred vgradnjo

Prezraþevanje stavb – Požarne lopute v zraþni napeljavi

Supersulfatni cement – Sestava, zahteve in merila skladnosti
za obiþajne cemente

Peþi za savno na trdno gorivo - Zahteve in preskusne metode

Specifikacije za zunanje in notranje omete na osnovi organskih
veziv

SIST EN 15381:2009

SIST EN 15382:2009

SIST EN 15435:2008

SIST EN 15498:2008

SIST EN 15599-1:2011

SIST EN 15600-1:2011

SIST EN 15650:2010

SIST EN 15743:2010

SIST EN 15821:2011

SIST EN 15824:2009

-

-

-

-

-

-

-

-

1,3,4

3

1+

1

3,4

3,4

4

4

2+

2+

2+

1,3,4

Sistem
potrjevanja
(1)
skladnosti

1. 4. 2010

1. 7. 2011

1. 11. 2010

01.09.2011

1. 4. 2011

1. 4. 2011

1. 2. 2009

1. 2. 2009

1. 1. 2010

1. 1. 2010

1. 6. 2010

1. 1. 2009

Možen

103 / 16. 12. 2011 /
Stran

29

1. 4. 2011

1. 7. 2012

1. 11. 2011

01.09.2012

1. 4. 2012

1. 4. 2012

1. 2. 2010

1. 2. 2010

1. 1. 2011

1. 1. 2011

1. 6. 2011

1. 1. 2009

Obvezen

Zaþetek uporabe
standarda

Sistem potrjevanja skladnosti iz dodatka ZA harmoniziranega standarda in Pravilnika o potrjevanju skladnosti in oznaþevanju gradbenih proizvodov (Uradni list RS, št. 54/01).

EN 15824:2009

EN 15821:2010

EN 15743:2010

EN 15650:2010

EN 15599-1:2010

EN 15498:2008

EN 15435:2008

EN 15382:2008

-

-

-

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

(1)

EN 15322:2009
EN 15381:2008

EN 15285:2008/AC:2008

Bitumen in bitumenska veziva – Okvir za specificiranje rezanih
in fluksiranih bitumenskih veziv

Oznaka referenþnega
standarda

SIST EN 15322:2009

Naslov standarda

SIST EN 15285:2008/AC:2008

Oznaka standarda
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-

EN 545:2007

Sanitarne armature - Splošne zahteve za galvanske Ni-Cr prevleke EN 248:2002
EN 1111:1998
EN 1112:2008
EN 1113:2008+A1:2011
EN 124:1994
EN 15012:2007
EN 15014:2007

Sanitarne armature - Termostatska mešalna armatura (PN 10) Splošne tehniþne zahteve

Sanitarne armature - Prhe za sanitarne armature sistemov za
oskrbo z vodo tipa 1 in tipa 2 - Splošne tehniþne zahteve

Sanitarne armature - Gibke cevi za sanitarne armature sistemov
za oskrbo z vodo tipa 1 in tipa 2 - Splošne tehniþne zahteve

Pokrovi za odtoke in jaške na voznih površinah in površinah za
pešce - Zahteve za projektiranje, preskušanje, oznaþevanje in
kontrola kakovosti

Cevni sistemi iz polimernih materialov - Odvodni sistemi v
zgradbah - Lastnosti cevi, fitingov in njihovih spojev

Cevni sistemi iz polimernih materialov – Podzemni in nadzemni
sistemi za vodo in druge tekoþine pod tlakom - Lastnosti cevi,
fitingov in njihovih spojev

Cevni sistemi iz polimernih materialov - Sistemi za vroþo in hladno
EN 15015:2007
nepitno vodo - Lastnosti cevi, fitingov in njihovih spojev

Cevi, fitingi pribor in spoji iz nodularne litine za vodovodno omrežje
EN 545:2010
- Zahteve in preskusne metode

SIST EN 248:2003

SIST EN 1111:1998

SIST EN 1112:2009

SIST EN 1113:2009+A1:2011

SIST EN 124:1996

SIST EN 15012:2008

SIST EN 15014:2008

SIST EN 15015:2008

SIST EN 545: 2011

-

-

EN 1113:1997

EN 1112:1997

EN 246:1989

EN 200:2004

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

3

3

3

(3)

(3)

(3)

3

1

4

4

4

4

4

4

4

4

2+

2+

2+

2+

Sistem
potrjevanja
(1)
skladnosti

1. 3. 2008

1. 3. 2008

1. 3. 2008

1. 3. 2008

1. 3. 2008

1. 4. 2009

1. 4. 2009

1. 2. 2004

1. 2. 2004

1. 5. 2007

1. 4. 2009

1. 4. 2009

1. 2. 2004

1.2.2004

1.1.2008

1.1.2008

1.1.2003

Možen

1. 4. 2011

1. 4. 2011

1. 6. 2004

1. 6. 2004

1. 9. 2007

1. 4. 2011

1. 4. 2011

1. 6. 2004

1.6.2004

1.7.2008

1.7.2008

1.6.2004

Obvezen

Zaþetek uporabe
standarda
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-

Sanitarne armature - Splošne specifikacije za regulatorje pretoka

SIST EN 246:2004

EN 246:2003

EN 200:2008

Sanitarne armature - Enojne pipe in kombinirane pipe za oskrbo z
vodo tipa 1 in tipa 2 - Splošne tehniþne zahteve

SIST EN 200:2009

EN 817:1997

EN 817:2008

Sanitarne armature - Mehansko nastavljiva mešalna armatura (PN
10) - Splošne tehniþne zahteve

SIST EN 817:2009

-

EN 816:1996

Sanitarne armature - Samozaporne armature PN 10

-

-

Oznaka
nadomešþenega
standarda

SIST EN 816:1997

Beton - 1. del: Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost –
Pravila za uporabo SIST EN 206-1

EN 206-1:2000/A2:2005

(2)

SIST EN 206-1:2003/A2:2005

SIST 1026

EN 206-1:2000/A1:2004

SIST EN 206-1:2003/A1:2004

EN 206-1:2000

Oznaka referenþnega
standarda

Št.

Beton - 1.del - Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost

Naslov standarda
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SIST EN 206-1:2003

Oznaka standarda

Slovenski nacionalni standardi (prva alinea prvega odstavka 7. þlena Zakona o gradbenih proizvodih)(3):

Stran
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EN 1074-2:2000

Ventili za oskrbo z vodo - Zahteve za ustreznost in ustrezni
preskusi - 2. del: Zapirni ventili

SIST EN 1074-2:2001

SIST EN 13476-1:2007

31

EN 13476-1:2007

EN 150373:2009:A1:2011

-

-

-

A1:2002

EN 1852-1:1997/

EN 1852-1:1997

EN 1401-1:1998

-

-

-

-

-

Oznaka
nadomešþenega
standarda

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

3

2+

2+

3

3

3

3

3

3

3

3

Sistem
potrjevanja
(1)
skladnosti

1. 1. 2012

1. 2. 2011

1. 2. 2011

1. 11. 2009

1. 11. 2009

1. 3. 2008

1. 3. 2008

1. 3. 2008

1. 3. 2008

1. 3. 2008

1. 3. 2008

Možen

Obvezen

Zaþetek uporabe
standarda

Št.

Cevni sistemi iz polimernih materialov za odvodnjavanje in
kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni v
zemljo - Cevni sistemi s strukturirano steno iz nemehþanega
polivinilklorida (PVC-U), polipropilena (PP) in polietilena (PE) - 1.
del: Splošne zahteve in zahtevane lastnosti

Montažni betonski izdelki - Stropni sistemi iz nosilcev in polnil - 3.
del: Keramiþna polnila

(4)

SIST EN 15037-3:2009
+A1:2011

SIST EN 1852-1:2009

EN 150372:2009+A1:2011

EN 1852-1:2009

Cevni sistemi iz polimernih materialov za odpadno vodo in
kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni v
zemljo - Polipropilen (PP) - 1. del: Specifikacije za cevi, fitinge in
sistem

SIST EN 1401-1:2009

Montažni betonski izdelki - Stropni sistemi iz nosilcev in polnil - 2.
del: Polnila

EN 1401-1:2009

Cevni sistemi iz polimernih materialov za odpadno vodo in
kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni v
zemljo - Nemehþan polivinilklorid (PVC - U) - 1. del: Specifikacije
za cevi, fitinge in sistem

(4)

EN 1074-4:2000

Ventili za vodooskrbo - Zahteve za ustreznost in ustrezni preskusi
- 4. del Prezraþevalni in odzraþevalni ventili

SIST EN 1074-4:2001

SIST EN 15037-2:2009
+A1:2011

EN 1074-3:2000

Ventili za vodooskrbo - Zahteve za ustreznost in ustrezni preskusi
- 3. del Protipovratni ventili

SIST EN 1074-3:2001

EN 1074-2:2001/A1:2004

EN 1717:2001

Varovanje pitne vode pred onesnaževanjem v napeljavah za pitno
vodo in splošne zahteve za varovala za prepreþitev
onesnaževanja pitne vode zaradi povratnega toka

SIST EN 1717:2001

SIST EN 1074-2:2001/A1:2004

EN 12729:2003

Oznaka referenþnega
standarda

Naprave za varovanje pred onesnaženjem pitne vode zaradi
povratnega toka - Sistemski loþevalnik z nadzorovanim obmoþjem
znižanega tlaka - Družina B - Tip A

Naslov standarda

SIST EN 12729:2003

Oznaka standarda
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(2)

(2)

SIST 1038-6

SIST 1038-7

1.11.2009

1.11.2010

1. 3. 2008

(4)

32

Proizvodi, ki so v stiku s pitno vodo morajo dodatno ustrezati zahtevam Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in
47/04 – ZdZPZ), Pravilnika o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (Uradni list RS, št. 36/05, 38/06, 100/06 in 65/08) in Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06,
92/06 in 25/09).
Od 1.12.2011 je možno proizvode oznaþiti z oznako CE .

-

Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste,
letališca in druge prometne površine - Zahteve

1. 3. 2008

1. 3. 2008

Uporablja se zadnja veljavna izdaja standarda z vsemi veljavnimi dopolnili in popravki, za zaþetek uporabe nove izdaje velja 6 meseþno prehodno obdobje.

-

Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 7.del: Drenažni
asfalt - Zahteve – Pravila za uporabo SIST EN 13108-7

1. 3. 2008

1. 3. 2008

(3)

-

Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 6.del: Liti asfalt Zahteve – Pravila za uporabo SIST EN 13108-6

1. 3. 2008

1. 3. 2008

1. 1. 2009

1. 7. 2007

Za gradbene proizvode so sistemi potrjevanja skladnosti doloþeni s Pravilnikom o potrjevanju skladnosti in oznaþevanju gradbenih proizvodov (Uradni list RS, št. 54/01).

-

Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 5.del: Drobir z
bitumenskim mastiksom - Zahteve – Pravila za uporabo SIST EN
13108-5

1. 3. 2008

1. 3. 2008

1. 5. 2007

1. 1. 2012

(2)

-

Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 1.del: Bitumenski
beton- Zahteve – Pravila za uporabo SIST EN 13108-1

3

Obvezen

(1)

(2)

(2)

SIST 1038-5

-

-

Bitumen in bitumenska veziva – Cestogradbeni, s polimeri
modificirani bitumni - Zahteve in pravila za uporabo SIST EN
14023

(Opomba: Standard se uporablja skupaj s standardi SIST EN
13707+A2, SIST EN 13969, SIST EN 13970, SIST EN 13859-1 in
SIST EN 14695)

-

1. 1. 2012

Možen

Zaþetek uporabe
standarda
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SIST 1043

(2)

(2)

SIST 1035

SIST 1038-1

(2)

SIST EN 13476-3:2007+A1:2009

3

Sistem
potrjevanja
(1)
skladnosti

Št.

SIST 1031

EN 134763:2007+A1:2009

Cevni sistemi iz polimernih materialov za odvodnjavanje in
kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni v
zemljo - Cevni sistemi s strukturirano steno iz nemehþanega
polivinilklorida (PVC-U), polipropilena (PP) in polietilena (PE) - 3.
del: Specifikacije za cevi, fitinge z gladko notranjo in profilirano
zunanjo površino in sistem, tip B

-

Oznaka
nadomešþenega
standarda

13818 /

Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski hidroizolacijski trakovi –
Zahteve

EN 13476-2:2007

Oznaka referenþnega
standarda

SIST EN 13476-2:2007

Naslov standarda

Cevni sistemi iz polimernih materialov za odvodnjavanje in
kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni v
zemljo - Cevni sistemi s strukturirano steno iz nemehþanega
polivinilklorida (PVC-U), polipropilena (PP) in polietilena (PE) - 2.
del: Specifikacije za cevi in fitinge z gladko notranjo in zunanjo
površino in sistem, tip A

Oznaka standarda

Stran
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BANKA SLOVENIJE
4426.

Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje
sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s
tujino

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) in 6. točke Sklepa o obveznosti poročanja o
poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/08) izdaja guverner
Banke Slovenije

NAVODILO
o spremembi Navodila za izvajanje sklepa
o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
1. V poglavju III. POROČILO O STORITVENI MENJAVI
IN DELU BLAGOVNE MENJAVE, TER O TEKOČIH/KAPITALSKIH TRANSFERIH Z NEREZIDENTI – BST se tabela pod
besedilom 'Poročajo se samo postavke s šestmestno šifro'
spremeni tako, da se izbrišejo postavke '2.2. Storitve povezane
s potovanji' in vse podrejene postavke znotraj te skupine, do
postavke 2.2.2.2. doda pa se nova postavka '2.8.3. Emisijske
enote' znotraj postavke '2.8. Licence, patenti in avtorske pravice', ki se glasi:
Zaporedna
številka
2.8.3.

NAZIV POSTAVKE
EMISIJSKE ENOTE
Transakcije z emisijskimi
enotami vključujejo emisijske
kupone (EUA) ter emisijske
kredite (CER in ERU).

Šifra
postavke
207020

Prejemki
Vpiše se znesek transakcije
prodaje emisijskih enot nerezidentom.
Izdatki
Vpiše se znesek transakcije
nakupa emisijskih enot od
nerezidentov
2. V Navodilu za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja
o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/08, 36/09, 81/09,
81/10), v poglavju IV. POROČILO O PREJETIH IN DANIH
KREDITIH TER DEPOZITIH Z NEREZIDENTI – KRD se točka
5.3. spremeni, tako da se glasi:
»5.3. Podatki se vpisujejo po načelu originalne pogodbene ročnosti, za dolgoročne instrumente pa tudi njihov kratkoročni del po preostali zapadlosti.«
3. v točki 5.11. A. TERJATVE, A.2. GLAVNICA IN OBRESTI, GLAVNICA se zadnji odstavek spremeni, tako da se glasi:
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»’Končno stanje’: vpiše se vrednost terjatve na zadnji
dan meseca, za katerega se poroča. V stolpec ‘Kratkoročni
del končnega stanja’ se vpiše del končnega stanja s preostalim
dospetjem do vključno enega leta glede na zadnji dan meseca, za katerega se poroča. Tega stolpca se ne izpolnjuje pri
‘Vrsti instrumenta’ E (ostali lastniški deleži). V stolpec ‘Zapadla
neplačana glavnica’ se ločeno prikaže to kategorijo stanja
terjatve.«
4. v točki 5.11. A. TERJATVE, A.2. GLAVNICA IN OBRESTI, OBRESTI se zadnji odstavek, ki se začne z besedilom
‘Končno stanje’, spremeni tako, da se glasi:
»’Končno stanje’: vpiše se vrednost terjatve natečenih
obresti na zadnji dan meseca, za katerega se poroča. V stolpec
‘Kratkoročni del končnega stanja’ se vpiše del končnega stanja
s preostalim dospetjem do vključno enega leta glede na zadnji
dan meseca, za katerega se poroča. Tega stolpca se ne izpolnjuje pri ‘Vrsti instrumenta’ E (ostali lastniški deleži). V stolpec
‘Zapadle neplačane obresti’ se ločeno prikaže to kategorijo
stanja terjatve.«
5. v točki 5.12. B. OBVEZNOSTI, B.2. GLAVNICA IN
OBRESTI, GLAVNICA se zadnji odstavek, ki se začne z besedilom ‘Končno stanje’, spremeni tako, da se glasi:
»’Končno stanje’: vpiše se vrednost obveznosti na zadnji
dan meseca, za katerega se poroča. V stolpec ‘Kratkoročni del
končnega stanja’ se vpiše del končnega stanja s preostalim
dospetjem do vključno enega leta glede na zadnji dan meseca, za katerega se poroča. Tega stolpca se ne izpolnjuje pri
‘Vrsti instrumenta’ E (ostali lastniški deleži). V stolpec ‘Zapadla
neplačana glavnica’ se ločeno prikaže to kategorijo stanja
obveznosti.«
6. v točki 5.12. B. OBVEZNOSTI, B.2. GLAVNICA IN
OBRESTI, OBRESTI se zadnji odstavek, ki se začne z besedilom ‘Končno stanje’, spremeni, tako, da se glasi:
»’Končno stanje’: vpiše se vrednost obveznosti natečenih
obresti na zadnji dan meseca, za katerega se poroča. V stolpec
‘Kratkoročni del končnega stanja’ se vpiše del končnega stanja
s preostalim dospetjem do vključno enega leta glede na zadnji
dan meseca, za katerega se poroča. Tega stolpca se ne izpolnjuje pri ‘Vrsti instrumenta’ E (ostali lastniški deleži). V stolpec
‘Zapadle neplačane obresti’ se ločeno prikaže to kategorijo
stanja obveznosti.«
7. V PRILOGAH k navodilu se obrazca POROČILO O
STORITVENI MENJAVI IN DELU BLAGOVNE MENJAVE, TER
O TEKOČIH / KAPITALSKIH TRANSFERIH Z NEREZIDENTI
– BST in POROČILO O PREJETIH IN DANIH KREDITIH TER
DEPOZITIH Z NEREZIDENTI – KRD, nadomestita z novima,
ki sta priložena k temu navodilu.
8. To navodilo začne veljati 1. 1. 2012. V skladu s tem
navodilom se poročajo mesečna poročila od vključno januarja
2012 dalje.
Ljubljana, dne 13. decembra 2011
Guverner
Banke Slovenije
Marko Kranjec l.r.
Priloga
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DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
4427.

Poročilo o izidu predčasnih volitev poslancev
v državni zbor

Na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor
(Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB in 54/07 – odločba US;
v nadaljevanju ZVDZ) je Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) na 78. seji dne 16. decembra 2011
u g o t o v i l a:
PRVI DEL
VOLITVE 88 POSLANCEV DRŽAVNEGA ZBORA, KI SE
VOLIJO NA PODLAGI SPLOŠNE VOLILNE PRAVICE
I.
1. Na predčasnih volitvah 4. decembra 2011 je imelo
pravico voliti 88 poslancev državnega zbora, ki se volijo na
podlagi splošne volilne pravice, 1.709.692 volivcev, pri čemer
je bilo 1.709.654 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike ter
38 volivcev, ki so glasovali s potrdilom pristojnega organa, ker
pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik.
2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj
1.121.573 volivcev ali 65,60 % od vseh volivcev, ki so imeli
pravico voliti.
3. Od števila volivcev, ki so glasovali, je 38 volivcev glasovalo s potrdili, ostali so bili vpisani v volilne imenike.
4. Po pošti je glasovalo 9.269 volivcev.
5. Za izvolitev 88 poslancev državnega zbora, ki se
jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih
1.121.475 glasovnic.
6. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno
izražena, je bilo neveljavnih 19.219 glasovnic (1,71 % od oddanih glasovnic).
7. Veljavnih je bilo 1.102.256 glasovnic.
II.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število
glasov:
Lista
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

AKACIJE
DEMOKRATIČNA STRANKA DELA – DSD
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA
GIBANJE ZA SLOVENIJO
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA
NAPREJ SLOVENIJA – NPS
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
SLS RADOVANA ŽERJAVA – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SMS ZELENI
SSN – STRANKA SLOVENSKEGA NARODA
STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si)
STRANKA HUMANA SLOVENIJA
STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE – TRS
ZARES – SOCIALNO LIBERALNI
ZELENI SLOVENIJE
Slovenija skupaj:

Glasov
212
7.118
76.853
92.282
3.339
16.268
314.273
1.100
53.758
115.952
288.719
19.786
75.311
9.532
976
1.787
295
13.477
7.218
4.000
1.102.256

%
0,02 %
0,65 %
6,97 %
8,37 %
0,30 %
1,48 %
28,51 %
0,10 %
4,88 %
10,52 %
26,19 %
1,80 %
6,83 %
0,86 %
0,09 %
0,16 %
0,03 %
1,22 %
0,65 %
0,36 %
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III.
DVK je sklenila, da se na podlagi drugega odstavka 90.
in tretjega odstavka 92. člena ZVDZ, pri delitvi mandatov upoštevajo naslednje liste kandidatov oziroma istoimenske liste
kandidatov, ker so prejele najmanj 4 (štiri) odstotke glasov od
skupnega števila glasov za vse liste v državi:
1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
3. SD – SOCIALNI DEMOKRATI
4. DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA
5. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
6. SLS RADOVANA ŽERJAVA – SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA
7. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA.
IV.
Po določbah 90. člena ZVDZ je pripadlo listam kandidatov
skupaj 61 mandatov.
Glede na določbe 91. člena ZVDZ so bili izvoljeni:
V I. volilni enoti – sedež Kranj:
LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA
(3 mandati)
1. Alojzij Potočnik
2. Alenka Pavlič
3. mag. Alenka Bratušek
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
(3 mandati):
1. Irena Tavčar
2. mag. Branko Grims
3. mag. Marko Pogačnik
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
(1 mandat):
1. Samo Bevk
DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA
(1 mandat):
1. Bojan Starman
V II. volilni enoti – sedež Postojna:
LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA
(3 mandati)
1. mag. Lejla Hercegovac
2. Gašpar Gašpar - Mišič
3. Tina Komel
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
(2 mandata):
1. Danijel Krivec
2. Eva Irgl
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
(2 mandata):
1. Borut Pahor
2. Mirko Brulc
DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA
(1 mandat):
1. Kristina Valenčič
V III. volilni enoti – sedež Ljubljana – Center:
LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA
(4 mandati)
1. Janja Klasinc
2. Mitja Meršol
3. Zoran Janković
4. Maša Kociper
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
(2 mandata):
1. Dragutin Mate
2. mag. Andrej Šircelj
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
(1 mandat):
1. dr. Andreja Črnak Meglič
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V IV. volilni enoti – sedež Ljubljana – Bežigrad:
LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA
(4 mandati)
1. Melita Župevc
2. Roman Jakič
3. Janko Jani Möderndorfer
4. Maja Dimitrovski
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
(2 mandata):
1. Ivan Janša Janez
2. Jože Tanko
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
(1 mandat):
1. Janko Veber
V V. volilni enoti – sedež Celje:
LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA
(2 mandata)
1. Jožef Kavtičnik
2. mag. Stanko Stepišnik
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
(3 mandati):
1. mag. Štefan Tisel
2. Janja Napast
3. Ljubo Žnidar
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
(1 mandat):
1. Srečko Meh
DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA
(1 mandat):
1. Polonca Komar
V VI. volilni enoti – sedež Novo mesto:
LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA
(3 mandati)
1. Jože Velikonja
2. mag. Barbara Žgajner Tavš
3. Renata Brunskole
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
(3 mandati):
1. Ivan Grill
2. mag. Andrej Vizjak
3. Zvonko Lah
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
(1 mandat):
1. Matjaž Han
V VII. volilni enoti – sedež Maribor:
LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA
(2 mandata)
1. mag. Borut Ambrožič
2. Peter Vilfan
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
(3 mandati):
1. Mateja Pučnik
2. dr. Vinko Gorenak
3. Jožef Jerovšek
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
(1 mandat):
1. mag. Majda Potrata
DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA
(1 mandat):
1. mag. Truda Pepelnik
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
(1 mandat):
1. Marjana Kotnik Poropat
V VIII. volilni enoti – sedež Ptuj:
LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA
(2 mandata)
1. dr. Branko Jazbec
2. Branko Ficko
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SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
(3 mandati):
1. Marijan Pojbič
2. Branko Marinič
3. Franc Breznik
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
(1 mandat):
1. mag. Dejan Židan
DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA
(1 mandat):
1. Ivan Vogrin
SLS RADOVANA ŽERJAVA – SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA
(1 mandat):
1. mag. Radovan Žerjav
V.
Po določbah prvega odstavka 92. člena ZVDZ se ugotovi,
koliko od vseh 88 mandatov bi pripadlo istoimenskim listam, ki
so presegle 4 % prag v državi, na način, da se seštevki glasov
teh list delijo z vsemi števili od 1 do 88 (d'Hondtov sistem).
Št. liste

Ime liste

Št. glasov

Delitelj

Količnik

7

LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA

11

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

314.273

1,00

314.273,000

288.719

1,00

7

288.719,000

LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA

314.273

2,00

157.136,500

11

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

288.719

2,00

144.359,500

10

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

115.952

1,00

115.952,000

7

LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA

314.273

3,00

104.757,667

11

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

288.719

3,00

96.239,667

4

DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA

92.282

1,00

92.282,000

7

LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA

314.273

4,00

78.568,250

3

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 76.853

1,00

76.853,000

13

SLS RADOVANA ŽERJAVA – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

75.311

1,00

75.311,000

11

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

288.719

4,00

72.179,750

7

LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA

314.273

5,00

62.854,600

10

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

115.952

2,00

57.976,000

11

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

288.719

5,00

57.743,800

9

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

53.758

1,00

53.758,000

7

LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA

314.273

6,00

52.378,833

11

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

288.719

6,00

48.119,833

4

DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA

92.282

2,00

46.141,000

7

LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA

314.273

7,00

44.896,143

11

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

288.719

7,00

41.245,571

7

LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA

314.273

8,00

39.284,125

10

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

115.952

3,00

38.650,667

3

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 76.853

2,00

38.426,500

13

SLS RADOVANA ŽERJAVA – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

75.311

2,00

37.655,500

11

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

288.719

8,00

36.089,875

7

LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA

314.273

9,00

34.919,222

11

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

288.719

9,00

32.079,889

7

LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA

314.273

10,00

31.427,300

4

DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA

92.282

3,00

30.760,667

10

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

115.952

4,00

28.988,000

11

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

288.719

10,00

28.871,900

7

LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA

314.273

11,00

28.570,273

9

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

53.758

2,00

26.879,000

11

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

288.719

11,00

26.247,182

7

LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA

314.273

12,00

26.189,417
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Št. glasov

Delitelj

Količnik

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 76.853

3,00

25.617,667

SLS RADOVANA ŽERJAVA – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

75.311

3,00

25.103,667

7

LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA

314.273

13,00

24.174,846

11

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

288.719

12,00

24.059,917

10

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

115.952

5,00

23.190,400

4

DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA

92.282

4,00

23.070,500

7

LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA

314.273

14,00

22.448,071

11

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

288.719

13,00

22.209,154

7

LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA

314.273

15,00

20.951,533

11

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

288.719

14,00

20.622,786

7

LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA

314.273

16,00

19.642,063

10

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

115.952

6,00

19.325,333

11

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

288.719

15,00

19.247,933

3

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 76.853

4,00

19.213,250

13

SLS RADOVANA ŽERJAVA – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

75.311

4,00

18.827,750

7

LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA

314.273

17,00

18.486,647

4

DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA

92.282

5,00

18.456,400

11

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

288.719

16,00

18.044,938

9

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

53.758

3,00

17.919,333

7

LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA

314.273

18,00

17.459,611

11

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

288.719

17,00

16.983,471

10

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

115.952

7,00

16.564,571

7

LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA

314.273

19,00

16.540,684

11

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

288.719

18,00

16.039,944

7

LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA

314.273

20,00

15.713,650

4

DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA

92.282

6,00

15.380,333

3

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 76.853

5,00

15.370,600

11

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

288.719

19,00

15.195,737

13

SLS RADOVANA ŽERJAVA – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

75.311

5,00

15.062,200

7

LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA

314.273

21,00

14.965,381

10

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

115.952

8,00

14.494,000

11

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

288.719

20,00

14.435,950

7

LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA

314.273

22,00

14.285,136

11

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

288.719

21,00

13.748,524

7

LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA

314.273

23,00

13.664,043

9

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

53.758

4,00

13.439,500

4

DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA

92.282

7,00

13.183,143

11

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

288.719

22,00

13.123,591

7

LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA

314.273

24,00

13.094,708

10

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

115.952

9,00

12.883,556

3

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 76.853

6,00

12.808,833

7

LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA

314.273

25,00

12.570,920

11

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

288.719

23,00

12.553,000

13

SLS RADOVANA ŽERJAVA – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

75.311

6,00

12.551,833

7

LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA

314.273

26,00

12.087,423

11

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

288.719

24,00

12.029,958

7

LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA

314.273

27,00

11.639,741

10

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

115.952

10,00

11.595,200

11

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

288.719

25,00

11.548,760

4

DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA

92.282

8,00

11.535,250

7

LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA

314.273

28,00

11.224,036

11

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

288.719

26,00

11.104,577
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Na podlagi izračuna iz prejšnjega odstavka bi listam pripadlo naslednje število mandatov:
1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA
SLOVENIJA
28 mandatov
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
– SDS
26 mandatov
3. SD – SOCIALNI DEMOKRATI
10 mandatov
4. DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA
VIRANTA
8 mandatov
5. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
6 mandatov
6. SLS RADOVANA ŽERJAVA – SLOVENSKA
LJUDSKA STRANKA
6 mandatov
7. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
4 mandati
Glede na že dobljeno število mandatov po 90. členu
ZVDZ se na ravni države tem listam podeli še naslednje število
mandatov:
1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA
SLOVENIJA
5 mandatov
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
– SDS
5 mandatov
3. SD – SOCIALNI DEMOKRATI
1 mandat
4. DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA
VIRANTA
3 mandate
5. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
4 mandate
6. SLS RADOVANA ŽERJAVA – SLOVENSKA
LJUDSKA STRANKA
5 mandatov
7. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
4 mandate
DVK je izračunala za vsako istoimensko listo, ki ji pripadajo mandati na ravni države, kolikšen je njen ostanek glasov,
izražen kot delež glasov do količnika volilne enote v posamezni
volilni enoti, tako kot to določa 93. člen ZVDZ:
LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA
Volilna enota I.
:
0.6635030930
Volilna enota II.
:
0.2358291226
Volilna enota III.
:
0.8965572076
Volilna enota IV.
:
0.5891514917
Volilna enota V.
:
0.7598140496
Volilna enota VI.
:
0.1740341753
Volilna enota VII.
:
0.5715612520
Volilna enota VIII.
:
0.0004743383
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
Volilna enota I.
:
0.1028726379
Volilna enota II.
:
0.7352319706
Volilna enota III.
:
0.7103442792
Volilna enota IV.
:
0.8994963193
Volilna enota V.
:
0.5544938017
Volilna enota VI.
:
0.2929049034
Volilna enota VII.
:
0.6111265905
Volilna enota VIII.
:
0.3388672801
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Volilna enota I.
:
0.0241504957
Volilna enota II.
:
0.1348644924
Volilna enota III.
:
0.1409716149
Volilna enota IV.
:
0.0654784967
Volilna enota V.
:
0.1761363636
Volilna enota VI.
:
0.1146916790
Volilna enota VII.
:
0.3161512027
Volilna enota VIII.
:
0.2040603358
DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA
Volilna enota I.
:
0.0399966105
Volilna enota II.
:
0.0074414332
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Volilna enota III.
:
0.9571439930
Volilna enota IV.
:
0.8905075552
Volilna enota V.
:
0.1095902204
Volilna enota VI.
:
0.8487184250
Volilna enota VII.
:
0.1649484536
Volilna enota VIII.
:
0.0380419315
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
Volilna enota I.
:
0.7733242946
Volilna enota II.
:
0.8725769407
Volilna enota III.
:
0.4964617953
Volilna enota IV.
:
0.5938008524
Volilna enota V.
:
0.0590564738
Volilna enota VI.
:
0.9169762259
Volilna enota VII.
:
0.1160954769
Volilna enota VIII.
:
0.9609145242
SLS RADOVANA ŽERJAVA – SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA
Volilna enota I.
:
0.7423099737
Volilna enota II.
:
0.4560404226
Volilna enota III.
:
0.5021070208
Volilna enota IV.
:
0.5499418830
Volilna enota V.
:
0.9976756198
Volilna enota VI.
:
0.9433506686
Volilna enota VII.
:
0.8663508870
Volilna enota VIII.
:
0.6222369794
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
Volilna enota I.
:
0.7881535463
Volilna enota II.
:
0.5798805696
Volilna enota III.
:
0.6464975749
Volilna enota IV.
:
0.6278961643
Volilna enota V.
:
0.4449035813
Volilna enota VI.
:
0.5672362556
Volilna enota VII.
:
0.3943531160
Volilna enota VIII.
:
0.6061094773
Mandati posameznih istoimenskih list se po zaporedju
najvišjih preostalih količnikov, izračunanih po D'Hondtu, na
podlagi 92. in 93. člena ZVDZ, dodelijo listam v naslednjih
volilnih enotah:
1. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA v volilni enoti I.:
izvoljen: mag. Matej Tonin
2. SLS RADOVANA ŽERJAVA – SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA v volilni enoti V.:
izvoljen: Jakob Presečnik
3. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA v volilni enoti III.:
izvoljena: Iva Dimic
4. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE v volilni enoti VIII.:
izvoljen: Franc Jurša
5. SLS RADOVANA ŽERJAVA – SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA v volilni enoti VI.:
izvoljen: Franc Bogovič
6. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE v volilni enoti VI.:
izvoljen: Ivan Hršak
7. SLS RADOVANA ŽERJAVA – SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA v volilni enoti VII.:
izvoljen: Janez Ribič
8. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA v volilni enoti I.:
izvoljena: Ljudmila Novak
9. DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA v volilni
enoti III.:
izvoljen: Rihard Braniselj
10. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE v volilni enoti II.:
izvoljen: Ivan Simčič
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11. SLS RADOVANA ŽERJAVA – SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA v volilni enoti I.:
izvoljen: Mihael Prevc
12. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA v volilni enoti VIII.:
izvoljen: Jožef Horvat
13. DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA v volilni enoti IV.:
izvoljen: Gregor Virant
14. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS v
volilni enoti IV.:
izvoljena: Romana Tomc
15. LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA v volilni enoti III.:
izvoljena: Tamara Vonta
16. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE v volilni enoti I.:
izvoljena: mag. Jana Jenko
17. LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA v volilni enoti V.:
izvoljen: Matjaž Zanoškar
18. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS v
volilni enoti II.:
izvoljen: Zvonko Černač
19. SLS RADOVANA ŽERJAVA – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA v volilni enoti VIII.:
izvoljen: Franc Pukšič
20. LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA v volilni enoti IV.:
izvoljena: Saša Kos
21. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS v
volilni enoti III:
izvoljena: Alenka Jeraj
22. LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA v volilni enoti VII.:
izvoljen: Dragan Bosnič
23. SD – SOCIALNI DEMOKRATI v volilni enoti VII.:
izvoljen: Matevž Frangež
24. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS v
volilni enoti V.:
izvoljena: Sonja Ramšak
25. DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA v volilni enoti VI.:
izvoljena: mag. Katarina Hočevar
26. LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA v volilni enoti II.:
izvoljen: Jerko Čehovin
27. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS v
volilni enoti VI.:
izvoljen: Tomaž Lisec.
DRUGI DEL
VOLITVE POSLANCEV DRŽAVNEGA ZBORA –
PREDSTAVNIKOV NARODNIH SKUPNOSTI
I.
V posebne volilne imenike državljanov Republike Slovenije – pripadnikov italijanske narodne skupnosti je bilo vpisanih 2.711 volivcev. S potrdilom pristojnega organa je glasoval
1 volivec, torej je imelo pravico voliti 2712 volivcev.
Glasovalo je:
1.152 volivcev
Od tega:
– po volilnem imeniku:
1.151
– s potrdilom:
1
Število oddanih glasovnic:
1.152
Število neveljavnih glasovnic:
143
Število veljavnih glasovnic:
1.009
Posamezni kandidati so dosegli naslednje število točk:
– ROBERTO BATTELLI:
1.009 točk
Za poslanca državnega zbora – predstavnika italijanske
narodne skupnosti je bil izvoljen Roberto Battelli.
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II.
V posebne volilne imenike državljanov Republike Slovenije – pripadnikov madžarske narodne skupnosti je bilo vpisanih
6661 volivcev. S potrdilom pristojnega organa so glasovali 3
volivci, torej je imelo pravico voliti 6664 volivcev.
Glasovalo je
3.382 volivcev
Od tega:
– po volilnem imeniku:
3.379
– s potrdili:
3
Število oddanih glasovnic:
3.382
Število neveljavnih glasovnic:
58
Število veljavnih glasovnic:
3.324
Posamezni kandidati so dosegli naslednje število točk:
1. Göncz László
5.135 točk (68,54 %)
2. Orban Dušan
2.357 točk (31,46 %)
Za poslanca državnega zbora – predstavnika madžarske
narodne skupnosti je bil izvoljen Göncz László.
TRETJI DEL
POSLANCI VI. SKLICA DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE
SLOVENIJE, IZVOLJENI NA PREDČASNIH VOLITVAH
4. DECEMBRA 2011, SO:
1. mag. Borut AMBROŽIČ, roj. 8. 1. 1970, stanujoč Gregorčičeva 24, Maribor
2. Roberto BATTELLI, roj. 19. 10. 1954, stanujoč Ob
spomeniku 6, Bertoki
3. Samo BEVK, roj. 27. 8. 1956, stanujoč Mestni trg 4,
Idrija
4. Franc BOGOVIČ, roj. 2. 2. 1963, stanujoč Koprivnica
39, Koprivnica
5. Dragan BOSNIĆ, roj. 19. 7. 1958, stanujoč Lackova
cesta 35, Maribor
6. Rihard BRANISELJ, roj. 27. 9. 1966, stanujoč Lovkova
ulica 8, Cerknica
7. mag. Alenka BRATUŠEK, roj. 31. 3. 1970, stanujoča
Prisojna ulica 1, Kranj
8. Franc BREZNIK, roj. 23. 7. 1970, stanujoč Pot na Kamenšak 24, Lenart
9. Mirko BRULC, roj. 2. 10. 1946, stanujoč Vitovlje 88b,
Šempas
10. Renata BRUNSKOLE, roj. 25. 4. 1970, stanujoča
Hrast pri Jugorju 1a, Hrast pri Jugorju
11. Jerko ČEHOVIN, roj. 10. 12. 1946, stanujoč Jamska
cesta 21, Postojna
12. Zvonko ČERNAČ, roj. 23. 9. 1962, stanujoč Ulica
Vilka Kledeta 24, Postojna
13. dr. Andreja ČRNAK MEGLIČ, roj. 14. 2. 1955, stanujoča Mlinska pot 8, Ljubljana
14. Iva DIMIC, roj. 28. 10. 1972, stanujoča Dolenja vas
97, Dolenja vas
15. Maja DIMITROVSKI, roj. 11. 3. 1975, stanujoča Kašeljska 168, Ljubljana
16. Karl Viktor ERJAVEC, roj. 21. 6. 1960, stanujoč Stara
cesta 21, Naklo
17. Branko FICKO, roj. 29. 10. 1956, stanujoč Murska 4,
Radenci
18. Matevž FRANGEŽ, roj. 30. 3. 1978, stanujoč Krekova
ulica 20, Maribor
19. Gašpar GAŠPAR - MIŠIČ, roj. 24. 7. 1966, stanujoč
Obala 144, Lucija
20. dr. Vinko GORENAK, roj. 15. 12. 1955, stanujoč Vršna
vas 39, Šmarje pri Jelšah
21. Ivan GRILL, roj. 12. 2. 1961, stanujoč Na Tratah 13,
Novo mesto
22. mag. Branko GRIMS, roj. 26. 8. 1962, stanujoč Cesta
Staneta Žagarja 39, Kranj
23. Matjaž HAN, roj. 17. 1. 1971, stanujoč Pot na jez 3,
Radeče
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24. mag. Lejla HERCEGOVAC, roj. 18. 9. 1951, stanujoča
Beblerjeva 14, Koper
25. mag. Katarina HOČEVAR, roj. 22. 10. 1977, stanujoča
Borje pri Mlinšah 5, Borje pri Mlinšah
26. Jožef HORVAT, roj. 8. 7. 1955, stanujoč Žižki 31g,
Žižki
27. Ivan HRŠAK, roj. 25. 12. 1957, stanujoč Pod Javorjem
13, Dol pri Hrastniku
28. Eva IRGL, roj. 9. 12. 1976, stanujoča Beblerjeva ulica
25, Vipava
29. Roman JAKIČ, roj. 1. 5. 1967, stanujoč Mirka Jurce
19, Ljubljana
30. Zoran JANKOVIĆ, roj. 1. 1. 1953, stanujoč Vinterca
55, Ljubljana
31. Ivan JANŠA Janez, roj. 17. 9. 1958, stanujoč Zavrzelno 11, Bovec
32. dr. Darko JAZBEC, roj. 4. 10. 1964, stanujoč Ulica
prvega maja 15, Ptuj
33. mag. Jana JENKO, roj. 12. 11. 1964, stanujoča Preska 1, Tržič
34. Alenka JERAJ, roj. 23. 2. 1973, stanujoča Na Pungart
11, Ig
35. Jožef JEROVŠEK, roj. 1. 2. 1950, stanujoč Spodnja
Nova vas 36, Slovenska Bistrica
36. Franc JURŠA, roj. 21. 9. 1953, stanujoč Branoslavci
20b, Ljutomer
37. Jožef KAVTIČNIK, roj. 16. 3. 1953, stanujoč Ljubljanska 38/a, Velenje
38. Janja KLASINC, roj. 20. 11. 1955, stanujoča Brilejeva
ulica 13, Ljubljana
39. Maša KOCIPER, roj. 17. 7. 1972, stanujoča Pod topoli
55, Ljubljana
40. Polonca KOMAR, roj. 17. 12. 1967, stanujoča Žolgarjeva 19, Maribor
41. Tina KOMEL, roj. 13. 4. 1980, stanujoča Rozmanova
9, Koper
42. Saša KOS, roj. 2. 5. 1953, stanujoča Ivana Pengova
20, Domžale
43. mag. Marjana KOTNIK POROPAT, roj. 27. 1. 1944,
stanujoča Knifičeva 19/a, Ruše
45. Danijel KRIVEC, roj. 16. 5. 1965, stanujoč Srpenica
37, Srpenica
46. Zvonko LAH, roj. 21. 1. 1958, stanujoč Hrastje pri
Mirni Peči 12, Hrastje pri Mirni Peči
47. dr. László GÖNCZ, roj. 13. 4. 1960, stanujoč Vaška
ulica 46, Dolga vas
48. Tomaž LISEC, roj. 19. 2. 1978, stanujoč Dolenji Boštanj 104, Dolenji Boštanj
49. Branko MARINIČ, roj. 28. 1. 1956, stanujoč Pobrežje
74a, Pobrežje
50. Dragutin MATE, roj. 2. 5. 1963, stanujoč Cigaletova
ulica 8, Ljubljana
51. Srečko MEH, roj. 8. 8. 1943, stanujoč Cesta IV. 13,
Velenje
52. Mitja MERŠOL, roj. 13. 8. 1945, stanujoč Gregorčičeva ulica 11A, Ljubljana
53. Janko Jani MÖDERNDORFER, roj. 3. 10. 1965, stanujoč Suhadolčanova 85, Ljubljana
54. Janja NAPAST, roj. 11. 9. 1985, stanujoča Podvrh
42, Mozirje
55. Ljudmila NOVAK, roj. 1. 8. 1959, stanujoča Imenje
8, Imenje
56. Borut PAHOR, roj. 2. 11. 1963, stanujoč Na Pristavi
47, Šempeter pri Gorici
57. Alenka PAVLIČ, roj. 18. 5. 1962, stanujoča Moste
22/c, Žirovnica
58. mag. Truda PEPELNIK,roj. 30. 3. 1961, stanujoča
Selniška cesta 26/B, Ruše
59. mag. Marko POGAČNIK, roj. 30. 1. 1972, stanujoč
Sajovčevo naselje 1, Šenčur
60. Marijan POJBIČ, roj. 6. 2. 1961, stanujoč Sladki Vrh
53a, Sladki Vrh
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61. Alojzij POTOČNIK, roj. 11. 6. 1951, stanujoč Gorenjskega odreda 16, Kranj
62. mag. Majda POTRATA, roj. 30. 5. 1948, stanujoča
Cesta proletarskih brigad 55, Maribor
63. Jakob PRESEČNIK, roj. 23. 7. 1948, stanujoč Podvrh
31, Mozirje
64. Mihael PREVC, roj. 30. 9. 1957, stanujoč Dražgoše
6/a, Železniki
65. Mateja PUČNIK, roj. 4. 5. 1974, stanujoča Ob gozdu
24, Zreče
66. Franc PUKŠIČ, roj. 24. 11. 1955, stanujoč Vintarovci
43c, Destrnik
67. Sonja RAMŠAK, roj. 24. 6. 1958, stanujoča Pod kostanji 8, Celje
68. Janez RIBIČ, roj. 26. 12. 1955, stanujoč Dupleški vrh
50, Spodnji Duplek
69. Ivan SIMČIČ, roj. 7. 8. 1969, stanujoč Sušak 25,
Sušak
70. Bojan STARMAN, roj. 4. 7. 1950, stanujoč Kosovelova
ulica 20, Žiri
71. mag. Stanko STEPIŠNIK, roj. 5. 6. 1956, stanujoč
Šmiklavž pri Škofji vasi 19/b, Ljubečna
72. mag. Andrej ŠIRCELJ, roj. 28. 2. 1959, stanujoč Brezje pri Grosupljem 87, Brezje pri Grosupljem
72. Jože TANKO, roj. 16. 4. 1956, stanujoč Breg pri Ribnici na Dolenjskem 82, Breg pri Ribnici na Dolenjskem
73. Irena TAVČAR, roj. 30. 12. 1955, stanujoča Javorje
14, Javorje
74. mag. Štefan TISEL, roj. 25. 12. 1954, stanujoč Antona
Martina Slomška 5, Šentjur
75. Romana TOMC, roj. 2. 11. 1965, stanujoča Ob dolenjski železnici 144, Ljubljana
76. mag. Matej TONIN, roj. 30. 7. 1983, stanujoč Zgornji
Tuhinj 39/b, Zgornji Tuhinj
77. Kristina VALENČIČ, roj. 8. 10. 1974, stanujoča Vrbovo
19, Vrbovo
78. Janko VEBER, roj. 30. 7. 1960, stanujoč Mahovnik
75, Mahovnik
79. Jože VELIKONJA, roj. 6. 5. 1965, stanujoč Brdce 38,
Brdce
80. Peter VILFAN, roj. 29. 6. 1957, stanujoč Kamnogoriška 95, Ljubljana
81. Gregor VIRANT, roj. 4. 12. 1969, stanujoč Ulica 7. avgusta 33, Dob
82. mag. Andrej VIZJAK, roj. 6. 8. 1964, stanujoč Ulica
stare pravde 28, Brežice
83. Ivan VOGRIN, roj. 13. 4. 1960, stanujoč Zgornja Voličina 34, Voličina
84. Tamara VONTA, roj. 13. 12. 1970, stanujoča Sremič
15, Sremič
85. Matjaž ZANOŠKAR, roj. 9. 10. 1951, stanujoč Iršičeva
5, Slovenj Gradec
86. mag. Radovan ŽERJAV, roj. 2. 12. 1968, stanujoč
Ravenska 15, Krog
87. mag. Barbara ŽGAJNER TAVŠ, roj. 12. 2. 1976, stanujoča Trg revolucije 4, Trbovlje
88. mag. Dejan ŽIDAN, roj. 16. 10. 1967, stanujoč Ulica
Prekmurske čete 9, Murska Sobota
89. Ljubo ŽNIDAR, roj. 22. 2. 1960, stanujoč Ločica ob
Savinji 51/g, Polzela
90. Melita ŽUPEVC, roj. 16. 6. 1978, stanujoča Novi dom
32/a, Trbovlje
Št. 10-2/00-20/11
Ljubljana, dne 16. decembra 2011
Predsednik:
Anton Gašper Frantar l.r.
Člani:
Dušan Strnad l.r.
Marjan Jarkovič l.r.
Miroslav Pretnar l.r.
dr. Saša Zagorc l.r.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4428.

Sistemska obratovalna navodila za
distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto
za geografsko območje Občine Šempeter Vrtojba (območje Podmark)

Na podlagi četrtega odstavka 40. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo,
70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US) E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnosti daljinskega ogrevanja na geografskem območju
Občine Šempeter - Vrtojba, po pridobitvi soglasja sveta Javne
agencije Republike Slovenije za energijo št. 33-16/2011-9/336,
z dnem 25. 10. 2011 izdaja

SISTEMSKA OBRATOVALNA
NAVODILA
za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za
geografsko območje Občine Šempeter - Vrtojba
(območje Podmark)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Namen in predmet urejanja
1. člen
(1) Ta akt ureja obratovanje in način vodenja distribucijskega omrežja za oskrbo s toploto (v nadaljnjem besedilu:
distribucijsko omrežje), ki je v upravljanju družbe E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o. (v nadaljnjem
besedilu: distributer toplote) za geografsko območje Občine
Šempeter - Vrtojba (območje Podmark), ki je s prostorskimi akti
občine določeno za izvajanje javne službe.
(2) Ta akt se uporablja za distributerja toplote, odjemalce toplote in uporabnike, ki so oskrbovani po distribucijskem
omrežju.
(3) Ta akt se uporablja tudi za tiste pravne ali fizične
osebe, ki načrtujejo, projektirajo, gradijo ter izvajajo vzdrževalna dela na distribucijskem omrežju ali na drugih soodvisnih
objektih.
(4) Ta akt določa predvsem:
– tehnične in druge pogoje za varno obratovanje distribucijskega omrežja z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe
s toploto;
– način zagotavljanja sistemskih storitev;
– postopke za obratovanje distribucijskega omrežja v
kriznih stanjih;
– tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko
omrežje;
– tehnične pogoje za medsebojno priključitev in delovanje
distribucijskih omrežij različnih distributerjev toplote.
(5) Ta akt se uporablja za distribucijsko omrežje za geografsko območje, navedeno v prvem odstavku tega člena, za
katero je bila distributerju toplote podeljena koncesija.
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– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov in odjemalcev toplote distribucijskega omrežja;
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim distributerjem
toplote, z omrežji katerih je distribucijsko omrežje, ki ga upravlja, povezano;
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom in odjemalcem toplote, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do
distribucijskega omrežja;
– napoved porabe toplote z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih.
3. Uporaba podatkov in informacij
3. člen
(1) Distributer toplote mora varovati zaupnost podatkov in
informacij, ki jih pridobi od uporabnikov in odjemalcev toplote,
razen če predpisi zahtevajo, da se podatki objavijo ali posredujejo državnim ali drugim organom.
(2) Distributer toplote ne sme zlorabiti podatkov in informacij o tretjih osebah pri zagotavljanju dostopa do distribucijskega omrežja.
(3) Pridobljene osebne podatke uporabnikov in odjemalcev toplote mora distributer toplote skladno s predpisi, ki urejajo
varstvo osebnih podatkov uporabljati zakonito in pošteno. Zaradi varstva osebnih podatkov mora distributer toplote organizirati organizacijske, tehnične in logistično-tehnične postopke
in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje
naključno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov,
njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava
teh podatkov.
(4) Osebne podatke distributer toplote shranjuje, dokler je
to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali
ali nadalje obdelovali.
4. Pojmi in definicije
4. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu in podzakonskih predpisih, poleg njih pa imajo
uporabljeni pojmi naslednji pomen:
– daljinsko
ogrevanje:

– distribucija
toplotne energije:
– distribucijsko
omrežje:

– distributer
toplote:
– dostop:

2. Naloge distributerja toplote
2. člen
Distributer toplote je odgovoren za:
– distribucijo toplotne energije;
– obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega
omrežja;
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega
omrežja, da omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja;
– zanesljivost oskrbe s toploto s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost obratovanja distribucijskega
omrežja;

– glavni vod:
– interne toplotne
naprave:

je distribucija in dobava toplote ali hladu
iz omrežij za distribucijo, ki se uporablja
za ogrevanja ali hlajenje prostorov ter za
pripravo sanitarne vode, ki se izvaja kot
izbirna lokalna gospodarska javna služba;
je prenos tople vode, vroče vode, pare ali
hladu po distribucijskem omrežju;
je omrežje za prenos tople vode,
vroče vode, pare ali hladu, katerega
predstavlja sistem povezanih naprav,
ki so namenjene distribuciji energije do
priključnega voda oziroma do odjemnega
mesta;
je izvajalec dejavnosti daljinskega
ogrevanja;
uporaba distribucijskega omrežja za
odjem ali oddajo dogovorjene količine
toplote v dogovorjenem časovnem
obdobju;
je vod, ki z energijo oskrbuje več kot eno
stavbo;
so instalacije, ki zagotavljajo ustrezne
bivalne in delovne razmere v stavbi.
Priključene so na toplotno postajo in se
uporabljajo za različne vrste ogrevanja:
radiatorsko, konvektorsko in talno
ogrevanje, toplo-zračno ogrevanje in
prezračevanje, klimatizacijo prostorov,
pripravo sanitarne tople vode idr.;
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– merilna naprava – merilnik toplotne energije na
je:
odjemnem mestu, ki meri dobavljeno
toploto neposredno in na katerem
se odčita količina, ki je osnova za
obračunavanje dobavljene toplote
odjemalcem toplote;
– vodomer na merilnem mestu, ki meri
toploto posredno z merjenjem porabe
količine vode za sanitarno toplo vodo
in na katerem se odčita količina, ki je
osnova za obračunavanje dobavljene
toplote za ogrevanje sanitarne tople
vode;
– obračunska
je zakupljena in nastavljena moč na
moč:
toplotni postaji odjemalca toplote, ki je
lahko enaka ali manjša od priključne
moči toplotne postaje, določene s
projektno dokumentacijo. Obračunska
moč se potrdi z zapisnikom ob
nastavitvi v toplotni postaji s strani
pooblaščene osebe distributerja toplote;
– odjemalec
je vsaka fizična ali pravna oseba, kateri
toplote:
distributer toplote na podlagi pisne
pogodbe dobavlja toplo vodo, vročo
vodo, paro ali hlad po distribucijskem
omrežju. Odjemalec toplote je lahko
tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb,
ki so priključene na skupno odjemno
mesto;
– odjemno mesto: je točka v toplotni postaji, kjer
distributer toplote pod pogoji za dobavo
in odjem toplote omogoča priključitev
na distribucijsko omrežje in kjer
odjemalec toplote prevzema dobavljeno
energijo;
– prevzemno
je točka na distribucijskem omrežju,
mesto:
v kateri distributer toplote na podlagi
pogodbe z uporabnikom prevzame
v distribucijo dogovorjene količine
toplotne energije;
– priključitev:
je izvedba fizične povezave priključnega
voda distribucijskega omrežja na
distribucijsko omrežje;
– priključna moč: je nazivna moč internih toplotnih naprav
odjemalca toplote, določena s projektno
dokumentacijo, v skladu s sistemskimi
obratovalnimi navodili in s tehničnimi
zahtevami distributerja toplote o
priključitvi na distribucijsko omrežje;
– priključni vod:
je vod, ki z energijo oskrbuje
posamezno stavbo in poteka od
priključnega odcepa na glavnem vodu
do toplotne postaje;
– toplotna postaja je vezni člen med distribucijskim
omrežjem (vključno s priključnim
vodom) in internimi toplotnimi
napravami odjemalca toplote.
Namenjena je prenosu toplote od
distribucijskega omrežja na interne
toplotne naprave odjemalca toplote;
– uporabnik:
pravna ali fizična oseba, ki iz
distribucijskega omrežja odjema ali
oddaja toploto v distribucijsko omrežje;
– varnostni pas
je območje širine 1,0 metra na vsako
distribucijskega
stran zunanjega gabarita elementov
omrežja:
distribucijskega omrežja.
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II. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA VARNO
OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
Z NAMENOM ZANESLJIVE IN KVALITETNE OSKRBE
S TOPLOTO
1. Distribucijsko omrežje
5. člen
(1) Distribucijsko omrežje predstavlja sistem povezanih
naprav, ki so namenjene distribuciji toplotne energije od prevzemnega mesta do priključnega voda oziroma do odjemnega
mesta.
(2) Z ustreznim načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem
distribucijskega omrežja, toplotnih postaj ter druge opreme, s
skrbnim upravljanjem in izvajanjem nadzora nad distribucijskim
omrežjem ter nadziranjem vseh posegov v varnostnem pasu
distribucijskega omrežja (v nadaljnjem besedilu varnostni pas),
je distributer toplote dolžan zagotavljati varno in zanesljivo
obratovanje distribucijskega omrežja.
2. Razvoj distribucijskega omrežja
6. člen
Distributer toplote izdela predloge za nadaljnji razvoj distribucijskega omrežja, skladno z odlokom lokalne skupnosti o
načinu izvajanja gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja ter na podlagi analize izvajanja distribucije toplotne energije, značilnosti temperaturnih, pretočnih in tlačnih obratovalnih
parametrov, dejanske zasedenosti distribucijskega omrežja,
zanesljivosti obratovanja, izdanih soglasij za priključitev, anket
ter drugih relevantnih podatkov.
3. Pogoji za graditev, obratovanje in vzdrževanje
distribucijskega omrežja
7. člen
(1) Pri načrtovanju, graditvi, preskušanju, obratovanju,
začetku in prenehanju obratovanja, vzdrževanju, obnavljanju
ter drugih delih na distribucijskem omrežju se zaradi poenotenja opreme, dimenzij cevi ter zapornih elementov, materialov,
načinov izvedbe, geodetskih posnetkov in drugih elementov
distribucijskega omrežja uporabljajo tudi tehnične zahteve distributerja toplote.
(2) Tehnične zahteve distributerja toplote so javne.
4. Nadzor in varovanje distribucijskega omrežja
8. člen
(1) Distributer toplote zagotavlja nadzor nad delovanjem
in vodenjem distribucijskega omrežja.
(2) Nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega
omrežja se izvaja s pomočjo procesne, merilne, registracijske,
telemetrijske in programske opreme. Oprema omogoča:
– distribucijo toplotne energije in vodenje distribucijskega
omrežja;
– simuliranje in napovedovanje pretočno-tlačnih razmer v
distribucijskem omrežju;
– ugotavljanje in javljanje kriznih stanj in neuravnoteženih
obratovalnih razmer;
– nadzor nad delovanjem ključnih objektov na distribucijskem omrežju (kot na primer toplotnih postaj) ter drugih
objektov;
– nadzor nad prevzemom in predajo toplote uporabnikom;
– nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega
omrežja, napovedovanje odjema toplote in določanje prevzetih
količin toplote.
9. člen
(1) Distributer toplote ima zaradi zagotovitve zanesljivega
delovanja distribucijskega omrežja pravico in dolžnost predla-
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gati potrebne spremembe na distribucijskem omrežju ter podati
minimalne tehnične zahteve, ki jih mora distribucijsko omrežje
zagotavljati.
(2) Predvidene potrebne spremembe distribucijskega
omrežja distributer toplote poda lastniku omrežja vsaka tri leta
v obliki razvojnega načrta za obdobje desetih let.
(3) Po končani izgradnji oziroma spremembi distribucijskega omrežja morajo biti nastale spremembe distribucijskega
omrežja geodetsko posnete in vnesene v kataster energetskih
in komunalnih vodov, skladno z veljavnimi predpisi.
10. člen
(1) Za zagotovitev varnosti vodov distribucijskega
omrežja, naprav in objektov na distribucijskem omrežju,
objektov, naprav in premoženja ter življenja in zdravja ljudi
in živali v območju distribucijskega omrežja izdaja distributer toplote soglasja k nameravanim posegom tretjih oseb v
varnostni pas.
(2) Na podlagi zahteve za izdajo soglasja za nameravane posege v območje varnostnih pasov in predložene projektne dokumentacije distributer toplote, upoštevajoč določbe
tehničnih predpisov, odloči o zahtevi za izdajo soglasja.
11. člen
Na podlagi izdanega soglasja iz prejšnjega člena se poseg v varnostnem pasu izvede skladno s predpisi o graditvi
objektov in s tehničnimi zahtevami distributerja toplote.
12. člen
V varnostnem pasu distribucijskega omrežja ima distributer toplote pravico nadzorovati dejavnosti in posege, ki se izvajajo, kakor tudi pravico dostopa do distribucijskega omrežja.
5. Služba stalne pripravljenosti
13. člen
(1) Distributer toplote mora organizirati službo stalne pripravljenosti, ki izvaja 24-urni nadzor nad delovanjem distribucijskega omrežja.
(2) Služba stalne pripravljenosti je urejena z delovnim
urnikom osebja, ki deluje v kotlovnici in na distribucijskem
omrežju.
6. Izvajanje aktivnosti na distribucijskem omrežju
14. člen
(1) Za zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja
distribucijskega omrežja je distributer toplote dolžan izvajati
naslednje aktivnosti:
– vzdrževanje distribucijskega omrežja;
– redna, izredna (intervencijska) in nepredvidena popravila, obnavljanje in rekonstrukcije distribucijskega omrežja;
– zaščito distribucijskega omrežja pred mehanskimi, električnimi in kemičnimi vplivi;
– sistemsko kontrolo distribucijskega omrežja;
– nadzor nad trasami in nad aktivnostmi tretjih oseb v
varnostnem pasu;
– servisiranje naprav in opreme.
(2) Vsa dela na distribucijskem omrežju se morajo izvajati
skladno z internimi operativnimi tehnološkimi navodili distributerja toplote. Izvedbo del lahko distributer toplote prepusti tudi
ustrezno usposobljenemu izvajalcu.
7. Splošni ukrepi za varno obratovanje omrežja
15. člen
Distributer toplote varno obratovanje distribucijskega
omrežja izvaja z naslednjimi ukrepi:
– redno vzdrževanje naprav proizvodnje in distribucije;
– vizualnimi pregledi naprav proizvodnje in distribucije;
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– spremljanjem delovanja naprav za proizvodnjo in distribucijo toplote na podlagi elementov daljinskega vodenja in
evidentiranja ključnih elementov delovanja sistema;
– evidentiranjem proizvodnje in porabe toplotne energije
ter analiziranjem ter ustreznim ukrepanjem v primeru ugotovitve anomalij;
– evidentiranjem porabe ogrevne vode ter ukrepanjem v
primeru suma netesnosti sistema.
8. Časovni razpored sistemske kontrole
distribucijskega omrežja
16. člen
(1) Sistemska kontrola elementov distribucijskega omrežja se izvaja glede na pomembnost posameznega elementa v
sistemu.
(2) Sistemska kontrola elementov, ki imajo zakonsko
predpisano periodiko pregledov se izvaja skladno z veljavno
zakonodajo.
(3) Poleg zakonsko predpisanih periodičnih pregledov se
izvajajo tudi naslednje periodične kontrole elementov distribucijskega omrežja:
– dnevni vizualni pregledi naprav proizvodnje in distribucije v času ogrevalne sezone;
– vizualni pregled vodov distribucijskega omrežja – enkrat
letno;
– pregled in funkcionalna kontrola vseh zapornih elementov sistema – enkrat letno;
– kontrola merilnih naprav in evidentiranje porabe – enkrat
mesečno;
– kontrola delovanja toplotnih postaj – enkrat tedensko v
času ogrevalne sezone;
– kontrola delovanja sistema na podlagi elementov daljinskega vodenja – večkrat dnevno.
17. člen
Distributer toplote v svojih internih aktih podrobneje predpiše ukrepe za varno delo, tehnološka navodila, časovni razpored pregledov in druge aktivnosti, potrebne za izvajanje nalog
vzdrževanja, varnega obratovanja in nadzora distribucijskega
omrežja, objektov in naprav.
9. Predvidena dela na distribucijskem omrežju
18. člen
(1) Distributer toplote sme začasno prekiniti distribucijo
toplotne energije zaradi rednega vzdrževanja, pregledov, rekonstrukcij, preizkusov ali kontrolnih meritev ter razširitev omrežja.
(2) Predvidena dela je distributer toplote dolžan opraviti
v času, ki je nujno potreben, da se delo opravi in izbrati čas, ki
čim manj prizadene uporabnike oziroma odjemalce toplote. Za
začasno omejitev ali prekinitev distribucije toplotne energije, ki
je posledica izvedbe teh del, distributer toplote ni odškodninsko
odgovoren. Predvidena dela se ne smejo izvajati v času, ko se
pričakuje večja poraba toplote.
(3) Distributer toplote mora o predvideni prekinitvi v pisni obliki pravočasno obvestiti uporabnike oziroma odjemalce
toplote iz prejšnjega odstavka, v primeru, da gre za širši krog
odjemalcev toplote, pa preko sredstev javnega obveščanja vsaj
48 ur pred prekinitvijo.
(4) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– del omrežja, ki je v delu;
– začetek in predvideno končanje del;
– načrt omejitev ali prekinitev distribucije toplotne energije;
– seznam odjemnih mest, ki bodo prizadeta.
19. člen
(1) Če je distributer toplote pozvan, da izvede na distribucijskem omrežju določena dela zaradi potrebe tretjih oseb,
izvede ta dela na stroške naročnika del po predhodni presoji

Uradni list Republike Slovenije
upravičenosti zahtevanih del in vpliva predvidenih del na uporabnike.
(2) Distributer toplote prične z deli na zahtevo tretje osebe
potem, ko mu je ta predložila usklajen dogovor z vsemi prizadetimi uporabniki.
10. Izredna in nepredvidena dela
na distribucijskem omrežju
20. člen
V primeru motenj ali okvar na distribucijskem omrežju, ki
nastanejo kot posledica višje sile ali delovanja tretje osebe, mora
distributer toplote v najkrajšem možnem času izvesti izredna in
nepredvidena dela za zagotovitev nemotenega ter zanesljivega
delovanja distribucijskega omrežja oziroma organizirati potrebna
popravila za vzpostavitev uravnoteženega delovanja.
21. člen
V primeru iz prejšnjega člena lahko distributer toplote,
če je to nujno potrebno zaradi varnosti, zaradi čimprejšnje
vzpostavitve nemotenega delovanja ali zaradi drugih upravičenih razlogov začasno omeji ali prekine distribucijo toplotne
energije. O dogodku mora z navedbo predvidenega časa za
odpravo nastalih motenj nemudoma obvestiti prizadete odjemalce toplote.
22. člen
(1) Zaradi izrednih in nepredvidenih del, izvedenih z namenom zagotovitve nemotenega in zanesljivega delovanja
distribucijskega omrežja, distributer toplote uporabnikom ne
odgovarja za morebitno nastalo škodo, ki je nastala kot posledica prekinjene distribucije toplotne energije.
(2) Tretja oseba, ki povzroči motnje ali okvare na distribucijskem omrežju, nosi vse stroške potrebnih izrednih in nepredvidenih del ter odgovarja za morebitno nastalo škodo.
11. Ustavitev distribucije toplotne energije
23. člen
Distributer toplote ustavi uporabniku distribucijo toplotne
energije po predhodnem obvestilu, če le-ta v roku, določenem
v obvestilu, ne izpolni svoje obveznosti, če uporabnik:
– moti distribucijo toplotne energije drugim uporabnikom;
– odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo
distributerja toplote, dostop do vseh delov priključka, do zaščitnih in merilnih naprav in do energetskih objektov, naprav ali
napeljav ki so v lasti oziroma upravljanju distributerja, kadar te
naprave povzročajo motnje;
– brez soglasja distributerja toplote priključi na omrežje
svoje energetske naprave ali napeljave, ali če omogoči prek
svojih energetskih naprav priključitev energetskih naprav drugih uporabnikov;
– na opomin distributerja toplote ne zniža odjema oziroma oddaje moči oziroma količine na dogovorjeno vrednost v
zahtevanem roku;
– onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin,
ali če uporablja toploto brez zahtevanih oziroma dogovorjenih
merilnih naprav ali mimo njih;
– v roku, ki ga določi distributer toplote oziroma pristojni
inšpekcijski organ, ne odstrani oziroma ne zniža do dovoljene
meje motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, naprave ali napeljave ali odjemalci.
24. člen
Distributer toplote ustavi uporabniku distribucijo toplotne
energije brez predhodnega obvestila, če uporabnik:
– z obratovanjem svojih energetskih objektov, naprav ali
napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali ogroža premoženje;
– ob pomanjkanju toplote ne upošteva posebnih ukrepov
o omejevanju odjema toplote iz distribucijskega omrežja.
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25. člen
(1) Distributer toplote je dolžan uporabnika, ki mu je bila
ustavljena distribucija toplotne energije, na njegove stroške
ponovno priključiti na omrežje, ko ugotovi, da je uporabnik odpravil razloge za ustavitev distribucije toplotne energije.
(2) Distributer toplote, ki je uporabniku neutemeljeno ustavil distribucijo toplotne energije, mora nemudoma in na svoje
stroške znova priključiti objekte, naprave ali napeljave uporabnika na svoje omrežje.
26. člen
(1) Distributer toplote ima pravico do povračila škode, ki je
nastala zaradi ravnanj uporabnika, zaradi katerih mu je ustavil
distribucijo toplotne energije po predhodnem obvestilu oziroma
brez predhodnega obvestila.
(2) Uporabnik, ki mu je distributer toplote neutemeljeno
ustavil distribucijo toplotne energije, ima pravico do povračila
škode, ki mu je bila s tem povzročena.
III. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
1. Sistemske storitve
27. člen
Sistemske storitve, ki jih distributer toplote zagotavlja
uporabniku v obsegu koriščenja dostopa, so:
– vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja;
– pokrivanje nastalih izgub toplote;
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja.
2. Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa
do distribucijskega omrežja
28. člen
(1) Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja vključuje predvsem naslednje aktivnosti:
– načrtovanje distribucijskega omrežja;
– načrtovanje obratovanja distribucijskega omrežja;
– zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja distribucijskega omrežja;
– obdelavo podatkov in obračun distribucije toplotne energije in sistemskih storitev;
– izvajanje ukrepov v primeru okvar in poškodb na distribucijskem omrežju;
– izvajanje meritev.
(2) Distributer toplote upravlja distribucijsko omrežje,
vključno s priključnimi vodi. V primeru priključitve uporabnika na omrežje mora uporabnik dovoliti distributerju toplote
brezplačno uporabo zemljišča in delov stavbe za izgradnjo
priključnega voda ter za namestitev merilnih naprav in ostalih
priključnih elementov omrežja.
29. člen
(1) Distributer toplote mora skrbeti za uravnotežene obratovalne razmere na distribucijskem omrežju.
(2) Distributer toplote dobavlja toploto za potrebe daljinskega ogrevanja in zagotavlja potrebno količino toplote za
obratovanje odjemalčevih naprav v času ogrevalne sezone.
Izven ogrevalne sezone distributer toplote ne dobavlja.
(3) Ogrevalna sezona se prične, ko v jesenskih mesecih
zunanja temperatura ob 21. uri prvič tri dni zaporedoma pade
pod 12 °C. Ogrevalna sezona se konča, ko v pomladnih mesecih zunanja temperatura ob 21. uri prvič trikrat zaporedoma
preseže 12 °C.
(4) V okviru tehničnih možnosti je distributer toplote dolžan
vzdrževati takšne temperaturne in pretočno-tlačne razmere na
distribucijskem omrežju, da zagotovi varno in zanesljivo obratovanje ter zadostne količine toplote vsem odjemalcem toplote.
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(5) Za potrebe vodenja distribucijskega omrežja in obračuna storitev ter ugotavljanja količin prevzete toplote v distribucijsko omrežje oziroma predane iz njega morajo biti na
vseh prevzemnih oziroma odjemnih mestih ustrezne merilne
naprave.
30. člen
(1) Uporabnik mora zagotoviti, da so njegove naprave in
napeljave izvedene, uporabljene in vzdrževane na način, da
niso možne motnje na drugih napravah in napeljavah v sistemu
daljinskega ogrevanja.
(2) Uporabnik mora distributerju toplote omogočiti dostop
do naprav in napeljav distributerja toplote, kot tudi do toplotne
postaje priključene na distribucijsko omrežje po predhodni najavi, razen v primeru preteče nevarnosti, na način, ki distributerju
toplote omogoča uresničevanje naslednjih pravic in dolžnosti:
– odčitavanje merilnih naprav;
– vzdrževanje naprav in napeljav, ki so v upravljanju
distributerja toplote;
– evidentiranje in preverjanje tehničnih naprav.
3. Zasedenost distribucijskega omrežja

javni.

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

(2) Distributer toplote podatke o zasedenosti distribucijskega omrežja ugotavlja na podlagi temperaturnih in pretočnotlačnih razmer v distribucijskem omrežju, ki izhajajo iz instalirane moči in podatkov iz sklenjenih pogodb o dobavi in odjemu
ter izdanih soglasij k priključitvi na distribucijsko omrežje.
(3) Distributer toplote mora podatke o zasedenosti distribucijskega omrežja posredovati morebitnemu uporabniku
najkasneje v roku 30 dni po prejemu zahteve za dostop do
distribucijskega omrežja.
IV. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
V KRIZNIH STANJIH
1. Krizna stanja
32. člen
(1) Krizno stanje na distribucijskem omrežju je vsak nenačrtovani dogodek ali okoliščina, zaradi katere je moteno
uravnoteženo obratovanje celotnega distribucijskega omrežja
ali njegovega dela in prekinjena ali ustavljena distribucija toplotne energije.
(2) V primeru kriznih stanj distribucijskega omrežja ima
distributer toplote pravico in dolžnost, da takoj izvede možne
tehnične ukrepe, s katerimi prepreči širjenje motenj ter vzpostavi nemoteno distribucijo toplotne energije.
2. Višja sila
33. člen
Kot višjo silo se obravnava vsak dogodek ali okoliščino,
ki je izven nadzora distributerja toplote in je ni bilo mogoče
pričakovati, se ji izogniti oziroma jo odvrniti, kot so na primer:
povodnji in poplave, zemeljski plazovi, potresi, ukrepi državnih
organov, izpad električnega omrežja.
34. člen
(1) Kadar distributer toplote delno ali v celoti ne izpolni
pogodbenih obveznosti zaradi nastopa višje sile, je za čas njenega trajanja prost kakršnekoli odgovornosti do uporabnikov.
(2) Če višja sila distributerju toplote delno ali v celoti preprečuje izpolnjevanje pogodbenih obveznosti več kot 30 dni,
se morata distributer toplote in uporabnik pisno dogovoriti o
nadaljnjem izvrševanju pogodbe.
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3. Obveščanje uporabnikov
35. člen
Distributer toplote mora preko sredstev javnega obveščanja ali na drug primeren način obveščati uporabnike o nastanku
kriznega stanja ali višje sile.
4. Odškodninska odgovornost
36. člen
(1) V primeru omejitve ali prekinitve distribucije toplotne
energije zaradi delovanja višje sile distributer toplote ni odškodninsko odgovoren uporabnikom in odjemalcem toplote ter
tretjim osebam.
(2) Distributer toplote je odškodninsko odgovoren, če
povzroči krizno stanje.
V. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA PRIKLJUČITEV
NA DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE
1. Postopek priključitve na distribucijsko omrežje
37. člen
Pogoje priključitve urejajo splošni pogoji za dobavo in
odjem toplote iz distribucijskega omrežja.
38. člen
(1) Energetski objekti, naprave, napeljave in vodi distribucijskega omrežja, ki se priključujejo na distribucijsko omrežje,
morajo izpolnjevati predpisane tehnične normative in druge
pogoje za zagotavljanje njihovega nemotenega ter varnega
delovanja v povezavi z distribucijskim omrežjem. Distributer toplote poda na zahtevo investitorja potrebne minimalne pogoje,
ki jih mora upoštevati izvedbena projektna dokumentacije, ki je
osnova za pridobitev soglasja od distributerja toplote.
(2) Energetski objekti, naprave, napeljave in vodi distribucijskega omrežja, ki se priključujejo na distribucijsko omrežje,
morajo biti zgrajeni po enakih ali primerljivih tehničnih normativih, kot del distribucijskega omrežja, na katerega se priključujejo in za katerega je bilo izdano uporabno dovoljenje.
(3) Priključitev na distribucijsko omrežje izvede distributer
toplote.
39. člen
Toplota iz distribucijskega omrežja se lahko uporablja
samo za ogrevanje, pripravo sanitarne tople vode, klimatizacijo
ali hlajenje. Za uporabo toplote za druge namene se odjemalec toplote in distributer toplote posebej dogovorita z ustrezno
pogodbo.
2. Začetek uporabe toplote
40. člen
Distribucijsko omrežje in naprave je mogoče pričeti uporabljati, ko:
– je izdano soglasje za priključitev;
– je sklenjena pogodba o dobavi in odjemu toplote;
– so izvedeni pregledi in preizkusi in so o tem izdana
poročila;
– je odjemalec toplote poučen o ravnanju s toplovodnimi
napravami in napeljavami;
– so poravnane morebitne finančne obveznosti bodočega
odjemalca toplote do distributerja toplote.
3. Kakovost toplote
41. člen
Kakovost dobavljene toplote se ugotavlja na odjemnem
mestu z merjenjem temperature ogrevne vode.
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42. člen
(1) Temperatura ogrevne vode v distribucijskem omrežju se spreminja v odvisnosti od zunanje temperature že na
samem proizvodnem viru. Sprememba temperature ogrevne
vode na odjemnem mestu v odvisnosti od zunanje temperature
je razvidna iz temperaturnega diagrama za zunanjo normno
temperaturo –10 °C, ki je kot priloga sestavni del tega akta.
(2) Najnižja temperatura ogrevne vode v dovodnem vodu,
ki jo v času ogrevalne sezone zagotavlja distributer toplote na
odjemnem mestu znaša 60 °C.
(3) Najvišja temperatura ogrevne vode v dovodnem vodu,
ki jo zagotavlja distributer toplote na odjemnem mestu znaša
90 °C pri zunanji temperaturi –10 °C.
VI. KONČNA DOLOČBA
43. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. INT-11/00172
Nova Gorica, dne 7. septembra 2011
EVA 2011-2111-0107
E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA,
EKONOMIJA, d.o.o.
Direktor
dr. Stanko Ciglarič l.r.
Priloga

Stran

13837

Stran

13838 /

Št.

103 / 16. 12. 2011
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PRILOGA
Temperaturni diagram za zunanjo normno temperaturo –10 °C

Dnevni režim od 5.ure do 23.ure
Noþni režim od 23. ure do 5.ure
Opomba: Dovoljeno odstopanje ±1 °C.

Stran 1/1
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Št.

4429.

Stran

13839

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

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo,
70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US) ter soglasja Javne agencije
Republike Slovenije za energijo k omrežnini za uporabo omrežij
zemeljskega plina in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine, št. 221-124/2011-17/429, z dne 29. 11. 2011,
družba PETROL ENERGETIKA proizvodnja in distribucija
energetskih medijev d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na
Koroškem, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega
plina na geografskem območju Občine Muta, izdaja

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Muta
1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki so sestavljene iz
tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Muta na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba PETROL
ENERGETIKA proizvodnja in distribucija energetskih medijev
d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem.
MP

2. člen
MP
Tarifne postavke za distribucijo glede na odjemno skupino
na mesec znašajo:
Odjemna skupina
CDKi
Enota
CDKi
CDK1
Enota
CDK1
DK2
CDK3
DK2
CDK3
DK4
CDK4
DK5
CDK5
DK6
CDK6
DK7
CDK7
DK8
CDK8
DK9
CCDK10
DK9
CDK10
DK11
CDK11
DK12
CDK12
DK13
CDK13
DK14
CDK14
DK15
CDK15

Odjemna skupina
Zakupljena zmogljivost
[Sm 3 zmogljivost
/leto]
Zakupljena
3
[Sm0-200
/leto]
201-500
0-200
501-1.500
201-500
1.501-2.500
501-1.500
2.501-4.500
1.501-2.500
4.501-10.000
2.501-4.500
10.001-30.000
4.501-10.000
30.001-70.000
10.001-30.000
70.001-100.000
30.001-70.000
100.001-200.000
70.001-100.000
200.001-600.000
100.001-200.000
600.001-1.000.000
200.001-600.000
1.000.001-5.000.000
600.001-1.000.000
5.000.001-15.000.000
1.000.001-5.000.000
Nad 15.000.001
5.000.001-15.000.000
Nad 15.000.001

Pavšal

(CFP)
Pavšal
(CFP)
[EUR]

[EUR] 3,5724
3,5724

10,1940

3,5724
10,1940
10,1940
30,6300
10,1940
112,3100

30,6300
224,6200
112,3100
704,4900
224,6200
704,4900

Tarifna postavka – za mesec
Moþ
Tarifna postavka – za Zmogljivost
mesec
(C
(CFZ)
FM)
Moþ
Zmogljivost
(CFM)
(CFZ3)/dan)]
[EUR/kW]
[EUR/(Sm
[EUR/kW]
[EUR/(Sm 3 /dan)]

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

 Ͳ
 1,3264

Ͳ
 1,3264
 1,3264
 1,3264
 1,3264
 1,3264
 1,3264

3. člen
Tarifne postavke za meritve na mesec znašajo:

Tarifna postavka za izvajanje meritev
Tarifna postavka za izvajanje meritev,
meritev kadar konþni odjemalec ni lastnik merilne
napravepostavka
in jo sistemski
operater
vzdržuje,
umerja
in odjemalec
skladno s predpisi
Tarifna
za izvajanje
meritev,
kadar
konþni
ni lastnikizvaja
merilne
periodiþne
merilne
naprave
naprave
in menjave
jo sistemski
operater
vzdržuje, umerja in skladno s predpisi izvaja
periodiþne
menjave
Tarifna postavka
za merilne
izvajanjenaprave
meritev, kadar sistemski operater ni lastnik merilne
napravepostavka
in jo sistemski
operater
vzdržuje
in umerja
Tarifna
za izvajanje
meritev,
kadar
sistemski operater ni lastnik merilne
napravepostavka
in jo sistemski
operater
vzdržuje
in umerja
Tarifna
za izvajanje
meritev,
kadar
sistemski operater ni lastnik merilne
napravepostavka
ter je ne za
vzdržuje
in ne
umerjakadar sistemski operater ni lastnik merilne
Tarifna
izvajanje
meritev,
naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja

1/1 14.12.11 12:18
1/1 14.12.11 12:18

Poraba

(CVP)
Poraba
(CVP) 3 ]
[EUR/Sm

[EUR/Sm 3 ]0,1344
0,1344
0,1456
0,1344
0,1456
0,1456
0,0892
0,1456
0,0892
0,0892
0,0336
0,0892
0,0336
0,0336
0,0336
0,0336
0,0336
0,0336
0,0336

[EUR]
[EUR]

VL
VL

1,3331
1,3331

VU
VU
VN
VN

0,4340
0,4340
0,3294
0,3294

4. člen
Cene v tem aktu ne vključujejo davka na dodano vrednost.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi
omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Muta (Uradni list RS, št. 105/10).

Stran

13840 /
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6. člen
Ta akt začne veljati 1. januarja 2012 in velja do 31. decembra 2012.
Št. RUKI-45/1725/DP
Ravne na Koroškem, dne 15. novembra 2011
EVA 2011-2111-0078

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Mežica

PETROL ENERGETIKA d. o. o.
Direktorica
Mojca Kert Kos l.r.

4430.

proizvodnja in distribucija energetskih medijev d.o.o., Koroška
cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, kot izvajalca gospodarske
javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine
Mežica, izdajata

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

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo,
70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US) ter soglasja Javne agencije
Republike Slovenije za energijo k omrežnini za uporabo omrežij
zemeljskega plina in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine, št. 221-100/2011-17/429, z dne 29. 11. 2011,
družbi PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana,
Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana in PETROL ENERGETIKA

1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki so sestavljene iz
tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine
Mežica na katerem izvajata dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina družbi PETROL,
Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50,
1000 Ljubljana in PETROL ENERGETIKA proizvodnja in distribucija energetskih medijev d.o.o., Koroška cesta 14, 2390
Ravne na Koroškem.
2. člen
Tarifne postavke za distribucijo glede na odjemno skupino
na mesec znašajo:
MP

Odjemna skupina
CDKi
Enota
CCDK1
DKi
CDK2
Enota
CCDK3
DK1
CCDK4
DK2
CCDK5
DK3
CCDK6
DK4
CCDK7
DK5
CCDK8
DK6
CCDK9
DK7
CCDK10
DK8
CCDK11
DK9
CCDK12
DK10
CCDK13
DK11
CCDK14
DK12
CCDK15
DK13
CDK14
CDK15

Pavšal
Zakupljena
zmogljivost
Odjemna
skupina
[Sm 3 /leto]
0-200
Zakupljena
zmogljivost
3
201-500
/leto]
[Sm
501-1.500
0-200
1.501-2.500
201-500
2.501-4.500
501-1.500
4.501-10.000
1.501-2.500
10.001-30.000
2.501-4.500
30.001-70.000
4.501-10.000
70.001-100.000
10.001-30.000
100.001-200.000
30.001-70.000
200.001-600.000
70.001-100.000
600.001-1.000.000
100.001-200.000
1.000.001-5.000.000
200.001-600.000
5.000.001-15.000.000
600.001-1.000.000
Nad 15.000.001
1.000.001-5.000.000
5.000.001-15.000.000
Nad 15.000.001

(CFP)

[EUR]
Pavšal

(CFP) 12,6750


[EUR] 12,6750

18,5710
12,6750

18,5710
12,6750

18,5710
18,5710

Ͳ
18,5710

Ͳ
18,5710

ͲͲ

ͲͲ
Ͳ
Ͳ

Tarifna postavka – zaMP
mesec
Moþ
Zmogljivost

(CFM
)
(CFZ)
Tarifna
postavka – za mesec

[EUR/kW]
Moþ

3
[EUR/(Sm
/dan)]
Zmogljivost

(CFM)

(CFZ)

[EUR/kW]

[EUR/(Sm 3 /dan)]

0,6936
0,6936

0,6936
0,6936

0,6936
0,6936
0,6936
0,6936

3. člen

Tarifne postavke za meritve na mesec
Tarifna postavka za izvajanje meritev
Tarifna postavka za izvajanje meritev, kadar konþni odjemalec ni lastnik merilne
Tarifna postavka
za izvajanje
meritev
naprave
in jo sistemski
operater
vzdržuje, umerja in skladno s predpisi izvaja
periodiþne
menjave
naprave
Tarifna postavka
za merilne
izvajanje
meritev, kadar konþni odjemalec ni lastnik merilne
napravepostavka
in jo sistemski
operater
vzdržuje,
umerja
in skladno
s predpisi
izvaja
Tarifna
za izvajanje
meritev,
kadar
sistemski
operater
ni lastnik
merilne
periodiþne
menjave
merilne
naprave
naprave
in jo
sistemski
operater
vzdržuje in umerja
Tarifna postavka
postavka za
za izvajanje
izvajanje meritev,
meritev, kadar
kadar sistemski
sistemski operater
operater ni
ni lastnik
lastnik merilne
merilne
Tarifna
naprave ter
in jo
operater
vzdržuje in umerja
naprave
je sistemski
ne vzdržuje
in ne umerja
Tarifna postavka za izvajanje meritev, kadar sistemski operater ni lastnik merilne
naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja

 Ͳ
0,7390

0,7390

Ͳ

0,7390
0,7390

0,4124
0,7390

0,1587
0,7390

0,1587
0,4124
0,1587
0,1587

znašajo:

1/1 14.12.11 12:22
1/1 14.12.11 12:22
Poraba

(CVP)

3
[EUR/Sm
Poraba ]

(CVP) 0,5129


[EUR/Sm 30,2177
]

0,0724
0,5129

0,0724
0,2177

0,0724
0,0724

0,0724
0,0724

0,0724
0,0724

0,0724
0,0724

0,0724
0,0724

0,0726
0,0724

0,0726
0,0724

0,0726
0,0726

0,0726
0,0726

0,0726
0,0726

0,0726
0,0726
0,0726
0,0726
[EUR]
[EUR]

VL

1,3775

VVUL

0,4484
1,3775


VVNU

0,3403
0,4484


VN

0,3403

4. člen
Cene v tem aktu ne vključujejo davka na dodano vrednost.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Mežica (Uradni list RS,
št. 105/10).
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Št.

6. člen
Ta akt začne veljati 1. januarja 2012 in velja do 31. decembra 2012.

PETROL d.d., Ljubljana
Predsednik uprave
mag. Tomaž Berločnik l.r.

PETROL ENERGETIKA d. o. o.
Direktorica
Mojca Kert Kos l.r.

1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki so sestavljene iz
tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine
Žirovnica na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba PLINSTAL,
d.d. Jesenice.

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

2. člen
Tarifne postavke za distribucijo glede na odjemno skupino
na mesec znašajo:

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo,

Odjemna skupina

Enota

13841

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Žirovnica

Član uprave
mag. Rok Vodnik l.r.

CDKi

Stran

70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US) ter soglasja Javne agencije
Republike Slovenije za energijo k omrežnini za uporabo omrežij
zemeljskega plina in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine, št. 221-114/2011-14/451, z dne 1. 12. 2011,
družba PLINSTAL, d.d. Jesenice, kot izvajalec gospodarske
javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine
Žirovnica, izdaja

Št. RUKI-45/1719/DP
Ravne na Koroškem, dne 15. novembra 2011
EVA 2011-2111-0081

4431.
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Tarifna postavka – za mesec

Zakupljena
zmogljivost

Pavšal

Moþ

Zmogljivost

Poraba

(CFP)

(CFM)

(CFZ)

(CVP)

[EUR]

[EUR/kW]

[EUR/(Sm3/dan)]

[EUR/Sm3]

[Sm3 /leto]
brez
DDV

z DDV

brez
DDV

z DDV

brez
DDV

z DDV

brez
DDV

z DDV

CDK1

0-200

4,8300

5,7960

0,1323

0,1588

CDK2

201-500

4,8300

5,7960

0,1323

0,1588

CDK3

501-1.500

6,3840

7,6608

0,1323

0,1588

CDK4

1.501-2.500

6,3840

7,6608

0,1323

0,1588

CDK5

2.501-4.500

6,3840

7,6608

0,1323

0,1588

CDK6

4.501-10.000

0

0

0,1932

0,2318

0,1260

0,1512

CDK7

10.001-30.000

0

0

0,1932

0,2318

0,1260

0,1512

CDK8

30.001-70.000

0

0,1932

0,2318

0,1260

0,1512

CDK9

70.001-100.000

0

0,1932

0,2318

0,1260

0,1512

CDK10
CDK11
CDK12
CDK13
CDK14
CDK15

0

0

0

100.001-200.000

0,0638

0,0766

0,0596

0,0716

200.001-600.000

0,0638

0,0766

0,0596

0,0716

0,0638

0,0766

0,0596

0,0716

0,0638

0,0766

0,0596

0,0716

0,0638

0,0766

0,0596

0,0716

0,0638

0,0766

0,0596

0,0716

600.0011.000.000
1.000.0015.000.000
5.000.00115.000.000
Nad 15.000.001

Tarifna postavka za izvajanje meritev

0

[EUR]
brez DDV

z DDV

CDK11

200.001-600.000

CDK12
CDK13

StranC13842
DK14
CDK15

/

600.0011.000.000
1.000.0015.000.000
5.000.001Št. 103 / 16.
15.000.000

Nad 15.000.001

12. 2011

0,0638

0,0766

0,0596

0,0716

0,0638

0,0766

0,0596

0,0716

0,0638

0,0766

0,0596

0,0716

0,0638

Uradni
Slovenije
0,0766list Republike
0,0596
0,0716

0,0638
3. člen
Tarifne postavke za meritve na mesec znašajo:

0,0766

brez DDV

Tarifna postavka za izvajanje meritev, kadar konþni odjemalec ni
lastnik merilne naprave in jo sistemski operater vzdržuje, umerja
in skladno s predpisi izvaja periodiþne menjave merilne naprave

VL

Tarifna postavka za izvajanje meritev, kadar sistemski operater
ni lastnik merilne naprave in jo sistemski operater vzdržuje in
umerja

VU

Tarifna postavka za izvajanje meritev, kadar sistemski operater
ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja

4. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
na geografskem območju Občine Žirovnica (Uradni list RS,
št. 107/10).
5. člen
Ta akt začne veljati 1. januarja 2012 in velja do 31. decembra 2012.

VN

PLINSTAL, d.d. Jesenice
Zakoniti zastopnik
Direktor
Iztok Šimnic l.r.

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

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo,
70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US) ter soglasja Javne agencije
Republike Slovenije za energijo k omrežnini za uporabo omrežij
zemeljskega plina in upravičenim stroškom ter drugim elemen-

1,9950

2,3940

1,2600

1,5120

0,7350

0,8820

tom omrežnine, št. 221-119/2011-17/429, z dne 29. 11. 2011,
družbi PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana,
Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana in PETROL ENERGETIKA
proizvodnja in distribucija energetskih medijev d.o.o., Koroška
cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, kot izvajalca gospodarske
javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine
Prevalje, izdajata

1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki so sestavljene iz
tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine
Prevalje na katerem izvajata dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina družbi PETROL,
Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50,
1000 Ljubljana in PETROL ENERGETIKA proizvodnja in distribucija energetskih medijev d.o.o., Koroška cesta 14, 2390
Ravne na Koroškem.
2. člen
Tarifne postavke za distribucijo glede na odjemno skupino
na mesec znašajo:

1/1 14.12.11 12:33

MP

CDKi
Enota
CDK1
CDK2
CDK3
CDK4
CDK5
CDK6
CDK7
CDK8
CDK9
CDK10
CDK11
CDK12
CDK13
CDK14
CDK15

Pavšal
Zakupljena zmogljivost
[Sm 3 /leto]
0-200
201-500
501-1.500
1.501-2.500
2.501-4.500
4.501-10.000
10.001-30.000
30.001-70.000
70.001-100.000
100.001-200.000
200.001-600.000
600.001-1.000.000
1.000.001-5.000.000
5.000.001-15.000.000
Nad 15.000.001

z DDV

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Prevalje

Št. OM 78/MP-11
Jesenice, dne 28. novembra 2011
EVA 2011-2111-0111

Odjemna skupina

0,0716

[EUR]

Tarifna postavka za izvajanje meritev

4432.

0,0596

Tarifna postavka – za mesec
Moþ
Zmogljivost

Poraba

(CFP)

(CFM)

(CFZ)

[EUR]

[EUR/kW]

[EUR/(Sm 3 /dan)]

[EUR/Sm 3 ]

 Ͳ
 0,8049
 0,8049
 0,8049
 0,8049
 0,8049
 0,8049

0,3697
0,1267
0,0602
0,0602
0,0602
0,0602
0,0602
0,0602
0,0602
0,0410
0,0410
0,0410
0,0410
0,0410
0,0410

6,5034
6,5034
8,6153
8,6153
8,6153
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

0,4458
0,4458
0,4458
0,4458

Tarifna postavka za izvajanje meritev
Tarifna postavka za izvajanje meritev, kadar konþni odjemalec ni lastnik merilne
naprave in jo sistemski operater vzdržuje, umerja in skladno s predpisi izvaja
periodiþne menjave merilne naprave
Tarifna postavka za izvajanje meritev, kadar sistemski operater ni lastnik merilne

(CVP)

[EUR]

VL

1,3817

CDK4
CDK5
CDK6
CDK7
CDK8
CDK9
CDK10
CDK11
CDK12
CDK13
CDK14
CDK15

1.501-2.500
2.501-4.500
4.501-10.000
10.001-30.000
30.001-70.000
70.001-100.000
100.001-200.000
200.001-600.000
600.001-1.000.000
1.000.001-5.000.000
5.000.001-15.000.000
Nad 15.000.001

8,6153
8,6153
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

0,4458
0,4458
0,4458
0,4458

 Ͳ
 0,8049
Št.

0,8049
 0,8049
 0,8049
 0,8049
znašajo:
 0,8049
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3. člen
Tarifne postavke za meritve na mesec

Tarifna postavka za izvajanje meritev
Tarifna postavka za izvajanje meritev, kadar konþni odjemalec ni lastnik merilne
naprave in jo sistemski operater vzdržuje, umerja in skladno s predpisi izvaja
periodiþne menjave merilne naprave
Tarifna postavka za izvajanje meritev, kadar sistemski operater ni lastnik merilne
naprave in jo sistemski operater vzdržuje in umerja
Tarifna postavka za izvajanje meritev, kadar sistemski operater ni lastnik merilne
naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja

4. člen
Cene v tem aktu ne vključujejo davka na dodano vrednost.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
na geografskem območju Občine Prevalje (Uradni list RS,
št. 105/10).
6. člen
Ta akt začne veljati 1. januarja 2012 in velja do 31. decembra 2012.
Št. RUKI-45/1720/DP
Ravne na Koroškem, dne 15. novembra 2011
EVA 2011-2111-0080

PETROL ENERGETIKA d. o. o.
Direktorica
Mojca Kert Kos l.r.

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

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno be-

CDKi
Enota
CDK1
CDK2
CDK3
CDK4
CDK5
CDK6
CDK7
CDK8
CDK9
CDK10
CDK11
CDK12
CDK13
CDK14
CDK15

Pavšal
Zakupljena zmogljivost
[Sm 3 /leto]
0-200
201-500
501-1.500
1.501-2.500
2.501-4.500
4.501-10.000
10.001-30.000
30.001-70.000
70.001-100.000
100.001-200.000
200.001-600.000
600.001-1.000.000
1.000.001-5.000.000
5.000.001-15.000.000
Nad 15.000.001

VL

1,3817

VU

1,3805

VN

0,3410

sedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US) ter soglasja Javne
agencije Republike Slovenije za energijo k omrežnini za
uporabo omrežij zemeljskega plina in upravičenim stroškom
ter drugim elementom omrežnine, št. 221-118/2011-17/429,
z dne 29. 11. 2011, družbi PETROL, Slovenska energetska
družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana in
PETROL ENERGETIKA proizvodnja in distribucija energetskih medijev d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, kot izvajalca gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega
plina na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem,
izdajata

2. člen
Tarifne postavke za distribucijo glede na odjemno skupino
na mesec znašajo:

Tarifna postavka – za mesec
Moþ
Zmogljivost

(CFP)

(CFM)

[EUR]

[EUR/kW]

12,1124
12,1124
15,4691
15,4691
15,4691
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

[EUR]

1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za
meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine
Ravne na Koroškem na katerem izvajata dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
družbi PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana in PETROL ENERGETIKA proizvodnja in distribucija energetskih medijev d.o.o.,
Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem.

Član uprave
mag. Rok Vodnik l.r.

Odjemna skupina

13843

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Ravne na Koroškem

PETROL d.d., Ljubljana
Predsednik uprave
mag. Tomaž Berločnik l.r.

4433.

0,0602
0,0602
0,0602
0,0602
0,0602
0,0602
0,0410
Stran

0,0410
0,0410
0,0410
0,0410
0,0410

0,6647
0,6647
0,6647
0,6647

Tarifna postavka za izvajanje meritev
Tarifna postavka za izvajanje meritev, kadar konþni odjemalec ni lastnik merilne
naprave in jo sistemski operater vzdržuje, umerja in skladno s predpisi izvaja
periodiþne menjave merilne naprave

(CFZ)
3

Poraba

(CVP)

[EUR/(Sm /dan)]

[EUR/Sm 3 ]

Ͳ 
0,7250
0,7250
0,7250
0,7250
0,7250
0,7250

0,5870
0,1339
0,0725
0,0725
0,0725
0,0725
0,0725
0,0725
0,0725
0,0477
0,0477
0,0477
0,0477
0,0477
0,0477

[EUR]

VL

1,3590

CDK5
CDK6
CDK7
CDK8
CDK9
CDK10
CDK11
Stran CDK12
CDK13
CDK14
CDK15

2.501-4.500
4.501-10.000
10.001-30.000
30.001-70.000
70.001-100.000
100.001-200.000
200.001-600.000
600.001-1.000.000
Št.
1.000.001-5.000.000
5.000.001-15.000.000
Nad 15.000.001

13844 /

15,4691
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

0,6647
0,6647
0,6647
0,6647
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3. člen
Tarifne postavke za meritve na mesec znašajo:

Tarifna postavka za izvajanje meritev
Tarifna postavka za izvajanje meritev, kadar konþni odjemalec ni lastnik merilne
naprave in jo sistemski operater vzdržuje, umerja in skladno s predpisi izvaja
periodiþne menjave merilne naprave
Tarifna postavka za izvajanje meritev, kadar sistemski operater ni lastnik merilne
naprave in jo sistemski operater vzdržuje in umerja
Tarifna postavka za izvajanje meritev, kadar sistemski operater ni lastnik merilne
naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja

4. člen
Cene v tem aktu ne vključujejo davka na dodano vrednost.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na
geografskem območju Občine Ravne na Koroškem (Uradni list
RS, št. 105/10).
6. člen
Ta akt začne veljati 1. januarja 2012 in velja do 31. decembra 2012.
Št. RUKI-45/1723/DP
Ravne na Koroškem, dne 15. novembra 2011
EVA 2011-2111-0079

PETROL ENERGETIKA d. o. o.
Direktorica
Mojca Kert Kos l.r.

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

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno

CDKi
Enota
CDK1
CDK2
CDK3
CDK4
CDK5
CDK6
CDK7
CDK8
CDK9
CDK10
CDK11
CDK12
CDK13
CDK14
CDK15

Pavšal
Zakupljena zmogljivost
[Sm 3 /leto]
0-200
201-500
501-1.500
1.501-2.500
2.501-4.500
4.501-10.000
10.001-30.000
30.001-70.000
70.001-100.000
100.001-200.000
200.001-600.000
600.001-1.000.000
1.000.001-5.000.000
5.000.001-15.000.000
Nad 15.000.001

VL

1,3590

VU

0,4424

VN

0,3358

besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US) ter soglasja
Javne agencije Republike Slovenije za energijo k omrežnini
za uporabo omrežij zemeljskega plina in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine, št. 221-122/201117/429, z dne 29. 11. 2011, družba PETROL ENERGETIKA proizvodnja in distribucija energetskih medijev d.o.o.,
Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, kot izvajalec
gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem
območju Občine Dravograd, izdaja

1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za
meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine
Dravograd na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba
PETROL ENERGETIKA proizvodnja in distribucija energetskih medijev d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem.

Član uprave
mag. Rok Vodnik l.r.

Odjemna skupina

[EUR]

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Dravograd

PETROL d.d., Ljubljana
Predsednik uprave
mag. Tomaž Berločnik l.r.

4434.

Ͳ 
0,7250
0,7250
Uradni

0,7250
0,7250
0,7250
0,7250

0,0725
0,0725
0,0725
0,0725
0,0725
0,0477
0,0477
list
Republike0,0477
Slovenije

0,0477
0,0477
0,0477

2. člen
Tarifne postavke za distribucijo glede na odjemno skupino
na mesec znašajo:

Tarifna postavka – za mesec
Moþ
Zmogljivost

Poraba

(CFP)

(CFM)

(CFZ)

[EUR]

[EUR/kW]

[EUR/(Sm 3 /dan)]

[EUR/Sm 3 ]

Ͳ 
0,4982
0,4982
0,4982
0,3487
0,1454
0,1454

0,3674
0,1314
0,0816
0,0816
0,0816
0,0816
0,0816
0,0816
0,0816
0,0491
0,0491
0,0491
0,0491
0,0491
0,0491

12,5357
12,5357
15,9678
15,9678
15,9678
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

0,6864
0,6864
0,6864
0,6864

Tarifna postavka za izvajanje meritev
Tarifna postavka za izvajanje meritev, kadar konþni odjemalec ni lastnik merilne
naprave in jo sistemski operater vzdržuje, umerja in skladno s predpisi izvaja
periodiþne menjave merilne naprave

(CVP)

[EUR]

VL

1,3717

CDK5
CDK6
CDK7
CDK8
CDK9
CDK10
CDK11
CDK12
CDK13
CDK14
CDK15

2.501-4.500
4.501-10.000
10.001-30.000
30.001-70.000
70.001-100.000
100.001-200.000
200.001-600.000
600.001-1.000.000
1.000.001-5.000.000
5.000.001-15.000.000
Nad 15.000.001

15,9678
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

0,6864
0,6864
0,6864
0,6864

Ͳ 
0,4982
0,4982

0,4982
Št.
0,3487
0,1454
0,1454

0,0816
0,0816
0,0816
0,0816
0,0816
0,0491
0,0491

0,0491
Stran
0,0491
0,0491
0,0491
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3. člen
Tarifne postavke za meritve na mesec znašajo:

Tarifna postavka za izvajanje meritev
Tarifna postavka za izvajanje meritev, kadar konþni odjemalec ni lastnik merilne
naprave in jo sistemski operater vzdržuje, umerja in skladno s predpisi izvaja
periodiþne menjave merilne naprave
Tarifna postavka za izvajanje meritev, kadar sistemski operater ni lastnik merilne
naprave in jo sistemski operater vzdržuje in umerja
Tarifna postavka za izvajanje meritev, kadar sistemski operater ni lastnik merilne
naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja

[EUR]

VL

1,3717

VU

0,4465

VN

0,3389

4. člen
Cene v tem aktu ne vključujejo davka na dodano vrednost.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
na geografskem območju Občine Dravograd (Uradni list RS,
št. 105/10).
6. člen
Ta akt začne veljati 1. januarja 2012 in velja do 31. decembra 2012.
Št. RUKI-45/1724/DP
Ravne na Koroškem, dne 15. novembra 2011
EVA 2011-2111-0082
PETROL ENERGETIKA d. o. o.
Direktorica
Mojca Kert Kos l.r.

4435.

13845

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina na geografskem
območju Mestne občine Slovenj Gradec

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo,
70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US) ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo k omrežnini za uporabo
omrežij zemeljskega plina in upravičenim stroškom ter drugim
elementom omrežnine, št. 221-106/2011-13/429, z dne 6. 12.
2011, družba KOMUNALA Slovenj Gradec d.o.o., kot izvajalec
gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem
območju Mestne občine Slovenj Gradec, izdaja

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Mestne občine Slovenj Gradec
1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za
meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne
občine Slovenj Gradec na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
družba KOMUNALA Slovenj Gradec d.o.o..
2. člen
Tarifne postavke za distribucijo glede na odjemno skupino
na mesec znašajo:

Stran

13846 /

Št.
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Tarifna postavka – za mesec

Odjemna skupina
Zakupljena
CDKi Odjemna skupina
zmogljivost
Zakupljena
CDKi
zmogljivost
Enota
[Sm3 /leto]
Enota

[Sm3 /leto]

CDK1

0-200

CDK1
CDK2

0-200
201-500

CDK2
CDK3

201-500
501-1.500

CDK3
CDK4

501-1.500
1.501-2.500

CDK4
CDK5

1.501-2.500
2.501-4.500

CDK5
CDK6

2.501-4.500
4.501-10.000

CDK6
CDK7

4.501-10.000
10.001-30.000

CDK7
CDK8

10.001-30.000
30.001-70.000

CDK8
CDK9

30.001-70.000
70.001-100.000

CDK9
CDK10

70.001-100.000
100.001-200.000

CDK10
CDK11

100.001-200.000
200.001-600.000

CDK11
CDK12

CDK14
CDK15

200.001-600.000
600.0011.000.000
600.0011.000.0011.000.000
5.000.000
1.000.0015.000.0015.000.000
15.000.000
5.000.00115.000.000
Nad
15.000.001

CDK15

Nad 15.000.001

CDK12
CDK13
CDK13
CDK14

Pavšal

Tarifna
mesec
Moþ postavka – za
Zmogljivost

Poraba

Pavšal
(CFP)

Moþ
(C
FM)

Zmogljivost
(CFZ)

Poraba
(CVP)

[EUR]
(CFP)
brez
z DDV
DDV [EUR]
brez 
z DDV
DDV

[EUR/kW]
(CFM)
brez
z DDV
[EUR/kW]
DDV
brez
z DDV
DDV

[EUR/(Sm3/dan)]
(CFZ)
brez
3 z DDV
[EUR/(Sm
/dan)]
DDV
brez
z DDV
DDV

[EUR/Sm3]
(CVP)
brez
z 3DDV
[EUR/Sm
]
DDV
brez 
z DDV
DDV

11,3032


11,3032
11,3032


11,3032
12,9987


12,9987
19,8082


19,8082
19,8082

19,8082


13,5638


13,5638
13,5638


13,5638
15,5984


15,5984
23,7698


23,7698
23,7698

23,7698


0,7715


0,7715
0,7715


0,7715
0,7715


0,7715
0,7715

0,7715


0,9258


0,9258
0,9258


0,9258
0,9258


0,9258
0,9258

0,9258


0,5730


0,5730
0,5730


0,5730
0,5730


0,5730
0,5158


0,5158
0,5158


0,5158
0,5158

0,5158

3. člen
Tarifne postavke za meritve na mesec znašajo:


0,0456 


0,0456 
0,0456 


0,0456 
0,0484


0,0484
0,0416


0,0416
0,0416


0,0416
0,0335


0,0335
0,0335


0,0335
0,0335


0,0335
0,0335


0,0335
0,0281


0,0281
0,0281


0,0281
0,0281


0,0281
0,0253


0,0253
0,0253

0,0253

0,0211

0,0253

0,0211

0,0253

[EUR]

Tarifna postavka za izvajanje meritev
Tarifna
Tarifna postavka
postavka za
za izvajanje
izvajanje meritev
meritev, kadar konþni odjemalec ni lastnik
merilne naprave in jo sistemski operater vzdržuje, umerja in skladno s
Tarifna
za izvajanje
meritev,
kadar
konþni odjemalec ni lastnik
predpisipostavka
izvaja periodiþne
menjave
merilne
naprave
merilne naprave in jo sistemski operater vzdržuje, umerja in skladno s
predpisi izvaja periodiþne menjave merilne naprave
Tarifna postavka za izvajanje meritev, kadar sistemski operater ni lastnik
merilne naprave in jo sistemski operater vzdržuje in umerja
Tarifna postavka za izvajanje meritev, kadar sistemski operater ni lastnik
merilne naprave in jo sistemski operater vzdržuje in umerja
Tarifna postavka za izvajanje meritev, kadar sistemski operater ni lastnik
merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja
Tarifna postavka za izvajanje meritev, kadar sistemski operater ni lastnik
merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja


0,6876


0,6876
0,6876


0,6876
0,6876


0,6876
0,6190


0,6190
0,6190


0,6190
0,6190

0,6190

0,0380


0,0380
0,0380


0,0380
0,0403


0,0403
0,0347


0,0347
0,0347


0,0347
0,0279


0,0279
0,0279


0,0279
0,0279


0,0279
0,0279


0,0279
0,0234


0,0234
0,0234


0,0234
0,0234


0,0234
0,0211


0,0211
0,0211

0,0211

brez DDV[EUR]
z DDV

VL
VL
VU
VU
VN
VN

brez DDV
1,6220

z DDV
1,9464

1,6220

1,9464
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4. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na
geografskem območju Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni
list RS, št. 138/06).
5. člen
Ta akt začne veljati 1. januarja 2012 in velja do 31. decembra 2012.
Št. OM:647/2011
Slovenj Gradec, dne 5. decembra 2011
EVA 2011-2111-0115
KOMUNALA Slovenj Gradec d.o.o.
Direktor
Edvard Pušnik l.r.

4436.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta
Odvetniške zbornice Slovenije

Na podlagi 44. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list
RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 111/05 – odl. US, 54/08
in 35/09) je skupščina Odvetniške zbornice Slovenije dne 10. 4.
2010 in dne 9. 4. 2011 sprejela

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Statuta
Odvetniške zbornice Slovenije
1. člen
V Statutu Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS,
št. 15/94, 10/95, 55/96, 4/00, 13/02, 90/03 in 131/04) se v
7. členu za 5. točko doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. vodi sezname izkazanih dokazil o sklenjenih pogodbah o vodenju fiduciarnega računa odvetnika;«.
Dosedanja 6. točka postane 7. točka.
Dosedanja 7. točka, ki postane 8. točka, se spremeni
tako, da se glasi:
»8. daje soglasje k prijavi za vpis odvetniške družbe v
sodni register in predlaga likvidacijo odvetniške družbe ter
sprejema obvestila o ustanovitvi podružnice odvetnika ali odvetniške družbe;«.
Dosedanje 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. in 16. točka
postanejo 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. in 17. točka.
Za dosedanjo 16. točko, ki postane 17. točka, se doda
nova 18. točka, ki se glasi:
»18. daje mnenje o vsebini in postopku preizkusa iz
poznavanja zakona, ki ureja odvetništvo, odvetniške tarife in
Kodeksa odvetniške poklicne etike, ki ga predpiše minister,
pristojen za pravosodje;«.
Dosedanja 18. točka postane 19. točka.

glasi:

2. člen
V 10. členu se za 9. točko doda nova 10. točka, ki se

»10. voli in razrešuje mediatorje za mediacijo pri zbornici;«.
Dosedanje 10., 11., 12., 13., 14., 15. in 16. točka postanejo 11., 12., 13., 14., 15., 16. in 17. točka.
3. člen
Prvi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se v drugem
stavku številka »90« nadomesti s številko »100«.

glasi:

4. člen
V 28. členu se za 11. točko doda nova 12. točka, ki se

»12. sprejema pravilnik o mediaciji pri zbornici v individualnih delovnih sporih med delodajalci in zaposlenimi pri
odvetniku ali odvetniški družbi;«.

Št.
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Dosedanja 12. točka postane 13. točka.
Dosedanja 13. točka, ki postane 14. točka, se spremeni
tako, da se glasi:
»14. daje soglasje k prijavi za vpis odvetniške družbe v
sodni register ter sprejema obvestila o ustanovitvi podružnice
odvetnika ali odvetniške družbe;«.
Dosedanje 14, 15., 16., 17., 18. in 19. točka postanejo
15., 16., 17., 18., 19. in 20. točka.
Za dosedanjo 19. točko, ki postane 20. točka, se dodata
novi 21. in 22. točka, ki se glasita:
»21. imenuje predsednika in člana komisije za preizkus
iz poznavanja zakona, ki ureja odvetništvo, odvetniške tarife in
Kodeksa odvetniške poklicne etike, ter njihove namestnike;
22. daje mnenje iz 18. točke 7. člena tega statuta;«.
Dosedanje 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29.,
30. in 31. točka postanejo 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30.,
31., 32., 33. in 34. točka.
5. člen
V 32. členu se doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. opravlja druge naloge v skladu z zakonom, ki ureja
odvetništvo, in tem statutom.«
6. člen
V 37. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Disciplinski tožilec zavrže prijavo, če iz same prijave
izhaja, da naznanjeno dejanje ni disciplinska kršitev, če je disciplinski postopek zastaran, če ni mogoče utemeljeno sklepati,
da je odvetnik kršil svojo dolžnost pri opravljanju odvetniškega
poklica, ali če gre za dejanje majhnega pomena in prijavitelju
niso nastale škodljive posledice.«
7. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»38. člen
Predsednika in petnajst članov disciplinske komisije prve
stopnje izvoli skupščina zbornice za dobo treh let.
Posamezni senat disciplinske komisije prve stopnje sestavljajo predsednik in dva člana.
Enega člana za senat disciplinske komisije prve stopnje
izbere predsednik disciplinske komisije prve stopnje iz liste
petih članov, ki jih za posamezno komisijo imenuje minister,
pristojen za pravosodje.«
8. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen
Predsednika in petnajst članov disciplinske komisije druge
stopnje izvoli skupščina zbornice za dobo treh let.
Posamezni senat disciplinske komisije druge stopnje sestavljajo predsednik in dva člana.
Enega člana za senat disciplinske komisije druge stopnje
izbere predsednik disciplinske komisije druge stopnje iz liste
petih članov, ki jih za posamezno komisijo imenuje minister,
pristojen za pravosodje.«
9. člen
V prvem odstavku 46. člena se 3. točka spremeni tako,
da se glasi:
»3. predlaga kandidate za člane organov zbornice, kandidate za člane mediacije pri zbornici, kandidate za predstavnike zbornice v volilno telo za izvolitev člana državnega sveta
– predstavnika samostojnih poklicev in kandidata zbornice za
izvolitev na to funkcijo ter kandidata za člana sodnega sveta iz
vrst odvetnikov;«.
10. člen
V prvem odstavku 51. člena se črta besedilo »na predlog
predsednika zbornice«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Glavni tajnik zbornice se imenuje za nedoločen čas.«
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11. člen
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
»52. člen
Za glavnega tajnika je lahko imenovan, kdor ima štiri
leta praktičnih izkušenj kot univerzitetni diplomirani pravnik, od
tega najmanj eno leto po opravljenem pravniškem državnem
izpitu pri odvetniku ali odvetniški družbi, v rednem delovnem
razmerju, sklenjenim s pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim
časom.
Glavni tajnik zbornice je lahko pri zbornici v delovnem ali
pogodbenem razmerju.«
12. člen
Za 65. členom se doda nov 65.a člen, ki se glasi:
»65.a člen
Odvetnik ali odvetniška družba sta dolžna vse prejemke, ki
jih prejmeta za račun stranke, hraniti na fiduciarnem računu.«
13. člen
Za 76. členom se doda naslov novega VI.a poglavja in novi
76.a, 76.b, 76.c, 76.č, 76.d, 76.e in 76.f členi, ki se glasijo:
»VI.a MEDIACIJA V INDIVIDUALNIH DELOVNIH SPORIH
MED DELODAJALCI IN ZAPOSLENIMI PRI ODVETNIKU
ALI ODVETNIŠKI DRUŽBI
76.a člen
Pri zbornici se ustanovi služba za mediacijo za reševanje
sporov med pogodbenikoma iz pogodbe o zaposlitvi – med
odvetnikom oziroma odvetniško družbo kot delodajalcem in
zaposlenimi pri odvetniku ali odvetniški družbi.
Mediacija je prostovoljen, zunajsoden in neformalen postopek mirnega reševanja sporov iz prejšnjega odstavka, v katerem mediator udeležencema (mediantoma) pomaga doseči
sporazum, ki spor razrešuje.
76.b člen
Mediatorji se imenujejo iz liste mediatorjev, ki jih izmed
odvetnikov izvoli skupščina zbornice za dobo šestih let, in so
lahko ponovno izvoljeni.
76.c člen
Spore iz 76.a člena rešuje mediator, ki sta ga soglasno
izbrali stranki – pogodbenika pogodbe o zaposlitvi iz liste mediatorjev zbornice.
Če v roku treh dni od nastopa spora iz 76.a člena ni sporazuma iz prejšnjega odstavka, določi mediatorja predsednik
zbornice na predlog stranke v roku treh delovnih dni.
76.č člen
Mediacija se opravi na največ dveh srečanjih.
Če stranki na drugem srečanju, ki se mora razpisati najkasneje 5 delovnih dni od prvega srečanja, ne dosežeta dogovora, se postopek mediacije zaključi.
76.d člen
Postopek mediacije se odvija po načelih zaupnosti postopka in tajnosti, ekonomičnosti in učinkovitosti postopka,
nepristranskosti mediatorja, ustnosti in zakonitosti.
Mediator in stranke ohranjajo zaupnost vseh informacij,
ki izhajajo iz mediacije ali so v zvezi z njo ter podpišejo izjavo
o zaupnosti. Mediator informacij, ki jih je pridobil od enega
medianta, ne sme posredovati naprej brez njegovega soglasja,
razen če ga k temu zavezujejo predpisi.
Mediator svoja ravnanja v postopku opravi hitro ter pazi,
da ne prihaja do nepotrebnih zastojev.
Mediator ne prevzame primera, če obstajajo okoliščine, ki
bi lahko vplivale na njegovo nepristranskost.
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Postopek mediacije poteka ustno.
Mediator mora ves čas paziti, da stranki nimata namena
skleniti kakšnega dogovora, ki bi bil v nasprotju s prisilnimi
normami in moralo.
76.e člen
Če se stranki sporazumeta, se postopek lahko konča s
pisnim sporazumom oziroma poravnavo v obliki neposredno
izvršljivega notarskega zapisa, poravnave pred sodiščem ali
arbitražne odločbe na podlagi poravnave.
76.f člen
Podrobnejša pravila postopka mediacije določi Upravni
odbor zbornice s pravilnikom.«
14. člen
V 77.b členu se 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. ukvarjanje s posli in aktivnostmi v nasprotju z
12. pravilom Kodeksa odvetniške poklicne etike;«
Za 7. točko se doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. nezmožnost izplačila denarnih sredstev, prejetih za
stranko;«.
Dosedanje 8., 9., 10., 11. in 12. točka postanejo
9.,10.,11.,12. in 13. točka.
Dosedanja 13. točka se črta.
17. točka se spremeni tako, da se glasi:
»17. zastopanje družbe, katere ustanovitelj, član ali družbenik je, v nasprotju z 49. pravilom Kodeksa odvetniške poklicne etike;«.
Dodata se novi 22. in 23. točka, ki se glasita:
»22. neplačilo zavarovalnega prispevka zbornici;
23. neizpolnitev ali kršitev obveznosti, naloženih s pravnomočno disciplinsko odločbo.«
15. člen
V 78. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Določbe 77.a in 77.b člena tega statuta se smiselno
uporabljajo tudi za odvetniškega kandidata in odvetniškega
pripravnika.«
16. člen
78.a člen statuta se črta.
17. člen
78.b člen statuta se črta.
18. člen
V 79. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ob izreku disciplinskega ukrepa se disciplinskemu obdolžencu lahko naloži izpolnitev določene obveznosti, prenehanje s kršitvijo ali odprava posledic kršitve.«
19. člen
Prvi odstavek 80. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Denarna kazen se sme izreči kot disciplinski ukrep v
disciplinskem postopku proti odvetnikom in odvetniškim kandidatom, in sicer najmanj v višini 500 EUR in največ v višini
5000 EUR.«
20. člen
81. člen se spremeni tako, da se glasi:
»81. člen
Disciplinski ukrep odvzema pravice opravljati odvetniški
poklic, delo ali prakso v odvetniški pisarni se sme izreči:
– zaradi storjene hujše disciplinske kršitve, če ima storjeno
dejanje hude posledice za stranko ali za ugled odvetništva ali
– zaradi storjene hujše disciplinske kršitve, če je bil odvetnik, odvetniški kandidat ali odvetniški pripravnik pred tem
v obdobju 5 let spoznan za odgovornega najmanj dveh lažjih
ali ene hujše kršitve dolžnosti pri opravljanju poklica, dela ali
prakse v odvetniški pisarni.«
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Št.

23. člen
Drugi odstavek 88. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik senata razpiše ustno obravnavo najpozneje
v 30 dneh po opravljenih dejanjih iz 86. oziroma 87. člena.«
24. člen
V 89.a členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Senat lahko neposredno zasliši priče, če ni mogoče
dobiti njihovih pisnih izjav ali če iz okoliščin primera izhaja,
da je neposredno zaslišanje prič nujno za pravilno ugotovitev
dejanskega stanja.«
25. člen
V 90. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»V disciplinskem postopku ni mogoče zahtevati izločitve
disciplinskega tožilca ali njegovega namestnika.«
26. člen
V 92. členu se pika nadomesti z vejico in doda besedilo
»ki veljajo za skrajšani postopek.«.
27. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Odvetniške zbornice
Slovenije se potem, ko da k njim soglasje Vlada Republike Slovenije, objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo
veljati petnajsti dan po objavi.
Ljubljana, dne 10. aprila 2010 in dne 9. aprila 2011
EVA 2011-2011-0086
Predsednik Odvetniške zbornice Slovenije
Miha Kozinc l.r.
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k temu aktu
pod št. 01404-3/2011/3 z dne 15. novembra 2011.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4437.

Pravilnik o izvajanju postopka javnega
razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo
filmov neodvisnih producentov za javno
kinematografsko predvajanje

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 17. člena in
prvega odstavka 11. člena Zakona o Slovenskem filmskem
centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 77/10), ter 106. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08,
94/09 – Odl. US, 4/10 in 20/11) generalni direktor Radiotelevizije Slovenija sprejema
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PRAVILNIK
o izvajanju postopka javnega razpisa
Radiotelevizije Slovenija za izdelavo
filmov neodvisnih producentov za javno
kinematografsko predvajanje

21. člen
Tretji odstavek 84. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvršitev disciplinskega ukrepa zastara v dveh letih od
dneva pravnomočnosti odločbe, s katero je bil ukrep izrečen.«
22. člen
V 85. členu se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se
glasita:
»Zastaranje disciplinske kršitve ne teče v času, ko teče
kazenski postopek zoper odvetnika.
Že uvedeni disciplinski postopek zoper odvetnika za dejanje, za katerega je zoper odvetnika uveden tudi kazenski
postopek, se prekine do pravnomočne odločitve v kazenskem
postopku.«
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I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek izbire projektov ter pogoje
in merila za izbor projektov, ki jih Radiotelevizija Slovenija (v
nadaljnjem besedilu: RTV SLO) sofinancira iz sredstev, namenjenih za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno
kinematografsko predvajanje.
Ta pravilnik tudi ureja sistem upravičenih stroškov, predvideno časovno dinamiko izplačil v skladu z razpisno dokumentacijo, število izplačil na projektih ter postopek sklepanja pogodb,
vsebino pogodb in način nadzora nad izvajanjem pogodb.
2. člen
RTV SLO podpira slovensko filmsko produkcijo tako, da
izvede razpis, preko katerega letno nameni finančna sredstva
za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje, v višini najmanj 2 odstotkov zbranega
prispevka za programe in storitve RTV SLO v preteklem letu.
Pri razpisu in izvrševanju pravic, ki izhajajo iz izdelave
sofinanciranih filmov, sodeluje RTV SLO kot koproducent v
skladu s svojim deležem v skupnem znesku, namenjenim za
izdelavo filma.
Filmi, ki jih RTV SLO sofinancira na razpisu, se po končani redni kinematografski distribuciji predvajajo v programih RTV
SLO v skladu z zakonom, ki ureja medije, in se štejejo v kvote
slovenskih avdiovizualnih (v nadaljnjem besedilu: AV) del v sorazmerju s koprodukcijskim vložkom neodvisnega producenta
in v kvote lastne programske produkcije RTV SLO v sorazmerju
s koprodukcijskim vložkom RTV SLO.
3. člen
Za izvedbo razpisa za sofinanciranje izdelave filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje (v nadaljnjem besedilu: razpis) se smiselno uporabljajo določbe Zakona o
Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 77/10; v nadaljnjem besedilu: ZSFCJA), ki
urejajo merila, postopke in izvedbo javnega razpisa.
Za vprašanja izvedbe postopka razpisa, ki niso urejena
z ZSFCJA, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja
uresničevanje javnega interesa za kulturo, in podzakonskih
aktov, sprejetih na podlagi tega zakona.

men:

4. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji po-

1. AV dela oziroma AV projekti – filmi vseh zvrsti (igrani,
dokumentarni, igrano-dokumentarni, animirani filmi itd.; kratki,
srednjemetražni in celovečerni filmi), izraženi v obliki zaporedja
povezanih gibljivih slik, z zvokom ali brez, ne glede na vrsto nosilca, na katerem so vsebovani, in ki so izraženi kot individualne
intelektualne stvaritve.
2. Slovensko AV delo oziroma Slovenski film – AV delo
oziroma filmsko delo, ki ustreza merilom in pogojem iz Uredbe
o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01).
3. Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna, popolna in
vložena s strani upravičene osebe oziroma prijavitelja.
4. Upravičena oseba – prijavitelj oziroma oseba, ki izpolnjuje pogoje po zakonu in tem pravilniku za oddajo vloge
na razpis in katere vloga izpolnjuje vse pogoje, objavljene v
razpisu.
5. Pravočasna vloga – vloga, ki jo RTV SLO prejme oziroma jo prijavitelj pošlje s priporočeno poštno pošiljko v roku,
določenem v besedilu razpisa.
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6. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne sestavine, določene z razpisom.
7. Prijavitelj – pravna ali fizična oseba, registrirana za
izvajanje ustrezne AV dejavnosti, ki odda vlogo na razpis, kjer
sodeluje kot stranka v postopku razpisa.
8. Projekt – izraz za posamezno obliko filmske AV ustvarjalnosti oziroma dela, ki ga prijavitelj odda na razpis.
9. Financiranje – pomeni, kadar se uporablja samostojno,
tako financiranje kot sofinanciranje.
10. Realizacija projekta – proces celotne izvedbe posameznega projekta, ki vključuje pred produkcijo (razvoj projekta, sestavo avtorsko-umetniške in tehnično-izvedbene ekipe, priprave
na snemanje), produkcijo (snemanje) in post produkcijo (tehnično oziroma zvočno in slikovno obdelavo do dokončne (finalne)
kopije AV dela, s katero se AV delo šteje za dokončano).
11. Koproducent – neodvisni producent ali drugi vlagatelj,
ki s svojim ovrednotenim vložkom (finančnim, tehničnim, storitvenim ipd.) na podlagi koprodukcijske pogodbe sodeluje pri
realizaciji AV dela.
12. Sinopsis – besedilo, ki povzema strukturo zgodbe in
njene najpomembnejše obrate ter opisuje glavne like, njihove
ključne odločitve in dejanja. Obsega od ene do dve tipkani
strani.
13. Osnutek scenarija (treatment) – razširjena oblika sinopsisa, ki vsebuje zaporedje prizorov, ki so vsak zase splošno
opisani v enem ali več stavkih. Obsega lahko od pet do petdeset tipkanih strani.
14. Scenarij – oštevilčeno zaporedje podrobno opisanih
prizorov, ki vsebuje dialoge, opise oseb in prizorišč, podatke,
kje (interier, eksterier) in kdaj (dan, noč) se prizor dogaja, ter
vse druge relevantne podatke.
15. Otroški ali mladinski film – film, katerega ciljna publika
je v pretežnem delu populacija do 18 let.
16. Celovečerni (dolgometražni) film – film, katerega trajanje presega 70 minut.
17. Srednjemetražni film – film, ki traja 45–70 minut.
18. Kratkometražni film – film, krajši od 45 minut.
19. Javno prikazovanje – vsako redno javno predvajanje
filma v kinematografih v skladu s programom kinematografa in
profesionalnimi standardi, ne glede na nosilec zvoka in slike, s
katerega se film predvaja.
20. Predračun projekta – ovrednotenje vseh stroškov,
potrebnih za celovito realizacijo projekta.
21. Finančni načrt – ovrednoteni prikaz vseh virov in vrst
financiranja projekta (finančni vložki, tehnične in druge storitve
itd.) ter pojasnila, na kakšen način se zagotavljajo viri in vrste
financiranja za zaključeno finančno konstrukcijo projekta.
22. Terminski načrt – časovno natančno opredeljen opis
vseh aktivnosti ustvarjalnih in tehnoloških postopkov, ki zagotavljajo celovito realizacijo projekta, vključujoč predvideni potek
promocijskih aktivnosti ter kinematografske in druge distribucije
doma in v tujini.
23. Soavtorji AV dela in avtorji prispevkov AV dela – soavtorji AV dela in avtorji prispevkov AV dela, kot do določeni v
Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07
– UPB3 in 68/08).
24. Reference (ko)producenta in soavtorjev oziroma avtorjev prispevkov AV dela – seznam vseh ustvarjenih AV del,
udeležb in nagrad na festivalih, priznanj in drugih udejstvovanj
na AV področju.
25. Neodvisni producent – oseba, ki ustreza pogojem za
neodvisnega producenta po 73. členu Zakona o medijih (Uradni
list RS, št. 110/06 – UPB1 in 36/08 – ZPOmK-1) in je pravna ali
fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje štiri pogoje:
– da je registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije AV
del in ima sedež v Republiki Sloveniji ali v eni izmed držav,
članic EU;
– da ni vključena v organizacijsko strukturo oziroma pravno osebnost izdajatelja televizijskega programa;
– da ima izdajatelj televizijskega programa največ petindvajset (25) odstotni delež kapitala ali upravljavskih oziroma
glasovalnih pravic v njenem premoženju;
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– da po naročilu posameznega izdajatelja televizijskega
programa ustvari največ polovico svoje produkcije na leto.
Neodvisni producent je tudi pravna ali fizična oseba, ki
je registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije AV del in ima
sedež v eni izmed tretjih držav, če evropska dela tvorijo večinski delež njegove AV produkcije v zadnjih treh letih in ob tem
izpolnjuje pogoja iz druge in tretje alinee 21. točke tega člena.
26. Povezane osebe – osebe, ki so med seboj upravljavsko, kapitalsko ali drugače povezane tako, da zaradi teh povezav skupaj oblikujejo poslovno politiko oziroma poslujejo usklajeno z namenom doseganja skupnih ciljev oziroma tako, da ima
ena oseba možnost usmerjati drugo ali bistveno vplivati nanjo
pri odločanju o financiranju in poslovanju. Za povezane osebe
štejejo tudi pravne osebe, ki so zastopane po isti osebi.
27. Koprodukcijski vložek – finančni vložek ali storitveni
vložek (najem prostorskih kapacitet, tehnike, človeških virov
ipd.), ki se lahko finančno ovrednoti. RTV SLO sodeluje na
razpisu le s finančnim koprodukcijskim vložkom.
5. člen
Pri razlagi posameznih pojmov se upošteva njihov pomen,
ki je določen v mednarodnih aktih, ki zavezujejo Republiko
Slovenijo, in v zakonu. Če ta ni določen, se upošteva ustaljen
pomen pojmov v AV in filmski industriji ter poslovni praksi.
6. člen
V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki
moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
II. POGOJI, KI JIH MORATA OB PRIJAVI NA RAZPIS
IZPOLNJEVATI PRIJAVITELJ IN PROJEKT
7. člen
RTV SLO na razpisu sofinancira in sodeluje kot koproducent s koprodukcijskim vložkom le pri slovenskih filmih, ki se
po rednem javnem kinematografskem predvajanju prikazujejo
na televizijskih programih RTV SLO.
Za slovenski film se po tem pravilniku šteje film, pri katerem ima večinski producentski delež slovenski producent ali
je pretežno posnet v slovenskem jeziku ali gre za dela, ki so
producirana v madžarskem in italijanskem jeziku, če so namenjena madžarski ali italijanski narodni skupnosti, ki živita na
območju Republike Slovenije, ter manjšinske koprodukcije.
RTV SLO sodeluje na razpisu le s finančnim koprodukcijskim vložkom.
Finančni vložek, ki ga RTV SLO vloži v projekte, krije vse
faze realizacije projekta do vključno izdelave končne kopije AV
dela, ne krije pa stroškov promocije in distribucije dela.
Neodvisni producent, ki je s prijavljenim projektom izbran
na razpisu, mora pred podpisom pogodbe z RTV SLO zagotoviti, da ob realizaciji AV projekta RTV SLO pridobi materialne
avtorske pravice za televizijsko, kabelsko, satelitsko, spletno
in drugo predvajanje projekta pod pogoji, določenimi v pogodbi o sofinanciranju (koprodukcijski pogodbi), in pravice za
arhiviranje projekta kot dela lastne programske produkcije v
skladu z zakonom, ki ureja delovanje RTV SLO. Prijavitelj mora
zagotoviti, da RTV SLO pridobi pravice iz tega odstavka najkasneje po enem letu od zaključka rednega kinematografskega
predvajanja v Republiki Sloveniji.
RTV SLO bo na razpisu izbrane projekte po zaključku
rednega javnega kinematografskega predvajanja uvrstila v svoj
programsko-produkcijski načrt v skladu z vsebinskimi, tehničnimi in programskimi standardi javne televizije.
8. člen
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
1. Prijavitelj projekta je neodvisni producent po zakonu,
ki ureja medije.
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2. Prijavitelj projekta in z njim povezane osebe imajo na
dan prijave na razpis poravnane vse zapadle finančne in druge
obveznosti do RTV SLO.
3. Prijavitelj prijavlja slovensko AV delo, ki v času prijave
še ni realizirano oziroma dokončano.
4. AV delo se bo po zaključku rednega kinematografskega
predvajanja prikazovalo v televizijskih programih RTV SLO.
5. AV delo je po svoji vsebini skladno z zakonskim namenom in poslanstvom RTV SLO kot pravne osebe javnega prava
posebnega nacionalnega in kulturnega pomena in zakonom, ki
ureja medije.
6. AV delo bo ustrezalo tudi vsem vsebinskim in tehničnim
standardom za prikazovanje na javni televiziji.
7. Proti osebi prijavitelja ali z njo povezani osebi ni uveden
postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po
Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09,
59/09, 52/10, 106/10, 26/11 in 47/11) ali področnem zakonu,
oziroma ni začet drugi postopek prenehanja osebe prijavitelja
ali z njo povezane osebe.
9. člen
Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega člena tega pravilnika
ugotavlja RTV SLO po uradni dolžnosti, kadar se ti vodijo v
uradnih evidencah oseb javnega prava, ali pa se izpolnjevanje
pogojev ugotavlja na podlagi prijaviteljeve vloge ter predloženih
dokazil, in sicer na naslednji način:
1. Registracija za izvajanje dejavnosti produkcije AV del
– RTV SLO ugotavlja po uradni dolžnosti na podlagi javnopravne evidence AJPES v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08), pri čemer se
kot ustrezna dejavnost upošteva dejavnost pod klasifikacijsko
številko: J59.110. Osebe, pri katerih ustrezna dejavnost ni razvidna iz javnopravne evidence AJPES (npr. društva), so dolžne
same predložiti ustrezno dokazilo (npr. statut), iz katerega
izhaja, da so registrirane za izvajanje dejavnosti produkcije, in
ki na dan prijave na razpis ni staro več kot tri mesece.
2. Sedež prijavitelja – RTV SLO ugotavlja po uradni dolžnosti na podlagi podatkov javnopravne evidence AJPES.
3. Prijavitelj ni vključen v organizacijsko strukturo oziroma
pravno osebnost izdajatelja televizijskega programa – podpisana izjava upravičenega zastopnika prijavitelja.
4. Izdajatelj televizijskega programa ima v osebi prijavitelja največ petindvajset (25) odstotni delež kapitala ali upravljavskih oziroma glasovalnih pravic v njenem premoženju (samo
pri neodvisnih producentih) – RTV SLO ugotavlja po uradni
dolžnosti na podlagi podatkov javnopravne evidence AJPES.
5. Prijavitelj po naročilu posameznega izdajatelja televizijskega programa ustvari največ polovico svoje produkcije na
leto – prijaviteljev seznam ustvarjene produkcije v preteklem
letu, ki ga podpiše upravičeni zastopnik prijavitelja.
6. Evropska dela tvorijo večinski delež prijaviteljeve avdiovizualne produkcije v zadnjih treh letih – prijaviteljev seznam
ustvarjene produkcije v preteklih treh letih, ki ga podpiše upravičeni zastopnik prijavitelja.
7. Prijavitelj in z njim povezane osebe imajo poravnane
vse zapadle finančne in druge obveznosti do RTV SLO – RTV
SLO ugotavlja po uradni dolžnosti na podlagi potrdila finančne
službe RTV SLO in skrbnikov pogodb pri RTV SLO.
8. Prijavljeno delo je slovensko AV delo – vloga prijavitelja
(sinopsis, treatment, scenarij).
9. AV delo se bo po zaključku rednega kinematografskega
predvajanja prikazovalo na televizijskih programih RTV SLO
– dokumentacija prijavitelja (iz dokumentacije mora izhajati, da
prijavitelj ni sprejel zavez, ki bi po končanem kinematografskem
predvajanju onemogočale RTV SLO prikazovanje AV dela na
lastnih programih).
10. AV je po svoji vsebini skladno z zakonskim namenom
in poslanstvom RTV SLO kot pravne osebe javnega prava
posebnega nacionalnega in kulturnega pomena in zakonom, ki
ureja medije – vloga prijavitelja (sinopsis, treatment, scenarij).
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11. Proti osebi prijavitelja ali z njo povezani osebi ni uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja
po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07,
40/09, 59/09, 52/10, 106/10, 26/11 in 47/11) ali področnem
zakonu, oziroma ni začet drugi postopek prenehanja osebe
prijavitelja ali z njo povezane osebe – izjava prijavitelja, RTV
SLO pa to lahko ugotavlja tudi po uradni dolžnosti na podlagi
javnopravne evidence AJPES ter drugih javnih podatkov (npr.
sodni register).
10. člen
Prijavitelj, ki je pridobil proračunska sredstva s področja
AV medijev, ki jih sofinancira Republika Slovenija ali tuj javni
financer (npr. Eurimages, evropski programi), ne sme s sredstvi
RTV SLO kriti istih stroškov kot jih je kril ali jih namerava kriti s
sredstvi, ki jih je pridobil na drugem skladu s področja AV medijev, ki jih sofinancira Republika Slovenija ali tuj javni financer.
Ob drugi in vsaki naslednji prijavi istega projekta na razpis
mora prijavitelj pisno obrazložiti razloge za ponovno prijavo.
RTV SLO takega projekta ni dolžna vsebinsko obravnavati, oziroma si pridrži pravico, da ga ne točkuje, če oceni, da se projekt
bistveno ne razlikuje od prejšnje prijave oziroma prijav.

lja:

11. člen
RTV SLO ne sofinancira prijavljenih projektov prijavite-

– če so bile z revizijo kateregakoli projekta prijavitelja, ki
ga je sofinancirala RTV SLO, v obdobju petih let pred objavo
razpisa ugotovljene nepravilnosti in če prijavitelj v roku šestih
mesecev od dokončanja revizije le-teh ni odpravil;
– če prijavitelj v obdobju petih let pred objavo razpisa,
na katerega se prijavlja, ni dokončal sofinanciranega projekta
s strani RTV SLO in RTV SLO ni povrnil že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmu za nedokončan
projekt;
– če prijavitelj v obdobju petih let pred objavo razpisa
za katerikoli sofinanciran projekt s strani RTV SLO ni opravil
predpisane revizije projekta.
12. člen
Prijavitelji morajo ob prijavi projektov na razpis predložiti
RTV SLO naslednje obvezne priloge in izjave:
1. Seznam predvidene avtorsko-umetniške in tehničnoizvedbene ekipe, ki bo sodelovala pri realizaciji projekta.
2. Izjave, predpogodbe ali pogodbe s predvidenimi soavtorji AV dela in avtorji prispevkov.
3. Reference režiserja.
4. Režijska eksplikacija (režiserjev vidik obravnave in
pristopa k temi).
5. Sinopsis.
6. Treatment in scenarij (če za prijavo oziroma predložitev ponudbe zadostuje samo treatment, mora prijavitelj oddati
RTV SLO scenarij najkasneje do prvega snemalnega dne
projekta).
7. Likovna zasnova filma in zgodboris (pri animirabnih
filmih).
8. Predračun oziroma finančni načrt projekta, iz katerega
izhaja zaključena finančna konstrukcija projekta.
9. Terminski načrt realizacije projekta, vključno z datumom dokončanja projekta.
10. Reference prijavitelja (producenta).
11. Reference glavnega animatorja (pri animiranih filmih).
12. Prijaviteljev seznam ustvarjene produkcije v preteklem
letu oziroma prijaviteljev seznam ustvarjene produkcije v preteklih treh letih, ki ga potrdi upravičeni zastopnik prijavitelja.
13. Na vsaki strani parafiran in žigosan vzorec koprodukcijske pogodbe s strani upravičenega zastopnika prijavitelja.
14. Izjava, da prijavitelj z oddajo vloge sprejema pogoje
javnega razpisa oziroma koprodukcijskega sodelovanja z RTV
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SLO po tem pravilniku, ki jo podpiše upravičeni zastopnik
prijavitelja.
15. Izjava, da proti osebi prijavitelja ali z njo povezani
osebi ni uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10, 26/11 in 47/11) ali
področnem zakonu, oziroma ni začet drugi postopek prenehanja osebe prijavitelja ali z njo povezane osebe, ki jo podpiše
upravičeni zastopnik prijavitelja.
16. Izjava, da prijavitelj ni vključen v organizacijsko strukturo oziroma pravno osebnost izdajatelja televizijskega programa, ki jo podpiše upravičeni zastopnik prijavitelja.
17. Sklenjene koprodukcijske predpogodbe ali pogodbe z
drugimi koproducenti pri projektu.
18. Predpogodbe ali pogodbe z drugimi vlagatelji v projekt
(npr. s sponzorji, donatorji, domači in tuji javni sofinancerji kot
na primer: Slovenski filmski center, javna agencija Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SFC), Filmski studio Viba
film Ljubljana, državni organi, lokalne skupnosti, nosilci javnih
pooblastil, Eurimages, evropski programi).
19. Dokončna odločba SFC o sofinanciranju, kadar je
prijaviteljev projekt izbran v nacionalni filmski in AV program
SFC.
20. Pisno dokazilo o zagotovljeni kinematografski distribuciji po dokončanju projekta, z navedbo kinematografa in
predvidenega trajanja kinematografske distribucije.
Če RTV SLO objavi priloge in izjave iz prejšnjega odstavka tega člena na spletnih straneh oziroma kot del razpisne
dokumentacije, se te priloge in izjave obvezno predložijo na
predpisanih in objavljenih obrazcih RTV SLO.
Izpolnjevanje pogojev iz tega člena pravilnika je pogoj za
formalno popolnost in vsebinsko obravnavanje oddanih vlog na
razpis. Vloge, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, se s posamičnim
sklepom zavržejo.
13. člen
Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja v fazi odpiranja vlog
pri pristojni komisiji RTV SLO za odpiranje vlog, ki v primeru
neizpolnjevanja pogojev pozove prijavitelja, naj v roku petih dni
od prejetja poziva vlogo ustrezno dopolni. Prijavitelja se v primeru nejasnosti pozove tudi k ustrezni obrazložitvi posameznih
elementov vloge, na podlagi katerih se ugotavlja upravičenost
kandidiranja.
14. člen
RTV SLO ravna z vsemi podatki iz prejetih vlog v skladu
z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
RTV SLO je dolžna varovati vse poslovne skrivnosti, ki
jih kot take označijo prijavitelji projektov. Ne glede na označbo
prijaviteljev se kot poslovne skrivnosti ne štejejo podatki, ki
imajo po zakonu naravo informacije javnega značaja ali pa jih
smejo organi pridobivati za namene izvrševanja svojih zakonskih pooblastil.
15. člen
RTV SLO lahko izda prijavitelju pismo o potrditvi (Letter
of Confirmation). To se izda le za tiste projekte, pri katerih je za
njihovo realizacijo RTV SLO že sklenila pogodbo o koprodukcijskemu sodelovanju.
III. IZVAJANJE POSTOPKOV JAVNIH RAZPISOV
ZA IZDELAVO FILMOV NEODVISNIH PRODUCENTOV
ZA JAVNO KINEMATOGRAFSKO PREDVAJANJE
16. člen
Z besedilom posameznega razpisa se določita okvirna
vrednost razpisanih sredstev in najvišji možni znesek sofinanciranja, ki ga bo RTV SLO vložila v projekte, ob upoštevanju
omejitev ZSFCJA.
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17. člen
Razpis se izvaja po naslednjih fazah:
a. uvedba postopka:
– priprava podlag za sprejem sklepa o začetku postopka;
– sprejem sklepa o začetku postopka;
– objava razpisa;
b. priprava vlog za obravnavo ter zavrženje:
– evidentiranje prispelih vlog;
– odpiranje vlog;
– pozivanje na dopolnitev nepopolnih vlog in njihovo
dopolnjevanje;
– izdaja posamičnih sklepov o zavrženju nepopolnih in nepravočasnih vlog ter vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe;
c. ocenjevanje in vrednotenje vlog:
– ocenjevanje in vrednotenje ustreznih vlog;
– oblikovanje končnega predloga strokovne komisije;
d. izbor projektov: izdaja posamičnih odločb o odobritvi ali
zavrnitvi sofinanciranja projekta.
18. člen
Generalni direktor RTV SLO sprejme sklep o začetku
postopka razpisa, s katerim določi:
– razpisno področje;
– postopek;
– okvirno vrednost razpisanih sredstev, ki jih bo RTV SLO
vložila v projekte;
– višino sofinanciranja posameznega projekta oziroma
najvišji znesek sofinanciranja;
– datum objave;
– besedilo razpisa;
– uradne osebe za izvedbo razpisa.
19. člen
Besedilo razpisa se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in na spletnem mestu RTV SLO.
V času razpisa mora biti dokumentacija razpisa dosegljiva
vsem zainteresiranim prijaviteljem na spletni strani in sedežu
RTV SLO.
20. člen
Besedilo objave razpisa mora vsebovati najmanj:
– datum začetka in konca razpisa,
– skrajni rok, v katerem morajo biti poslane vloge,
– način pošiljanja in vsebino vlog, z obvestilom prijaviteljem, naj na sprednjo stran ovojnice napišejo oznako »Ne
odpiraj, vloga za javni razpis za izdelavo filmov neodvisnih
producentov za javno kinematografsko predvajanje«, na zadnjo
stran ovojnice pa ime oziroma naziv in naslov oziroma sedež
prijavitelja,
– področje razpisa in vrsto projektov, ki so predmet razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji projektov,
– kriterije, ki jih mora izpolnjevati projekt za sofinanciranje,
– minimalno število točk, ki jih mora projekt doseči, da lahko pristopi k sklenitvi pogodbe o sofinanciranju z RTV SLO,
– okvirno vrednost razpisanih sredstev, ki jih bo RTV SLO
vložila v projekte;
– višino sofinanciranja posameznega projekta oziroma
najvišji znesek sofinanciranja;
– pristojne uslužbence RTV SLO za izvedbo razpisa in
– informacijo o morebitni podrobnejši dokumentaciji, ki je
prijaviteljem na razpolago.
Poleg navedenih podatkov iz prejšnjega odstavka tega
člena se lahko objavijo tudi drugi podatki, če so potrebni glede
na vrsto predmeta razpisa. Vsebino podrobnejše dokumentacije posebej določi besedilo razpisa.
21. člen
Vloge se lahko oddajo na sedežu RTV SLO, pošljejo po pošti
ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost.
Vloge se sprejemajo v glavni pisarni (vložišču) RTV SLO.
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Vsaka vloga in njene dopolnitve se evidentirajo kot ena
zadeva.
Uradna oseba glavne pisarne, ki sprejema vloge, prispele na razpis, na vsaki vlogi, ne da bi je odprla, jasno označi
datum in uro vložitve vloge oziroma datum in uro oddaje na
pošti. Na enak način evidentira tudi vsako dopolnitev oziroma
spremembo vloge.
22. člen
Vloge, ki prispejo na razpis, odpre pristojna komisija RTV
SLO za odpiranje vlog, ki jo s sklepom imenuje generalni direktor RTV SLO. Komisijo sestavljajo najmanj trije člani, generalni
direktor RTV SLO pa lahko s sklepom določi tudi nadomestne
člane, ki nadomestijo člane komisije v primeru njihove odsotnosti ali zadržanosti.
Odpiranju sme prisostvovati predstavnik prijavitelja, ki
kandidira na razpisu, RTV SLO pa mora pred odpiranjem
prispelih vlog in njihovih dopolnitev na spletnih straneh objaviti
obvestilo o času in kraju odpiranja vlog oziroma dopolnitev.
23. člen
O odpiranju vlog se piše zapisnik, ki vsebuje najmanj
naslednje podatke:
– naziv in sedež RTV SLO;
– datum in čas začetka ter konca odpiranja vlog;
– imena navzočih ter odsotnih članov komisije;
– imena navzočih oseb, ki kandidirajo na razpisu, oziroma
njihovih predstavnikov;
– seznam prispelih vlog z navedbo šifre vloge, nazivom
oziroma imenom prijavitelja ter naslovom projekta in
– ugotovitve o pravočasnosti in popolnosti prispelih vlog
ter o upravičenosti oseb, ki so vloge podale.
24. člen
Za vsako vlogo komisija iz prejšnjega odstavka tega člena ugotovi, ali je pravočasna, ali je popolna in ali jo je podala
oseba, ki izpolnjuje v razpisu določene pogoje (upravičena
oseba).
Če komisija za odpiranje vlog ugotovi, da je vloga formalno nepopolna, mora prijavitelja pisno pozvati, da jo dopolni v
petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Poziv k dopolnitvi
se pošilja po pravilih splošnega upravnega postopka, poleg
tega pa lahko tudi v elektronski obliki na naslov, ki ga je prijavitelj navedel v vlogi, če prijavitelj s tem soglaša. V pozivu k
dopolnitvi je treba prijavitelja opozoriti, da bo vloga s sklepom
zavržena kot nepopolna, če v zahtevanem roku ne bo v celoti
dopolnjena.
Komisija za odpiranje vlog pripravi poročilo o vlogah, ki so
bile pravočasno in v celoti dopolnjene. Poročilo mora vsebovati
podatke, določene v prejšnjem členu tega pravilnika.
25. člen
Če prijavitelj za isti projekt na razpis pošlje več vlog, se
obravnava prva vloga, ostale pa se zavržejo, razen če jih je mogoče obravnavati kot dopolnitve ali spremembe prve vloge.
26. člen
Vloge, ki niso pravočasne, ali niso popolne, ali ki jih ni
vložila upravičena oseba, zavrže generalni direktor RTV SLO
s posamičnim sklepom.
Vloga, prispela na razpis, je pravočasna, če je prispela v
roku, določenem v besedilu razpisa.
Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki
jih določa besedilo razpisa. Za popolno se šteje tudi nepopolna
vloga, ki jo je prijavitelj v celoti dopolnil v petih dneh od prejema
poziva k dopolnitvi. Vloga se šteje za popolno tudi v primeru,
da se je prijavitelj na isti razpis prijavil z več projekti in je samo
eni od vlog priložil vse obvezne sestavine.
Upravičena oseba je tista oseba, katere vloga izpolnjuje
pogoje, določene v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se
ugotavlja na podlagi obveznih dokazil in vloge stranke.
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27. člen
Komisija za odpiranje vlog predloži vloge, za katere je
ugotovila, da so pravočasne, popolne in da so jih vložile upravičene osebe, pristojni strokovni komisiji v nadaljnjo obravnavo.
O pravočasnih in popolnih vlogah, ki so jih poslale upravičene osebe, komisija za odpiranje vlog pripravi za strokovno
komisijo poročilo, ki vsebuje:
– seznam prispelih vlog z navedbo šifre vloge,
– nazive oziroma imena prijaviteljev,
– naslove projektov.
IV. STROKOVNE KOMISIJE ZA OCENJEVANJE
PROJEKTOV
28. člen
Za strokovno presojo in ocenjevanje prispelih AV projektov so pristojne strokovne komisije, ki so posvetovalna telesa
generalnega direktorja RTV SLO.
Poleg nalog iz prejšnjega odstavka tega člena dajejo strokovne komisije tudi mnenja, pripravljajo predloge in priporočila
glede izvajanja razpisa ter opravljajo druge naloge v skladu s
sklepom o imenovanju.
Naloge komisij podrobneje določi generalni direktor RTV
SLO s sklepom o imenovanju.
29. člen
Posamezno strokovno komisijo sestavljajo najmanj trije
in največ sedem članov, ki jih iz vrst zaposlenih na RTV SLO,
zlasti programskih delavcev, in/ali zunanjih strokovnjakov s
sklepom imenuje generalni direktor RTV SLO. Generalni direktor RTV SLO lahko s sklepom imenuje tudi nadomestne člane,
ki nadomestijo člane strokovne komisije v primeru njihove
zadržanosti ali odsotnosti ali v primeru ugotovljene interesne
povezanosti s predmetom odločanja.
Mandat članov komisije se določi s sklepom o imenovanju
in traja praviloma za čas izvedbe posameznega razpisa oziroma vseh razpisnih opravil, ki jih je komisija dolžna izvesti po
predpisih. Član komisije je po preteku mandata lahko ponovno
imenovan.
Strokovno-administrativna dela za posamezno komisijo
opravlja pristojni uslužbenec RTV SLO (v nadaljnjem besedilu:
uslužbenec), ki ga s sklepom o imenovanju komisije določi
generalni direktor RTV SLO.
30. člen
Komisija dela in odloča na sejah, ki jih sklicuje predsednik
komisije s pomočjo pristojnega uslužbenca RTV SLO.
Seja mora biti sklicana praviloma najmanj pet dni pred
zasedanjem.
Seje vodi predsednik komisije s pomočjo pristojnega
uslužbenca RTV SLO.
Komisija je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica njenih članov.
Komisija sprejema sklepe z večino glasov vseh članov.
Predsednik komisije lahko s pomočjo pristojnega uslužbenca RTV SLO skliče tudi dopisno sejo, ki lahko poteka tudi
v elektronski obliki. Rok za pošiljanje sporočil ne sme biti krajši
od štirih ur in ne daljši od treh dni.
Dela komisij se lahko udeležijo vse zainteresirane in vabljene osebe ter zaposleni na RTV SLO.
31. člen
O delu komisije in njenih sejah, tudi dopisnih, se vodi
zapisnik, ki obsega najmanj:
– podatke o udeležbi na seji,
– dnevni red,
– podatke o delu na seji, zlasti o predlogih, o katerih se
je razpravljalo,
– sklepe, ki so bili na seji sprejeti.
Vsak član ima pravico do vpogleda v zapisnik in pravico
podati na zapisnik ločeno mnenje.
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Zapisnik vodi uslužbenec, izjemoma ga lahko vodi kdo
drug. V primeru, da se seje udeležita dva ali več uslužbencev,
se na začetku seje določi, kateri bo vodil zapisnik.
Zapisnik podpišejo člani komisije in uslužbenec.
32. člen
Komisija praviloma deluje v prostorih RTV SLO, izjemoma
pa tudi drugje, če je to nujno potrebno za izvedbo razpisa, če
se to lahko racionalno omogoči glede na razpoložljiva sredstva
in če s tem soglaša generalni direktor RTV SLO.
Uslužbenci morajo usklajevati delo komisije tako, da lahko
komisija na eni seji obravnava zadeve iz čim več področij, ki
jih pokriva.
33. člen
Člani komisij svoje delo izkažejo s strokovnimi mnenji,
predlogi aktov, priporočili, obrazložitvami in utemeljitvami.
Pri podaji ocene in predloga lahko strokovna komisija
pridobi mnenje in podatke ustreznih strokovnih služb RTV SLO
ali drugih zunanjih strokovnjakov s področja njenega dela. Pridobitev mnenja drugih zunanjih strokovnjakov odobri generalni
direktor RTV SLO v skladu z razpoložljivimi sredstvi.
34. člen
Člani komisije imajo pravico do nagrade, ki se na podlagi
njihovih pisnih prispevkov oziroma pisnih mnenj ovrednoti kot
avtorsko delo. Člani komisije, ki so zaposleni pri RTV SLO, niso
upravičeni do nagrade.
Podlaga za izplačilo honorarjev članom komisij so sklenjene pogodbe, predloženi dokumenti iz prejšnjega odstavka tega
člena in podpisano delno ali zaključno poročilo o opravljenem
delu.
35. člen
Član komisije ne sme sodelovati pri odločanju o zadevah,
na katere je kakorkoli poslovno ali osebno vezan, zlasti kot
prijavitelj projekta, glavni soavtor ali avtor prispevkov, drugi
sodelujoči pri projektu ali kot član organov osebe prijavitelja ali
z njim povezane osebe.
Člani komisije do sprejetja odločitve ne smejo nepooblaščeno dajati informacij o zadevah, ki jih obravnavajo in so v
pristojnosti odločanja generalnega direktorja RTV SLO.
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– otroške in mladinske filme,
– kinematografske filmske projekte, ki se lahko realizirajo
tudi kot televizijske nanizanke ali nadaljevanke.
38. člen
Merila za ocenjevanje igranih, dokumentarnih in igranodokumentarnih filmov:
a) ocena scenarija
do 45 točk
– univerzalnost, relevantnost in izvirnost teme
do 15 točk
– struktura in dramaturški potencial scenarija,
doslednost karakterizacije likov
do 20 točk
– pričakovana privlačnost filma za slovenski in
evropski oziroma mednarodni kulturni prostor
do 10 točk
b) ocena režiserja
do 20 točk
– odmevnost ustvarjalnega dela na AV področju
do 10 točk
– ocena režijske eksplikacije
do 10 točk
c) ocena producenta
do 20 točk
– odmevnost producentskega dela na AV področju (strokovna in finančna kredibilnost producenta glede na realizirane projekte, njihovo
udeležbo in dosežke na festivalih ter uspešnost
pri gledalcih)
do 20 točk
d) ocena okvirnega finančnega in terminskega
načrta za produkcijo filma
do 15 točk
(utemeljenost finančnega načrta in predračuna za realizacijo
filma v posameznih postavkah, višina zagotovljenega lastnega deleža, deležev koproducentov in drugih sofinancerjev;
ustreznost terminskega načrta).
39. člen
Merila za ocenjevanje animiranih in dokumentarno-animiranih filmov:

V. OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE PROJEKTOV

a) ocena scenarija
do 25 točk
(univerzalnostin relevantnost teme, izvirnost projekta in pripovednega postopka ter pričakovana privlačnost filma za slovenski in evropski oz. mednarodni kulturni prostor)
b) ocena likovne zasnove filma in (osnutka) zgodborisa
do 15 točk
(izvirnost likovne zasnove, karakterizacija likov, estetske kakovosti, pričakovana zahtevnost izvedbe)
c) ocena režiserja
do 20 točk
– odmevnost ustvarjalnega dela na AV področju
do 10 točk
– ocena režijske eksplikacije
do 10 točk
(vizualna podoba filma, drugi segmenti, ki so za film specifični
oziroma so dodana vrednost filma)
d) ocena glavnega animatorja
do 10 točk
– odmevnost ustvarjalnega dela na AV področju
e) ocena producenta
do 20 točk
– odmevnost producentskega dela na AV področju (strokovna in finančna kredibilnost producenta glede na realizirane projekte, njihov udeležbo
in dosežke na festivalih ter uspešnost pri gledalcih)
f) ocena okvirnega finančnega in terminskega
načrta za produkcijo filma
do 10 točk
(utemeljenost finančnega načrta in predračuna za realizacijo
filma v posameznih postavkah, višina zagotovljenega lastnega
deleža, deležev koproducentov in drugih sofinancerjev; ustreznost terminskega načrta).

37. člen
RTV SLO na razpisih sofinancira zlasti:
– kratke, srednjemetražne in celovečerne filme,
– igrane, animirane, dokumentarne, dokumentarno-animirane in igrano-dokumentarne filme,

40. člen
Z besedilom razpisa se lahko določijo tudi prednostni kriteriji glede na žanr, vsebino in programske usmeritve RTV SLO.
Prednostni kriterij pomeni dodatno število točk, ki jih prejmejo
projekti, ki ta kriterij izpolnjujejo.

36. člen
Član komisije je lahko razrešen pred potekom mandata,
za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej (praviloma treh zaporednih),
– pri svojem delu ne ravna v skladu z zakonom in predpisi,
– ne izvršuje svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– nepooblaščeno daje informacije o zadevah, ki jih komisija obravnava in so v pristojnosti odločanja generalnega
direktorja RTV SLO,
– se ugotovi, da je kakorkoli poslovno ali osebno vezan
oziroma zainteresiran za pridobitev sredstev, ki so predmet
obravnave komisije, zlasti kot prijavitelj projekta, glavni soavtor
ali avtor prispevkov, drugi sodelujoči pri projektu ali kot član
organov osebe prijavitelja ali z njim povezane osebe.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka
mandata komisije imenuje nov član.
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41. člen
Vsak član komisije poda oceno v skladu z merili iz tega
pravilnika in prednostnimi kriteriji, ki so lahko določeni z besedilom razpisa, skupna ocena pri posameznem merilu oziroma
kriteriju pa se dobi tako, da se seštevek vseh ocen članov
komisije deli s skupnim številom članov komisije, ki je merilo
ocenilo.
Na razpisu so v skladu z razpoložljivimi sredstvi izbrani
tisti projekti, ki so ocenjeni najvišje.
Z besedilom razpisa se lahko določi najmanjše skupno
število točk, ki jih mora posamezen projekt doseči, da ga
strokovna komisija predlaga generalnemu direktorju RTV SLO
za sprejem v sofinanciranje. Projekti, ki ne dosežejo tako določenega najmanjšega števila točk, ne morejo biti predlagani in
sprejeti v sofinanciranje. Če noben projekt ne doseže najmanjšega določenega števila točk, se noben projekt ne sprejme v
sofinanciranje, generalni direktor RTV SLO pa lahko odloči, da
se razpis ponovi.
42. člen
Strokovna komisija oceni in ovrednoti, ali izpolnjuje predlagani projekt umetniške, kulturne, strokovne in druge kriterije
ter zahteve, določene v objavi razpisa, in predlaga generalnemu direktorju RTV SLO:
– da vlogo zavrne, ker ne izpolnjuje navedenih kriterijev in
zahtev, oziroma ne dosega zadostnega števila točk;
– da RTV SLO pristopi k projektu kot koproducent z
določenim finančnim vložkom iz sredstev, ki so na voljo na
razpisu.
Če strokovna komisija predlaga, da RTV SLO pristopi k
projektu kot koproducent z določenim finančnim vložkom, komisija pripravi generalnemu direktorju RTV SLO predlog financiranja, upoštevajoč realnost prijavljenega predračuna in omejitve
višine sofinanciranja po tem pravilniku in besedilu razpisa.
Pri predlogu lahko strokovna komisija oziroma pristojne
službe RTV SLO povabijo posamezne prijavitelje k usklajevanju predlaganih projektnih parametrov, zlasti finančnih in
tehničnih parametrov. Če se prijavitelj neupravičeno ne odzove
vabilu RTV SLO k usklajevanju, se šteje, da je umaknil vlogo
za sofinanciranje.
O usklajevanju iz prejšnjega odstavka tega člena se napravi zapisnik.
43. člen
Na podlagi ocene projektov strokovna komisija pripravi
generalnemu direktorju RTV SLO poročilo, ki mora vsebovati:
– šifro vloge;
– podatke o prijavitelju;
– naslov projekta, navedenega v vlogi;
– mnenje in obrazložene ocene projektov, prijavljenih na
razpis;
– predlog, kateri projekti naj se financirajo in kateri naj se
zavrnejo ter
– predlog o višini oziroma deležu sofinanciranja projekta.
Poročilo iz prejšnjega odstavka tega člena lahko vsebuje
tudi po prednostnem redu razvrščeno rezervno listo projektov
ustreznih vlog, ki lahko postanejo predmet sofinanciranja v
primeru sprostitve ali povečanja sredstev ali rezervno listo,
na podlagi katere se lahko povečuje obseg sofinanciranja že
odobrenih projektov.
44. člen
Na podlagi poročila strokovne komisije generalni direktor
RTV SLO z odločbo zavrne vlogo, ki ne izpolnjuje umetniških,
kulturnih, strokovnih in drugih kriterijev ter zahtev, ali z odločbo
odloči, da se posamezen projekt sprejme v sofinanciranje ter
določi višino finančnega koprodukcijskega vložka RTV SLO.
Obseg obveznosti in način njihove izpolnitve se podrobneje
določita s pogodbo o sofinanciranju, ki jo RTV SLO sklene
s prijaviteljem izbranega projekta na podlagi odločbe o izbiri
projekta v sofinanciranje, ki jo izda RTV SLO.
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Če se generalni direktor RTV SLO ne strinja z mnenji in
ocenami strokovne komisije o sofinanciranju projektov, lahko
sprejme odločitev, ki ne sledi mnenjem in ocenam strokovne
komisije. V tem primeru mora generalni direktor razloge za
takšno odločitev obrazložiti. Obrazložitev mora generalni direktor RTV SLO nemudoma posredovati programskemu svetu
RTV SLO, ki mora na prvi naslednji seji o tem sprejeti mnenje.
Posredovanje obrazložitve razlogov iz prejšnjega stavka ne
zadrži odločitve generalnega direktorja.
RTV SLO ne sme sprejeti v sofinanciranje projekta, ki
ni pri ocenjevanju pri strokovni komisiji dosegel minimalnega predpisanega skupnega števila točk. Če več predlaganih
projektov presega minimalno predpisano število točk, RTV
SLO izbere tiste, ki so ocenjeni najvišje, ima pa RTV SLO tudi
pravico ne izbrati nobenega projekta, za kar mora generalni
direktor podati utemeljeno obrazložitev.
VI. ODLOČBA O IZBIRI
45. člen
Na podlagi končnega predloga strokovne komisije generalni direktor RTV SLO izda o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na
razpis, posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi koprodukcijske udeležbe RTV SLO ter o oblikah in višini finančnega
koprodukcijskega vložka RTV SLO ali o zavrnitvi koprodukcijske udeležbe RTV SLO pri prijavljenem slovenskem AV delu.
Generalni direktor RTV SLO ne izda odločbe, če se ugotovi,
da je v postopku prišlo do bistvenih kršitev postopka, očitne kršitve
kriterijev vrednotenja in ocenjevanja ali predlogov, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa. Generalni direktor RTV SLO v tem
primeru zahteva odpravo napak ali/in ponovno ocenjevanje.
46. člen
RTV SLO sofinancira projekte največ do 80 odstotkov
vseh izkazanih upravičenih stroškov oziroma do najvišjega
zneska, določenega v besedilu razpisa.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena RTV
SLO sofinancira projekte največ do odstotka, ki ga v finančni
konstrukciji glede na celotno predračunsko vrednost projekta
ne krijejo že drugi sofinancerji in koproducenti.
47. člen
Zoper sklep o zavrženju in odločbo RTV SLO ima prijavitelj pravico do pritožbe v roku 15 dni od dneva njene vročitve.
O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za kulturo.
Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri RTV SLO.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb s prijavitelji izbranih
projektov za sofinanciranje.
Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje
vlog in pogoji razpisa.
48. člen
Dokončne odločbe iz prejšnjega člena so podlaga za
sklepanje pogodb o sofinanciranju.
Pri pogodbah o sofinanciranju zastopa RTV SLO generalni direktor.
49. člen
RTV SLO na svojih spletnih straneh redno objavlja rezultate razpisov. Rezultati se objavijo po vsakem sprejetju ali zavrnitvi koprodukcijske udeležbe RTV SLO s strani generalnega
direktorja RTV SLO.
Objava rezultatov vsebuje najmanj:
– navedbo razpisa in finančnih sredstev, ki so na razpisu
namenjena za koprodukcijsko sodelovanje RTV SLO,
– navedbo prijaviteljev in naslovov projektov, pri katerih
bo RTV SLO sodelovala kot koproducent, in pri katerih je koprodukcijsko sodelovanje zavrnjeno,
– celotno predračunsko vrednost posameznega projekta
in vrednost koprodukcijske udeležbe RTV SLO,
– navedbo zavrženih vlog in njihovih prijaviteljev.
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VII. POGODBA O SOFINANCIRANJU
(KOPRODUKCIJSKA POGODBA)
IN NADZOR NAD IZVAJANJEM PROJEKTA
50. člen
Na podlagi dokončne odločbe iz 45. člena tega pravilnika
se sklene pogodba, s katero se uredijo medsebojne pravice
in obveznosti RTV SLO in prijavitelja, katerega projekt je bil
sprejet v sofinanciranje (v nadaljnjem besedilu: pogodba o
sofinanciranju ali koprodukcijska pogodba).
Pred sklenitvijo koprodukcijske pogodbe lahko RTV SLO
povabi izbranega prijavitelja projekta na uskladitev tistih določb
pogodbe, ki jih je treba prilagoditi posebnostim posameznega
projekta. O usklajevanju se sestavi zapisnik.
Na podlagi zapisnika iz prejšnjega odstavka tega člena,
RTV SLO pisno pozove izbranega prijavitelja k sklenitvi koprodukcijske pogodbe. Če se izbrani prijavitelj projekta v roku
15 dni po vročitvi poziva ne odzove na poziv, oziroma če v
tem roku roku ne sklene predlagane pogodbe, se šteje, da je
odstopil od sofinanciranja projekta, da pogodba ni sklenjena in
da je RTV SLO prosta obveznosti, ki bi zanjo izhajale iz odločbe o sofinanciranju, na kar mora biti izbrani prijavitelj v pozivu
predhodno opozorjen. Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša, če izbrani prijavitelj RTV SLO pisno sporoči objektivne in
utemeljene razloge za podaljšanje roka.
51. člen
Pogodba mora vsebovati najmanj naslednje sestavine:
– pogodbene stranke (naziv oziroma ime, naslov, davčna
številka, številka transakcijskega računa in zastopnika izvajalca);
– predmet pogodbe;
– opredelitev vseh koproducentov, ki z vložki sodelujejo
pri realizaciji filma;
– določitev glavnega koproducenta (koproducent, ki izkazuje največji koprodukcijski vložek);
– opredelitev drugih morebitnih vlagateljev v projekt
(sponzorji, donatorji, domači in tuji javni financerji itd.) ter vrste
in višine njihovih vložkov;
– določitev morebitnega izvršnega producenta ter njegovih pravic in obveznosti;
– obseg, roke in način zagotavljanja sredstev RTV SLO;
– vrednost projekta in višino dodeljenih sredstev s strani
RTV SLO;
– določbo o finančni udeležbi vseh koproducentov, vključno RTV SLO;
– terminski plan porabe sredstev;
– rok, do katerega lahko izbrani prijavitelj črpa sredstva;
– navedbo dokazil in elementov zahtevka za izplačilo
dodeljenih sredstev;
– skrbnike pogodb vseh pogodbenih strank;
– določbo o obveznosti poročanja o izvedbi projekta,
obveznosti poročila o poteku in rezultatih porabe dodeljenih
sredstev oziroma najmanj zaključnega poročila;
– določbo, da mora izbrani prijavitelj sproti obveščati RTV
SLO o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih
obveznosti;
– določbo o dolžnosti sodelovanja izbranega prijavitelja
(izbrani prijavitelj se je dolžan odzivati na poziv RTV SLO po
posredovanju dokumentacije in pojasnilih, vezanih na izvedbo
projekta);
– pravico RTV SLO, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo sredstev;
– določbo o obveznosti producenta, da arhirivira projektno
obračunsko dokumentacijo za čas, določen v pogodbi (najmanj
10 let);
– določbo, da mora izbrani prijavitelj ob nenamenski porabi dodeljenih sredstev ali ob neizpolnitvi predmeta pogodbe
že izplačana sredstva vrniti RTV SLO, skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi;
– določbe o sankcijah zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti;
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– določbo o urejenosti avtorskih in sorodnih pravic na
filmu – o prenosu materialnih avtorskih pravic na producenta;
– določbe o izvajanju promocije in distribucije filma v
kinematografih;
– obveznost predložitve pogodb z distributerji, prodajnimi
agenti in kinematografi, ki jih sklene producent za namene
promocije in distribucije filma;
– določbo, da morajo prijavitelji projekte, ki so sprejeti v
sofinanciranje, zaključiti najkasneje v dveh letih od podpisa
pogodbe o sofinanciranju;
– opredelitev vseh drugih morebitnih vlagateljev v projekt
(sponzorji, donatorji, domači in tuji javni financerji itd.) ter vrste
in višine njihovih vložkov;
– določilo, da bo prijavitelj najkasneje v roku 15 dni seznanil RTV SLO s pristopom morebitnega novega vlagatelja
v projekt in predloži RTV SLO z njim sklenjeno pogodbo ter
določilo, da v primeru odstopanja od finančne konstrukcije
projekta prijavitelj pristopi k spremembam ali prilagoditvam
pogodbe z RTV SLO;
– določilo, da pogodba z novim vlagateljem v projekt ne
sme biti v nasprotju s tem pravilnikom in določili koprodukcijske
pogodbe, sklenjene z RTV SLO, saj to pomeni bistveno kršitev
pogodbenih obveznosti in pravico RTV SLO, da odstopi od koprodukcijske pogodbe in zahteva vračilo vseh vloženih sredstev
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, razen če se stranki
ne dogovorita drugače;
– določilo o ugotavljanju in določanju končnih deležev
na projektu;
– dogovor o medsebojnem izvrševanju pravic in obveznosti iz naslova sodelovanja pri koprodukcijskem projektu (zlasti
o spremljanju prihodkov in načinu delitve prihodkov iz naslova
koriščenja filma);
– dogovor o izvajanju pravic in obveznosti iz naslova promocije, distribucije in drugih vrst koriščenja koprodukcijskega
projekta;
– sporazum o izvajanju vrst materialnih pravic po Zakonu
o avtorski in sorodnih pravicah in izvrševanju pravic in obveznosti do soavtorjev in avtorjev prispevkov;
– sporazum o zagotovitvi obveznih garancij in zavarovanj
vrst rizikov pri realizaciji projekta ter glede varnosti in zdravja
pri delu;
– določilo, da se po dokončanju izvede revizija projekta v
skladu z ZSFCJA in določilo o načinu izvedbe revizije;
– določilo, da se vsakemu koproducentu zagotavlja solastništvo izvirnega originala slike in zvoka in da bo ta original
shranjen pri glavnemu koproducentu, ki izkazuje večinski delež
vložka v koprodukcijski projekt, ta pa ostalim koproducentom
zagotavlja prost dostop do izvirnega originala;
– določilo, da se RTV SLO zagotovi pravica do intermediata ali do drugega nosilca slike in zvoka, ki se določi s pogodbo
in ki omogoča reprodukcijo izvirnika;
– pravico RTV SLO, da je s polnim uradnim nazivom in
grafično obliko naziva navedena kot koproducent pri projektu
na izvirniku (zlasti filmski napisi) in vseh njegovih reprodukcijah,
pri promociji projekta (npr. oglaševanje projekta, predstavitveno
gradivo) ter distribuciji in drugih načinih koriščenja projekta;
– določilo o prenosu pravic televizijskega, kabelskega,
satelitskega in spletnega predvajanja ter drugih materialnih
pravic na RTV SLO ter določilo, da prijavitelj zagotavlja, da
RTV SLO pridobi pravice iz te alineje najkasneje po enem
letu od zaključka rednega kinematografskega predvajanja v
Republiki Sloveniji;
– protikorupcijsko klavzulo;
– podpis in datum podpisa pogodbenih strank.
Glede na posebnosti predmeta pogodbe lahko pogodba
vsebuje tudi druge sestavine.
52. člen
Izplačila na podlagi sklenjene pogodbe med RTV SLO in
izbranim prijaviteljem se, če s pogodbo ni drugače določeno,
opravijo po obrokih.
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Število obrokov, višina posameznega obroka, roki in pogoji za izplačilo obrokov se določijo s pogodbo med RTV SLO
in izbranim prijaviteljem projekta in morajo praviloma upoštevati
posebnosti posameznega projekta, faze realizacije projekta,
čas trajanja in terminski načrt realizacije projekta.
Prvi obrok je lahko izplačan šele po podpisu pogodbe in
predložitvi listine o zavarovanju za kvalitetno izvedbo sofinanciranega projekta v višini zneska, ki je določen s pogodbo, ter
po predložitvi dokazil o zaključeni finančni konstrukciji sofinanciranega projekta.
53. člen
Izbrani prijavitelj projekta mora obračun za posamezni
obrok predložiti RTV SLO najkasneje 10 dni po izvedeni fazi
realizacije, če ni s pogodbo drugače dogovorjeno.
RTV SLO lahko izplača posamezni obrok le, če je izbrani
izvajalec do zahtevka za izplačilo obroka izpolnil vse svoje
pogodbene obveznosti, ki jih je moral izpolniti za izplačilo posameznega obroka.
54. člen
RTV SLO lahko izplača izbranemu prijavitelju le toliko
sredstev, za kolikor je izbrani prijavitelj izkazal upravičenih
stroškov, nastalih pri aktivnostih, ki so v neposredni zvezi s
sofinanciranim projektom po pogodbi.
Vrsto in vsebino upravičenih stroškov projektov, ki jih
lahko sofinancira RTV SLO, ter pogoje za priznavanje njihove
upravičenosti in njihovo izkazovanje ureja priloga, ki je sestavni
del tega pravilnika.
55. člen
Posamezne postavke znotraj posameznih sklopov predračuna lahko izbrani prijavitelji projektov spreminjajo le s
predhodnim soglasjem RTV SLO kot koproducenta.
56. člen
Skrbniki pogodb so odgovorni za spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti in namensko porabo sredstev.
Izbrani prijavitelj projekta je dolžan v osmih dneh obvestiti
RTV SLO o spremembah, ki utegnejo vplivati na izpolnitev
njegovih obveznosti, določenih v pogodbi. Na podlagi obvestila
lahko RTV SLO sklene z izbranim prijaviteljem projekta dodatek
k pogodbi ali odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev že izplačanih sredstev s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi.
RTV SLO ima pravico in dolžnost, da izvedbo projekta v
vseh fazah vsebinsko in finančno nadzira.
RTV SLO ima pravico do vpogleda v celotno dokumentacijo koprodukcijskega projekta (npr. pogodbe z avtorji, dokazila
o izplačilih honorarjev, pogodbe z drugimi sofinancerji in koproducenti, obračunska dokumentacija, dokazila o kritju oziroma
izplačilih posameznih stroškov filma ipd.).
57. člen
RTV SLO lahko odstopi od pogodbe, če:
– izbrani prijavitelj projekta ni porabil sredstev skladno z
namenom, določenim v pogodbi;
– izbrani prijavitelj projekta ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti;
– izbrani prijavitelj projekta RTV SLO ne obvesti o razlogih
prekinitve ali spremembah poteka izvajanja sofinanciranega
projekta ali ne omogoči RTV SLO celovitega vpogleda v dokumentacijo koprodukcijskega projekta;
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– RTV SLO ob nadzoru sofinanciranega projekta ugotovi, da izbrani prijavitelj projekta dodeljena sredstva uporablja
negospodarno, nepregledno oziroma v nasprotju z namensko
porabo sredstev, določeno s predračunom sofinanciranega
projekta;
– RTV SLO ugotovi, da obračunska dokumentacija, ki
jo izbrani prijavitelj projekta predloži, vsebinsko ne ustreza
finančnemu načrtu projekta, razen če je RTV SLO k spremembi
finančnega načrta dala pisno soglasje;
– se izkaže, da sredstva za projekt, ki bi jih moral zagotoviti izbrani prijavitelj projekta, niso v celoti zagotovljena oziroma
plačilo stroškov projekta ne poteka v skladu s predloženo obračunsko dokumentacijo;
– film ni končan v roku, dogovorjenim s pogodbo, in se pogodbene stranke pred iztekom roka niso dogovorile drugače;
– v drugih primerih, če tako določa pogodba o sofinanciranju projekta.
Če RTV SLO odstopi od pogodbe iz razlogov, navedenih
v prejšnjem odstavku tega člena, mora izbrani prijavitelj RTV
SLO vrniti že izplačana sredstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
58. člen
Če RTV SLO odstopi od pogodbe o sofinanciranju projekta z izbranim prijaviteljem projekta iz razlogov, navedenih v
57. členu tega pravilnika, in ob tem oceni, da je glede na fazo
realizacije smotrno projekt dokončati, se lahko RTV SLO in
izbrani prijavitelj s pogodbo dogovorita o prenosu materialnih
avtorskih pravic in izročitvi vseh materialnih sredstev in materialov, ki so bili do prekinitve pogodbe izdelani ali pridobljeni
za projekt, novemu producentu, s katerim RTV SLO podpiše
pogodbo o nadaljevanju realizacije in dokončanju projekta.
59. člen
Za vsak zaključen projekt, pri katerem vrednost sofinanciranja presega 20.000 eurov, mora biti v šestih mesecih od
zaključenega projekta izvedena in RTV SLO predložena revizija, ki jo opravi pooblaščena revizijska družba. RTV SLO krije
stroške revizije v skladu s svojim koprodukcijskim deležem na
projektu.
Če za isti projekt opravi revizijo SFC, mora prijavitelj najkasneje v petnajstih dneh po dokončanju revizije dostaviti RTV
SLO en izvod opravljene revizije in jo seznaniti s posameznimi
revizijskimi razkritji. RTV SLO si pridrži pravico, da od prijavitelja po potrebi zahteva predložitev dodatnih pojasnil v zvezi s
porabo sredstev.
Kršitev določb prejšnjega odstavka pomeni hujšo kršitev
obveznosti prijavitelja, katere posledica je vrnitev vseh že izplačanih sredstev za izvedbo projekta, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, za katerega bi morala biti izvedena revizija.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
60. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 12. decembra 2011
mag. Marko Filli l.r.
generalni direktor RTV SLO
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PRILOGA – UPRAVIČENI STROŠKI SOFINANCIRANJA PROJEKTOV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V tej prilogi so določeni vrsta in vsebina upravičenih stroškov projektov, ki jih lahko sofinancira Radiotelevizija Slovenija (v
nadaljnjem besedilu: RTV SLO), ter pogoji za priznavanje njihove upravičenosti in njihovo izkazovanje.
2. člen
Izraza, uporabljena v tej prilogi, imata naslednji pomen:
1. Obračun stroškov – preglednica, iz katere so v okviru posameznih skupin stroškov in tranš razvidni uveljavljani upravičeni
stroški po posameznih računih, pogodbah in obračunih ter datumi plačil računov in izplačil po avtorskih in podjemnih pogodbah.
2. Obračunska dokumentacija – zbir verodostojnih knjigovodskih listin (računov, pogodb, obračunov itd.), izpisov iz poslovnih
knjig producenta ter dokazil o plačilu računov in izplačilih po avtorskih, podjemnih ter drugih pogodbah.
3. Prejemnik sredstev – na podlagi pravilnika upravičena oseba oziroma producent, ki v postopku javnega razpisa prejme
sredstva RTV SLO.
3. člen
Upravičeni stroški projekta so stroški, nastali pri aktivnostih, ki so v celoti ali delno v neposredni zvezi s projektom, sprejetim
v sofinanciranje, so v skladu s predmetom in namenom razpisa ter niso sofinancirani iz drugih virov.
Upravičeni stroški sofinanciranja projekta se nanašajo na naslednje vrste neposrednih stroškov: stroške dela (vključno z
avtorstvom), stroške storitev zunanjih izvajalcev, stroške materiala, ki je potreben za produkcijo filma, ter režijske stroške.
Upravičeni stroški po posameznih vsebinskih skupinah so zlasti:
– neposredni stroški ureditve pravic in opravljenega dela na scenariju;
– neposredni stroški honorarjev članov izvajalske ekipe (igralcev in drugih nastopajočih oziroma njihovih skrbnikov) in ostale
filmske ekipe;
– neposredni stroški dela producenta (te stroške RTV SLO prizna kot koprodukcijski delež producenta, niso pa predmet
finančnega izplačila RTV SLO);
– neposredni stroški izbora potencialne izvajalske ekipe (igralcev in drugih nastopajočih);
– neposredni stroški scenografije in rekvizitov (vključno s stroški lokacij snemanja);
– neposredni stroški kostumografije;
– neposredni stroški maske;
– neposredni stroški filmske tehnike, storitev in opreme;
– neposredni stroški filmskega traku, drugih avdio-video nosilcev in obdelave;
– neposredni tehnični in izvedbeni stroški;
– neposredni stroški prehrane in prenočitev članov ekipe;
– neposredni stroški prevozov;
– neposredni stroški zavarovanj (te stroške RTV SLO prizna kot koprodukcijski delež producenta, niso pa predmet finančnega
izplačila RTV SLO);
– neposredni režijski stroški (te stroške RTV SLO prizna kot koprodukcijski delež producenta, niso pa predmet finančnega
izplačila RTV SLO).
4. člen
Pogoji za priznanje upravičenosti stroškov so, da so stroški:
– navedeni v predračunu projekta in opredeljeni s to prilogo k pravilniku kot upravičeni;
– nujno potrebni in so v celoti ali delno nastali izključno zaradi izvajanja projekta (t.i. neposredni stroški);
– dejansko nastali na podlagi opravljenega dela, dobavljenega materiala in opravljenih storitev;
– pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti;
– izkazani z verodostojnimi listinami.
Stroški morajo temeljiti na listinah, ki jih kot verodostojne opredeljujejo zakon in drugi predpisi (kot so npr. računi; pogodbe;
naročilnice; napotnice študentskega servisa (skupaj z računom študentskega servisa za opravljeno delo študenta); bančne garancije; zavarovalne police; dokazila o udeležbi; ali druge listine enake dokazne vrednosti) ter biti izkazani z dokazili o izvršenih
plačilih. Kot dokazila o izvršenih plačilih se upoštevajo verodostojne listine, za katere tako določajo zakon in predpisi. Iz dokazil o
nastalih stroških morata biti razvidna vrsta in vrednost opravljenega dela ali dobavljenega materiala oziroma opravljenih storitev.
RTV SLO sofinancira le upravičene stroške, ki so nastali od dneva objave razpisa naprej, razen stroškov ureditve avtorskih
pravic, ki so lahko sofinancirani tudi, če so nastali do največ enega leta pred dnevom objave razpisa.
Pogoj za priznanje upravičenosti nastanka in izplačila avtorskih honorarjev so skladno s predpisi sklenjene avtorske pogodbe
oziroma pogodbe o filmski produkciji, iz katerih izhaja, da so soavtorji filma oziroma avdiovizualnega dela, avtorji prispevkov ter
izvajalci na producenta prenesli materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja na delu, njegovem prevodu, njegovih avdiovizualnih predelavah ali pri tem delu nastalih fotografijah. S pogodbo mora biti urejen prenos tistih avtorskih pravic in drugih pravic
avtorja, ki so nujno potrebne za nemoteno realizacijo in eksploatacijo projekta, pri čemer mora biti s pogodbo določena tudi višina
plačila honorarja posameznemu soavtorju, avtorju prispevka ali izvajalcu.
Stroški oziroma izdatki morajo biti evidentirani za vsak projekt posebej v poslovnih knjigah producenta na posebnem stroškovnem mestu. Na vseh listinah je treba navesti naziv stroškovnega mesta, na katerem so evidentirani stroški v poslovnih knjigah
producenta.
Kot upravičeni stroški se priznajo vrednosti stroškov, ki so izkazane na računu, vendar brez obračunanega davka na dodano
vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV). Upošteva se t.i. neto vrednost računa, razen v primeru, ko producent ne more odbiti celotnega
DDV oziroma le ta ni v celoti povračljiv. V tem primeru se kot strošek prizna tudi del DDV, katerega si producent ne more povrniti.
Če se uveljavlja povračilo vhodnega DDV, mora biti najkasneje k prvemu obračunu stroškov priložena izjava odgovorne osebe,
po katerem členu zakona, ki ureja DDV, končni prejemnik ni upravičen do njegovega povračila. Če se uveljavlja povračilo le dela
vhodnega DDV, mora biti v izjavi opredeljen tudi odbitni delež DDV.
Izdatki, navedeni v predračunih, ki niso dejansko nastali in niso evidentirani v poslovnih knjigah producenta na posebnem
stroškovnem mestu, se ne priznajo kot upravičeni stroški.
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Če producent uveljavlja stroške za blago in storitve pravnih oseb, ki so povezane osebe, se priznavajo stroški na enak način,
kot se priznavajo producentom.
Če RTV SLO ne sofinancira stroškov, ki so opredeljeni kot upravičeni, oziroma jih sofinancira le do določene višine, mora
producentu podati ustrezno utemeljitev.
5. člen
Producent mora pred izplačilom posamične tranše, razen pred izplačilom avansa, predložiti specificirano poročilo po skupinah
stroškov in posameznih stroških o vseh stroških projekta, nastalih do posameznega izplačila, skupaj z dokazili o nastalih stroških
in izvršenih plačilih, s katerimi producent glede na zapadlost poslovnih dogodkov že razpolaga.
6. člen
Neupravičenih stroškov projekta RTV SLO ne sofinancira. To so zlasti naslednji stroški:
– stroški, ki niso v neposredni povezavi s projektom;
– izdatki za nakup, gradnjo in adaptacijo zgradb, ki niso usklajeni s scenografijo;
– izdatki za nakup filmske tehnike in ostale opreme, pisarniškega pohištva in prevoznih sredstev, razen če gre za elemente
scenografije oziroma za rekvizite;
– stroški amortizacije zgradb in opreme;
– DDV, razen v delu, za katerega producent ni upravičen do povračila DDV;
– stroški zamudnih obresti zaradi nepravočasnega poravnavanja producentovih obveznosti;
– denarne kazni, penali, varščine in stroški sodnih postopkov;
– stroški, ki so že financirani iz drugih sredstev ali virov ter stroški, ki so že bili producentu sofinancirani za isti projekt v predhodnih fazah (npr. razvoj filmskega projekta ali scenarija) ali v okviru drugega sofinanciranega projekta.
UPRAVIČENI STROŠKI PO POSAMEZNIH SKUPINAH
7. člen
(Stroški ureditve pravic in opravljenega dela na scenariju)
Upravičeni stroški ureditve pravic in opravljenega dela na scenariju se nanašajo na ureditev pravic, zlasti za predlogo in
scenarij, ter na delo, ki je opravljeno v neposredni zvezi s scenarijem (kot npr.: honorar pisca scenarija/treatmenta/sinopsisa,
koscenaristov, »script doctorja«, dramaturga, avtorja dialogov; prevodi scenarija/treatmenta/sinopsisa itd.). Prav tako se ti stroški
nanašajo na ureditev pravic za uporabo drugih avtorskih in sorodnih del.
8. člen
(Stroški honorarjev članov izvajalske ekipe (igralcev in drugih nastopajočih oziroma njihovih zakonitih zastopnikov ali skrbnikov)
in filmske ekipe)
Upravičeni stroški honorarjev članov izvajalske ekipe (igralcev in drugih nastopajočih oziroma njihovih skrbnikov) in filmske
ekipe so stroški izplačanih nadomestil za delo članov filmske ekipe ter stroški izplačanih nadomestil igralcem in drugim nastopajočim oziroma njihovim zakonitim zastopnikom ali skrbnikom.
9. člen
(Stroški dela producenta)
Upravičeni stroški dela producenta so stroški izplačanih nadomestil za delo producenta, kar vključuje tudi neposredne stroške
plačil zaposlenih pri producentu, ki delajo neposredno na projektu. Pogoj za priznavanje upravičenosti stroškov plač zaposlenih
pri producentu so sklenjene pogodbe o zaposlitvi in izjava producenta o njihovi vključitvi v neposredno delo na projektu. RTV SLO
lahko stroške dela producenta prizna največ do višine 3 % zneska sofinanciranja projekta.
10. člen
(Stroški izbora potencialne izvajalske ekipe (igralcev in drugih nastopajočih))
Upravičeni stroški izbora potencialne izvajalske ekipe (igralcev in drugih nastopajočih) so zlasti:
– stroški avdicij in zasedbe vlog;
– stroški izvedbe predintervjujev;
– stroški izvedbe poskusnih snemanj.
11. člen
(Stroški scenografije in rekvizitov (vključno s stroški lokacij snemanja))
Upravičeni stroški scenografije in rekvizitov so zlasti:
– stroški nakupa scenskih elementov;
– stroški porabljenega materiala, blaga in storitev pri izdelavi scenskih elementov in rekvizitov;
– stroški najema scenskih elementov in rekvizitov;
– stroški posebnih učinkov (materiali in izvedba);
– stroški čiščenja scenografije in rekvizitov;
– stroški lokacij snemanja (kot npr.: stroški najema studia; stroški najema lokacij za snemanje in pripadajoči obratovalni stroški;
stroški cestninskih zapor; stroški varovanja oseb, scenografije in tehničnih sredstev v skladu z varnostnim elaboratom in zakoni, ki
urejajo to področje; stroški pridobivanja dovoljenj za snemanja in uporabo javnih površin; takse; stroški čiščenja; stroški objave v
medijih; stroški javnega vodovoda in razsvetljave ter odvoza smeti; odškodnine; stroški adaptacij snemalnih mest, poravnave škod
in poškodb; vzpostavitve snemalnih mest oziroma lokacij v prvotno stanje; stroški postavitve mobilnih sanitarij; stroški gasilcev;
stroški posebnih asistenc itd.).
12. člen
(Stroški kostumov)
Upravičeni stroški priprave oziroma izdelave kostumov so zlasti:
– stroški nakupa in predelave kostumov;
– stroški porabljenega materiala, blaga in storitev pri pripravi oziroma izdelavi kostumov;
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– stroški najema kostumov;
– stroški čiščenja kostumov.
13. člen
(Stroški maske)
Upravičeni stroški oblikovanja in izdelave maske so zlasti:
– stroški porabljenega materiala, blaga in storitev pri oblikovanju in izdelavi maske;
– stroški frizerskih storitev ter nakupa materiala, potrebnega za izdelavo frizure;
– stroški posebnih maskerskih efektov.
14. člen
(Stroški filmske tehnike, storitev in opreme)
Upravičeni stroški filmske tehnike, storitev in opreme so zlasti:
– stroški najemnin filmske tehnike in storitev (snemalne, tonske, scenske, svetlobne ter postprodukcijske) ter izdatki za nabavo
potrošnega in drobnega materiala za delovanje filmske tehnike;
– izdatki za najem in delovanje opreme, ki je nujno potrebna za delovanje filmske tehnike (agregati, grelci in podobno);
– obratovalni stroški najema studiev, produkcijskih in postprodukcijskih prostorov,
– stroški najema posebnih vozil (kot npr. dvigala), helikopterjev in letal ter ostale mehanizacije, potrebne za izvedbo projekta.
15. člen
(Stroški filmskega traku, drugih avdio-video nosilcev in obdelave)
Upravičeni stroški filmskega traku ali ostalih nosilcev slike in zvoka ter obdelave so zlasti stroški nabave filmskega traku in/ali
ostalih nosilcev slike ali zvoka, fotografskih nosilcev slike ali zvoka; stroški nakupa licenc/pravic (kot npr. Dolby in podobno); ter
stroški opravljenih storitev za obdelavo filmskega traku in/ali drugih avdio-video nosilcev, in sicer do končnega formata, ki omogoča
javno kinematografsko predvajanje.
16. člen
(Stroški tehničnih in izvedbenih storitev)
Upravičeni stroški tehničnih in izvedbenih storitev so zlasti:
– stroški izdelave varnostnega elaborata;
– stroški najema telekomunikacijskih storitev, opreme in osebja, potrebni za tehnično izvedbo sofinanciranega projekta (kot
npr. radijska postaja; najem storitev mobilnega operaterja itd.).
17. člen
(Stroški prehrane in prenočitev članov ekipe)
Upravičeni stroški prehrane in prenočitev članov ekipe so:
– povračila stroškov za prehrano (hrano in brezalkoholno pijačo) za člane ekipe za čas dela na projektu;
– povračila stroškov za prenočevanje za člane ekipe v času dela na projektu.
18. člen
(Drugi stroški prevozov in potni stroški)
Upravičeni stroški prevozov in potnih stroškov so:
– stroški organiziranih prevozov skupin oseb;
– stroški organiziranih prevozov opreme, rekvizitov, scenografije in drugega;
– stroški kilometrine za vožnje z lastnimi, najetimi ali službenimi vozili za namene izvajanja projekta;
– stroški najema vozil;
– povračila potnih stroškov za dnevnice in stroške prenočevanja za člane ekipe v Republiki Sloveniji in tujini.
19. člen
(Stroški zavarovanj)
Upravičeni stroški zavarovanja so zlasti:
– stroški pridobitve garancije za dobro izvedbo posla ali stroški pridobitve drugega primerljivega sredstva zavarovanja;
– stroški zavarovanja (plačila zavarovalnih premij) vseh oseb (nezgodno), ki sodelujejo pri realizaciji projekta (filma);
– stroški zavarovanja scenografije (skupaj z vključenimi objekti) in vrednejših rekvizitov;
– stroški zavarovanja tehnike (npr. tehnike Filmskega studia Viba film Ljubljana pod pogoji, ki jih opredeli Viba film);
– stroški zavarovanja celotnega filmskega materiala v fazi snemanja projekta in laboratorijske obdelave;
– stroški zavarovanja proti tretji osebi.
Stroške zavarovanja RTV SLO prizna kot koprodukcijski delež producenta, niso pa ti stroški predmet finančnega izplačila
RTV SLO.
20. člen
(Režijski stroški)
Režijski so vsi tisti stroški, ki jih producent ne more v celoti neposredno pripisati posameznemu projektu, ker je samo del
stroškov nastal zaradi njegovega izvajanja. To so zlasti: stroški komunikacijskih in poštnih storitev; stroški elektrike, ogrevanja,
čiščenja, vzdrževanja in upravljanja registriranega poslovnega prostora; stroški najema pisarniških prostorov, potrebnih za realizacijo projekta; stroški pisarniškega materiala in drobnega inventarja; stroški tiskanja (kartuše, tonerji in podobno) in fotokopiranja;
stroški računovodskih storitev; stroški svetovalnih storitev s finančnega, pravnega in davčnega področja; obresti za posojila, če je
posojilo v neposredni zvezi s sofinanciranim projektom; stroški reprezentance; ter drugi režijski stroški, ki se nanašajo na izvajanje
enega ali več projektov oziroma dejavnosti producenta.
RTV SLO prizna v zvezi s projektom nastale režijske stroške največ do višine 3 % zneska sofinanciranja projekta kot koprodukcijski delež producenta, niso pa ti stroški predmet finančnega izplačila RTV SLO.
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OBČINE
BELTINCI
4438.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Občine Beltinci

Na podlagi 11., 57., 61.a in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09 in 80/10 – ZUPUDPP; 106/10 popr. in 43/11 – ZKZ-C)
in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10)
ter 30. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09)
župan Občine Beltinci izdaja

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje Občine Beltinci
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom župan Občine Beltinci določa način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Občine Beltinci.
(2) Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(3) Prostorski akt, katerega se s tem postopkom spreminja in dopolnjuje, je bil sprejet z Odlokom o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci (Uradni list
RS, št. 40/01, 41/03), kateri je bil izdelan po določilih Zakona o
urejanju prostora (ZUreP-1).
(4) Ob uveljavitvi novega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Beltinci bodo preklicana tista določila sedaj veljavnega
odloka, ki se bodo na novo definirala.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb
in dopolnitev PUP)
(1) V veljavi je prostorski akt Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci (Uradni list RS,
št. 40/01, 41/03).
Predmetni odlok v nekaterih členih sicer dovoljuje gradnjo
infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav v posameznih območjih, v nekaterih pa ne. Za izvedbo projekta Oskrba s pitno
vodo Pomurja – sistem B na območju Občine Beltinci pa je
potrebno zagotoviti možnost gradnje tudi na drugih območjih,
kjer odlok tako natančno ne določa vsega, kar je potrebno za
realizacijo projekta. Zato se veljavni prostorski akt spremeni
in dopolni.
(2) Vodooskrba Pomurja in varovanje vodnih virov Pomurja se zaradi pomembnosti, zahtevnosti in kompleksnosti uvršča
med prioritetne naloge v programu izvajanja nacionalnih projektov državne infrastrukture, projekt pa je tudi med tistimi, ki jih
bo predvidoma delno financirala Evropska unija iz kohezijskih
skladov. Osnovni cilj vodooskrbe Pomurja je zagotoviti kakovostno in stalno oskrbo s pitno vodo v vseh občinah Pomurja,
z manjšim številom zajetij in vključitvijo novih ključnih zajetij
Vučje vasi in Dokležovja.
(3) Izdelana je strokovna podlaga za prostorsko preveritev
načrtovanih objektov in naprav za povečanje izdatnosti vodnih
virov v Krogu in Hraščici. Naloga dodatno zajema prostorsko
preveritev objektov in naprav tudi za drugo območje novih

vodnih virov v bližini Vučje vasi in Dokležovja, ki nekatere ležijo tudi izven Občine Beltinci. Lokacije so preverjene z vidika
posegov na kmetijska in gozdna zemljišča, vplivov na okolje ter
glede dostopov in navezav na obstoječo infrastrukturo. S strokovno podlago se je preverila in utemeljila umestitev posegov v
prostor, ureditev v prostoru ali sanacija degradiranih prostorov.
Določili so se tudi podrobni pogoji, ki bodo povzeti v občinskih
prostorskih načrtih.
(4) Poglavitne prostorske ureditve projekta Oskrba s pitno
vodo Pomurja – sistem B so:
– Izgradnja novih vodnih zajetij: Dokležovje (za območje
Prekmurja) in Vučja vas (za bogatitev in večanje izdatnosti
obstoječega vodnega vira v Krogu in Dokležovju),
– Razširitev obstoječih vodnih virov: Podgrad, Segovci,
Krog, Gaberje, Mota, Krajna, Lukavci in Dobrovnik ter Hodoš
in Velika Polana,
– Izgradnjo tranzitnih cevovodov do črpališč ali zajetij do
primarnega omrežja,
– Izgradnjo primarnega vodovodnega omrežja za oskrbovanje naselij,
– Izgradnjo sekundarnega vodovodnega omrežja za neposredno priključevanje uporabnikov,
– Izgradnjo črpališč, vodohranov in čistilnih naprav.
Ker je od zadnje spremembe PUP poteklo več let Občina
Beltinci želi vključiti tudi nove prostorsko ureditvene pogoje
predvsem na območju stavbnih zemljišč, ki se nanašajo na
spremembo naklona streh, višine ter gabaritov objektov in
odmikov od sosednjih mej ter možnost ureditve alternativnih
virov energije.
3. člen
(vsebina in oblika sprememb in dopolnitev PUP)
Predmet izdelave sprememb in dopolnitev PUP je omogočiti pridobitev gradbenega dovoljenja za postavitev inženirskih
in infrastrukturnih objektov, naprav ter omrežij na posameznih
območjih v Občini Beltinci. Spremembe PUP pa se tudi nanašajo na spremembo pogojev pri graditvi objektov: nakloni streh
(tudi ravne strehe), gabariti, višinske kote, odmiki od sosednjih
zemljišč in objektov, višine ograj. V določenih območjih v občini
bo potrebno na novo opredeliti namembnost zemljišč (npr. mešana dejavnost), možnost gradnje objektov sončnih elektrarn
in drugih objektov.
Spremeni se tekstualni del PUP. Grafični del ostane nespremenjen oziroma se lahko izdelajo dodatne grafične podlage.
Načrtovalec sprememb in dopolnitev PUP (ZEU-družba
za načrtovanje in inženiring d.o.o., M. Sobota) bo moral predati
pripravljavcu, to je Občini Beltinci, štiri izvode akta v analogni
obliki in en izvod v digitalni obliki.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Pri spremembi določil odloka posebne strokovne podlage
niso potrebne. Sicer pa so že izdelane idejne projektne zasnove in prostorske preverbe, ki so podlaga za pripravo občinskega prostorskega načrta ter projektne dokumentacije.
5. člen
(postopek in roki priprave sprememb in dopolnitev PUP)
V skladu z 61.a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A), (Uradni
list RS, št. 108/09) se izvede skrajšani postopek priprave sprememb in dopolnitev PUP.
Izvedejo se naslednji postopki:
Faze:
– objava sklepa župana o začetku priprave akta
– priprava osnutka prostorskega akta – odlok
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– pridobitev smernic v roku 15 dni in odločitev o CPVO
– dopolnitev osnutka akta v skladu z zahtevami iz podanih
smernic (in morebitna priprava okoljskega poročila)*
– preverba kakovosti morebitnega okoljskega poročila
(CPVO)*
– javno naznanilo s sklepom o 15-dnevni javni razgrnitvi
vsaj 7 dni pred pričetkom
– javna razgrnitev vsaj 15 dni in javna obravnava
– stališča do podanih pripomb
– pridobitev mnenj na usklajen predlog akta v roku 15 dni
– sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe akta na
okolje (CPVO)*
– obravnava in sprejem akta z odlokom na seji 0bčinskega sveta v eni obravnavi
– objava odloka v Uradnem list RS.
* pri morebitni izdelavi CPVO se postopek podaljša

Uradni list Republike Slovenije
smernice za načrtovanje. V primeru, da v 15 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo,
v tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati
vse veljavne predpise in druge pravne akte.
(8) Na usklajen predlog tega prostorskega akta morajo
nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci v 15 dneh od prejema poziva podati svoje mnenje. V primeru, da jih ne predložijo,
občina lahko nadaljuje s pripravo tega prostorskega akta.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb
in dopolnitev PUP)
Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine
Beltinci zagotovi Občina Beltinci.
8. člen

6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic
in mnenj na osnutek in predlog sprememb in dopolnitev PUP
so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami,
– Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor,
– Zavod za gozdove, Območna enota Murska Sobota,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava
Murska Sobota,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za železnice,
– Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Območna enota Murska Sobota,
– Občina Beltinci, občinska uprava,
– Plinovodi d.o.o Ljubljana,
– Petrol, Slovenska energetska družba d.d. Ljubljana,
– JKP Komuna Beltinci d.o.o.,
– Komunala, Javno podjetje, d.o.o., Murska Sobota.
(2) Pristojnost po Zakonu o varstvu okolja:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje; v
skladu z določili 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) in Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08 – ZVO-1B)
ministrstvo odloči, ali je za predmetni akt treba izvesti celovito
presojo vplivov njegove izvedbe na okolje.
(3) Drugi udeleženci:
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja,
Center za vzdrževanje omrežja Murska Sobota,
– Teleing Razkrižje d.o.o..
(4) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave
tega prostorskega akta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo
delovno področje.
(5) Nosilci urejanja prostora pri pripravi prostorskih aktov
sodelujejo tako, da:
– predložijo svoje razvojne potrebe, ki se nanašajo na
prostor;
– zagotavljajo strokovne podlage za podane razvojne
potrebe za prostorske akte s svojega delovnega področja;
– izdajajo smernice in mnenja k prostorskim aktom;
– sodelujejo v postopkih usklajevanja načrtovanih prostorskih ureditev.
(6) Nosilci urejanja prostora so pripravljavcem prostorskih
aktov na njihovo zahtevo dolžni posredovati vse razpoložljive
podatke, ki se nanašajo na prostor, ter morebitne usmeritve,
priporočila in pojasnila s svojih delovnih področij.
(7) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 15 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek tega prostorskega akta podati

(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
v svetovnem spletu na naslovu: http://www.beltinci.si ter začne
veljati z dnem objave.
Št. 350-19/2011-0101
Beltinci, dne 7. decembra 2011
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

BISTRICA OB SOTLI
4439.

Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica
ob Sotli v obdobju januar–marec 2012

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 –
ZDT-B, 127/06 – ZJPZ, 14/07 – ZSDPO, 109/08, 49/09 in 38/10
– ZUKN) in 108. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni
list RS, št. 12/09, 26/11) je župan Občine Bistrica ob Sotli dne
12. 12. 2011 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli
v obdobju januar–marec 2012
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Bistrica ob Sotli v obdobju od 1. januarja do 31. marca
2012.
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2011. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o
proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 11/11, 47/11).
Do sprejetja proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto
2012 se financiranje funkcij Občine Bistrica ob Sotli ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno
nadaljujejo na podlagi proračuna Občine Bistrica ob Sotli za
leto 2011.
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od
1. 1. 2012 do sprejetja proračuna Občine Bistrica ob Sotli za
leto 2012 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2012.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2011.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republika Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012.
Št. 410-0074/2011-1
Bistrica ob Sotli, dne 12. decembra 2011
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak l.r.

4440.

Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Bistrica ob Sotli
za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, in
79/09), 22. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča (Uradni list RS, št. 125/03, 53/04) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/09, 26/11)
je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 8. redni seji dne
6. 12. 2011 sprejel

SKLEP
o uskladitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2012
I.
Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli
v letu 2012 znaša 0,0006 EUR.

Št.

4441.

IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-009/2011-1-08
Bistrica ob Sotli, dne 6. decembra 2011
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak l.r.

Stran

13863

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene
storitve »Pomoč družini na domu« 2012

Na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06,
127/06, 8/07, 5/09) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli
(Uradni list RS, št. 12/09, 26/11) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 8. redni seji dne 6. 12. 2011 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
»Pomoč družini na domu« 2012
I.
Cena storitve Pomoč družini na domu znaša v letu
2012 15,58 EUR na efektivno uro, od tega znašajo stroški
za neposredno socialno oskrbo 13,72 EUR, stroški vodenja
pa 1,86 EUR.
II.
Občina Bistrica ob Sotli subvencionira ceno socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu iz proračunskih sredstev
uporabnikom storitve v višini 10,58 EUR na efektivno uro.
Končna cena storitve za uporabnika, zmanjšana za subvencijo občine znaša 5,00 EUR na efektivno uro.
III.
Cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času
se poveča za 40 % in znaša 21,81 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 14,81 EUR na efektivno uro, končna cena
za uporabnika znaša 7,00 EUR.
Cena ure storitve, opravljene na dan državnega praznika
ali dela prostega dne, se poveča za 50 % in znaša 23,36 EUR
na efektivno uro, subvencija občine znaša 15,86 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 7,50 EUR.
IV.
S tem sklepom preneha veljati Sklep o soglasju k ceni
socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini
Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 11/11).
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati se začne s 1. 1. 2012.
Št. 032-009/2010-2-08
Bistrica ob Sotli, dne 6. decembra 2011
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak l.r.

II.
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. januarja
2012 dalje.
III.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za
leto 2011.
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BLED
4442.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega
zemljišča v Občini Bled za leto 2012

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

Stran

13864 /
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SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča
v Občini Bled za leto 2012
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2012 znaša
0,00019030664 €.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012.
Št. 422-1/2010-27
Bled, dne 6. decembra 2011
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

BOVEC
4443.

Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec
v obdobju januar–marec 2012

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU)
in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) je
župan Občine Bovec dne 7. 12. 2011 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Bovec
v obdobju januar–marec 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Bovec (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja
do 31. marca 2012 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega
financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2011. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – TJZP, 14/07 – ZSPDPO; v nadaljevanju: ZJF)
in Odlokom o proračunu Občine Bovec za leto 2011 (Uradni
list RS, št. 13/11, dne 28. 2. 2011 in Uradni list RS, št. 55/11,
dne 8. 7. 2011).
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Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun občine za leto 2012.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu leta 2011.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvidnostno zadolži v primeru, da bo obseg prihodkov in drugih
prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega
odhodkov in drugih izdatkov, kot je omenjen v drugem odstavku
3. člena tega sklepa.
5. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Župan o sklepu obvesti občinski svet in nadzorni odbor.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012
dalje.
Št. 410/2011
Bovec, dne 7. decembra 2011
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.

BREZOVICA

2. OBSEG ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se financiranje nalog
občine ter drugih s predpisi določenih namenov nadaljuje na
podlagi proračuna občine za leto 2011 in za iste programe kot
v letu 2011.
V obdobju začasnega financiranja od 1. januarja do
31. marca 2012 se smejo porabiti sredstva do višine porabljenih sredstev (tj. realiziranih odhodkov in drugih izdatkov
proračuna občine) v enakem obdobju leta 2011.

4444.

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2012

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni
list RS, št. 104/09), 17. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Brezovica (Uradni list RS,
št. 113/03, 131/04 in 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica
na 10. redni seji dne 1. 12. 2011 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2012
1. člen
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Brezovica za leto 2012 znaša
0,0028 €.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012.

Št.

A.

I.
70

71

Št. izv.54/2011
Brezovica, dne 2. decembra 2011
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.
72

CANKOVA
4445.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Cankova v obdobju januar–marec 2012

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 99. člena Statuta
Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je župan Občine
Cankova dne 12. 12. 2011 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Cankova
v obdobju januar–marec 2012

73

74

II.
40

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Cankova (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2012 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).

41

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2011. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine
Cankova za leto 2011 (Uradni list RS, št. 7/11, 48/11 in 99/11;
v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:

42
43

III.
B.
IV.
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Stran

13865

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina
Proračun
kontov/Konto/Podkonto
januar–marec
2012
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
330.746
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
314.071
DAVČNI PRIHODKI
304.795
700 Davki na dohodek in dobiček
297.973
703 Davki na premoženje
6.287
704 Domači davki na blago in storitve
535
706 Drugi davki
0
NEDAVČNI PRIHODKI
9.276
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
1.055
711 Takse in pristojbine
174
712 Denarne kazni
0
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
1.036
714 Drugi nedavčni prihodki
7.011
KAPITALSKI PRIHODKI
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0
PREJETE DONACIJE
2.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
2.000
731 Prejete donacije iz tujine
0
TRANSFERNI PRIHODKI
14.675
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
14.675
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
314.539
TEKOČI ODHODKI
128.213
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
48.922
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
8.212
402 Izdatki za blago in storitve
70.502
403 Plačila domačih obresti
577
409 Rezerve
0
TEKOČI TRANSFERI
116.352
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
85.662
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
8.822
413 Drugi tekoči domači transferi
21.868
414 Tekoči transferi v tujino
0
INVESTICIJSKI ODHODKI
67.974
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
67.974
INVESTICIJSKI TRANSFERI
2.000
431 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
0
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
2.000
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
16.207
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
407

Stran

13866 /

Št.
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PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
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75

407
0
0
407
0
0
0
0

finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
Občina Cankova se v obdobju začasnega financiranja ne
bo zadolževala.

0

5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012
dalje.

407
0
0

Št. 410-13/2011
Cankova, dne 12. decembra 2011
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

929
929
929
15.685
–929
–16.207

8.449

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

CELJE
4446.

Odlok o turistični taksi v Mestni občini Celje

Na podlagi 19., 20. in 26. člena Zakona o spodbujanju
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 17. člena Statuta
Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97,
50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet
Mestne občine Celje na 10. seji dne 6. 12. 2011 sprejel

ODLOK
o turistični taksi v Mestni občini Celje

(posebni del proračuna)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

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

(vsebina odloka)

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega

1. člen
S tem odlokom se določi:
– namen uporabe turistične takse;
– zavezanci za plačilo turistične takse;
– višina turistične takse na območju Mestne občine Celje
(v nadaljevanju: MOC);
– postopek pobiranja in odvajanja turistične takse;
– način poročanja o prenočitvah in plačani turistični taksi;
– nadzor nad izvajanjem odloka.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo
naslednji pomen:
– »turistična taksa« je pristojbina za prenočevanje, s
katero so zavezancem za plačilo v turističnem območju na
voljo določene storitve in ugodnosti, ki se jim ob vsakokratnem
koriščenju ne zaračunavajo posebej;
– »zavezanci za plačilo turistične takse« (v nadaljevanju
tudi: turisti) so vsi državljani Republike Slovenije in tujci, ki v tu-
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rističnem območju izven svojega stalnega bivališča uporabljajo
storitve prenočevanja in za to storitev plačajo turistično takso;
– »zavezanci za pobiranje turistične takse« so pravne
osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki, zasebniki, kmetje in vse osebe, ki so registrirane za dejavnost
prenočevanja turistov;
– »nastanitveni objekt« je v skladu z ZSRT: hotel, motel,
penzion, gostišče, hotelsko in apartmajsko naselje, prenočišče,
turistični apartma, turistična kmetija, planinski dom, planinska
koča, počitniški dom, mladinski dom in drugi domovi, kamp,
soba za oddajanje, privez v turističnem pristanišču in drugi
objekti, ki so namenjena za prenočevanje;
– »turistično območje« je geografsko zaokroženo območje ene ali več občin, ki ponuja določen splet turističnih storitev
oziroma integralni turistični proizvod (od storitev prenočevanja,
prehrane, zabave, rekreacije do drugih storitev za prosti čas
in drugih storitev), zaradi katerega ga turist izbere za svoj
potovalni cilj.
(2) Drugi uporabljeni izrazi v tem odloku imajo enak pomen kot izrazi v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma (Uradni
list RS, št. 2/04, v nadaljevanju: ZSRT).
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svojega stalnega bivališča uporabljajo storitve prenočevanja
in za to storitev plačajo turistično takso.
(2) Zavezanci za plačilo turistične takse plačajo turistično
takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati so
jo dolžni tudi v primeru, ko so deležni brezplačnih storitev za
prenočevanje, razen če ta odlok ne določa drugače.
6. člen
(višina turistične takse)
(1) Na območju Mestne občine Celje se določi turistična
taksa v višini 11 točk.
(2) Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke. Vrednost točke turistične
takse določi Vlada Republike Slovenije enkrat letno na podlagi
gibanja cen življenjskih potrebščin.
7. člen
(postopek pobiranja in odvajanja turistične takse)

3. člen

(1) Zavezanci za pobiranje turistične takse morajo pobirati
turistično takso v imenu in za račun Mestne občine Celje hkrati
s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan
prenočevanja.
(2) Zavezanci za pobiranje turistične takse iz prejšnjega
odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev
za prenočevanje.

(načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja
razvoja turizma)

(oprostitev plačila turistične takse)

II. NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE
POLITIKE SPODBUJANJA RAZVOJA TURIZMA

Načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja je v pristojnosti Mestne občine Celje (v nadaljnjem besedilu: MOC).
4. člen
(namen uporabe turistične takse)
(1) Turistična taksa je namenjena za izvajanje dejavnosti
in storitev v javnem interesu.
(2) Dejavnosti in storitve, katerih izvajanje na ravni turističnega območja je v javnem interesu, so:
– Informacijsko turistična dejavnost, ki vključuje:
– informiranje turistov;
– zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev
oziroma obiskovalk (v nadaljnjem besedilu: obiskovalcev);
– ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe;
– sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb
obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom;
– urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije;
– Spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja;
– Trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega
območja;
– Razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture;
– Razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom;
– Organizacija in izvajanje prireditev;
– Ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za
pozitiven odnos do turistov in turizma;
– Druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno
nudijo turistom.
(3) Zbrana sredstva turistične takse so namenski prihodek
proračuna Mestne občine Celje.

9. člen
(1) Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna okvara ali
fotokopije potrdila ali izvedenskega mnenja pristojne komisije
o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi
članske izkaznice invalidske organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije
odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami,
– učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na
nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru
svojih rednih aktivnosti,
– dijaki in študentje v dijaških oziroma študentskih domovih,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem
obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse,
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.
(2) Turistično takso v višini 50 % plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti v kampih,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF.
IV. EVIDENCE IN MESEČNA POROČILA
10. člen

III. TURISTIČNA TAKSA

(evidenca oprostitev plačila turistične takse)

5. člen

Kolikor je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične
takse, mora biti v obrazcu 1, ki je priloga tega odloka (Mesečno
poročilo o prenočitvah in plačani turistični taksi, v nadaljevanju:
mesečno poročilo), vpisan razlog oprostitve iz 9. člena tega
odloka.

(plačilo turistične takse)
(1) Zavezanci za plačilo turistične takse so vsi državljani
Republike Slovenije in tujci, ki v turističnem območju izven
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11. člen

16. člen

(rok za nakazovanje turistične takse, mesečno poročilo)

(začetek veljavnosti odloka)

(1) Zavezanci za pobiranje turistične takse nakazujejo
pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec
na poseben račun Mestne občine Celje.
(2) Zavezanci za pobiranje turistične takse so v roku, ki
ga določa prvi odstavek, dolžni predložiti MOC in pristojnemu
davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek pobrane turistične takse.
(3) Poročilo so zavezanci za pobiranje turistične takse
dolžni oddati tudi v primeru, da niso imeli gostov na prenočevanju. V tem primeru se na poročilo pripiše, da gostov na
prenočevanju ni bilo.

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s
1. 1. 2012.

V. SPREMLJANJE, NADZOR
IN IZTERJAVA TURISTIČNE TAKSE
12. člen
(spremljanje in nadzor nad pobiranjem turistične takse)
(1) Zavezanci za pobiranje turistične takse so dolžni voditi
evidenco o turistični taksi, ki se vodi v evidenci gostov v skladu
s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. Iz evidence mora biti
poleg s predpisi o prijavi bivališča določenih podatkov razvidno
tudi število prenočitev posameznega turista.
(2) Inšpekcijski nadzor nad pobiranjem in odvajanjem
turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja Medobčinski
inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško,
Občine Štore in Občine Žalec.
13. člen
(prisilna izterjava turistične takse)
(1) Prisilno izterjavo turistične takse opravlja pristojni
davčni organ.
(2) Če zavezanci za pobiranje turistične takse ne odvedejo turistične takse v roku in na način, ki je določen v 11. členu
tega odloka, MOC sporoči pristojnemu davčnemu uradu, naj
turistično takso prisilno izterja.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo od 5.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba, ki sprejema turiste na prenočevanje, če ne:
– pobira turistične takse po prvem in drugem odstavku
7. člena tega odloka,
– nakazuje pobrane turistične takse v skladu z določbo
11. člena tega odloka,
– vodi evidence v skladu z določbo 10. in 12. člena tega
odloka.
(2) Z globo od 500 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 2.000 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik, ki
sprejema turiste na prenočevanje.
(4) Z globo od 200 EUR v se kaznujeta za prekršek iz
prvega odstavka tega člena sobodajalec in kmet, ki sprejemata
turiste na prenočevanje.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o turistični taksi v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 662916/05).

Št. 0302-9/2011
Celje, dne 6. decembra 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

4447.

Odlok o načinu izvajanja gospodarskih javnih
služb vzdrževanja javnih cest
in urejanja prometne signalizacije
ter o podelitvi koncesije teh gospodarskih
javnih služb v Mestni občini Celje

Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o cestah
(Uradni list RS, št. 109/10), drugega odstavka 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11),
Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98,
110/02 – ZGO-1, 109/10 – ZCes-1), 17. člena Statuta Mestne
občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98,
28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (Uradni list RS,
št. 29/06, 98/08, 31/10 in 53/11), Odloka o občinskih cestah in
cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje (Uradni list RS,
št. 101/11) ter Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list
RS, št. 19/10) je Mestni svet Mestne občine Celje na 10. seji
dne 6. 12. 2011 sprejel

ODLOK
o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb
vzdrževanja javnih cest in urejanja prometne
signalizacije ter o podelitvi koncesije
teh gospodarskih javnih služb
v Mestni občini Celje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se določi:
– način izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne
službe vzdrževanja javnih cest,
– način izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe urejanja prometne signalizacije ter
– način in pogoje za podelitev in izvajanje koncesije teh
javnih služb.
2. člen
(pomen izrazov)
Poleg pomenov, določenih v zakonih, odlokih ter drugih
predpisih imajo izrazi v tem odloku še naslednji pomen:
– »javna služba« sta gospodarski javni službi vzdrževanja
javnih cest in urejanja prometne signalizacije,
– »javne ceste« so (1) kategorizirane občinske javne
ceste in kolesarske poti ter (2) prometne površine, objekti in
naprave na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so v funkciji
javnih površin naselja na območju Mestne občine Celje,
– »koncedent« je Mestna občina Celje,
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– »koncesionar« je pravna ali fizična oseba, ki je v skladu
z zakonom in s tem odlokom nosilec koncesije,
– »pristojni občinski organ« je Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
3. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določi:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne
službe,
– vrsto in obseg objektov in naprav, za katere se izvaja
javna služba,
– vrsto in obseg storitev javne službe,
– pogoje za podelitev in izvajanje koncesije,
– nadzor nad izvajanjem tega odloka.
4. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe, ki niso
posebej urejena s tem odlokom se uporabljajo republiški predpisi.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
5. člen
(oblika opravljanja javne službe)
(1) Javna služba iz tega odloka se opravlja kot koncesionirana gospodarska javna služba.
(2) Koncesijo za opravljanje javne službe podeljuje Mestna občina Celje.
(3) Izbira koncesionarja za opravljanje javne službe se
opravi na podlagi javnega razpisa.
(4) Opravljanje javne službe se izvaja na celotnem območju Mestne občine Celje.
III. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, ZA KATERE
SE IZVAJA JAVNA SLUŽBA
6. člen
(vrsta in obseg objektov in naprav)
(1) Javna služba se izvaja na kategoriziranih občinskih
javnih cestah in kolesarskih poteh ter na prometnih površinah,
objektih in napravah na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so
v funkciji javnih površin naselja na območju Mestne občine
Celje.
(2) Vzdrževanje kategoriziranih občinskih javnih cest in
kolesarskih poti se nanaša na urejanje:
– cestnega sveta,
– cestnega telesa,
– cestišča,
– brežine ceste,
– cestnih objektov,
– prometne opreme,
– cestnih priključkov do meje cestnega sveta,
– naprav za odvodnjavanje cest,
– servisnih prometnih površin (parkirišča in avtobusno
obračališče ter podobno),
– servisnih površin z objekti in napravami za upravljanje
in vzdrževanje cest ter nadzor prometa,
– funkcionalnih površin za umestitev cestnih naprav, objektov in drugih ureditev, namenjenih varnosti, vodenju in nadzoru
prometa, vozil ter voznikov, zaščiti ceste in cestnega telesa ter
zemljišč in preprečevanju škodljivih emisij prometa ter
– prometne signalizacije.
(3) Vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav
na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so v funkciji javnih po-
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vršin naselja na območju Mestne občine Celje se nanaša na
urejanje:
– odstavnih pasov, odstavnih niš, parkirnih površin, avtobusnih postajališč in podobnih prometnih površin, namenjenih
odvijanju prometa v naselju,
– podhodov in nadhodov za pešce,
– kolesarskih stez in pločnikov,
– zelenih površin in urbane opreme v območju cestnega
sveta ter
– prometne signalizacije.
IV. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
7. člen
(vzdrževanje javnih cest)
(1) Vzdrževanje občinskih javnih cest po tem odloku obsega vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v stanju, ki
zagotavlja njihovo varnost in prevoznost, nadzor nad stanjem
javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest
ob naravnih in drugih nesrečah.
(2) Vzdrževanje javnih cest izvaja koncesionar v skladu z
izvedbenim programom vzdrževanja javnih cest v Mestni občini
Celje. Predlog izvedbenega programa vzdrževanja javnih cest
v Mestni občini Celje za prihodnje leto pripravi koncesionar in
ga posreduje v uskladitev pristojnemu občinskemu organu do
1. septembra tekočega leta. Sestavni del izvedbenega programa vzdrževanja javnih cest je ocena stroškov vzdrževanja.
Izvedbeni program vzdrževanja za prihodnje leto se uskladi s
sprejetim proračunom za prihodnje leto.
(3) Vzdrževanje javnih cest obsega:
– pregledniško službo,
– redno vzdrževanje prometnih površin,
– redno vzdrževanje bankin,
– redno vzdrževanje odvodnjavanja,
– redno vzdrževanje brežin,
– redno vzdrževanje cestnih objektov, naprav in ureditev,
– večja vzdrževalna dela,
– redno vzdrževanje vegetacije v cestnem svetu,
– zagotavljanje preglednosti,
– čiščenje javnih cest,
– nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,
– vodenje katastra,
– intervencijske ukrepe,
– zimsko službo,
– redno vzdrževanje prometne signalizacije ter
– dopolnjevanje sistema prometne signalizacije.
8. člen
(pregledniška služba)
(1) V okviru pregledniške službe je koncesionar dolžan
nadzirati vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na javne ceste ter
promet na njih ter preverjati (vizualni pregled) stanje vseh sestavnih delov javnih cest.
(2) V pregledniški službi se izvajajo tudi manjša vzdrževalna ali zavarovalna dela na javnih cestah, ki jih je možno
opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi. Podatke
o ugotovitvah s pregledov in opravljenih delih je izvajalec pregledeniške službe dolžan zapisovati in hraniti na predpisani
način ter jih enkrat mesečno posredovati pristojnemu občinskemu organu.
(3) O posegih ali uporabi javnih cest in varovalnega pasu
cest, ki so v nasprotju z določili predpisov o cestah in varnosti
cestnega prometa, je pregledniška služba dolžna opozoriti
povzročitelja ter obvestiti pristojni občinski organ in občinskega
inšpektorja za ceste, pri večjih kršitvah pa tudi policijo.
(4) V pregledniški službi se izvajajo pregledi javnih cest
najmanj enkrat tedensko. V obdobjih neugodnih vremenskih
razmer in v drugih primerih, ki lahko ogrožajo javne ceste ali
promet na njih se pogostost in obseg pregledov prilagodi raz-
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meram. Pregled se opravi takoj, ko to omogočajo vremenske
razmere ali ko preneha nevarnost, zaradi katere je lahko ogrožena varnost preglednika.
(5) Pregledniška služba je dolžna najmanj enkrat mesečno pregledati cestne objekte in naprave, pri čemer je treba
preveriti zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta in naprave ter varnost
prometa.
9. člen
(redno vzdrževanje prometnih površin)
(1) Redno vzdrževanje prometnih površin obsega čiščenje teh površin ter popravila lokalnih poškodb, kot so krpanje
udarnih jam in mrežastih razpok oziroma polaganje asfaltne
prevleke, kjer je to racionalnejše, zalivanje posameznih razpok,
stikov in reg, rezkanje zglajenih asfaltnih površin ali posipanje
s peskom ter popravila drugih podobnih poškodb.
(2) Prometne površine morajo biti vzdrževane tako, da
je omogočen varen in neoviran promet. Poškodbe javnih cest
se praviloma popravljajo z enakim materialom, iz katerega
je obstoječa konstrukcija. Izjemoma, kadar zaradi neugodnih
vremenskih ali drugih okoliščin to ni možno, se lahko poškodbe
začasno popravijo tudi z drugim primernim materialom.
10. člen
(redno vzdrževanje bankin)
Bankine je potrebno vzdrževati tako, da kota bankine ni
višja od kote roba vozišča, niti ne nižja več kot 3 cm. Prečni naklon bankine mora omogočati odtok vode z vozišča in ne sme biti
manjši kot 4 % in ne večji kot 10 %. Bankina mora biti poravnana
in utrjena. Vidni in dostopni morajo biti prometna signalizacija in
oprema ter cestne naprave in ureditve na bankinah.
11. člen
(redno vzdrževanje odvodnjavanja)
Z območja javnih cest mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje vode in
nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče.
Naprave za odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti tako, da
ne puščajo, da na njih ali v njih voda ne zastaja in da je z vseh
javnih cest zagotovljeno regulirano odvajanje vode.
12. člen
(redno vzdrževanje brežin)
Brežine usekov, zasekov in nasipov morajo biti vzdrževane tako, da sta zagotovljena določena nagib in oblika, da se
na njih stalno utrjuje ali odstranjuje nestabilni material ter da
so tehnične in biološke zaščitne ureditve (zaščitna vegetacija,
zaščitne mreže ter druge naprave in ureditve za zadrževanje
nestabilnega materiala) v takšnem stanju, da je zagotovljeno
učinkovito zavarovanje brežin in prometnih površin.
13. člen
(redno vzdrževanje cestnih objektov, naprav in ureditev)
(1) Cestni objekti se redno vzdržujejo tako, da se na
objektu in v prostoru okoli objekta pravočasno ugotovijo in
odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter varnost prometa.
(2) Cestne naprave in ureditve morajo biti vzdrževane
tako, da je zagotovljeno njihovo brezhibno delovanje in omogočena normalna uporaba. Vzroke, ki to preprečujejo, je treba
nemudoma odpraviti, če to ni mogoče, pa izvesti ustrezne
začasne rešitve in ustrezne zavarovalne ukrepe. Posebne
naprave in kontrolni sistemi, ki so vgrajeni v občinsko javno
cesto in so namenjeni urejanju in nadzoru prometa, nadzoru
nad stanjem ceste, meritvam, obveščanju, telekomunikacijske
naprave, energetski kabli, črpališča, prezračevalne, zaščitne in
varnostne naprave, morajo biti vzdrževani v skladu z navodili in
predpisi za delovanje teh naprav.
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(3) Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov in
naprav sodi:
– čiščenje prometnih površin in prometne opreme na
objektu,
– čiščenje prostora neposredno okoli objekta ali naprave,
– čiščenje ležišč, dilatacij, členkov in drugih dostopnih
delov objekta,
– čiščenje naprav za odvodnjavanje,
– čiščenje naplavin, nanosov in drugega materiala, ki
lahko ogroža objekt oziroma napravo ali promet,
– popravila poškodb prometnih površin (krpanje udarnih
jam, zalivanje razpok, rezkanje neravnin),
– popravila posameznih manjših poškodb na konstrukcijskih delih objekta (krpanje odkruškov, zapolnjevanje fug,
opravila zaščitne plasti armature itd.),
– popravila protikorozijske zaščite,
– popravila hidroizolacije in odvodnjavanja,
– popravila izpodjedenih delov stebrov, opornih in podpornih konstrukcij,
– popravila in servisiranje hidromehanske opreme.
14. člen
(večja vzdrževalna dela)
(1) Večja vzdrževalna dela na javnih cestah so zahtevnejša in obsežnejša vzdrževalna dela, katerih temeljni cilj je
dolgoročnejša ureditev posameznih delov javnih cest. Izvajajo
se občasno glede na stopnjo dotrajanosti ali poškodovanosti
javnih cest ter glede na potrebo po izboljšanju njihovih prometno-tehničnih lastnosti, njihove zaščite, zaščite okolja in
varnosti prometa.
(2) Obseg večjih vzdrževalnih del je sestavni del izvedbenega programa vzdrževanja občinskih javnih cest.
15. člen
(redno vzdrževanje vegetacije v cestnem svetu)
Na površinah, ki so sestavni del občinske javne ceste, se
vegetacijo kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da sta
zagotovljena prost profil ceste in predpisana preglednost, da sta
omogočena pregled in dostop do cestnih objektov, da so vidne
in dostopne prometna signalizacija, prometna oprema ter cestne
naprave in ureditve. Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja drevesa,
ki lahko ogrožajo cesto in promet na njej. Na cestnih površinah
izven območja cestišča se kosi najmanj enkrat letno. Vegetacijo
se mora vzdrževati v skladu s pravili stroke. Okolju neprijaznih
sredstev za zatiranje rasti vegetacije ni dovoljeno uporabljati.
16. člen
(zagotavljanje preglednosti)
Polja preglednosti, določena s preglednim trikotnikom in
pregledno bermo, morajo biti vzdrževana tako, da je zagotovljena s predpisom določena preglednost, izjemoma, če to ni
mogoče, pa tako, da je glede na terenske razmere zagotovljena
največja možna preglednost.
17. člen
(čiščenje javnih cest)
Javne ceste se čistijo tako, da se odstrani vse, kar lahko
negativno vpliva na varnost prometa, funkcionalnost in urejen
videz javnih cest ter varovanje okolja.
18. člen
(nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil)
Največje dovoljene osne obremenitve ter skupne mase in
dimenzije vozil se nadzirajo na lokacijah in v terminih, določenih z izvedbenim programom. Nadzor opravlja koncesionar s
sodelovanjem policije.
19. člen
(vodenje katastra)
Koncesionar mora voditi evidence o občinskih javnih cestah in objektih, skladno s predpisi o načinu označevanja javnih
cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih.
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20. člen
(intervencijski ukrepi)
(1) Koncesionar je dolžan organizirati dežurno službo in
delovne skupine za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na nivo varnosti
na javnih cestah. O izvajanju intervencijskega ukrepa in vzrokih
zanj je dolžan takoj obvestiti pristojni občinski organ, kadar je
ogrožen ali oviran promet pa tudi policijo.
(2) Pri naravnih nesrečah, kot so neurje, poplava, plaz,
potres, žled in podobno, pri težjih prometnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih ali pa na zahtevo policije je koncesionar
dolžan nemudoma odpraviti vzroke (poškodbe ceste, ovire na
cesti), zaradi katerih je oviran ali ogrožen promet ali zaradi
katerih lahko pride do hujših poškodb javne ceste in večje
materialne škode. Če to ni mogoče, je dolžan:
– označiti ovire in zavarovati promet s predpisano prometno signalizacijo,
– izvesti nujne ukrepe za zavarovanje javne ceste,
– vzpostaviti prevoznost javne ceste, če je to možno.
21. člen
(zimska služba)
(1) Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil,
potrebnih za omogočanje prevoznosti javnih cest in varnega
prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat,
ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko
ogroženo normalno odvijanje prometa.
(2) V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, se javne ceste
vzdržujejo v skladu z izvedbenim programom zimske službe.
Predlog izvedbenega programa zimske službe pripravi koncesionar in ga posreduje v uskladitev pristojnemu občinskemu
organu do 1. septembra tekočega leta. Sestavi del izvedbenega programa zimske službe za prihodnje leto je ocena stroškov
zimske službe. Izvedbeni program zimske službe za prihodnje
leto se uskladi s sprejetim proračunom za prihodnje leto.
(3) Z izvedbenim programom iz prejšnjega odstavka tega
člena se določijo zlasti:
– organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti koncesionarja,
– razpored pripravljalnih del,
– načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov in
izhodiščna mesta za izvajanje zimske službe (cestne baze),
– razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev za izvajanje načrtovanih del,
– dežurstva, obveznost prisotnosti, stopnje pripravljenosti
in razpored delovnih skupin,
– načrt posipanja proti poledici in odstranjevanja snega,
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– mesta in način izločanja posameznih vrst vozil ob neugodnih razmerah na cesti,
– način zbiranja podatkov in shema obveščanja o stanju
in prevoznosti cest.
Pripravljalna dela se izvajajo pred začetkom zimskega obdobja z namenom, da se omogoči učinkovito delo zimske službe.
Pripravljalna dela obsegajo zlasti dela, ki se nanašajo na:
– pripravo mehanizacije, prometne signalizacije in opreme ter posipnega materiala,
– pripravo javne ceste in njene okolice (namestitev dopolnilne prometne signalizacije na nevarnih mestih, postavitev
snežnih kolov, namestitev naprav in ureditev za zaščito pred
snežnimi zameti) in
– usposabljanje in strokovno izobraževanje za dela zimske službe.
(4) V obdobjih, ko obstaja nevarnost poledice, se izpostavljeni in prometno nevarni deli javnih cest posipajo proti poledici. Koncesionar mora pred začetkom zimske sezone vzpostaviti
takšno razmerje s pristojno hidrometeorološko službo, ki bo
zagotavljalo ažurne vremenske informacije. Prejete informacije
so osnova za posamezni ukrep pluženja ali posipanja. Mesta
in način posipanja se določijo glede na geografsko-klimatske
razmere, lego, naklon in kategorijo ceste ter druge lokalne razmere. Na delih javnih cest, kjer se poledica pogosto pojavlja,
mora koncesionar namestiti dopolnilno prometno signalizacijo,
ki na to nevarnost opozarja.
(5) Okolju neprijazna topilna sredstva za sneg in led je
dovoljeno uporabljati le v minimalnih potrebnih količinah. Za
posipanje topilnih sredstev je dovoljeno uporabljati le takšne
naprave, ki omogočajo natančno odmerjanje količin. Pri odmerjanju količin posipa je treba upoštevati količino topilnega
sredstva, ki je že na vozišču.
(6) Vzdrževanje prevoznosti posameznih javnih cest v
zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi razredi, v
katere so javne ceste razvrščene glede na kategorijo, gostoto
in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe. Razvrstitev javnih cest po prednostnih razredih
je opredeljena tako, da je zagotovljena usklajena prevoznost
cestne mreže.
(7) Po koncu zimskega obdobja mora koncesionar z javnih cest odstraniti ostanke posipnih materialov (peska), začasno dopolnilno prometno signalizacijo in prometno opremo ter
cestne naprave in ureditve za zavarovanje ceste in prometa v
zimskem obdobju.
(8) Prioritetni razredi vzdrževanja prevoznosti posameznih javnih cest v zimskih razmerah so opredeljeni skladno s
Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest ter z Odlokom o kategorizaciji
občinskih javnih cest.

Tabela 1: Prioritetni razredi
Prednostni
Vrsta ceste
Prevoznost ceste
razred
I.
avtoceste, državne ceste
–
II.
glavne mestne ceste,
od 5. do 22. ure
mestno središče
III.

pomembnejše lokalne
ceste, zbirne mestne
ceste

od 5. do 22. ure

IV.

ostale lokalne ceste in
mestne ceste
parkirišča

od 7. do 20. ure

V.
VI.

ceste, ki se v zimskih
razmerah zapro

Sneženje
–
zagotoviti prevoznost,
možni zastoji do 2 uri
med 22. in 5. uro
zagotoviti prevoznost,
možni zastoji do 2 uri
med 22. in 5. uro

Močno sneženje
–
zagotoviti prevoznost (pri
večpasovnicah prevoznost vsaj
enega voznega pasu), možni zastoji
do 2 uri predvsem med 22. in 5. uro
zagotoviti prevoznost (pri več
pasovnicah prevoznost vsaj enega
voznega pasu), možni zastoji do
2 uri predvsem med 22. in 5. uro
zagotoviti prevoznost, možni zastoji
do enega dne
zagotoviti prevoznost, možni
večdnevni zastoji

zagotoviti prevoznost,
možni zastoji
upoštevati krajevne
zagotoviti prevoznost,
potrebe
možni zastoji do enega
dne
območja se definirajo v Izvedbenem programu zimske službe
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Opombe k tabeli:
1. Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm,
na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo
zimske opreme vozil.
2. Ne glede na določila v 3. stolpcu, v obdobju izredno
močnega sneženja ob močnih zametih in snežnih plazovih
prevoznosti ni nujno potrebno zagotavljati. Podobno velja za
poledico, če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni možno
odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi.
3. Za preprečevanje poledice na javnih poteh in javnih
pešpoteh se zagotovi posipni material ob robu javne ceste.
4. Kolesarske poti se uporabljajo za odlaganje snega in
so opremljene z dopolnilno prometno signalizacijo.
(9) Zimska služba vključuje zagotavljanje prehodnosti
pločnikov. Pločniki ob glavnih mestnih cestah se čistijo na obeh
straneh ceste, pločniki ob ostalih cestah iz 8. točke tega člena
se čistijo na eni strani ceste. Čiščenje pločnikov se izvaja med
6. in 20. uro, in sicer ko zapade 10 cm snega in še sneži. Po
čiščenju je potrebno te površine posipati proti poledici.

– da izkaže finančno usposobljenost,
– da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih
sredstev in naprav,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet
koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki jo z opravljanjem
ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzroči tretji osebi,
– ter morebitni drugi pogoji navedeni v razpisni dokumentaciji.

22. člen

(začetek in čas trajanja koncesije)

(redno vzdrževanje prometne signalizacije)
Redno vzdrževanje prometne signalizacije obsega čiščenje
ter dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije ter njihovih
nosilnih konstrukcij. Prometna signalizacija mora biti redno vzdrževana tako, da je zagotovljeno brezhibno delovanje in vidnost
ter da so izpolnjene zahteve zakona, ki ureja varnost cestnega
prometa in predpisov o prometni signalizaciji in opremi cest.
23. člen
(dopolnjevanje sistema prometne signalizacije)
Dopolnjevanje sistema prometne signalizacije se izvaja
na podlagi odločb, ki jih izdaja pristojni občinski organ. Prometna signalizacija mora biti izvedena v skladu z zakoni, ki urejajo
varnost cestnega prometa in predpisov o prometni signalizaciji
in opremi cest.
24. člen
(javna obvestila in naznanila)
Koncesionar mora uporabnike javnih cest z naznanilom v
sredstvih javnega obveščanja redno in pravočasno obveščati
o stanju javnih cest.

28. člen
(postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja)
(1) Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere
na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem listu Evropske Unije.
(2) Javni razpis za podelitev koncesije se izvede po predpisih o javnih naročilih in določilih tega odloka.
(3) O izbiri koncesionarja odloči koncedent z odločbo.
29. člen
(1) Koncesija se podeli za obdobje 3 let.
(2) Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
30. člen
(koncesijska pogodba)
S koncesijsko pogodbo se podrobneje uredi medsebojno
razmerje med koncedentom in koncesionarjem.
31. člen
(viri financiranja koncesije)
Sredstva za plačilo koncesije se zagotavljajo iz:
– proračuna koncedenta in
– drugih virov.
32. člen
(način plačila koncesionarja)
Osnova za določitev vrednosti opravljenega dela so cenovne osnove koncesijske pogodbe in s strani nadzornika
potrjena dokumentacija o izvedenih delih.
Način plačila koncesionarju se določi s koncesijsko pogodbo.
33. člen

V. PODELITEV KONCESIJE

(nadzor nad izvajanjem koncesije)

25. člen

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja pristojni
občinski organ ali oseba, ki je s strani koncedenta pooblaščena
za nadzor (v nadaljevanju: nadzornik).
(2) Koncesionar mora v skladu s koncesijsko pogodbo
posredovati nadzorniku dokumentacijo o izvedenih delih in
sodelovati z njim pri izvedbi terenskih ogledov.
(3) Nadzornik je dolžan podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost.

(predmet koncesije)
Predmet koncesije sta obvezna gospodarska javna služba vzdrževanja javnih cest in izbirna gospodarska javna služba
urejanja prometne signalizacije v Mestni občini Celje.
26. člen
(območje izvajanja koncesije)
Območje izvajanja koncesije vključuje javne ceste iz
2. člena tega odloka in se natančno opredeli v razpisni dokumentaciji.
27. člen
(pogoji za podelitev in izvajanje koncesije)
Interesent za pridobitev koncesije mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki
Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da ima poravnane davke in prispevke,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za
izvajanje koncesije,

34. člen
(prenos koncesije)
Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije
na nobeno drugo pravno ali fizično osebo brez pismenega
soglasja koncedenta.
35. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
(1) Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
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– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe
v režijo.
(2) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo, če je sklenjena za nedoločen čas,
– z razdrtjem,
– s prenehanjem koncesionarja v skladu z zakonom.
(3) Pogoji in način prenehanje koncesije oziroma koncesijske pogodbe se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
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Stran

13873

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta rekreacijskega centra na Golovcu
1. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta rekreacijskega centra na Golovcu (Uradni list RS, št. 58/01)
se 2.e člen spremeni tako, da se glasi:

36. člen
(nepredvidljive okoliščine)
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati
koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi
višje sile. Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju
zaposlenih delavcev.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM DOLOČIL TEGA ODLOKA
37. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje,
Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec ter pristojni občinski organ v skladu z določili zakonov, ki urejajo ceste in
inšpekcijski nadzor.
(2) Pristojni občinski organ ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri
čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo
osebnih podatkov.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
(preklic odlokov)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja prometne
in neprometne signalizacije v Mestni občini Celje in koncesijski
akt (Uradni list RS, št. 37/97).
39. člen
(objava in veljavnost odloka)
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o občinskih cestah in
cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje (Uradni list RS,
št. 101/11).
Št. 0302-7/2011
Celje, dne 6. decembra 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

4448.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta rekreacijskega centra na Golovcu

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 17. člena Statuta Mestne občine
Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99,
117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine
Celje na 10. seji dne 6. 12. 2011 sprejel

»VI. OBMOČJE ENODRUŽINSKIH STANOVANJSKIH HIŠ
2.e člen
(1) Po predvideni izgradnji kompleksa se objekt na parcelni št. 468/3 k.o. Spodnja Hudinja, predviden za rušitev
zaradi ureditve brežine nad trgovskim centrom, lahko ohrani
in se nameni za stanovanjske in spremljajoče dejavnosti ter
poslovne namene. Namembnost poslovnih dejavnosti mora biti
okolju sprejemljiva in ne sme dodatno obremenjevati soseske
s prekomernim hrupom.
(2) Kot toleranca gabarita se dovoli povečava obstoječega objekta za potrebe širitve spremljajočih – mirnih dejavnosti
ali pridobitve bivalnih prostorov za lastnika nepremičnine za
največ 50 % tlorisne površine obstoječega objekta. Ohraniti
se mora obstoječa etažnost objekta. Z uporabo navedenih
toleranc se ne sme spreminjati vpliv objektov in naprav na
sosednje parcele ter načrtovani videz območja. Z uporabo toleranc se tudi ne smejo poslabšati bivalne in prometne razmere
obravnavanega območja.
(3) Dovoljena je tudi rekonstrukcija objekta ter novogradnja.
(4) Oblikovanje novogradnje in prizidkov mora po dimenzijah spoštovati obstoječe razmere v območju. Nakloni strešin
morajo biti večji od 32º, kritine opečne ali v materialih podobnih
po barvi in strukturi opeke.
(5) Okoli parcelne meje obstoječega objekta je možno
postaviti ograjo do višine 1,8 metra. Ograja mora biti členjena
z vertikalnimi in vmesnimi polnili, možna je živa meja do višine
1,8 metra.
(6) V območju enodružinskih hiš je možna postavitev
enostavnih in nezahtevnih objektov.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
2. člen
V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Mestne občine Celje za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – Celjskega
prostorskega plana (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88 in Uradni
list RS, št. 86/01) se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta rekreacijskega centra na Golovcu (RCP št. proj. 495/00, Uradni list
RS, št. 58/01).
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-19/2011
Celje, dne 7. decembra 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

Stran
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Mestne občine Celje

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, Uradni list RS,
št. 94/07) in 40. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni
list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01,
70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 10. seji
dne 6. 12. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Mestne občine Celje
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 3/04, 8/04,
91/05 in 12/07), se besedi »Občinski inšpektorat«, v vseh
določbah, v katerih sta navedeni, nadomestita z besedami:
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje,
Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-5/2011
Celje, dne 6. decembra 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

4450.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organiziranju javnega zavoda Poklicna
gasilska enota Celje

Na podlagi 2., 3., 6. in 12. člena Zakona o gasilstvu
– uradno prečiščeno besedilo (ZGas-UPB1, Uradni list RS,
št. 113/05) in 17. ter 53. člena Statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00,
108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na
10. seji dne 6. 12. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organiziranju javnega zavoda Poklicna
gasilska enota Celje
1. člen
V Odloku o organiziranju javnega zavoda Poklicna gasilska enota Celje (Uradni list RS, št. 51/05 in 12/07), se prvi
odstavek 3. člena spremeni tako, da odslej glasi:
»Dejavnost zavoda je gasilstvo, ki je obvezna lokalna
javna služba in obsega:
C/28.290
C/33.120
C/33.190
D/35.119
G/45.200
G/46.690

Proizvodnjo drugih strojev in naprav za splošne namene
Popravila strojev in naprav
Popravila drugih naprav
Drugo proizvodnjo električne energije
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
Trgovino na debelo z drugimi napravami in
opremo

Uradni list Republike Slovenije
G/47.789
H/49410
L/68.200
M/71.129
M/71.200
O/84.240
O/84.250
P/85.5

Drugo trgovino na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
Cestni tovorni promet
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Dejavnosti za javni red in varnost
Zaščito in reševanje pri požarih in nesrečah
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje «

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0302-6/2011
Celje, dne 6. decembra 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

4451.

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu v Mestni
občini Celje

Na podlagi določil 99. člena in tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB,
23/07 – popr., 41/07 – popr. in 122/07 – Odl. US: U-I-11/07-45),
38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07,
51/08 in 5/09) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni
list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01,
70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 10. seji
dne 6. 12. 2011 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu v Mestni občini Celje
I.
Mestna občina Celje daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal
izvajalec storitve, Dom ob Savinji Celje – Center za pomoč na
domu, v višini 18,39 EUR na efektivno uro.
II.
Ob upoštevanju subvencije Republike Slovenije in Mestne
občine Celje znaša končna cena za uporabnika 4,10 EUR na
efektivno uro.
III.
Cena storitve pomoči na domu znaša za nedeljske oziroma praznične dni 20,12 EUR na efektivno uro.
Cena storitve pomoči na domu za uporabnika znaša za
nedeljske oziroma praznične dni 4,10 EUR na efektivno uro.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012.
Št. 122-49/2011
Celje, dne 6. decembra 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.
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4452.

Št.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 17. člena
Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96,
37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na 10. seji
dne 6. 12. 2011 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišč v splošni rabi za
nepremičnine:
Parcelna številka Vrsta rabe

Površina m2

Katastrska
občina

1473/2

cesta

127

Bukovžlak

1707/2

cesta

384

Sp. Hudinja

1707/4

cesta

146

Sp. Hudinja

1707/1

cesta

4589

Sp. Hudinja

1728/6

neplodno

383

Sp. Hudinja

2547/1

cesta

6123

Celje

2549/0

cesta

8863

Celje

1453/4

cesta

1214

Zagrad

Št. 3502-184/2010
Celje, dne 6. decembra 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

Stran

13875

2. člen
4. člen se spremeni tako, da odslej glasi:
»Premakljiv delovni čas za prihod delavcev na delo je
med 7.30 in 8. uro, odhod z dela pa v ponedeljek, torek in
četrtek med 15.30 in 17. uro, v sredo med 17. in 18. uro ter v
petek med 14. in 15. uro.«
3. člen
V 7. členu se beseda »predstojnika«, nadomesti z besedo
»vodje«.
4. člen
V 9. členu se besedilo »v Sprejemni pisarni mestne uprave in« črta, in se doda nov, drugi odstavek, ki glasi:
»Uradne ure v Glavni pisarni mestne uprave so v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 16.30 ure
ter v petek od 8. do 12.30 ure«.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-5/2011
Celje, dne 9. novembra 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti
značaj zemljišč v splošni rabi in postanejo last Mestne občine
Celje.
3. člen
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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CERKNO
4454.

Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno
v obdobju januar–marec 2012

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 102. člena Statuta Občine
Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je župan Občine Cerkno dne
8. 12. 2011 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Cerkno
v obdobju januar–marec 2012
1. SPLOŠNI DOLOČBI

4453.

Odredba o spremembah in dopolnitvah
Odredbe o razporediti delovnega časa
in uradnih ur v mestni upravi
Mestne občine Celje

Na podlagi 27. in 59. člena Statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99 in 117/00,
108/01, 70/06 in 43/08) izdaja župan Mestne občine Celje

ODREDBO
o spremembah in dopolnitvah Odredbe
o razporediti delovnega časa in uradnih ur
v mestni upravi Mestne občine Celje
1. člen
V 3. členu Odredbe o razporediti delovnega časa in uradnih ur v mestni upravi Mestne občine Celje (Uradni list RS,
št. 91/01 in 13/09), se drugi odstavek spremeni tako, da odslej
glasi:
»Delovni čas v mestni upravi MOC se razporedi tako, da
zajema čas obvezne prisotnosti delavcev na delovnem mestu
v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15.30 ure, v sredo od
8. do 17. ure in v petek od 8. do 14. ure.«

1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Cerkno (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2012 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2011. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine
Cerkno za leto 2011 (Uradni list RS, št. 42/11 in 84/11; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
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BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov

Uradni list Republike Slovenije

A)

I.

70

71

72

73
74

II.
40

41

42

III.
B)
IV.
75
VI.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih inštitucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) I.-II.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750 +751 +752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

Proračun
januar–marec
2011 (v EUR)
1.260.428
1.184.367
1.006.509
890.266
57.624
58.619
177.858
127.480
858
140
10.120
39.260
1.906
784
1.122
650
650
73.505
68.847
4.658
1.130.223
490.244
64.722
10.998
353.590
7.370
53.564
418.276
292.470
24.265
101.541
221.703
221.703
130.205

C)

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55

22.215

ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga

22.215

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH

112.772

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

–22.215

XI.

NETO FINANCIRANJE

–130.205

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2010

354.559

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu
sklepu.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu
proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012
dalje.

4.782
4.782
4.782

Št. 410-0037/2011-3
Cerkno, dne 8. decembra 2011
Župan
Občine Cerkno
Miran Ciglič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
DOBRNA
4455.

Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta
Savinjske regije

Na podlagi 11. člena Zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/11) je
Občinski svet Občine Dobrna na 11. redni seji dne 8. 12. 2011
sprejel naslednji

ODLOK
o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem Odlokom se v skladu z zakonom določi seznam
sodelujočih občin in sestavo ter način imenovanja ali volitev
članov, naloge, organizacijo dela, predstavljanje in zastopanje ter
zagotavljanje pogojev za delo Razvojnega sveta Savinjske regije
(v nadaljevanju: Svet), katerega ustanoviteljice so občine.
II. USTANOVITEV SVETA
2. člen
(1) Svet ustanovijo naslednje občine (31):
– MESTNA OBČINA CELJE
– MESTNA OBČINA VELENJE
– OBČINA BRASLOVČE
– OBČINA DOBJE
– OBČINA DOBRNA
– OBČINA GORNJI GRAD
– OBČINA KOZJE
– OBČINA LAŠKO
– OBČINA LJUBNO
– OBČINA LUČE
– OBČINA MOZIRJE
– OBČINA NAZARJE
– OBČINA PODČETRTEK
– OBČINA POLZELA
– OBČINA PREBOLD
– OBČINA REČICA OB SAVINJI
– OBČINA ROGAŠKA SLATINA
– OBČINA ROGATEC
– OBČINA SLOVENSKE KONJICE
– OBČINA SOLČAVA
– OBČINA ŠENTJUR
– OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
– OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
– OBČINA ŠOŠTANJ
– OBČINA ŠTORE
– OBČINA TABOR
– OBČINA VITANJE
– OBČINA VOJNIK
– OBČINA VRANSKO
– OBČINA ZREČE
– OBČINA ŽALEC.
(2) Svet je ustanovljen, ko akt o ustanovitvi sprejme dve
tretjini občinskih/mestnih svetov občin z najmanj dve tretjinsko
večino prebivalstva regije.
III. SESTAVA SVETA
3. člen
(1) Svet sestavljajo:
– voljeni funkcionarji v občini (člani občinskega/mestnega
sveta in župani/županja),
– predstavniki gospodarstva, vključeni v organe zbornice,
ki imajo sedež v regiji,
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– predstavniki nevladnih organizacij, ki imajo sedež v
regiji (v nadaljevanju: NVO),
– predstavniki območnih razvojnih partnerstev s sedežem
v regiji (v nadaljevanju: ORP).
(2) Število članov Sveta iz prve alineje prejšnjega odstavka šteje 12 članov, iz druge alineje prejšnjega odstavka šteje
12 članov, iz tretje alineje prejšnjega odstavka šteje 6 članov
ter iz četrte alineje prejšnjega odstavka šteje še dodatno število
članov ORP skladno z 20. členom tega odloka.
(3) Člani Sveta se volijo za štiri leta.
(4) Število predstavnikov občin v Svetu mora biti enako
številu predstavnikov gospodarstva.
(5) Število predstavnikov nevladnih organizacij je enako
polovici števila predstavnikov občin.
4. člen
(1) Svet ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani
Sveta.
(2) Svet ima podpredsednike, ki predstavljajo ORP oziroma subregije. Podpredsednik ne more biti predlagan iz tiste
ORP oziroma subregije, iz katere je izvoljen predsednik.
5. člen
(1) Sedež Sveta je: RASR, Razvojna agencija Savinjske
regije d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, 3000, Celje (v nadaljevanju:
RASR)
(2) Strokovna in administrativna opravila za Svet izvaja
RASR.
IV. VOLITVE ČLANOV SVETA
6. člen
Predstavniki občin na območju upravne enote se volijo
izmed voljenih občinskih funkcionarjev. Oblikovanje kandidatnih list in postopek izvolitve ureja poslovnik občinskega sveta.
Z območja upravne enote mora biti izvoljen najmanj en predstavnik.
7. člen
(1) Predstavniki gospodarstva se volijo na podlagi kandidatnih list, ki jih v skladu s predpisi zbornic pripravijo:
– obe regijski gospodarski zbornici,
– 8 območnih obrtno podjetniških zbornic v regiji,
– območna kmetijsko gozdarska zbornica z 8 izpostavami
v regiji.
(2) Zbornice izvolijo toliko kandidatov, kolikor jih je določeno v 3. členu tega odloka.
8. člen
(1) Predstavniki NVO, ki imajo sedež v regiji, se volijo
na podlagi kandidatnih list, ki jih predlaga regionalno stičišče
nevladnih organizacij za Savinjsko regijo v skladu s predpisi
NVO.
(2) NVO izvolijo toliko kandidatov, kolikor jih je določeno
v 3. členu tega odloka.
9. člen
(1) Občine, organi zbornic gospodarstva in NVO-ji pošljejo
RASR listo izvoljenih kandidatov v roku 7 dni od izvolitve. Lista
kandidatov vsebuje:
– naziv regije, za katero je oblikovana lista kandidatov,
– osebne podatke kandidatov po abecednem vrstnem redu:
ime in priimek, datum rojstva, poklic in delo, ki ga opravlja,
– naslov stalnega prebivališča,
– podatke o predlagatelju kandidature.
(2) RASR v roku 7 dni od prejema zadnje liste kandidatov
oblikuje skupno listo kandidatov za volitve v Svet. Lista kandidatov se določi tako, da so ločeno prikazani kandidati iz občin,
gospodarstva in NVO. Lista kandidatov mora vsebovati vse
podatke iz prejšnjega odstavka.
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10. člen
(1) RASR določi vsebino glasovnice za volitve članov
Sveta. Glasovnica vsebuje:
– naziv regije, za katero je oblikovana lista kandidatov,
– zaporedne številke ter imena in priimke kandidatov po
seznamu,
– navodilo o načinu glasovanja.
(2) RASR pošlje skupno listo kandidatov in določeno glasovnico vsem občinskim/mestnim svetom v regiji.
(3) Vsak občinski/mestni svet pripravi tolikšno število glasovnic, kolikor je članov občinskega/mestnega sveta ter jih
žigosa z žigom občine/mestne občine.
11. člen
(1) Volitve članov sveta izvedejo občinski /mestni sveti v
roku 30 dni po prejemu kandidatne liste.
(2) Člani občinskega/mestnega sveta glasujejo v skladu
z določbami poslovnika občinskega sveta, ki urejajo tajno glasovanje.
(3) Glasuje se tako, da se obkroži beseda »ZA« ali »PROTI«.
12. člen
(1) Občinski/mestni sveti v regiji pošljejo RASR zapisnike
o glasovanju v roku 3 dni po izvedenih volitvah. Dokumentarno
gradivo v zvezi z volitvami hrani občina/mestna občina.
(2) Izide glasovanja v regiji ugotavlja RASR. Za člane
Sveta so izvoljeni tisti kandidati, za katere je glasovala večina
občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin na območju upravne enote.
13. člen
Predstavniki ORP-jev v regiji imenujejo po enega predstavnika v skladu s svojimi pravili.

Uradni list Republike Slovenije
VIII. ORGANIZACIJA DELA SVETA
17. člen
(1) Svet podrobneje uredi organizacijo in način svojega
dela s poslovnikom.
(2) Delo Sveta je javno. Če je zaradi problematike, ki jo
obravnava Svet, seja Sveta za javnost zaprta, sporoči predsednik Sveta odločitve Sveta javnosti tako, da poda izjavo ali
skliče tiskovno konferenco.
(3) Vsak član Sveta je v javnosti dolžan predstaviti in
zastopati odločitve Sveta.
18. člen
(1) Svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov. Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina vseh
članov sveta in večina članov sveta, predstavnikov občin.
(2) Odločitev sveta o Regionalnem razvojnem programu
in dogovoru o razvoju regije mora naknadno potrditi 60 odstotkov županov občin/mestnih občin z večino prebivalstva regije.
IX. ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA DELO SVETA
19. člen
Sredstva, ki so potrebna za kritje materialnih stroškov
delovanja Sveta zagotovi RASR iz naslova sredstev za opravljanje nalog spodbujanja razvoja iz pogodbenega razmerja z
občinami in SVLR.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

V. KONSTITUIRANJE SVETA

20. člen
Za prve volitve Sveta se glede predstavnikov ORP-jev v
regiji upošteva število ORP-jev v skladu s 17. členom ZSRR-2,
ki so delovali na področju regionalnega razvoja v Savinjski regiji
na dan sprejema tega odloka.

14. člen
(1) Svet je konstituiran na prvi seji, na kateri je navzočih
več kot polovica članov Sveta.
(2) Člani Sveta na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika, ki predstavlja in zastopa Svet.

21. člen
Mandat članov prvega sveta, ustanovljenega po uveljavitvi tega odloka, traja do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta na prvih rednih lokalnih volitvah po uveljavitvi tega
odloka.

VI. ODBORI SVETA
15. člen
Za pripravo predlogov odločitev v postopku priprave in
izvajanja regionalnega razvojnega programa na prioritetnih
področjih razvoja v regiji imenuje Svet odbore. Odbore sestavljajo predstavniki regijske razvojne mreže, zunanji strokovnjaki, predstavniki občin, izpostav državnih organov in drugih
institucij, ki delujejo v regiji in so pomembne za njen razvoj.

22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne, ko
ga sprejme 2/3 občinskih/mestnih svetov z najmanj 2/3 večino
prebivalstva.
Št. 007-0014/2011-1(6)
Dobrna, dne 8. decembra 2011
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

VII. PRISTOJNOSTI IN NALOGE SVETA
16. člen
Svet ima naslednje naloge:
– vodenje in usmerjanje priprave Regionalnega razvojnega programa,
– sprejem Regionalnega razvojnega programa,
– na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami
drugih držav,
– sklepanje dogovorov za razvoj regije,
– sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu,
– spremljanje izvajanja Regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije,
– opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom.

4456.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje
Zavrh, Dobrna

Na podlagi 61. člena in četrtega odstavka 96. člena
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO-1B, 108/09) ter 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02 in 136/04) je
Občinski svet Občine Dobrna na 11. redni seji dne 8. 12.
2011 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje
Zavrh, Dobrna
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna
(odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/06 ter spremembe in
dopolnitve v 99/06; v nadaljnjem besedilu kratko: odlok o LN).

glasi:

2. člen
1. člen odloka o LN se dopolni z novim odstavkom, ki se

»Priloga odloka o LN je tudi projekt, št. Ap 362/2011-LN,
december 2010, ki ga sestavljajo obrazložitev, grafični prikazi
ter smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora sodelujočih
pri pripravi sprememb in dopolnitev odloka.«

glasi:

3. člen
2. člen odloka o LN se dopolni z novim odstavkom, ki se

»Območje sprememb in dopolnitev vključuje parcelo
št. 26, katastrska občina Zavrh v Občini Dobrna, na kateri je
predviden objekt z zaporedno številko 2, kot je to razvidno iz
grafičnih prikazov iz projekta iz 2. člena tega odloka.«
4. člen
Drugemu odstavku 4. člena odloka o LN se doda novi,
zadnji stavek, ki se glasi:
»Gradbena linija objekta s številko 2, tlorisni gabarit se v
smeri dovozne ceste uravnava po obstoječi stanovanjski hiši na
severni strani z zamikom do 1,0 m proti zahodu, oziroma cesti.«
5. člen
10. členu, poglavju Vode, se doda novi, zadnji odstavek,
ki se glasi:
»Z zadrževanjem pred iztokom je zmanjševati odtok odpadnih padavinskih vod z utrjenih površin. Odvod padavinskih voda
mora biti načrtovan tako, da ne bo nenadzorovanega odvajanja
voda po erozivnih in plazljivih zemljiščih. Pri vseh posegih je
upoštevati pogoje geološko geomehanskega poročila.«
6. člen
Doda se novo poglavje VI.A POGOJI OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE z 12.a členom, ki se v treh odstavkih glasi:
»Ob vseh posegih v zemeljske plasti na območju urejanja z
LN velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju
dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu
odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju skrajšano: Zavod).
Zaradi varstva arheoloških ostalin je pristojnemu Zavodu,
omogočiti dostop do zemljišč kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Vsaj
10 dni pred pričetkom zemeljskih del je Zavod obvestiti pisno.
V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko Zavod to zemljišče
z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne
opravijo raziskave arheoloških ostalin, oziroma se omeji ali
prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj
arheološke ostaline.«
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35000-0005/2009-19(6)
Dobrna, dne 8. decembra 2011
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.
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Sklep o povišanju cen grobnin za m2 grobnega
prostora v Občini Dobrna in povišanju cen
za žarni grob v Občini Dobrna

Na podlagi 15. člena Odloka o pokopališkem in pogrebnem redu na območju Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 1/01)
in 83. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99,
15/01, 112/02, 136/04, 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna
na 11. redni seji dne 8. 12. 2011 sprejel

SKLEP
o povišanju cen grobnin za m2 grobnega
prostora v Občini Dobrna in povišanju cen
za žarni grob v Občini Dobrna
I.
Cene grobnin za m2 grobnega prostora v Občini Dobrna
in cene za žarni grob v Občini Dobrna so naslednje:
– 6,30 € (z 20 % DDV) za m2 grobnega prostora,
– 12,60 € (z 20 % DDV) za žarni grob.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, potrjene cene se uporabljajo od 1. 1.
2012 dalje.
Št. 007-0015/2011-1(6)
Dobrna, dne 8. decembra 2011
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

4458.

Sklep o vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Dobrna za leto 2012

Na podlagi 83. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list
RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06) in 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Dobrna (Uradni list RS, št. 1/01, 82/01) je Občinski svet Občine
Dobrna na 11. redni seji dne 8. 12. 2011 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za odmero nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Dobrna za leto 2012
I.
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrna za leto 2012 znaša
0,0048 €/leto.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012 dalje.
Št. 007-0016/2011-1(6)
Dobrna, dne 8. decembra 2011
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.
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Uradni list Republike Slovenije
40

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Gorje za leto 2011 –
rebalans II

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09
in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP,
14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine
Gorje (Uradni list RS, št. 3/07 in 107/10) je Občinski svet Občine Gorje na 10. redni seji dne 7. 12. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Gorje
za leto 2011 – rebalans II
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Gorje za leto 2011 (Uradni
list RS, št. 107/10 in 48/11) se drugi odstavek 2. člena spremeni, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto Proračun 2011
– rebalans II
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
2.703.789
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.250.076
70
DAVČNI PRIHODKI
2.096.213
700 Davki na dohodek in dobiček
1.850.989
703 Davki na premoženje
155.414
704 Domači davki na blago in storitve
89.810
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
153.863
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
66.063
711 Takse in pristojbine
2.000
712 Globe in druge denarne kazni
2.500
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
83.300
72
KAPITALSKI PRIHODKI
5.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
5.000
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
448.713
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
447.413
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
1.300
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
0
787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.844.138

41

42

43

III.
B.
IV.
75

V.
44

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

TEKOČI ODHODKI
860.872
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
133.217
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
20.810
402 Izdatki za blago in storitve
686.545
403 Plačila domačih obresti
1.000
409 Rezerve
19.300
TEKOČI TRANSFERI
1.096.829
410 Subvencije
59.680
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
645.578
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
103.812
413 Drugi tekoči domači transferi
287.759
414 Tekoči transferi v tujino
0
INVESTICIJSKI ODHODKI
750.713
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
750.713
INVESTICIJSKI TRANSFERI
135.724
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
43.785
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
91.939
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–140.349
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
124
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
124
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
124
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
0
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
124
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
0
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
ODPLAČILO DOLGA (550)
22.000
ODPLAČILO DOLGA
22.000
550 Odplačilo domačega dolga
22.000
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–162.225
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–22.000
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XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2010
9009 Splošni sklad za drugo

Št.

140.349
162.225
162.225,41
«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011
dalje.
Št. 031-12/2011-3
Gorje, dne 7. decembra 2011
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

GROSUPLJE
4460.

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo
občin Grosuplje, Ig in Škofljica«

Na podlagi 52. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 1/10), 5. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS,
št. 129/06, s spremembami in dopolnitvami) in 48. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10, s spremembami
in dopolnitvami) ter v skladu z 49.a do 49.d členom Zakona
o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2)(Uradni list RS, št. 94/07, s
spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 27/08) Odl.
US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10
Odl. US: U-I-176/08-10) in 153. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3, Uradni list RS, št. 63/07) so Občinski svet
Občine Grosuplje na 7. redni seji dne 16. 11. 2011, Občinski
svet Občine Ig na 8. redni seji dne 23. 11. 2011 in Občinski svet
Občine Škofljica na 10. redni seji dne 24. 11. 2011 sprejeli

ODLOK
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Grosuplje, Ig in Škofljica«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave (v nadaljevanju: skupna uprava), določi njegovo ime in
sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter
zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin
soustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
Občine Grosuplje, Ig in Škofljica ustanovijo skupno upravo »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig in
Škofljica« za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju medobčinske inšpekcije in medobčinskega redarstva.
3. člen
Sedež skupne uprave Medobčinskega inšpektorata in
redarstva občin Grosuplje, Ig in Škofljica je v Občini Grosuplje,
Taborska c. 1, Grosuplje.
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Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem
robu žiga je napis: »Medobčinski inšpektorat občin Grosuplje,
Ig in Škofljica«, v sredini žiga je zgoraj napis »in redarstvo«, v
sredini pa grbi vseh treh občin.
4. člen
Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb
in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski
sveti, izvršujejo župani občin soustanoviteljic.
Župani na predlog vodje skupne uprave sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt skupne uprave,
nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih
vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave.
Župan sedežne občine imenuje in razrešuje vodjo skupne
uprave po predhodnem soglasju županov občin soustanoviteljic.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
5. člen
Skupna uprava je enovit organ.
6. člen
Skupna uprava opravlja upravne in strokovne naloge občinskih uprav občin soustanoviteljic, in sicer naloge občinske
inšpekcije in občinskega redarstva.
Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z zakonom,
podzakonskimi predpisi in predpisi občin soustanoviteljic.

teljic.

7. člen
Skupna uprava je prekrškovni organ občin soustanovi-

Pooblaščene uradne osebe skupne uprave vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti,
določenih s predpisi, ki so objavljeni na spletnih straneh občin
soustanoviteljic.
Plačane globe za prekrške, ki jih izreče skupna uprava, so
prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek
storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
8. člen
Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti
nastopa skupna uprava kot organ tiste občine soustanoviteljice,
v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati
po usmeritvah župana in direktorja občinske uprave občine
soustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada
oziroma, za katero izvršuje nalogo.
O izločitvi zaposlenega v skupni upravi odloča direktor
občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
V primeru izločitve vodje skupne uprave o stvari odloči njegov
namestnik, če pa namestnika ni ali če je izločen tudi on, pa o
stvari odloči direktor občinske uprave.
Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v
skupni upravi, odgovarjajo občine soustanoviteljice solidarno.
9. člen
Skupno upravo vodi vodja, ki ga po predhodnem soglasju
županov občin soustanoviteljic imenuje in razrešuje župan sedežne občine v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih.
Vodja skupne uprave je vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva kot prekrškovnega organa občin soustanoviteljic.
Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju.
Župani lahko sklenejo pisni sporazum, da bo naloge vodje
skupne uprave opravljal direktor občinske uprave.
10. člen
Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki
spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine soustano-
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viteljice, županu in direktorju občinske uprave te občine, za
delo skupne uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin
soustanoviteljic.
Vodja skupne uprave predstavlja skupno upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz
pristojnosti skupne uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so
potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela
skupne uprave.
11. člen
Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za javne
uslužbence skupne uprave status delodajalca. Javni uslužbenci
sklenejo delovno razmerje z Občino Grosuplje.
Pravice in dolžnosti delodajalca na podlagi pooblastila županov občin soustanoviteljic izvršuje župan sedežne občine.
12. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejmejo župani občin soustanoviteljic na predlog vodje skupne
uprave.
III. SREDSTVA ZA DELO
13. člen
Sredstva za delo skupne uprave in druga materialna
sredstva zagotavljajo občine soustanoviteljice vsaka do ene
tretjine.
14. člen
Skupna uprava opravlja svoje delo v upravnih prostorih
na naslovu Taborska c. 1, Grosuplje.
Nakup opreme, ki je potrebna za delo skupne uprave,
naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine
soustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.
Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške nabave in
uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja,
si občine soustanoviteljice skupne uprave delijo v razmerju,
določenim v prejšnjem členu, upoštevajoč vrednost v uporabo
danih osnovnih sredstev.
15. člen
Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine
soustanoviteljice, v kateri ima sedež.
Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodja
skupne uprave določijo župani občin soustanoviteljic, je vključen v proračun občine soustanoviteljice, v kateri ima skupna
uprava sedež.
Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno
upravo v finančnem načrtu svoje občinske uprave na posebni
postavki. Finančni načrt skupne uprave je priloga k njenemu
proračunu.
Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne
uprave je župan sedežne občine, skrbnik prihodkov in odhodkov pa je vodja skupne občinske uprave.
16. člen
Tekoče upravne in strokovne naloge za skupno upravo
opravlja občinska uprava Občine Grosuplje, stroški pa se delijo
v razmerju iz 13. člena tega odloka.
IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN
SOUSTANOVITELJIC
17. člen
Župani občin soustanoviteljic z dogovorom podrobneje
uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in
odgovornosti, določenih z odlokom. Dogovor mora biti sprejet
v tridesetih dneh od uveljavitve tega odloka.
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18. člen
Občina soustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz
skupne uprave tako, da svojo namero pisno poda županoma
občin soustanoviteljic. Občina lahko izstopi kadarkoli z enostransko izjavo, o kateri izda občinski svet ugotovitveni sklep,
ki se pošlje drugima občinama soustanoviteljicama.
Svojo namero o izstopu mora občina soustanoviteljica podati najkasneje 6 mesecev pred zaključkom proračunskega leta
(do 30. 6. tekočega leta), svoje obveznosti do skupne uprave
pa je dolžna izpolnjevati do konca proračunskega leta, v katerem je podala namero o izstopu (do 31. 12. tekočega leta).
Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse
obveznosti do skupne uprave na podlagi tega odloka in dogovora iz 17. člena tega odloka.
Občina soustanoviteljica, ki izstopa iz skupne uprave,
mora prevzeti v izvršitev, izterjavo ali izpolnitev tudi pravice in
obveznosti, ki izhajajo iz odločitev skupne uprave v upravnih
postopkih, če posamezna zadeva spada pod njeno krajevno
pristojnost. Prav tako mora prevzeti v svojo občinsko upravo
javne uslužbence, ki so bili zaposleni v posamezni občinski
upravi pred uveljavitvijo tega odloka, če pa je bil v času delovanja skupne uprave zaposlen še kakšen javni uslužbenec
pretežno za pokrivanje potreb izstopajoče občine, pa tudi tega
javnega uslužbenca.
Skupna uprava lahko preneha tudi v celoti. O prenehanju
delovanja skupne uprave sprejmejo občine soustanoviteljice
ugotovitveni sklep. Sklep mora biti sprejet s soglasno odločitvijo. S sklepom mora biti odločeno tudi o:
– prevzemu stvari, pravic in sredstev skupne uprave,
– načinu razrešitve statusa presežnih delavcev, kakor tudi
razmerje kritja stroškov morebitnih presežnih javnih uslužbencev in rok, v katerem so občine soustanoviteljice dolžne kriti te
stroške oziroma o prevzemu teh delavcev v občinske uprave
posameznih soustanoviteljic in razporeditvi le teh na enaka
delovna mesta.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Skupna uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Škofljica in Ig, ki je začela z delovanjem 1. 4. 2006, nadaljuje
s svojim delom po tem odloku. Začete zadeve in postopki občin
soustanoviteljic se z dnem uveljavitve tega odloka nadaljujejo
v na novo nastali skupni upravi.
20. člen
Sedežna občina skupne uprave prevzame javne uslužbence, zaposlene v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu
občin Škofljica in Ig ter občinski upravi občine Grosuplje, ki
imajo v opisu delovnih nalog izvajanje naloge izvajanja inšpekcije in redarstva, ki jih na podlagi tega odloka prevzame
skupna občinska uprava, najkasneje do dne, ko skupna uprava
prične z delom.
Z javnimi uslužbenci, ki so bili po aktu o sistemizaciji
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Škofljica in Ig
že zaposleni in so opravljali dela in naloge, delovno razmerje
v Občini Škofljica preneha in se z naslednjim dnem ponovno
sklene pri novemu delodajalcu Občini Grosuplje skladno z
veljavnim zakonom.
V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka sprejme župan
sedežne občine v soglasju z občinama soustanoviteljicama
akt o sistemizaciji delovnih mest in kadrovski načrt skupne
uprave.
21. člen
Z dnem začetka uporabe tega odloka preneha veljati
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Škofljica in Ig« (Uradni list
RS, št. 23/10). Župan sedežne občine skupne uprave objavi ta
odlok v Uradnem listu Republike Slovenije v petnajstih dneh

Uradni list Republike Slovenije
po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku o
ustanovitvi skupne uprave odločal zadnji.
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2012.
Št. 032-0001/2009
Grosuplje, dne 24. novembra 2011
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

IDRIJA
4461.

Odlok o merilih za določitev javnih površin
ob pripadajočih zemljiščih k stavbam

Na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list
RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Idrija na 10. seji dne 8. 12. 2012 sprejel

ODLOK
o merilih za določitev javnih površin
ob pripadajočih zemljiščih k stavbam
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo merila in izhodišča za določitev javnih površin ob pripadajočih zemljiščih k stavbam na
območju Občine Idrija.
2. člen
V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
– javna površina je površina, katere raba je pod enakimi
pogoji namenjena vsem, kot je javna cesta, ulica, trg, pločnik,
intervencijska pot, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park,
zelenica, rekreacijska površina in podobne površine,
– gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več
zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na
katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine,
ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev
površin, ki bodo služile takšnemu objektu,
– pripadajoče zemljišče k stavbi je tisti del zemljiške
parcele, na kateri stavba stoji, ki je neposredno namenjeno za
redno rabo stavbe,
– zemljišče, ki je neposredno namenjeno za redno rabo
stavbe je zemljišče, ki je bilo kot tako načrtovano v prostorskih
aktih ali določeno v upravnih dovoljenjih, na podlagi katerih je
bila stavba zgrajena, ali v drugih upravnih aktih, s katerimi je
bilo določeno takšno zemljišče.
3. člen
(1) Izhodišča za določitev javnih površin ob pripadajočih
zemljiščih k stavbam so:
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija
(Uradni list RS, št. 38/11),
– Odlok o sprejetju zazidalnega načrta RŽS 2 Halda v
Idriji (Uradni list RS, št. 26/97, 68/00, 58/07),
– Odlok o ureditvenem načrtu – »Pri Likarici« – Idrija
(Uradni list RS, št. 38/92, 135/04, 100/06),
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– Odlok o zazidalnem načrtu Cegovnica – Idrija (Uradni
list RS, št. 38/92, 63/01, 42/05, 45/07 – tehnični popravek),
– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu »Dom upokojencev v Idriji« za del območja Uta v Idriji (Uradni list RS,
št. 31/07),
– Odlok o sprejetju zazidalnega načrta I2 – Rotomatika v
Spodnji Idriji (Uradni list RS, št. 37/99, 63/07),
– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu »Infrastruktura –
Pustota Spodnja Idrija« (Uradni list RS, št. 17/06),
– Odlok o sprejetju »Zazidalnega načrta industrijska cona
Godovič« (Uradni list RS, št. 75/06 – UPB, 23/08),
– Odlok o sprejetju zazidalnega načrta Suhi potok v Črnem Vrhu nad Idrijo (Uradni list RS, št. 67/99),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Soča (Uradni list RS, št. 84/11),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Barbare (Uradni list RS, št. 84/11),
– drugi občinski podrobni prostorski načrti, sprejeti na
podlagi Občinskega prostorskega načrta Občine Idrija.
(2) Za izhodišča se upoštevajo tudi naslednji razveljavljeni
izvedbeni prostorski akti:
– Odlok o ureditvenem načrtu Mestno jedro – Vzhod (hiša
K&K) – Idrija (Uradni list RS, št. 19/90),
– Odlok o ureditvenem načrtu mestnega jedra Idrije (Uradni list RS, št. 84/01, 44/04),
– Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za center mesta
Idrija II (Uradni list SRS, št. 26/75),
– Odlok o zazidalnem načrtu »Center III – Idrija« (območje Osnovne šole II. faza in Mejca) (Uradni list RS, št. 19/90,
113/03),
– Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje
»Grapa« v Idriji (Uradni list SRS, št. 16/81, Uradni list RS,
št. 26/97),
– Odlok o zazidalnem načrtu »GRAPA II« (Uradni list
SRS, št. 42/89),
– Odlok o ureditvenem načrtu – Rožna ulica – Gasa (Uradni list SRS, št. 14/89, Uradni list RS, št. 60/92, 67/99, 19/07),
– Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje Vrh Zelj
v Idriji (Uradni list SRS, št. 8/80, Uradni list RS, št. 109/00),
– Odlok o sprejetju zazidalnega načrta stanovanjske soseske »Faletovše« v Idriji (Uradni list SRS, št. 1/87),
– Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Pustota« v Spodnji Idriji (Uradni list SRS, št. 1/87, Uradni list RS,
št. 60/92),
– Odlok o zazidalnem načrtu »Center« Spodnja Idrija
(Uradni list SRS, št. 29/88),
– Odlok o lokacijskem načrtu – pokopališče v Spodnji Idriji
(Uradni list SRS, št. 32/89),
– ZN Spodnja Idrija – Koreja (Uradni gl., št. 1/67),
– Odlok o zazidalnem načrtu »Na Brdu« – Godovič (Uradni list SRS, št. 42/89, Uradni list RS, št. 109/00).
4. člen
Pri določitvi javnih površin ob pripadajočih zemljiščih k
stavbam se upošteva še:
– obstoječe stanje gospodarske javne in prometne infrastrukture,
– kategorizacijo občinskih cest,
– dejansko stanje na terenu,
– načrtovane posege v prostor.
5. člen
Merila za določitev javnih površin ob pripadajočih zemljiščih k stavbam so:
– da površina izpolnjuje kriterij javne površine iz prve
alinee 2. člena tega odloka,
– da površina ne posega v pripadajoče zemljišče k stavbi,
– da se objekti gospodarske javne infrastrukture umeščajo na javne površine,
– da se ekološki otoki umeščajo na javne površine,
– da so javna parkirišča del javnih površin,
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– da so intervencijske poti del javnih površin,
– da so pločniki ob kategoriziranih cestah in javnih poteh
del javnih površin,
– da so stopnišča in poti, ki so na dan uveljavitve tega
odloka v javni rabi, del javnih površin,
– da so podporni zidovi ob javnih površinah del javnih
površin,
– da se ograje, namenjene zavarovanju javnih površin,
umeščajo na javne površine.
6. člen
(1) Postopek za določitev javnih površin ob pripadajočih
zemljiščih k stavbam prične občinska uprava na predlog občanov oziroma po uradni dolžnosti.
(2) Občinska uprava za namen določitve javnih površin ob
pripadajočih zemljiščih k stavbam izvede:
– pripravo podatkov na podlagi izhodišč iz 3. člena tega
odloka, ki se nanašajo na predmetno površino,
– pridobitev podatkov o lastništvu na predmetni površini,
– ogled dejanskega stanja na terenu,
– preverbo, ali je prostorski akt realiziran, oziroma do
katere faze je prostorski akt realiziran na terenu,
– pripravo podatkov o načrtovanih posegih na predmetni
površini.
7. člen
(1) Določitev javnih površin ob pripadajočih zemljiščih
k stavbam se izvede na podlagi izdelanega elaborata, ki je
potrjen s strani župana.
(2) Elaborat vsebuje tekstualni in grafični del.
(3) Tekstualni del vsebuje analizo izhodišč in podatkov iz
3., 4. in 6. člena tega odloka, skupaj s predlogom razmejitve
javnih površin od pripadajočih zemljiščih k stavbam.
(4) Grafični del vsebuje izris obstoječega in predlog novega parcelnega stanja.
8. člen
Na podlagi elaborata se izvede geodetski postopek, skladno s področno zakonodajo. Vpis sprememb v zemljiški kataster in v zemljiško knjigo izvede Občina Idrija.
9. člen
Stroške, nastale v postopku določitve javnih površin ob
pripadajočih zemljiščih k stavbam, krije Občina Idrija.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2011
Idrija, dne 8. decembra 2011
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

4462.

Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln
na območju Občine Idrija

Na podlagi Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08),
Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09), 21. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09) in 23. člena Statuta Občine
Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo)
je Občinski svet Občine Idrija na 10. redni seji dne 8. 12. 2011
sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju
Občine Idrija
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo merila za določitev pogojev
za prodajo blaga zunaj prodajaln na površinah na območju
Občine Idrija.
2. člen
(1) Izraz »prodaja blaga zunaj prodajaln«, ki se uporablja
v tem odloku, pomeni prodajo blaga s potujočo prodajalno,
na premičnih stojnicah in priložnostno prodajo na prireditvah,
shodih, sejmih in podobno.
(2) Potujoča prodajalna je prodaja iz vozila, ki je prirejeno
tako, da omogoča prodajo blaga.
(3) Za premično stojnico se šteje prodajna miza ali mizi
podobna priprava, ki omogoča prodajo blaga. Za premično stojnico po tem odloku se šteje tudi prodaja iz vozila, ki ni prirejeno
za prodajo blaga (tovorno vozilo, iz katerega se prodaja suha
roba, jabolka …).
3. člen
(1) Prodaja blaga zunaj prodajaln se opravlja v skladu z
določili tega odloka, z določili tržnega reda in v skladu z drugimi
predpisi, ki urejajo prodajo blaga zunaj prodajaln.
(2) Predmet urejanja tega odloka ni pokrita tržnica v
Občini Idrija, ki se v času uveljavitve tega odloka nahaja na
Ulici Svete Barbare 8, Idrija in je posebej organiziran ter urejen
poslovni prostor, ki omogoča prodajo blaga v zaprtem tržnem
prostoru.
2. POGOJI ZA PRODAJO NA POVRŠINAH, KI SO V LASTI
ALI V UPRAVLJANJU OBČINE IDRIJA TER V LASTI
ALI UPRAVLJANJU KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA
OBMOČJU OBČINE IDRIJA
4. člen
Prodaja blaga zunaj prodajaln se na območju Občine
Idrije lahko opravlja le na javnih površinah in nepremičninah, ki
so v lasti ali v upravljanju Občine Idrija ter v lasti ali upravljanju
krajevnih skupnosti na območju Občine Idrija.
5. člen
(1) Na območju Občine Idrija so za prodajo blaga zunaj
prodajaln na premičnih stojnicah določene naslednje površine:
– v Idriji: Mestni trg in Trg Svetega Ahacija,
– v Spodnji Idriji: t.i. Glavni trg (javna površina v trgovsko
poslovnem centru med nizoma A in B).
(2) Za prodajo blaga zunaj prodajaln na premičnih stojnicah, ki se izvaja iz vozila, se poleg prodajnih mest iz prejšnjega
odstavka uporablja še prodajno mesto na delu parkirišča ob
avtobusni postaji Idrija pod platojem Barbare.
(3) Prodajna mesta ne smejo posegati na pripadajoča
zemljišča k posameznim objektom.
(4) Prodaja blaga zunaj prodajaln na premičnih stojnicah
poteka ob delavnikih od 8. do 16. ure, ob sobotah pa od 8. do
12. ure, in sicer:
– v Idriji: na sejemske dni,
– v Spodnji Idriji: na sejemske dni in ob sobotah.
(5) Prodaja kmetijskih pridelkov, sadja, zelenjave, svežega cvetja in sveč na premičnih stojnicah poteka ob delavnikih
od 8. do 16. ure, ob sobotah pa od 8. do 12. ure, in sicer:
– v Idriji: na Trgu Svetega Ahacija, razen na sejemske dni,
– v Spodnji Idriji: na Glavnem trgu, razen na sejemske dni.
(6) V času prireditev kot so festivali, shodi in podobno se
prodajo blaga zunaj prodajaln prilagodi potrebam prireditev
oziroma se prodajo blaga zunaj prodajaln v času prireditev
začasno ustavi.
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(7) V času prireditev lahko prodaja blaga zunaj prodajaln
poteka ob delavnikih ter sobotah in nedeljah od 8. do 20. ure.
(8) Ob predhodno izdanem soglasju Občine Idrija se lahko
v času prireditev prodaja blaga zunaj prodajaln izvaja tudi na
javnih površinah in nepremičninah, ki niso opredeljene v prvem
in drugem odstavku tega člena.
6. člen
(1) Prodajalec, ki želi izvajati prodajo blaga zunaj prodajaln na javnih površinah ali nepremičninah, ki so v lasti ali v
upravljanju Občine Idrija ter krajevnih skupnosti na območju
Občine Idrija, mora vložiti vlogo za izdajo soglasja za prodajo
najmanj 30 dni pred pričetkom prodaje blaga.
(2) V pisnem soglasju morata biti določena prostor in časovni termin prodaje blaga zunaj prodajaln. V primeru, da gre
za prodajo v času prireditev, lahko organizator prireditve pridobi
pisno soglasje za vse trgovce, ki prodajajo na prireditvi.
(3) V vlogi mora prodajalec navesti in priložiti:
– podatke vlagatelja,
– način prodaje blaga zunaj prodajaln,
– vrsto blaga namenjenega prodaji,
– seznam lokacij, na katerih želi prodajati,
– časovno obdobje prodaje (navedba dni oziroma obdobje
prodaje),
– potrebno površino za prodajo,
– podatke (davčna številka, matična številka …), potrebne
za pridobitev registracije poslovnega subjekta v Poslovnem
registru RS, ki jih organ pridobi po uradni dolžnosti,
– soglasje organizatorja prireditve, če gre za organizirano
prireditev.
(4) Pristojni organ občinske uprave izda soglasje za posamezna časovna obdobja v letu, vendar največ za obdobje
enega koledarskega leta.
3. POGOJI ZA PRODAJO NA POVRŠINAH, KI NISO
V LASTI ALI V UPRAVLJANJU OBČINE IDRIJA
7. člen
(1) Prodaja blaga zunaj prodajaln se sme opravljati tudi na
površinah izven javnih površin na nepremičninah, ki niso v lasti
ali v upravljanju Občine Idrija ter v lasti ali upravljanju krajevnih
skupnosti na območju Občine Idrija, in sicer s soglasjem Občine Idrija, po predhodnem soglasju lastnika zemljišča, v katerem
lastnik določi tudi prostor in časovni termin prodaje blaga.
(2) V tem primeru mora prodajalec k vlogi iz 7. člena tega
odloka priložiti še pisno soglasje lastnika zemljišča.
4. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA
8. člen
(1) Upravljanje prodajnih mest prodaje blaga zunaj prodajaln po tem odloku je izbirna gospodarska javna služba, ki se
izvaja na podlagi koncesije.
(2) Za podelitev koncesije iz prvega odstavka tega člena
se smiselno uporabljajo določbe Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 94/08, 55/10).
9. člen
Upravljavec ima naslednje pravice in dolžnosti:
– skrbi, da je ureditev in poslovanje prodajnih mest usklajeno z veljavnimi predpisi,
– organizirano vodi poslovanje prodajnih mest ter razporeja in oddaja v zakup prodajna mesta prodajalcem,
– skrbi za urejenost prodajnih mest, za čistočo in odstranjevanje odpadkov,
– določa ceno zakupa prodajnih mest ter prodajalcem zaračuna in pobira zakupnino za zakup prodajnih mest na podlagi
predhodno potrjenega cenika s strani Občinskega sveta Občine
Idrija. Cena za posamezno prodajno mesto vključuje celotne
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stroške upravljavca vključno z nadzorom, stroškom sklepanja
pogodb, vodenjem evidenc in poročanjem.
10. člen
(1) Upravljavec sprejme tržni red, ki velja za javne površine in nepremičnine, ki so v lasti ali v upravljanju Občine Idrija ali
krajevnih skupnosti na območju Občine Idrija, s katerim določi
pogoje trgovanja, predvsem pravice in obveznosti prodajalcev
in upravljavca, datume sejemskih dni, opredeli posamezna prodajna mesta, določi obratovalni čas, nadzor prodaje in kvalitete
blaga, skladiščenje blaga, vzdrževanje reda in čistoče ter druge
posebne storitve.
(2) Upravljavec mora sprejeti tržni red do 1. 3. 2012.
11. člen
(1) Upravljavec je dolžan redno voditi evidenco o seznamu prodajalcev, obdobju zakupa in številu zakupljenih prodajnih mest ter evidenco o zaračunanih in plačanih zakupninah
in vsako leto o navedenem izdelati poročilo za prejšnje koledarsko leto in ga najkasneje do 31. marca za preteklo leto
predložiti Občini Idrija.
(2) Upravljavec mora vsaj pet let hraniti sklenjene zakupne pogodbe in vso drugo listinsko dokumentacijo v zvezi z
zakupom in jo po potrebi predložiti Občini Idrija.
12. člen
Upravljavec sklene s prodajalci, ki so pridobili pisno soglasje Občine Idrija, zakupno pogodbo. Predmet zakupa je
prodajno mesto, ki vključuje premično stojnico, če gre za tovrstno prodajno mesto. Zakupna pogodba se sklene najdlje za
obdobje enega leta. Če se sklene za krajše obdobje, je njeno
veljavnost mogoče z aneksom podaljšati, vendar ne za daljše
obdobje kot je izdano soglasje občine.
13. člen
Obveznosti prodajalca so:
– plačati zakupnino,
– skleniti pogodbo z upravljavcem,
– varovati v zakup vzeto prodajno mesto in premično
stojnico po prenehanju zakupa vrniti v takem stanju, kot jo je
prejel,
– z opravljanjem svoje dejavnosti ne sme ogrožati in motiti
drugih prodajalcev in obiskovalcev,
– na prodajno mesto izobesiti naziv prodajalca,
– prodajnega mesta in premične stojnice ne sme dati v
uporabo oziroma v podzakup drugemu,
– zagotoviti varnost in zaščito prodajnega blaga in ljudi.
14. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih
prodajnih mestih. Po poteku prodajnega časa ali ko je blago
prodano, so dolžni zapustiti prodajno mesto ter odstraniti embalažo in neprodano blago.
5. IZVAJANJE NADZORA
15. člen
(1) Inšpekcijski nadzor nad prodajo in kvaliteto blaga
opravljajo pristojni tržni in drugi inšpekcijski organi.
(2) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajajo
pooblaščeni delavci upravljavca in občinsko redarstvo.
(3) Upravljavec je dolžan sodelovati s pristojnimi inšpekcijskimi organi in občinskim redarstvom ter jih o kršitvah in
drugih nepravilnostih redno obveščati.
6. KAZENSKE DOLOČBE
16. člen
(1) Z globo 200,00 EUR se kaznuje prodajalec – pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če opravlja prodajo
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blaga zunaj prodajaln na javnih površinah ali površinah, ki so v
lasti Občine Idrija, brez soglasja Občine Idrija.
(2) Z globo 100,00 EUR se kaznuje:
– odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena,
– fizična oseba, ki prodaja izdelke lastne proizvodnje, če
opravlja prodajo blaga zunaj prodajalne na javni površini ali
površini, ki je v lasti Občine Idrija, brez soglasja Občine Idrija,
– prodajalec, ki izvaja prodajo v nasprotju z izdanim soglasjem Občine Idrija.
17. člen
(1) Prodajalec stori prekršek, če:
– ne pospravi in počisti za seboj svojega prodajnega
mesta po končani prodaji,
– ne vzdržuje reda in čistoče na svojem prodajnem mestu
in ne odstranjuje odpadkov sproti,
– samovoljno širi ali prestavlja svoje prodajno mesto,
– postavlja svoje prodajno blago ali embalažo na prehode
med prodajnimi mesti,
– ne varuje v zakup vzetega prodajnega mesta in premične stojnice po prenehanju zakupa ne vrne v stanju, v kakršnem
jo je prejel,
– z opravljanjem svoje dejavnosti ogroža in moti druge
trgovce in obiskovalce.
(2) Z globo 200,00 EUR se kaznuje prodajalec – pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 100,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba
pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika ali
fizična oseba, ki prodaja izdelke lastne proizvodnje, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Do podelitve koncesije za izvajanje izbirne gospodarske
javne službe, opravlja naloge upravljanja prodajnih mest za
prodajo blaga izven prodajaln na javnih površinah in nepremičninah, ki so v lasti ali v upravljanju Občine Idrija ter v lasti
ali upravljanju krajevnih skupnosti na območju Občine Idrija,
podjetje Komunala d.o.o.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
merilih za določitev pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln
na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 17/06).
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične z dnem
15. 3. 2012.
Št. 007-0007/2011
Idrija, dne 8. decembra 2011
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

4463.

Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Idrija

Na podlagi Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08),
Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09) in 23. člena Statuta
Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno

Uradni list Republike Slovenije
besedilo) je Občinski svet Občine Idrija na 10. seji dne 8. 12.
2011 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Idrija
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija
(Uradni list RS, št. 94/08, 55/10) se peta alineja prvega odstavka 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»– upravljanje prodajnih mest pri prodaji blaga zunaj
prodajaln.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-4/2008
Idrija, dne 8. decembra 2011
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

4464.

Odlok o spremembi Odloka o koncesiji
za dejavnost oskrbe s toplotno energijo
na območju Občine Idrija

Na podlagi 32., 34. in 36. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 36. člena Zakona o
javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06),
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10)
33. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11), 3., 5. in
6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija
(Uradni list RS, št. 94/08, 55/10) in 15. in 23. člena Statuta
Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno
besedilo) je Občinski svet Občine Idrija na 10. seji dne 8. 12.
2011 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o koncesiji za dejavnost
oskrbe s toplotno energijo na območju
Občine Idrija
1. člen
V Odloku o koncesiji za dejavnost oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 37/11) se v
3. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli ločeno za
posamezna območja Občine Idrija, in sicer območje Krajevna
skupnost Spodnja Idrija, Krajevna skupnost Idrija mesto, Krajevna skupnost Godovič in Krajevna skupnost Črni Vrh.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.«
2. člen
V prvem odstavku 15. člena se za besedilom »koncesijske pogodbe« doda besedilo »na območju, na katerem izvaja
javno službo«.
V drugem odstavku 15. člena se za besedo »člena« in
besedo »službe« doda besedilo »na območju, na katerem
izvaja javno službo«.
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3. člen
V drugem odstavku 21. člena se za besedilom »Vsak
kandidat lahko predloži le eno vlogo« doda besedilo »za vsako
območje iz tretjega odstavka 3. člena tega odloka, za katerega
se razpisuje koncesija« in za besedilom »Če ista pravna ali
fizična oseba sodeluje pri več skupnih vlogah« doda besedilo
»za isto območje, za katerega se razpisuje koncesija«.
4. člen
Šesta alineja prvega odstavka 22. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»– da je finančno in poslovno usposobljen, kar prijavitelj
za vsako območje iz tretjega odstavka 3. člena dokazuje na način, da je za leto pred objavo javnega razpisa znašala njegova
bonitetna ocena na podlagi letnega poročila najmanj SB 5 ali
enakovredna bonitetna ocena, da v zadnjih treh letih ni posloval
z izgubo in da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti. Prijavitelj za območje Krajevne skupnosti Spodnja Idrija in Krajevne skupnosti mesto Idrija mora finančno in
poslovno usposobljenost dodatno dokazati tako, da so znašali
njegovi čisti prihodki od prodaje v zadnjih treh poslovnih letih
skupaj najmanj 300.000,00 €, prijavitelj za območje Krajevne
skupnosti Črni Vrh in Krajevne skupnosti Godovič pa tako, da
so njegovi čisti prihodki od prodaje v zadnjih treh poslovnih letih
znašali skupaj najmanj 20.000,00 €,«
5. člen
Prvi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za izvajanje dejavnosti iz 1. člena tega odloka se z
javnim razpisom izbere koncesionarja ločeno za vsako izmed
območij iz tretjega odstavka 3. člena tega odloka.«
6. člen
Prva alineja prvega odstavka 25. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»– cena za uporabnika«.
7. člen
Deveti odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Občinska uprava v imenu koncedenta odloči o izboru
z ločenimi upravnimi odločbami za vsako območje iz tretjega
odstavka 3. člena tega odloka.«
V desetem odstavku 27. člena se pred piko doda besedilo
»za vsako območje iz tretjega odstavka 3. člena tega odloka.«
8. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2011
Idrija, dne 8. decembra 2011
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

4465.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju sredstev
za pospeševanje malega gospodarstva
v Občini Idrija

Na podlagi Zakona o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/91, 22/00, 40/04), Zakona o spremljanju
državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 23. člena Statuta
Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno
besedilo) je Občinski svet Občine Idrija na 10. seji dne 8. 12.
2011 sprejel
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PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju sredstev za pospeševanje
malega gospodarstva v Občini Idrija
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju sredstev za pospeševanje
malega gospodarstva v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 71/03)
se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Sredstva se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (ES)
1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč
»de minimis« (Uradni list EU L 379, 28. 12. 2006, str. 5–10).«
2. člen
Tretji odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva se ne dodeljujejo:
– podjetjem v težavah,
– podjetjem, ki delujejo na področju ribiškega in ribogojskega sektorja,
– podjetjem, ki delujejo na področju primarne proizvodnje
kmetijskih proizvodov,
– podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženju
kmetijskih proizvodov v naslednjih primerih:
1. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
2. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce,
– podjetjem, ki delujejo na področju sektorja premogovništva,
– podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, za
nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
Dodajo se nov četrti, peti, šesti in sedmi odstavek, ki se
glasijo:
»Dodeljene pomoči ne smejo biti namenjene izvozu oziroma z izvozom povezanimi dejavnostmi v tretje države ali države
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali
drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Dodeljene pomoči ne smejo biti pogojene s prednostjo
rabe domačega blaga pred rabo uvoženega.
Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju na
podlagi pravila »de minimis« ne sme presegati 200.000,00
EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na
obliko ali namen pomoči. V primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000,00 EUR.
Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih
pomoči.«
3. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
Dajalec pomoči mora od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobiti pisno izjavo o:
– že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri
katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju
še kandidiral za de minimis pomoč,
– drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške.
Dajalec pomoči mora zagotoviti, da z dodeljenim zneskom
pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
Dajalec pomoči je dolžen pisno obvestiti prejemnika pomoči, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«.
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4. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 31300-0002/2003
Idrija, dne 8. decembra 2011
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2012
1.
Vrednost točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Idrija, za leto 2012 znaša
0,000483 EUR.
2.
Vrednost točke iz 1. člena tega sklepa se uporablja od
1. 1. 2012.

4466.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja
v Občini Idrija

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 45/08) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list
RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Idrija na 10. seji dne 8. 12. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Idrija
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Idrija (Uradni
list RS, št. 29/08) se drugi odstavek 5. člena spremeni tako,
da se glasi:
»Sklep o dodelitvi pomoči izda občinska uprava.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Prejete vloge za dodelitev pomoči odpre in pregleda
tričlanska komisija, ki jo sestavljajo predsednik odbora za gospodarske dejavnosti Občine Idrija ter dva izmed zaposlenih pri
Občinski upravi Občine Idrija.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 330-0007/2007
Idrija, dne 8. decembra 2011
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

3.
Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 422-0002/2011
Idrija, dne 8. decembra 2011
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

4468.

Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine
za zemljišča in javne površine, ki so v lasti
Občine Idrija, za leto 2012

Na podlagi 12. člena Odloka o oddaji v najem zemljišč
in drugih javnih površin v lasti Občine Idrija (Uradni list RS,
št. 27/09, 31/10, 28/11) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski
svet Občine Idrija na 10. seji dne 8. 12. 2011 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za obračun najemnine
za zemljišča in javne površine, ki so v lasti
Občine Idrija, za leto 2012
1.
Vrednost točke za obračun najemnine za zemljišča in
javne površine, ki so v lasti Občine Idrija, za leto 2012 znaša
0,26 eur.
2.
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3502-28/2009
Idrija, dne 8. decembra 2011

4467.

Sklep o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2012

Na podlagi 179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02), 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84), 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Idrija (Uradni list
RS, št. 100/03) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list
RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Idrija na 10. seji dne 8. 12. 2011 sprejel

Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

4469.

Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih
zemljišč v Občini Idrija za leto 2012

Na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list
RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Idrija na 10. seji dne 8. 12. 2011 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč
v Občini Idrija za leto 2012
1. člen
S tem sklepom se določa izhodiščna cena stavbnih zemljišč v primerih, ko jih Občina Idrija kupuje oziroma prodaja,
upoštevajoč njihovo tržno vrednost in območje, kamor spadajo.
2. člen
Izhodiščna cena kvadratnega metra stavbnega zemljišča
se oblikuje glede na naslednja območja:
– prvo območje: ožji center mesta,
– drugo območje: širši center mesta Idrija, center naselja
Spodnja Idrija,
– tretje območje: ostalo strnjeno naselje mesta Idrija in
naselja Spodnja Idrija,
– četrto območje: jedri naselij Črni Vrh in Godovič ter
ostali deli mesta Idrija in naselja Spodnja Idrija,
– peto območje: vsa ostala stavbna zemljišča v Občini
Idrija.
3. člen
Tako določena izhodiščna cena stavbnega zemljišča se
lahko uporablja v primerih:
– kadar stavbno zemljišče iz prvega ali drugega območja
ne presega velikosti 50 m²,
– kadar stavbno zemljišče iz tretjega do petega območja
ne presega velikosti 80 m².
Za prodajo ali nakup stavbnih zemljišč, ki presegajo navedene površine ali v primeru, da se za prodajo zemljišča izvede
javni razpis, se cena določi na podlagi izvedene cenitve.
4. člen
Izhodiščna cena kvadratnega metra stavbnega zemljišča
za leto 2012 znaša:
– prvo območje:
26,56 EUR/m2
– drugo območje:
22,16 EUR/m2
– tretje območje:
17,77 EUR/m2
– četrto območje:
13,31 EUR/m2
– peto območje:
8,71 EUR/m2.
5. člen
Izhodiščna cena stavbnega zemljišča se korigira s faktorjem 0,3, kolikor gre za nezazidljivo zemljišče.
6. člen
Odločitev o prodaji ali nakupu stavbnega zemljišča sprejme Občinski svet Občine Idrija na predlog župana.
7. člen
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 38000-1/2002
Idrija, dne 8. decembra 2011
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.
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SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 1365/34,
k.o. Črni Vrh.
2. člen
Lastninska pravica na parc. št 1365/34, k.o. Črni Vrh, se
po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Idrija.
3. člen
Ukine se javno dobro na nepremičninah parc. št. 666/4 in
666/7, vse k.o. Idrijski Log.
4. člen
Lastninska pravica na parc. št. 666/4 in 666/7, vse k.o. Idrijski Log, se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Idrija.
5. člen
Ukine se javno dobro na nepremičninah parc. št. 1117/7,
1117/9, 1117/13, 1117/16, 1126/6, 1126/8, 1126/9, 1126/10,
1126/14, 1126/16 in 1184/3, vse k.o. Vojsko.
6. člen
Lastninska pravica na parc. št. 1117/7, 1117/9, 1117/13,
1117/16, 1126/6, 1126/8, 1126/9, 1126/10, 1126/14, 1126/16 in
1184/3, vse k.o. Vojsko, se po ukinitvi javnega dobra vpiše v
korist Občine Idrija.
7. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 351-25/11
Idrija, dne 8. decembra 2011
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

KANAL
4471.

Odlok o urejanju javne razsvetljave v Občini
Kanal ob Soči

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 8. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 109/10), 2., 21., 22. in 23. člena Uredbe
o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni
list RS, št. 81/07, 107/07), 3. in 17. člena Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 17/08 (21/08 popr.)), 3., 5. in
6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kanal
ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 10/96) in 16. člena
Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic,
št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski
svet Občine Kanal ob Soči na seji dne 29. 9. 2011 sprejel

ODLOK
o urejanju javne razsvetljave
v Občini Kanal ob Soči
I. SPLOŠNE DOLOČBE

4470.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list
RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Idrija na 10. seji dne 8. 12. 2011 sprejel

1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se opredeljuje in določa način izvajanja
gospodarske javne službe urejanja objektov in naprav javne
razsvetljave (v nadaljevanju: javna služba).
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(2) Urejanje objektov in naprav javne razsvetljave po tem
odloku obsega upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave v
naseljih Občine Kanal ob Soči.
(3) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za
ženske.
2. člen
(objekti in naprave javne razsvetljave)
(1) Za javno razsvetljavo po tem odloku se štejejo naslednji objekti in naprave, ki služijo osvetljevanju javnih površin
in javnih cest:
– elektro omarice,
– drogovi,
– svetilke,
– svetlobni viri,
– energetski kabli (nadzemni in podzemni),
– prižigališča,
– drugi pripadajoči elementi, ki so potrebni za nemoteno
delovanje javne razsvetljave.
(2) Za javno razsvetljavo po tem odloku se šteje tudi
novoletna svetlobna okrasitev, ki se priključuje na javno razsvetljavo.
II. UREJANJE IN VARSTVO OBJEKTOV
IN NAPRAV JAVNE RAZSVETLJAVE
3. člen
(način izvajanja)
(1) Z objekti in napravami javne razsvetljave upravlja
Občina Kanal ob Soči, Režijski obrat.
(2) Izvajanje nalog, povezanih z vzdrževanjem objektov
in naprav javne razsvetljave, se zagotavlja v Režijskem obratu
Občine Kanal ob Soči (v nadaljevanju: izvajalec), na podlagi
tega odloka.
4. člen
(upravljanje)
Naloge povezane z upravljanjem javne razsvetljave so
sledeče:
– priprava razvojnih programov, načrtovanje, varčevanje
z energijo in pospeševanje javne službe v skladu s programi
občine,
– sodelovanje pri pripravi občinske prostorske dokumentacije,
– pridobivanje investicijske in projektne dokumentacije ter
upravnih dovoljenj,
– zagotavljanje sredstev za izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja ter rednega vzdrževanja,
– vodenje investicij,
– izdajanje smernic in projektnih pogojev,
– izdajanje soglasij in mnenj v skladu s tem odlokom,
– zagotavljanje nadzora nad izvajanjem določil tega odloka ter izvajanjem gospodarske javne službe.
5. člen
(vzdrževanje javne razsvetljave)
(1) Na javni razsvetljavi se morajo redno opravljati vsa
potrebna vzdrževalna dela in varstveni ukrepi:
– zamenjava svetlobnih virov in svetilk,
– zamenjava drogov in drugih naprav,
– popravilo oziroma menjava sestavnih delov naprav za
javno razsvetljavo,
– čiščenje in redno vzdrževanje svetilk in drugih delov
javne razsvetljave,
– intervencije na javni razsvetljavi,
– vodenje katastra,
– izvedba novoletne okrasitve,
– izvedba dodatnih obremenitev na javni razsvetljavi.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Druge naloge, ki jih je potrebno redno opravljati v zvezi
z vzdrževanjem javne razsvetljave, so še:
– priprava letnega plana vzdrževanja v skladu s programi
Občine Kanal ob Soči,
– izdelava in pošiljanje poročil načrta in obratovalnega
monitoringa na pristojno ministrstvo,
– druge storitve, ki jih določa zakon ali izvršilni predpis.
(3) Izvajalec je dolžan obvestiti javnost o načinu in možnosti javljanja napak na javni razsvetljavi.
(4) Izvajalec je dolžan pristopiti k vzdrževanju najkasneje
v enem tednu po prijavi napake in jo odpraviti v najkrajšem
možnem času.
6. člen
(letni plan vzdrževanja in razvoja)
(1) Vzdrževanje javne razsvetljave poteka na podlagi letnega plana vzdrževanja javne razsvetljave, ki ga izdela izvajalec vsako leto do konca meseca septembra za naslednje leto.
(2) Letni plan vzdrževanja dokončno potrdi župan po
sprejemu proračuna Občine Kanal ob Soči.
(3) Letni plan vzdrževanja javne razsvetljave mora vsebovati:
– program izvajanja javne službe,
– cene storitev.
(4) Letni plan razvoja pripravi Občina Kanal ob Soči.
(5) Letni plan razvoja javne razsvetljave mora vsebovati:
– program varčevanja z energijo,
– navedbo višine sredstev, ki so namenjena za tekoče
opravljanje javne službe,
– navedbo višine sredstev, ki so namenjena za investicijsko vzdrževanje,
– predlog izgradnje novih naprav javne razsvetljave po posameznih območjih Občine Kanal ob Soči in potrebnih sredstev.
7. člen
(vodenje katastra)
(1) Izvajalec o objektih in napravah javne razsvetljave
vodi kataster.
(2) Kataster vsebuje podatke o javni razsvetljavi in tehničnih lastnostih javne razsvetljave:
– naziv naprave oziroma objekta,
– lokacija naprave oziroma objekta,
– tehnične lastnosti naprave oziroma objekta,
– število vseh naprav oziroma objektov,
– lastništvo naprav oziroma objektov.
(3) Kataster se vodi atributno in grafično v obliki računalniškega zapisa. Kopijo ažurnih podatkov izvajalec v skladu z
veljavno zakonodajo izroča v zbirni kataster gospodarske javne
infrastrukture.
8. člen
(vodenje opravljenih del)
Vzdrževalna dela, ki jih opravi izvajalec, morajo biti evidentirana s podatki, iz katerih so razvidni vrsta, lokacija, čas in
strošek opravljenih del.
9. člen
(poseganje v objekte in naprave javne razsvetljave)
Kakršno koli poseganje v javno razsvetljavo je dovoljeno le s
soglasjem Občine Kanal ob Soči in pod nadzorom izvajalca.
10. člen
(prepovedana dejanja)
Prepovedano je:
– nameščati kakršna koli obvestilna sredstva in oglaševanje na javni razsvetljavi brez dovoljenja Občine Kanal ob Soči,
– poškodovati javno razsvetljavo,
– saditi drevje in grmičevje v neposredni bližini javne razsvetljave brez dovoljenja Občine Kanal ob Soči,

Uradni list Republike Slovenije
– onemogočati dostop do javne razsvetljave,
– graditi oziroma postaviti pomožne in začasne druge
objekte na objektih in napravah javne razsvetljave ali v njihovi
neposredni bližini brez dovoljenja Občine Kanal ob Soči,
– izvesti novoletno svetlobno okrasitev izven obdobja od
15. decembra tekočega leta do 10. januarja naslednjega leta,
– brez objektivnih razlogov podaljšati čas začetka izvedbe
vzdrževalnih del,
– opravljati druga dela, ki bi na kakršenkoli način ogrozila
delovanje javne razsvetljave.
11. člen
(pogoji, pod katerimi izvajalec izvaja svojo dejavnost)
Izvajalec na podlagi tega odloka:
– uporabnikom zagotavlja stalno in kvalitetno izvajanje
vzdrževanja javne razsvetljave,
– storitve opravlja v skladu s potrjenim letnim planom,
– na zahtevo pristojne inšpekcije omogoči strokovni in
finančni nadzor nad zakonitostjo dela,
– zagotavlja strokovno pomoč pri načrtovanju oziroma
oblikovanju razvoja javne službe.
13. člen
(zavarovanje odgovornosti)
Izvajalec sklene pogodbo o zavarovanju civilne odgovornosti.
14. člen
(financiranje javne službe)
Sredstva za izvajanje javne službe se zagotavljajo v proračunu Občine Kanal ob Soči in iz drugih virov.
III. NADZOR
15. člen
(nadzor nad izvajanjem odloka)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja medobčinska
inšpekcija.
16. člen
(nadzor nad izvajanjem vzdrževanja)
Občina Kanal ob Soči lahko za nadzor nad izvajanjem
javne službe pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
17. člen
(kaznovanje odgovorne osebe izvajalca)
Z globo 400 € se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe,
če stori prekršek iz 9. člena tega odloka.
18. člen
(kaznovanje pravne osebe in odgovorne osebe
pravne osebe)
(1) Z globo 1.000 € se kaznuje pravna oseba, če stori
prekršek iz 10. člena tega odloka.
(2) Z globo 400 € se kaznuje odgovorna oseba pravne
osebe, če stori prekršek iz 10. člena tega odloka.
19. člen
(kaznovanje samostojnih podjetnikov)
Z globo 1000 € se kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori
prekršek iz 10. člena tega odloka.
20. člen
(kaznovanje fizične osebe)
Z globo 200 € se kaznuje posameznik, če stori prekršek
iz 10. člena tega odloka.
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21. člen
(zmanjšanje kazni)
Kršitelj, kateremu je bila izrečena kazen iz predhodnih
členov odloka, plača samo polovico izrečene kazni, če jo plača
v roku 8 dni.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(vzpostavitev katastra)
(1) Občina Kanal ob Soči je dolžna vzpostaviti kataster iz
7. člena tega odloka do 1. 1. 2012.
(2) Izvajalec je dolžan kataster vzdrževati.
23. člen
(začetek veljavnosti)
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0009/2011-7
Kanal ob Soči, dne 29. septembra 2011
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.

4472.

Odlok o plakatiranju v Občini Kanal ob Soči

Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08,
100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl.
US), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11
– UPB8 in 43/11), 78. člena Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10 – ZCes-1) in 17. člena Statuta Občine Kanal ob Soči
(Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list
RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči
na 11. redni seji dne 29. 9. 2011 sprejel

ODLOK
o plakatiranju v Občini Kanal ob Soči
1. člen
S tem odlokom se ureja postavitev in vzdrževanje objektov in naprav za plakatiranje (v nadaljevanju: plakatna mesta),
nameščanje in odstranjevanje plakatov, reklamnih panojev,
oglasov, transparentov, letakov, napisov in podobnih objav (v
nadaljevanju: plakatov), oglaševanje v času volilne kampanje,
obračunavanje plakatiranja ter nadzor in sankcioniranje kršitev
tega odloka.
2. člen
(1) Plakatiranje obsega vse oblike posredovanja obvestil
in sporočil s plakati za vizualno sporočanje širši javnosti.
(2) Določbe tega odloka se ne nanašajo na uradne napise
in označbe poslovnih prostorov ustanov in podjetij, ki so nameščeni na zgradbah ali funkcionalnem zemljišču zgradb.
3. člen
(1) Plakate je dovoljeno nameščati le na za to določenih
plakatnih mestih v skladu z določbami tega odloka.
(2) Plakatni objekti morajo biti postavljeni tako, da ne
ovirajo prometa, namembnosti prostora in ne kazijo videza
okolja.
(3) Plakatna mesta so stalna in premična.
(4) Stalna plakatna mesta so panoji, samostojno stoječe
table, oglasne omarice, oglasni stebri, reklamni panoji, za
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plakatiranje opremljeni drogovi javne razsvetljave, drogovi za
nameščanje transparentov za oglaševanje javnih prireditev.
Urejena stalna plakatna mesta so v naseljih Kanal, Ročinj,
Deskle, Rodež, Lig, Kambreško, Avče, Levpa in Kal nad Kanalom. Plakatna mesta se lahko na predlog krajevne skupnosti
postavijo tudi v drugih naseljih v občini.
Drogovi za nameščanje transparentov za oglaševanje
prireditev sta urejeni na dveh lokacijah v Občini Kanal ob Soči,
v Kanalu in v Desklah.
(5) Premična plakatna mesta (panoji, transparenti, napisi,
reklamni panoji na prevoznih sredstvih …) so namenjena občasnemu plakatiranju in se nameščajo s soglasjem občine ali
drugim soglasjem.
(6) Na izložbena okna poslovnih prostorov je dovoljeno
nameščanje plakatov samo z dovoljenjem lastnika ali najemnika poslovnega prostora.
(7) Na drogovih javne razsvetljave je dovoljeno nameščanje plakatnih mest samo v Kanalu, Desklah in v Ročinju.
(8) Plakate je prepovedano lepiti preko plakatov, ki oglašujejo oziroma vabijo na dogodek, ki se še ni zgodil.
(9) Če v naselju še ni opredeljenih plakatnih mest, se
dejavnost plakatiranja izvaja na krajevno običajnih mestih.
4. člen
(1) Urejanje stalnih in premičnih plakatnih mest, plakatiranje in postavljanje ter odstranjevanje transparentov izvaja
Režijski obrat Občine Kanal ob Soči (v nadaljevanju: izvajalec). V primeru, da transparent ni odstranjen po preteku
veljavnosti soglasja za postavitev, transparent lahko odstrani
pooblaščeni vzdrževalec državne ceste na stroške Občine
Kanal ob Soči.
(2) Plakati, ki so nameščeni brez ustreznih soglasij, se
odstranijo na stroške organizatorja.
5. člen
(1) Urejanje stalnih plakatnih mest se izvaja v naseljih
določenih v 3. členu tega odloka.
(2) Lokacijo plakatnih mest določi Režijski obrat Občine
Kanal ob Soči po predhodni pridobitvi predloga ali mnenja
KS.
(3) Občinska uprava Občine Kanal ob Soči izdela kataster
vseh stalnih plakatnih mest, ki ga mora redno dopolnjevati. V
katastru mora biti določeno mesto, velikost in izgled stalnega
plakatnega mesta.
6. člen
Izvajalec mora skrbeti:
– da so plakati, ki jih namešča kvalitetno pritrjeni, opremljeni s štampiljko organizatorja in izvajalca ter datumom, do
katerega sme plakat viseti na plakatnem mestu,
– da poškodovane plakate odstrani v roku 2 delovnih
dni,
– da odstrani plakate, ki niso opremljeni s štampiljko ali
so nameščeni v nasprotju s tem odlokom,
– da so plakati izobešeni najkasneje v roku 3 delovnih
dni po prejemu,
– da so plakati odstranjeni v roku 5 delovnih dni po dogodku, če z zakonom ni drugače določeno, transparenti pa
naslednji dan po zaključku dogodka,
– da so plakatna mesta in neposredna okolica vzdrževana
in urejena,
– da prijavlja medobčinski inšpekciji vsako nezakonito
oglaševanje in postavljanje objektov ali naprav za oglaševanje.
7. člen
Glede pogojev in načina oglaševanja za potrebe volilne
kampanje se neposredno uporablja Zakon o volilni in referendumski kampanji.
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8. člen
(1) Za nameščanje in odstranjevanje plakatov je naročnik
dolžan plačati izvajalcu ceno, ki je določena s sklepom občinskega sveta.
(2) Cena plakatiranja se določa glede na velikost, število
plakatov ter čas trajanja plakatiranja.
(3) Cena za nameščanje in odstranjevanje transparentov
določi občinski svet s sklepom. Za transparente se upošteva
namestitev največ 14 dni pred prireditvijo ter odstranitev naslednji dan po končani prireditvi.
9. člen
(1) Občina Kanal ob Soči, krajevne skupnosti v Občini
Kanal ob Soči, društva s sedežem v Občini Kanal ob Soči, javni
zavodi, ustanove, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je
Občina Kanal ob Soči ter humanitarne organizacije lahko za
svoje objave in prireditve nameščajo plakate same v skladu
z določili tega odloka. Tako nameščene plakate odstranjuje
izvajalec.
(2) Pred nameščanjem plakatov so, navedeni v prvem
odstavku tega člena, dolžni poravnati stroške za odstranjevanje
plakatov v višini 20 % cene za plakatiranje.
(3) Plakati morajo biti pred nameščanjem opremljeni s
štampiljko organizatorja prireditve, štampiljko izvajalca ter datumom, do katerega sme plakat viseti na plakatnem mestu. Organizator prireditve mora za izvedbo plakatiranja plačati ceno na
osnovi cenika o plakatiranju, ki jo nakaže na TRR Občine Kanal
ob Soči. Plakatiranje se izvede, ko organizator prireditve izkaže
potrdilo o plačilu režijskemu obratu Občine Kanal ob Soči.
10. člen
(1) Z globo 100 € se kaznuje posameznik ali odgovorna
oseba organizatorja javne prireditve ali drugega oglaševanja,
če:
1. namesti plakate izven plakatnega mesta (prvi odstavek
3. člena),
2. namesti plakate v nasprotju z določili 9. člena tega
odloka,
3. namesti premično plakatno mesto brez ustreznih soglasij (peti odstavek 3. člena),
4. namesti plakate na privatni lastnini brez predhodnega
dovoljenja lastnika ali najemnika (šesti odstavek 3. člena),
5. namesti plakate v nasprotju s sedmim odstavkom
3. člena tega odloka,
6. namesti plakat preko plakata, ki oglašuje oziroma vabi
na prireditev, ki se še ni zgodila (osmi odstavek 3. člena).
(2) Z globo 500 € se kaznuje tudi pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, če krši določbe prvega odstavka tega člena.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja medobčinska
inšpekcija.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil
in reklam na območju Občine Kanal ob Soči (Uradne objave,
št. 40/1996).
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0078-0001/2011
Kanal ob Soči, dne 29. septembra 2011
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.
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KOZJE
4473.

Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje
za leto 2012

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09) in 100. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) izdajam

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Kozje
za leto 2012

Št.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2011.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012.
Št. 410-0150/2011-1
Kozje, dne 7. decembra 2011
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

LENDAVA
4474.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Lendava za obdobje od 1. 1. 2012
do 31. 3. 2012

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4), 115. člena Statuta Občine
Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr. in 55/11
– popr.) ter 11. člena Odloka o proračunu Občine Lendava za
leto 2011 (Uradni list RS, št. 28/11) izdajam
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3. člen
Ta sklep velja do sprejetja Odloka o proračunu Občine
Lendava za leto 2012, najdlje do 31. 3. 2012.
Št. 032-0084/2011-BA
Lendava, dne 6. decembra 2011
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

LJUBLJANA
4475.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev
in direktorjev v plačne razrede

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 107/09
– Odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10, 107/10
in 35/11 – ORZSPJS49a), 3. in 4. člena Pravilnika o spremembi
pravilnika o uvrstiti delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 11/06, 28/06, 65/06, 87/06, 84/08,
91/09, 100/09, 110/09, 4/10, 29/10, 73/10, 14/11, 34/11 in 58/11)
ter 51. in 89. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 66/07 – UPB) izdaja župan Mestne občine Ljubljana

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev
in direktorjev v plačne razrede
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 11/06, 28/06, 65/06,
87/06, 84/08, 91/09, 100/09, 110/09, 4/10, 29/10, 73/10, 14/11,
34/11 in 58/11) se v 2. členu pri poglavju I. Dejavnost: VZGOJA,
IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT, pri šifri proračunskega uporabnika 63770, Vrtec Šentvid, pri plačnem razredu številka »45«
nadomesti s številko »47«.
2. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
po pridobitvi soglasja pristojnega ministra iz 2. člena Pravilnika
o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne
razrede in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 100-460/2008-18
Ljubljana, dne 21. novembra 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Lendava
za obdobje od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012
1. člen
V obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012 se financiranje
funkcij Občine Lendava ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2011 (Uradni list RS, št. 28/11)
za iste programe kot v letu 2011.

Stran

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu Občine Lendava za leto 2011, to je
do višine 2.123.698,41 EUR.

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Kozje za leto 2012 se
financiranje funkcij Občine Kozje ter njihovih nalog in drugih
s predpisi določenih namenov začasno nadaljujejo na podlagi
proračuna Občine Kozje za leto 2011.
2. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od
1. 1. 2012 do sprejetja proračuna Občine Kozje za leto 2012
oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2012.
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MEDVODE
4476.

Odlok o denarnih pomočeh v Občini Medvode

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
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51/10 in 84/10 – odl. US), 31.b člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo,
69/05 – odl. US, 21/06 – odl. US in 105/06) in 25. člena Statuta
Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno
besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 8. seji dne 6. 12.
2011 sprejel

– za namen iz 2. točke 3. člena tega odloka v višini razlike
med subvencionirano ceno in polno ceno obroka;
– za namen iz 3. točke 3. člena tega odloka v višini zneska
denarne pomoči;
– za namen iz 4. točke 3. člena tega odloka v višini cene
kosila.

ODLOK
o denarnih pomočeh v Občini Medvode

8. člen
Denarna pomoč za namene iz 1. in 2. točke 3. člena tega
odloka se, ob izpolnjevanju pogojev, dodeli za vsakega posameznega otroka v družini upravičenca.

1. člen
S tem odlokom se določijo upravičenci, nameni in kriteriji
za določitev višine denarne pomoči (v nadaljevanju: denarna
pomoč) ter postopek dodeljevanja in izplačevanja denarne
pomoči v Občini Medvode (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Upravičenci do denarne pomoči so osebe s stalnim bivališčem v občini, ki so brez lastnega dohodka, in osebe, ki z
lastnim dohodkom do 50 % presegajo minimalni dohodek na
posameznega družinskega člana po zakonu, ki ureja socialno
varstvo.
3. člen
Denarna pomoč se lahko dodeli za naslednje namene:
1. delno kritje stroškov ob začetku novega šolskega leta
za otroke v osnovni in srednji šoli;
2. delno kritje stroškov kosil učencem v osnovnih in malic
dijakom v srednjih šolah;
3. premostitev trenutne materialne ogroženosti;
4. kritje stroškov kosil osebam, starejšim od 65 let.
4. člen
Denarna pomoč za namena iz 1. in 3. točke 3. člena tega
odloka se dodeli v enkratnem znesku in se nakaže na račun
upravičenca.
Denarna pomoč za namen iz 2. točke 3. člena tega odloka se dodeli kot plačilo razlike med subvencionirano in polno
ceno kosila v osnovni šoli ter subvencionirano in polno ceno
malice v srednji šoli. Upravičencem se denarna pomoč dodeli
največ za obdobje do konca koledarskega leta in se nakazuje
šolam na podlagi mesečno izstavljenega računa s priloženo
specifikacijo.
Denarna pomoč za namen iz 4. točke 3. člena tega odloka
se dodeli kot plačilo cene kosila, ki jih organizirajo javni oziroma
zasebni zavodi z območja občine, ki nudijo kosila tudi zunanjim uporabnikom. Upravičencem se denarna pomoč dodeli
največ za obdobje do konca koledarskega leta in se nakazuje
zavodom na podlagi mesečno izstavljenega računa s priloženo
specifikacijo.
5. člen
Znesek denarne pomoči za namene iz 1. in 3. točke
3. člena tega odloka znaša 200,00 evrov. Višina zneska denarne pomoči se enkrat letno uskladi glede na letno rast cen in ga
s sklepom določi župan.
6. člen
Denarna pomoč za namen premostitve trenutne materialne ogroženosti iz 3. točke 3. člena, se lahko v posameznem
letu izjemoma dodeli večkrat.
7. člen
Upravičencem, ki so brez lastnega dohodka in upravičencem, ki z lastnim dohodkom presegajo minimalni dohodek do
50 % na posameznega družinskega člana po zakonu, ki ureja
socialno varstvo, se denarna pomoč dodeli:
– za namen iz 1. točke 3. člena tega odloka za vsakega
otroka v osnovni in srednji šoli 50 % zneska denarne pomoči;

9. člen
V postopku dodelitve denarne pomoči (v nadaljevanju: postopek) se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek,
če ni s tem odlokom drugače določeno.
Pri odločanju o dodelitvi denarne pomoči se poleg določb tega odloka smiselno uporabljajo tiste določbe zakona, ki
urejajo socialno varstvo in se nanašajo na denarno socialno
pomoč.

pnji.

10. člen
Občinska uprava vodi in odloča v postopku na prvi sto-

Upravičenci vlagajo vloge za dodelitev denarne pomoči
od 1. januarja do praviloma 30. novembra tekočega leta, in
sicer na obrazcu, ki ga določi uprava.
Vlogi morajo priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom in tem odlokom.
O upravičenosti in višini denarne pomoči odloči občinska
uprava z odločbo v roku 15 dni od dneva prejema popolne
vloge.
Zoper odločbo prve stopnje je dovoljena pisna pritožba,
ki se poda v roku 15 dni od vročitve odločbe.
O pritožbi zoper odločbo prve stopnje odloči župan občine.
11. člen
Sredstva za denarne pomoči se zagotovijo z vsakoletnim
proračunom občine.
12. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati 1. 1. 2012.
Odločbe Centra za socialno delo Ljubljana Šiška, izdane
do uveljavitve tega odloka, ostanejo v veljavi do datuma, navedenega v izreku odločb.
13. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o denarni
pomoči v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 49/09).
Št. 122-20/2011
Medvode, dne 6. decembra 2011
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

4477.

Sklep o subvenciji k ceni storitve pomoč
družini na domu v Občini Medvode

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) in
25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 –
uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode
na 8. seji dne 6. 12. 2011 sprejel
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SKLEP
o subvenciji k ceni storitve pomoč družini
na domu v Občini Medvode

Subvencija občine k polni ceni storitve na državni praznik
znaša 21,96 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika
pa znaša 4,94 EUR na efektivno uro.

1. člen
Občina Medvode subvencionira ceno storitve pomoč družini na domu v višini 80 % stroškov za neposredno socialno
oskrbo uporabnikov.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012. Z
začetkom uporabe tega sklepa se preneha uporabljati Sklep
o soglasju k ceni storitve »Pomoč družini na domu« v Občini
Medvode (Uradni list RS, št. 47/09).

2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati 1. 1. 2012.

Št. 122-17/2011-10
Medvode, dne 6. decembra 2011

Št. 122-19/2011
Medvode, dne 6. decembra 2011

Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

4479.
4478.

Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini
na domu v Občini Medvode

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo UPB2,
23/07 – popr., 41/07 – popr., 5/08, 73/08 in 8/09), Pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09), 9. člena
Odloka o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve
»Pomoč družini na domu« v Občini Medvode (Uradni list RS,
št. 34/09) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list
RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Medvode na 8. seji dne 6. 12. 2011 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni storitve pomoč družini
na domu v Občini Medvode
1. člen
Občinski svet Občine Medvode izdaja soglasje k ceni
storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode, ki jo je predlagal izvajalec Comett zavod za pomoč in nego na domu, in
na delovnik znaša 17,98 EUR na efektivno uro; v ceni storitve
na delovnik znašajo stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja 2,19 EUR na efektivno uro ter stroški za neposredno
socialno oskrbo 15,79 EUR na efektivno uro.
Subvencija občine k polni ceni storitve na delovnik znaša
14,82 EUR na efektivno uro. Ob upoštevanju subvencije občine
znaša končna cena za uporabnika na delovnik 3,16 EUR na
efektivno uro.
2. člen
Cena ure storitve, opravljene na nedeljo, znaša 25,12 EUR
na efektivno uro; v ceni storitve na nedeljo znašajo stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja 2,19 EUR na efektivno
uro ter stroški za neposredno socialno oskrbo 22,93 EUR na
efektivno uro.
Subvencija občine k polni ceni storitve na nedeljo znaša
20,53 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika pa na
nedeljo znaša 4,59 EUR na efektivno uro.
3. člen
Cena ure storitve, opravljene na državni praznik, znaša
26,90 EUR na efektivno uro; v ceni storitve na državni praznik
znašajo stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja
2,19 EUR na efektivno uro ter stroški za neposredno socialno
oskrbo 24,71 EUR na efektivno uro.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Medvode za leto 2012

Na podlagi 14. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 54/96, 17/00, 101/00,
11/02, 10/03 in 51/09) in 25. člena Statuta Občine Medvode
(Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 8. seji dne 6. 12. 2011 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Medvode za leto 2012
I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Medvode za leto 2012 znaša
0,000282 EUR.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
se uporablja od 1. 1. 2012.
Št. 422-98/2011
Medvode, dne 6. decembra 2011
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

4480.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list
RS, št. 26/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Medvode na 8. seji dne 6. 12. 2011 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
I.
Zemljišče parc. št. 1049/8, dvorišče v izmeri 63 m², k.o.
Spodnje Pirniče, vpisano v zemljiškoknjižnem vložku 1151 kot
javno dobro, preneha biti javno dobro in se vpiše v ustrezen
zemljiškoknjižni vložek, pri katerem se vknjiži lastninska pravica za Občino Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215
Medvode.
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II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-89/2011
Medvode, dne 6. decembra 2011
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

4481.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list
RS, št. 26/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Medvode na 8. seji dne 6. 12. 2011 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
I.
Zemljišče parc. št. 680/10 pot v izmeri 86 m², k.o. Žlebe,
vpisano v zemljiškoknjižnem vložku 423, kot javno dobro, preneha biti javno dobro in se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižni
vložek, pri katerem se vknjiži lastninska pravica za Občino
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-90/2011
Medvode, dne 6. decembra 2011
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

MIREN - KOSTANJEVICA
4482.

Odlok o regionalnem prostorskem načrtu
Čistilna naprava ob Vrtojbici

Na podlagi prvega odstavka 68. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 43/11 ZKZ-C), 17. člena Statuta
Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) in
14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS,
št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) sta Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 10. redni seji dne 22. 11. 2011 in Občinski
svet Občine Šempeter - Vrtojba na 12. redni seji dne 24. 11.
2011 sprejela

ODLOK
o regionalnem prostorskem načrtu Čistilna
naprava ob Vrtojbici
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uvodne določbe)
(1) S tem odlokom se sprejme regionalni prostorski načrt
Čistilna naprava ob Vrtojbici.
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(2) Predlog regionalnega prostorskega načrta Čistilna
naprava ob Vrtojbici je bil potrjen s sklepom Vlade Republike
Slovenije št. 35000-4/2011/4 z dne 29. 9. 2011.
(3) Regionalni prostorski načrt Čistilna naprava ob Vrtojbici (v nadaljevanju: RPN) je izdelalo podjetje Projekt d.d. Nova
Gorica pod številko projekta 10114, junij 2011.
(4) V RPN so upoštevana izhodišča in usmeritve iz naslednjih dokumentov:
– Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZP Načrt),
– Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS,
št. 122/04 in 33/07 – ZP Načrt) in
– Regionalnim razvojnim programom Goriške statistične regije 2007–2013 (Posoški razvojni center z dne 15. 12.
2006).
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa načrtovane prostorske ureditve, območje RPN, prostorske izvedbene pogoje glede namembnosti
posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje
glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in
glede posegov v javno dobro, merila in pogoje za parcelacijo,
pogoje za celostno ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje
narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pogoje varovanja in zdravja ljudi,
etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve
za izvajanje regionalnega prostorskega načrta ter dopustna
odstopanja.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafičnem delu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na
Direktoratu za prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor in pri
službi, pristojni za urejanje prostora v Občini Šempeter - Vrtojba
in Miren - Kostanjevica.
II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)
Načrtovane prostorske ureditve obsegajo gradnjo in vzdrževanje objektov ČN in gospodarske javne infrastrukture:
– tehnološki objekti in naprave ČN,
– tehnični objekti s tehnološkimi prostori (uprava, vzdrževanje in servisne dejavnosti, zunanja skladišča, parkirna mesta
za tovorna vozila in gradbene stroje, osebna vozila ter zbirno
mesto ravnanja z odpadki),
– zunanjo ureditev objektov in naprav,
– gospodarsko javno infrastrukturo na ožjem in širšem
območju ČN (gospodarska javna infrastruktura za obratovanje
ČN in gospodarska javna infrastruktura komunalnih odplak).
4. člen
(funkcionalne rešitve območja)
(1) ČN 41000 enot je umeščena na površini cca 51.500 m2
na kateri so locirani vsi objekti in naprave za obratovanje ČN,
upravljanje in servisiranje ter zbirno mesto za ravnanje z odpadki. Izven te površine je predvidena gospodarska javna infrastruktura potrebna za obratovanje objektov ČN in gospodarska
javna infrastruktura komunalnih odplak.
(2) ČN je projektirana za odstranjevanje ogljikovih komponent iz odpadne vode izraženih kot parameter KPK in BPK5,
ter za odstranjevanje dušika in fosforja.
Biološko čiščenje odpadne vode se izvaja s suspenzijo biološkega blata. Čiščenje odpadne vode obsega odstranjevanje
mehanskih delcev, organskih, dušikovih in fosforjevih spojin.
ČN bo projektirana in zgrajena v skladu z obstoječo
okoljsko zakonodajo. ČN bo vsebovala tehnološke sklope:
vhodno črpališče, sprejem greznic, primarni usedalnik, anaerobni sektor, zalogovnik blata, gnilišče, dehidracija blata (brez
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skladiščenja), plinohram, izraba bioplina (možnost) in zbirno
mesto ravnanja z odpadki za Občini Šempeter - Vrtojba in
Miren - Kostanjevica ob dostopu na območje ČN.
(3) Na severnem robu območja je umeščen upravno
servisni del, skupna uprava za ČN in podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., površina cca 1000 m2, max. (P+3),
servisni objekt s skladiščem, delavnico, TP, površine skupaj cca
1000 m2 (P), parkirna mesta delovnih strojev in tovornjakov cca
10 PM, osebna vozila cca 150 PM.
(4) Ob vhodu na območje ČN je predvideno zbirno mesto
ravnanja z odpadki za Občini Šempeter - Vrtojba in Miren Kostanjevica.
(5) Gospodarska javna infrastruktura potrebna za obratovanje objektov ČN:
– skupna dovozna cesta z bodočo Obrtno cono Brežina z
priključkom na obvoznico Miren–Vrtojba,
– vodovod za sanitarno in požarno vodo z priključkom na
Vrtojbensko cesto,
– TP ČN se priključi na SN omrežje ob obvoznici po trasi
priključne ceste za ČN,
– TK omrežje se priključi na Vrtojbenski cesti,
– plin se priključi po skupni trasi z TK vodom in vodovodom po poljski poti na Vrtojbensko cesto.
(6) Gospodarska javna infrastruktura komunalnih odplak
med naselji Vrtojba, Miren, Orehovlje do ČN:
– dovodni fekalni kanal, podaljšek kanala »S« v Spodnji
Vrtojbi do ČN,
– dovodni kanal iz Orehovelj in Mirna do ČN,
– iztočni kanal iz ČN v Vrtojbico,
– iztok meteornih voda iz površin območja ČN v Vrtojbico,
– črpališča za prečrpavanje fekalnih voda na območju
naselja Miren.
III. OBMOČJE REGIONALNEGA PROSTORSKEGA
NAČRTA
5. člen
(obseg območja RPN)
(1) Območje RPN obsega parcele ali dele parcel, na
katerih so načrtovani trajni objekti ČN, dovozna cesta, parcele
ali delov parcel na katerih je predvidena omejena raba (koridor
za gospodarsko javno infrastrukturo) in parcele ali dele parcel,
na katerih so načrtovani objekti potrebni za izvedbo RPN, po
njegovi izvedbi pa se na njih vzpostavi prejšnje stanje (območje
delovišč in začasnih deponij).
(2) Območje izključne rabe za izgradnjo in obratovanje
čistilne naprave obsega parcele ali dele parcel:
k.o. Vrtojba
3566/24, 1492/1, 1493/1, 1494/1, 1495, 1496/1, 1524/3,
1525/3, 1525/5, 1526/1, 1526/2, 1527/1, 1527/2, 1528/1,
1528/2, 1529/1, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534/1, 1534/2,
1535, 1536/1, 1537/1, 1538/1, 1539/1, 1540/1, 1558/1, 1559/1,
3566/71, 3566/73, 3589/3, 3590/5.
k.o. Miren
679/4, 683/1, 692/3, 698/2, 699/4, 699/5, 700/1, 700/2,
700/5, 701/2, 702/2, 703,704, 705/1, 705/2, 705/3.
(3) Območje RPN za ureditev omrežja odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih vod poteka po naslednjih
zemljiščih ali delih zemljišč s parcelnimi številkami:
k.o. Vrtojba
1524/1, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1576,
1577, 1578, 1579, 1586/2, 3555/2, 3566/1, 3566/22, 3566/23,
3566/45, 3566/46, 3566/47, 3566/49, 3566/68, 3590/1.
k.o. Miren
310/4, 352, 353, 365/3, 381/3, 382/4, 483/1, 484, 487,
488, 489, 490, 552/1, 553/6, 553/8, 626/5, 647/1, 647/2, 647/4,
647/5, 647/15, 650/7, 650/12, 650/13, 653/1, 655/1, 656/1,
656/3, 659/1, 661/1, 661/3, 676/2, 679/1, 680/1, 680/3, 683/2,
683/5, 685/1, 685/3, 685/4, 685/6, 685/7, 685/8, 685/9, 685/11,
685/13, 685/14, 687, 688, 689, 690, 691, 692/1, 692/2, 693,
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695/2, 698/1, 699/1, 699/3, 700/4, 701/1, 702/1, 705/3, 941/2,
941/5, 943/2, 947/10, 973, 975, 986, 988/1, 1036, 1060/2,
1078/2, 1223, 3566/74, 3566/75.
k.o. Orehovlje
74, 253/8, 257/1, 258/2, 259/2, 260/2, 406, 425, 426, 427,
438, 450/1, 450/2, 450/3, 450/4, 451, 452, 453, 257/1, 258/2.
(4) Gospodarska javna infrastruktura za obratovanje
objektov ČN (elektroenergetski, telekomunikacijski, vodovodni,
plinovodni priključek), potekajo po naslednjih zemljiščih ali delih
zemljišč s parcelnimi številkami:
k.o. Vrtojba
586/2, 1524/1, 1548/1, 1564, 1567, 1568, 1569, 1570,
1571, 1577, 1572, 1573, 1574, 1576, 1579, 1587, 1991/2,
1991/3, 1992/1, 1994/4, 3547, 3549, 3550/2, 3551, 3551/1,
3552, 3555/1, 3555/2, 3556, 3556/69, 3557, 3566/1, 3566/22,
3566/23, 3566/43, 3566/45, 3566/46, 3566/47, 3566/49,
3566/68, 3566/69, 3590/1, 3601.
IV. PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI
1. Pogoji glede namembnosti posegov v prostor, njihove
lege, velikosti in oblikovanja
6. člen
(namembnost)
Površine, ki so v RPN predvidene za ČN z objekti, napravami in zunanjimi površinami se lahko uporabljajo samo
za te namene.
7. člen
(lega in velikost objektov)
(1) Na ožjem območju čistilne naprave so vsi nadzemni
objekti in tehnološke naprave čistilne naprave oddaljene od
parcelne meje najmanj:
a) jugozahodna meja 35 m (park z manjšo vodno površino),
b) severozahodna meja 20 m (park),
c) severovzhodna notranja meja 5 m (ograja),
d) struga Vrtojbice 5 m (od zgornjega roba brežine).
(2) Upravno servisni objekti so oddaljeni od parcelne meje
najmanj:
a) severovzhodna meja 10 m (predvidena obrtna cona
Brežina),
b) jugozahodna meja 5 m (ograja ob čistilni napravi).
(3) Območje upravnih in servisnih objektov je v grafiki določeno s skrajnimi gradbenimi mejami, ki jih mora upoštevati projektant objektov pri njihovem detajlnem umeščanju v prostor.
(4) Čistilna naprava s tehnološkimi napravami je umeščena na platoju s površino cca 29.500 m2. Uprava s servisnimi
in parkirnimi površinami meri cca 10.400 m2, ostalo površino
zavzemajo zelene proste površine (greben). Objekt uprave,
max. višine P+3, meri cca 1000 m2, servisni objekt, višine P,
meri cca 1000 m2.
8. člen
(oblikovanje objektov)
(1) Nadzemni objekti čistilne naprave in zunanja ureditev
se oblikujejo sodobno v skladu z izbrano tehnologijo.
(2) Uprava in servisni objekti se oblikuje sodobno, skladno
s specifično lokacijo v povezavi z okoljem in odprtim prostorom,
ki ga omejuje naravni greben in parkovna ureditev.
Obliko, končne dimenzije in detajlno lego posameznih
objektov določi projektant objektov.
(3) Zunanje površine ob objektih in parkirna mesta osebnih vozil tlakovane z betonskimi tlakovci, vozne površine v
asfaltu. Greben se v čim večji meri reliefno in vegetacijsko
ohrani, parkirna mesta zasadijo z avtohtonimi drevesi. Plato ČN
mora biti dvignjen nad poplavne vode s povratno dobo Q100 z
nagibom za kontrolirano odvajanje površinskih voda.
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(4) Območje ČN z upravo, servisnimi in parkirnimi površinami se ogradi z zeleno, žično ali kovinsko ograjo do višine
2,20 m in opremi z dvema kontroliranima dovozoma.
(5) Za dostop do platoja čistilne naprave se izvede servisna cesta od glavnega vhoda do posameznih objektov. Med
servisno cesto in SV robom območja RPN bo urejena gosta
drevesna zasaditev. Površine med objekti se ozelenijo, SZ in
JZ robni pas se parkovno uredi z manjšo vodno površino, za
zasaditev se uporabi avtohtono drevnino. Z drevesi poraščen
griček med strugo Vrtojbice in JV robom platoja se ohrani.
2. Pogoji glede križanj in priključevanja objektov na
gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
9. člen
(priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo
in grajeno javno dobro)
(1) Vse prometne in manipulacijske površine na območju
ČN se utrdijo in asfaltirajo ter uredijo z zbiranjem padavinske
vode. Odpadne vode se zbirajo in odvajajo na ČN.
Priključek na obvozno cesto mimo Vrtojbe poteka po
predvideni cesti, ki bo služila tudi kot dostopna cesta v obrtno cono Brežina in je del veljavnega lokacijskega načrta za
obvozno cesto mimo Vrtojbe, upoštevana je tudi v veljavnem
lokacijskem načrtu Brežina (obrtne in proizvodne dejavnosti).
(2) Vodovodni priključek za ČN se izvede z navezavo na
glavni vodovod DN200, ki poteka iz Vrtojbe proti Biljam. Priključno mesto se nahaja ob obračališču mestnega avtobusa v
spodnji Vrtojbi. Priključni vodovod dimenzije DN150 poteka do
ČN najprej po poljski poti do Vrtojbice, katero prečka minimalno
1 m pod njeno niveleto. Dalje poteka trasa po desni brežini
Vrtojbice do ČN. Na mestu prečkanja struge se obnovi protierozijska zaščita dna in brežin s kamnito zložbo.
Vodovodni priključek bo zagotavljal oskrbo ČN in ostalih
poslovnih prostorov s sanitarno in požarno vodo.
(3) Za predvideno ČN Vrtojba je predvidena transformatorska postaja 1x1000 kVA, ki bo locirana v servisnem
objektu. Predvideno je tudi rezervno napajanje objektov ČN
preko agregata.
Za napajanje predvidene transformatorske postaje je
predvidena SN kabelska kanalizacija preko dovozne ceste (Lokacijski načrt LN-Brežina). SN kabelska kanalizacija bo izvedena z vzankanjem predvidene TP na obstoječe 20 kV omrežje.
Napajalni 20 kV kabli bodo položeni v kabelsko kanalizacijo,
ki bo izvedena s plastičnimi cevmi in pripadajočimi kabelskimi
jaški. Za napajanje posameznih črpališč je predvidena izvedba
prostozračnega ali kabelskega NN omrežja z prostostoječo ali
zidno merilno priključno in krmilno omaro.
(4) Objekte na območju ČN je mogoče priključiti na javno
telekomunikacijsko omrežje v obstoječem TK jašku na Vrtojbenski cesti pred avtobusnim obračališčem. Nova trasa bo v
celoti izvedena v kabelski kanalizaciji (cevna kanalizacija in
kabelski jaški). Prečkanje potoka Vrtojbica je predvideno s polaganjem cevi pod strugo potoka na predpisanem odmiku. Na
območju ČN se telekomunikacijsko kabelsko omrežje zaključi
v glavni razdelilni omari. Kabelska kanalizacija je predvidena
s plastičnimi cevmi z vmesnimi kabelskimi jaški ustrezne dimenzije.
(5) Pri načrtovanju in izvedbi plinovoda je potrebno upoštevati ustrezno zakonodajo oziroma pravilnike. Zemeljski plin
(metan) v plinovodnem omrežju ima po podatkih distributerja in
upravljavca plinovodnega omrežja, naslednje lastnosti:
– na odjemnem mestu znaša tlak 4,0 bar
– spodnja kalorična moč znaša 34,076 MJ/mN3.
Predvidena poraba plina je 30–50 mN3/h in je odvisna
od morebitnih dodatnih objektov, ki bi se lahko pojavili v
območju ČN.
Za potrebe objektov na območju ČN se izvede plinovod
PEHD Ø63, za maksimalni delovni tlak 4,0 bar. Plinovod se
priključi na magistralni plinovod PEHD Ø63, ki poteka v ulici
9. Septembra ob obračališču mestnega avtobusa, parcelna
številka 1991/3.
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Cevovode se vodi v pešpoti do območja predvidene obrtne cone Brežina od tu pa do območja ČN. Predvidi se možnost
povezave plinskega priključka z plinsko instalacijo bodoče obrtne cone.
(6) Prečkanja ter priključevanja vseh kanalov in ostalih
komunalnih vodov z državno cesto se evidentirajo in prikažejo
v tehnični dokumentaciji.
(7) Kanalizacijske cevi morajo za odpadne vode zaradi
križanja z ostalimi vodi potekati minimalno 0,90 m, za meteorne
vode pa 0,60 m pod voziščem.
(8) Vsi prekopi na voznih površinah se po končani gradnji
sanirajo v prvotno stanje.
10. člen
(dovodna in odvodna kanalizacija ČN)
(1) Kanal S predstavlja primarni kanal kanalizacijskega omrežja Nove Gorice, Rožne Doline, Šempetra in Vrtojbe. Omrežje je pretežno mešanega tipa. Kanal se zaključuje
cca 500 m pred lokacijo bodoče ČN z izpustom v potok Vrtojbico. Zaradi navezave obstoječega omrežja na ČN je potrebno
kanal S podaljšati do same lokacije ČN. Trasa bo potekala
po desni brežini Vrtojbice, deloma tudi v pasu priobalnega
zemljišča Vrtojbice, katerega širina znaša 5 m od zgornjega
roba brežine. Kanal se izvede z vodotesnimi cevmi dimenzije
DN1000.
(2) Za potrebe navezave kanalizacijskih sistemov Mirna in
Orehovelj na ČN je potrebno zgraditi nov priključni kanal. Zaradi konfiguracije terena bo ta sestavljen iz petih gravitacijskih
odsekov kanalov in petih tlačnih odsekov kanalov.
a) Fekalni kanal FK1:
Fekalni kanal se začenja ob južnem robu naselja Orehovlje z navezavo na že zgrajeno kanalizacijsko omrežje Orehovelj. Kanal dimenzije DN250 poteka dalje po poljski poti proti
jezu »V Šelu«, kjer se naveže na že zgrajen odsek kanalizacije,
ki ob jezu prečka reko Vipavo.
b) Črpališče 1:
Ob levi brežini Vipave, ki jo tvori obrežni zid se zgradi
črpališče 1, opremljeno z dvema potopnima črpalkama moči
4 kW. Od črpališča poteka po lokalni cesti tlačni vod TK1, dimenzije PEHD DN125, do prvih hiš v Mirnu, kjer se naveže na
gravitacijski fekalni kanal FK2.
c) Fekalni kanal FK2:
Fekalni kanal ima dimenzije DN250, poteka vzdolž državne ceste do odcepa proti Vodmatu, kjer se zaključi z navezavo
na obstoječi fekalni kanal, ki poteka do lokacije predvidenega
črpališča 2.
d) Črpališče 2:
Črpališče je opremljeno z dvema potopnima črpalkama
moči 6 kW. Od črpališča poteka sprva po poljski poti nato pa po
lokalni cesti tlačni vod TK2, dimenzije PEHD DN200 do Starega
mesta, kjer se naveže na gravitacijski fekalni kanal FK3.
e) Fekalni kanal FK3:
Fekalni kanal je dimenzije DN250, poteka sprva vzdolž
lokalne ceste, nato pa vzdolž državne ceste do lokacije predvidenega črpališča 3 ob kulturnem domu.
f) Črpališče 3:
Črpališče je locirano v pločniku. Opremljeno je z dvema
potopnima črpalkama moči 4 kW. Od črpališča poteka tlačni
vod TK3, dimenzije PEHD DN160 preko struge reke Vipave,
kjer se naveže na gravitacijski fekalni kanal FK4. Prečkanje
struge se izvede zračno, z jekleno nosilno konstrukcijo, ki ne
sega v pretočni profil Vipave, njen spodnji rob pa sega minimalno 1 m nad visoko vodno gladino 100-letne povratne dobe.
Konstrukcija bo izvedena tako, da bo služila tudi kot brv za peš
promet, pri izdelavi projektne dokumentacije za objekt premostitve mora sodelovati tudi arhitekt.
g) Fekalni kanal FK4:
Fekalni kanal je dimenzije DN250, poteka sprva vzdolž
poljske poti na desnem bregu reke Vipave do lokacije predvidenega črpališča 4 ob ekološkem otoku.
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h) Črpališče 4:
Črpališče je opremljeno z dvema potopnima črpalkama
moči 14 kW. Od črpališča poteka sprva po poljski poti, nato pa
po lokalni cesti, tlačni vod TK4, dimenzije PEHD DN200. Po
prečkanju glavne ceste skozi Miren se vzpne do vrha Lasca,
kjer se naveže na gravitacijski fekalni kanal FK5.
i) Fekalni kanal FK5:
Fekalni kanal ima dimenzije DN250, poteka vzdolž lokalne
ceste čez Lasc, prečka državno cesto pri mostu čez Vrtojbico in
se zaključuje v črpališču 5 na desnem bregu Vrtojbice.
j) Črpališče 5:
Črpališče je opremljeno z dvema potopnima črpalkama
moči 8 kW. Odpadna voda se od tu preko tlačnega voda TK5,
dimenzije PEHD DN250 prečrpa na lokacijo ČN ob Vrtojbici.
Trasa tlačnega voda poteka najprej po poljski poti, ki poteka
po desnem bregu Vrtojbice, nato pa ob zahodnem vznožju
konglomeratnega griča do ČN.
(3) Objekti črpališč so sestavljeni iz podzemnega jaška, v
katerem so nameščene potopne črpalke in ostale armature ter
nadzemne krmilne omarice, namenjene za električno napajanje, krmiljenje in daljinsko upravljanje črpališč.
(4) Iztočni kanal iz čistilne naprave je namenjen odvajanju
prečiščenih odpadnih voda iz čistilne naprave v Vrtojbico.
(5) Odvodnjavanje meteornih voda z območja ČN bo
prioritetno urejeno s ponikanjem le-teh v dobro prepustna tla.
Preko meteornega kanala se bodo odvodnjavali le viški voda
ob intenzivnejših padavinah oziroma prelivna voda iz ponikovalnic. Pred navezavo meteornih voda na ponikovalnice in dalje
meteorni kanal se bo padavinska voda mehansko očistila na
ustrezno dimenzioniranih peskolovih in separatorjih ogljikovodikov.
V. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE
DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVO OKOLJA
IN NARVNIH DOBRIN TER VARSTVO PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI
11. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Trasa dovodnega kanala poteka preko območja ambienta hiš v Mirnu s hišnimi številkami 179, 180, 181, 183, 185,
186, 187.
(2) Objekte in območje kulturne dediščine je treba varovati pred poškodbami ali uničenjem tudi med gradnjo – čeznje
ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo
biti premaknjene ureditve vodotokov, namakalnih sistemov,
komunalna energetska in telekomunikacijska infrastruktura,
na njih se ne sme odlagati materiala. Po končani gradnji je
objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati
pred poškodovanjem ali uničenjem med gradnjo, zato je med
gradnjo potrebno:
– varovati pripadajočo komunikacijsko in infrastrukturno
navezavo na okolico enote dediščine: dvoriščno-vrtna parcela z
niveleto in funkcijo površin ter lega, namembnost in oblikovanje
pripadajočih sekundarnih objektov,
– varovati morebitno vrtno arhitekturno zasnovo ureditve
odprtega prostora ob varovanih objektih,
– ob objektu stavbne dediščine je prepovedano odstraniti
stara drevesa ali živice, ograje, ki sodijo v zgodovinski kontekst
varovanega objekta,
– nivo poti in cest ob objektih dediščine, ki je primarno
nižji od praga vhoda, se mora ohranjati oziroma ponovno
vzpostaviti,
– pred načrtovanjem in izvajanjem kakršnihkoli posegov
je potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje na ZVKDS, OE Nova Gorica,
– med gradbenimi deli s težjimi stroji, ki povzročajo vibracije (težja pnevmatska kladiva, valjarji in podobno), je potrebno
izmeriti pospeške in hitrosti vibracij pri zgoraj navedenih najbližjih objektih kulturne dediščine in po potrebi znižati njihovo
intenziteto oziroma gradbena dela ustaviti,
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– gradbena dela se morajo opraviti na način, da bo vidna
podoba okolice enot kulturne dediščine kar najmanj spremenjena: ohrani se obstoječa zasaditev in zatravitev oziroma se
jo v primeru poškodb ustrezno nadomesti, območje se tlakuje z
enakimi materiali kot so bili prisotni v obstoječem stanju,
– ograje ali podobni objekti, ki sodijo v zgodovinski kontekst varovanega objekta se ne smejo poškodovati ali odstraniti,
– nivo poti in cest ob objektih dediščine, se mora ohranjati
oziroma ponovno vzpostaviti v izvorno stanje.
(3) Pri izvajanju del v bližini objekta kulturne dediščine
Vrtojba – Spomenik NOB v Spodnji Vrtojbi (EŠD 13485) je
potrebno:
– varovati avtentično lokacijo, materialno substanco in
fizično pojavnost enote dediščine, varuje se vsebinski in prostorski kontekst območja dediščine z okolico (vedute na enoto
dediščine),
– na območjih enot memorialne dediščine ni dovoljena
gradnja ali postavljanje drugih enostavnih objektov in infrastrukturnih elementov (elektro in telefonske omarice, hidranti
ipd.), razen objektov, ki so namenjeni potrebam in prezentaciji
dediščine,
– komunalni in drugi infrastrukturni vodi naj se izogibajo
območij memorialne dediščine v največji možni meri,
– potrebno je izvajati nadzor nad gradbenimi deli, ki ga
izvaja ZVKDS, OE Nova Gorica.
(4) Pri delih ob arheološkem območju Miren – Arheološko
najdišče Vukova brajda (EŠD 17659) je potrebno ob izkopih zagotoviti spremljevalni arheološki nadzor, ki ga bo izvajal ZVKDS
OE Nova Gorica. Investitor se je dolžan dogovoriti pred začetkom del (vsaj 7 dni) z izvajalcem spremljevalnega arheološkega nadzora glede poteka del in omogočiti nemoteno izvajanje
arheološkega nadzora. V primeru najdb arheoloških ostalin bo
ZVKDS, OE Nova Gorica posredoval nadaljnja navodila.
(5) Objekti in območja kulturne dediščine se ne smejo
izkoriščati za deponije viškov materialov.
(6) Pred načrtovanjem in izvajanjem kakršnihkoli posegov
je potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje na ZVKDS, OE Nova Gorica.
12. člen
(ohranjanje narave)
(1) Predvideno območje RPN s kanali delno posega na
območja varovanja narave in sicer:
– območje Natura 2000 – Dolina Vipave (3000226);
– Ekološko pomembno območje – Vipava-reka in osrednji
del Vipavske doline (54700, 53400).
(3) Na območju Natura 2000 se ne vnaša živali in rastlin
tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov.
(4) Za zmanjševanje vplivov na živalske vrste v gnezditvenem, mrestitvenem in drstitvenem obdobju je potrebno
upoštevati:
– odstranjevanje lesne vegetacije in bolj hrupna dela je
potrebno izvesti izven gnezditvene sezone ptic in sicer naj se
dela ne izvajajo od sredine februarja do konca julija;
– zaradi varstva dvoživk naj se gradnja ne izvaja v času
glavne spomladanske selitve dvoživk, to je od začetka marca
do konca aprila;
– dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim,
se mora načrtovati in opraviti izven drstnih dob ribjih vrst, ki
poseljujejo vodni prostor in sicer naj se dela opravijo v času od
začetka avgusta do konca januarja;
– večja gradbena dela naj bodo opravljena v času od
začetka avgusta do februarja.
(5) Zemeljski višek, deponije materialov in organizacija
gradbišča za območje ČN se začasno uredi na platoju ČN.
Morebitne deponije cevi in drugega gradbenega materiala ter
lokacije začasnih objektov za potrebe gradnje in infrastrukture
je potrebno načrtovati izven varovanih območij narave in območij pomembnih za ohranjanje biotske pestrosti.
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(6) Za dostope naj se uporabijo že obstoječe poti. Morebitne potrebne dodatne začasne dostopne poti naj se izvedejo
izven varovanih območij narave in območij, pomembnih za
ohranjanje biotske pestrosti. Po končani gradnji se površine
ustrezno sanirajo.
(7) Zaradi verjetnost pojavljanja invazivnih tujerodnih
rastlinskih vrst je potrebno zemeljske izkope omejiti na čim
manjšo možno površino. Morebitne zemljine od drugod naj
se na delovišče ne vnaša. Stroji, ki se jih pri delu uporabljajo
naj bodo pripravljeni tako, da ne bo možno širjenje semen
rastlin iz drugih delovišč. Po končanih gradbenih delih naj se
z deli poškodovane površine ustrezno sanira na način, ki bo
omogočal čim hitrejše naravno zaraščanje. Kolikor se pojavijo
invazivne rastlinske vrste, je potrebno predvideti hitro in redno
odstranjevanje invazivnih rastlin.
(8) Za zmanjševanje negativnih vplivov na vodne organizme je potrebno upoštevati sledeče ukrepe:
– z gradbenimi stroji se posega v vodni prostor le kolikor
je to nujno potrebno; dela naj bodo načrtovana in izvedena
tako, da se ohranja povezanost oziroma celovitost vodnega
prostora; talno prečkanje naj se izvede pod strugo, s podvrtavanjem z daljinsko vodeno garnituro;
– zagotoviti je potrebno vse okoljevarstvene ukrepe za
preprečevanje onesnaževanja (v času gradnje in med obratovanjem): zagotovi naj se zbiralnik fekalij, ki bi fekalije zadržal
ob morebitni odpovedi črpališč ali čistilne naprave. Velikost in
lega jezerca se določi v projektni dokumentaciji;
– ob predvidenih delih ob ali v vodi, je potrebno vsaj 7 dni
pred začetkom gradnje obvestiti Ribiško družino Renče o začetku gradnje, da izvede ali organizira izvedbo intervencijskega
odlova rib na predvidenem delu posega oziroma predelu, kjer
je ta vpliv še lahko prisoten. Če bodo dela potekala etapno
in daljše časovno obdobje, mora izvajalec obvestiti Ribiško
družino Renče ob vsakem novem posegu v strugo tako, da
se lahko intervencijski odlovi po potrebi opravijo pred vsakim
novim posegom v strugo vodotoka;
– črpališči Č1 in Č5 sta locirani na rob območja Natura
2000;
– med izvajanjem gradbenih in vzdrževalnih del, naj se po
omočenih strugah vodotokov s stroji in vozili ne vozi.
(9) Za zmanjšanje vplivov na podzemeljske geomorfološke naravne vrednote je potrebno zagotoviti najmanjšo možno
mero poseganja vanje – ob nepredvidenem odprtju jame je
potrebno obvestiti pristojne inštitucije, ki bodo jamo pregledale
in dale navodila za ustrezno zavarovanje oziroma sanacijo
podzemnega habitata.
(10) Ukrepi za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanje:
Za osvetljevanje območja naj se uporabijo popolnoma zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom in
s čim manjšo emisijo UV svetlobe (npr. halogenska svetila),
namestitev svetilk naj se omeji na minimum, po polnoči naj se
moč osvetljevanja zmanjša, reklamna in okrasna osvetlitev naj
se na območju prepove, posamezni objekti naj imajo svetila
opremljena s senzorji. Gradbišča naj se ponoči ne osvetljuje,
kvečjemu je dovoljena postavitev izključno posameznega svetila za varovanje, ki naj bo opremljeno s senzorjem.
13. člen
(varstvo okolja in naravnih dobrin)
(1) Območje RPN prečka reko Vipavo (vodotok 2. reda).
Kolektor kanal večkrat prečka reko Vrtojbico in reko Vipavo.
Območje regionalnega prostorskega načrta za ČN ob Vrtojbici
se v celoti nahaja na območju podzemne vode (ID 5) in deloma
na območju katastrofalnih poplav. Varovalni pas ob Vrtojbici
je 5 m.
Za zmanjšanje vplivov na površinske in podzemne vode
predlagamo sledeče omilitvene ukrepe:
– v času gradnje in med obratovanjem čistilne naprave
se zagotovijo vsi potrebni varnostni ukrepi, da se prepreči
onesnaženje podzemne in površinske vode, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih
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nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje
ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Prostor v katerem bo
deponirana nevarna snov se zgradi kot tesnjena lovilna skleda, z zagotovljeno dodatno prostornino za zbiranje celotnega
deponiranega volumna v primeru izlitja;
– vsi povezovalni vodi in objekti v katerih bo zbirana in
predelovana odpadna voda se ustrezno zatesnijo, skladno z
veljavnimi standardi;
– vse parkirne in povozne površine se utrdijo, omejijo se z
dvignjenimi betonskimi robniki in nagnejo proti lovilcu olj;
– v projektni rešitvi bo predvideno in projektno obdelano
mersko mesto za odvzem vzorcev dokončno očiščenih odpadnih voda iz čistilne naprave;
– pri načrtovanju izpusta očiščenih odpadnih voda v vodotok je potrebno upoštevati ugotovitve študije, ki bo preučila
možnost neškodljivega sprejemanja predvidenih vodnih količin
v konkreten vodotok na podlagi hidravlične analize prevodnosti
struge vodotoka ter maksimalnih odtočnih količin očiščene
odpadne vode;
– iztočni objekt očiščene odpadne vode bo načrtovan
tako, da ne sega v pretočni profil vodotoka in mora biti oblikovan v naklonu brežine (z vgrajeno povratno zaklopko po potrebi). Kota dna iztoka naj bo na spodnjem delu brežine;
– križanja z vodotoki naj se izvedejo tako, da bo vpliv na
vodotoke čim manjši. Talno prečkanje naj se izvede pod strugo,
s podvrtavanjem z daljinsko vodeno garnituro;
– ohranjati bo potrebno obstoječo kategorizacijo vodotokov (Vrtojbica 1.–2. razred, Vipava 2. razred).
Za zmanjšanje negativnih vplivov na vodovarstveno območje – predlagani nivo bo za javno kanalizacijsko omrežje
pred uporabo preverjena skladnost s standardiziranimi postopki.
(2) Pri izvajanju zemeljskih in gradbenih del bo potrebno
izvajati ukrepe za zaščito tal pred onesnaženjem in erozijo.
Posegi v tla se bodo izvajali tako, da se prizadene čim manjše
talne površine. Podrobneje bodo ukrepi določeni na podlagi
rezultatov geomehanskih raziskav terena, ki bodo izvedene v
naslednji fazi izdelave regionalnega prostorskega načrta.
(3) Za zmanjšanje vpliva na kakovost zraka je potrebno
upoštevati:
– Postopki čiščenja odpadnih vod, pri katerih se lahko
sproščajo onesnaževala ali vonjave, morajo biti v zaprtih prostorih, cevovodi med posameznimi fazami zaprti, prav tako
prečrpališča. To so na primer grablje za odstranjevanje grobih
delcev in kontejner za skladiščenje tega ostanka, sprejem
grezničnih gošč, prečrpavanje blata iz končne faze čiščenja v
nadaljnje faze obdelave, obdelava blata z gniliščem, dehidracija blata in njegovo končno skladiščenje pred odvozom. Poleg
tega je potrebna uporaba naprav, ki so usklajene s stanjem
tehnike glede emisij snovi v zrak.
– Vse poslovne in javne objekte na območju ČN je potrebno priključiti na plinovod.
(4) Glavni vir obremenjevanja okolja s hrupom v okolici
obravnavane lokacije je v obstoječem stanju gramoznica, betonarna in CPG asfaltna baza Vrtojba Primorja d.d. Ajdovščina in obstoječi motorni promet do/iz omenjenih obratov. Na
osnovi obstoječih virov hrupa v bližini obravnavane lokacije
ugotavljamo, da je okolje v obstoječem stanju že obremenjeno
s hrupom. Pridobljeni podatki o meritvah hrupa zaradi obratovanja asfaltne baze nakazujejo, da okolje tudi pri najbližjih
stanovanjskih objektih predvidene ČN v obstoječem stanju ni
prekomerno obremenjeno s hrupom.
Upoštevati je potrebno omilitvene ukrepe in sicer:
– vsi prevozi tovornih vozil na in z čistilne naprave naj se
izvajajo samo v dnevnem času.
(5) Pri postopku čiščenja odpadnih vod bodo nastajali
naslednji odpadki: odvečno blato, mehanski delci, pesek in
maščobe iz naprave mehanskega čiščenja. Zgoščeno blato se
bo zbiralo v kontejnerju, ki se bo redno odvažal na deponijo.
Na rešetkah finih grabelj se bodo zadržali večji delci v odpadni
vodi, ki se jih bo stisnilo ter nato odložilo v kontejner. Pesek iz
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peskolova se bo deponiral v kontejner. Kontejner se bo odvažal
in praznil po potrebi. Izločene maščobe se izločajo preko finih
grabelj v kontejner.
(6) Na območju najboljših kmetijskih zemljišč z velikimi
pridelovalnim potencialom mora biti delovni pas čim ožji.
Na območju kmetijskih zemljišč je z ustrezno projektno
dokumentacijo in izvedbo projekta potrebno zagotoviti ustrezno
sanacijo in polno funkcionalnost melioracijskih sistemov na
zemljiščih, ki ne bodo odtujena oziroma urbanizirana.
Pri prečkanju hidromelioracijskih območij naj se upoštevajo naslednji možni ukrepi:
– globina polaganja kanalizacijskih vodov mora biti takšna, da po končanem posegu ne predstavlja ovire za kmetijsko proizvodnjo;
– izgradnja objektov (polaganje kanalov) mora biti časovno prilagojena kmetijski proizvodnji. V primeru, da bodo kmetovalci zaradi oviranja kmetijske proizvodnje v času izvedbe del
utrpeli ekonomsko izgubo, naj se ta nadomesti;
– v obdobju gradnje je potrebno posebno skrb nameniti
preprečevanju poškodb sosednjih kmetijskih zemljišč ob območju RPN, ki jih gradnja neposredno ne prizadene;
– za omilitev vplivov, zaradi poseganja na opuščen sadovnjak, naj se izvede sanacijo na površini 0,76 ha, kar je
ekvivalentno uničeni površini zemljišča. Sanacija naj se izvede
na območju opuščenega sadovnjaka (GERK PID 1591190), in
sicer zunaj meje RPN. Rekultivacija naj bo izvedena s kvalitetnim humusnim materialom, na območju, kjer je bila predhodna
rekultivacija slabše izvedena;
– vrhnji del izkopane zemljine oziroma humusni material
je potrebno deponirati na za to pripravljeno mesto. Prst je
treba odstranjevati in premeščati na drugo lokacijo tako, da ne
pride do onesnaževanj s škodljivimi snovmi in mešanja z manj
kvalitetnim materialom. Deponije prsti se izvedejo tako, da deponije ne posegajo na kmetijska zemljišča ter da bo ohranjena
rodovitnost in količina prsti;
– izkopani humusni material naj se po izgradnji ter v določeni meri med samo izgradnjo, uporabi za sanacijo oziroma
prekritje in rekultivacijo območja posega. Pri izvedbi je treba
ločiti zgornji humusni sloj prsti od spodnjih slojev ter ob zasutju
vračati plasti tal tako kot so si sledile pred izkopom.
(7) Za zmanjšanje negativnih vplivov na gozd naj bodo
objekti in servisne dejavnosti od Vrtojbice oddaljeni vsaj 20 m.
Pri objektih, ki segajo do vodotoka, je potrebno ohraniti obvodni
pas vegetacije na nasprotnem bregu Vrtojbice.
(8) Po zaključku vseh del se, tako na območju polaganja
komunalne infrastrukture, kot tudi na območju začasnih gradbiščnih površin, zemljišča sanira do enakega stanja in kvalitete,
kot je bilo pred gradbenim posegom.
(9) Posegi morajo biti izvedeni tako, da se odstrani čim
manjše število obstoječe drevesne vegetacije in da je povzročena škoda na vegetaciji, ki se ohranja, čim manjša.
(10) Ukrepi za varstvo okolja oziroma njegovih posameznih sestavin so podani na podlagi smernic nosilcev urejanja
preostra in izdelanih strokovnih podlag.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
14. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo
pred naravnimi nesrečami)
(1) Ureditve se načrtuje tako, da bodo pri gradnji in obratovanju izvedeni vsi ukrepi, da ob poplavi ne bo škodljivega vpliva
na vode in vodni režim, da ne bo drugih škodljivih vplivov na
okolje in da se poplavna ogroženost območja ne bo povečala.
(2) V projektni dokumentaciji morajo biti obdelani in ustrezno prikazani vsi ukrepi za zaščito pred poplavami in ukrepi s
katerimi bodo preprečeni škodljivi vplivi na vode in vodni režim,
stabilno stanje in okolje nasploh. V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti priloženi detajli in definirani tipi
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posameznih elementov (peskolovov, ponikovalnice, lovilci olj,
čistilna naprava).
Osnovni omilitveni ukrep pred poplavami je izravnava platoja, na katerem bo stala ČN ob Vrtojbici, na minimalni koti 49.85
m.n.m. (kota, kjer je upoštevano 50 cm varnostno nadvišanje),
kar je skladno s predvidenim konceptom izvedbe priključitve
ceste na ČN ob Vrtojbici. Poleg tega bo glede na hitrostno karto
potrebno izvesti ustrezno utrditev dvignjenega platoja.
Pri izvajanju zemeljskih in gradbenih del je potrebno izvajati ukrepe za zaščito pred erozijo in poplavami. Brežine naj
bodo prilagojene varovalnemu nasipu pred visokimi vodami.
(3) Erozijska ogroženost tal je delno prisotna pri izvajanju
globokih izkopov za objekte in naprave, ki se bodo izvajali po
kampadah. Na zaledni strani in ob straneh objekta mora biti
položena drenaža na nivoju temeljev. Izkop se izvaja v suhem
vremenu, kampadno, da ne pride do rušitve gradbene jame. Vso
voda (drenaža, greznice, odtoki) je potrebno kontrolirano odvesti
s področja gradnje. Izvedba greznic na ponikanje ni dopustna.
(4) Oskrba z požarno vodo bo zagotovljena preko vodovodnega omrežja z nameščenimi požarnimi hidranti – merodajni
pretok požarne vode 10 l/s, morebitni večji porabniki požarne
vode si zagotovijo ustrezne količine vode.
Za zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami je potrebno zagotoviti pogoje za varen umik ljudi in premoženja, odmiki
objektov od parcelnih mej praviloma 4,0 m in več. Prometne
površine za intervencijska vozila predvideti na dovoznih cestah
in ploščadih.
(5) Za vzdrževanje in nadzor investitor zagotovi ustrezno
službo.
(6) Na območju čistilne naprave preko geološko nestabilnih, labilnih območij se izvede predhodne sanacije teh površin
in gradi skladno s pogoji strokovno kvalificiranih geoloških in
geomehanskih služb. Poročilo mora temeljiti na raziskavah s
sondažnimi izkopi ali vrtinami, ki segajo v podlago.
Objekti morajo biti grajeni potresno varno z upoštevanjem
pospeškov tal ag = 0,175 po EMS lestvici. Dopustna obremenitev tal (sigma dop) bo določena pred izvedbo objektov z
ustrezno sondažno raziskavo.
(7) Kolikor se z gradnjami posega na parcele v lasti države – javno dobro vode bo potrebno skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti po določilih stvarno pravnega zakonika.
(8) Na območju RPN skladno z Uredbo o gradnji in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) gradnja zaklonišč
osnovne zaščite ni potrebna.
VII. ETAPNOST IZVEDBE IN MONITORING
15. člen
(etapnost projektiranja in izgradnje)
(1) Projektiranje in izvajanje ČN in gospodarske javne
infrastrukture na širšem območju naselij Vrtojba, Miren in Orehovlje bo potekalo po etapah.
Kot etape naj se predvidijo:
a. Plato ČN z vsemi ureditvami na njem ter z vsemi komunalnimi priključki potrebnimi za funkcioniranje ČN. V tem sklopu
mora biti predvidena tudi nova TP in iztok v Vrtojbico.
b. Dograditev kanala S;
c. Dovodni kanal iz Orehovelj in Mirna s potrebnimi črpališči;
d. Servisno upravni kompleks.
Za te etape bo možno ločeno pripravljati projektno in investicijsko dokumentacijo in pridobivati ustrezna dovoljenja.
(2) Začasnost, delovanje gradbišča ČN se lahko omogoči
z začasnimi priključki na komunalne naprave.
16. člen
(monitoring)
(1) Zagotovi naj se monitoring živalskih vrst, zaradi katerih je določeno območje Natura 2000 in sicer primorske
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podusti (Chondrostoma genet), laške žabe (Rana latastei),
navadnega škržka (Unio crassus), ozkega vretenca (Vertigo
angustior), grbe (Barbus plebejus), primorske belice (Alburnus alburnus alborella), mazenice (Rutilus rubilio), primorske
nežice (Cobitis bilineata), laškega piškurja (Lethenteron zanandreai), mreniča (Barbus meridionalis caninus), pred gradnjo ter po gradnji oziroma med obratovanjem. Ugotovitve
monitoringa naj bodo podlaga za morebitne dodatne ukrepe
tudi v času obratovanja.
(2) Nekateri viri na primer kurilna naprava, generator na
območju ČN bodo zavezanci za izvedbo prvih meritev emisij
snovi v zrak, zato bo upravljavec teh naprav moral izvajati
monitoring.
(3) Spremljanje stanja okolja v času obratovanja naj poteka z izvedbo prvega ocenjevanja hrupa v okolju. To je potrebno za dejavnosti in naprave, za katere je prvo ocenjevanje
predpisano za napravo ali obrat, zavezanec je upravljavec vira
hrupa.
(4) Lastnik objekta mora zagotoviti monitoring v času
obratovanja nad izpustom padavinskih vod v okolje. Izvajanje
monitoringa nadzira inšpektor za okolje. Investitor mora zagotovi naravovarstveni nadzor, ki naj ga opravlja strokovnjak
biolog. Nadzor se mora nujno izvajati v času prečkanja Natura
območja. O spremljanju stanja je potrebno izdelati poročilo in
ga posredovati na ZVNRS. Tri leta po začetku obratovanja ČN
naj se dvakrat na leto dolvodno od iztoka v Vrtojbico v spomladanskem in jesenskem času izven drstitvenega obdobja
spremlja stanje kvalifikacijskih vrst za Natura 2000 območje, ki
so na območju prisotne.
(5) Monitoring obratovanja čistilne naprave je potrebno
izvajati v skladu z zakonsko podlago. V času gradnje nadzor
izvaja investitor v okviru svojega nadzora izvajalcev (dvakrat
mesečno) in inšpektor za okolje (po potrebi). Po posegu naj
se izdela kategorizacija vodotoka Vrtojbica s čimer se dokaže,
da se le-ta ohranja. Monitoring na kmetijskih zemljiščih naj se
opravlja dvakrat mesečno, v času gradbenih del na hidromelioracijskih območjih. Opravlja naj ga ustrezen strokovnjak, ki
ga potrdi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Po izgradnji naj tudi preveri, ali so bila zemljišča povrnjena v
obstoječe stanje in ali so melioracijski sistemi sanirani.
(6) V času gradbenih in zemeljskih del bo na območju
potreben stalen arheološki nadzor. Monitoring izvaja ZVKDS
OE, Nova Gorica.
VIII. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH
OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
17. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri načrtovanju in izvedbi ČN je dopustno odstopanje
od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev ter od predvidene zmogljivosti ČN, določene s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju tehnoloških, energetskih,
geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovnega, energetsko
tehničnega, tehnološkega ali okoljevarstvenega vidika.
(2) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev ter od predvidene zmogljivosti ČN iz prejšnjega
odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja,
ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju
RPN oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z odstopanji morajo soglašati organi in
organizacije v delovno področje katerih odstopanja spadajo, in
podpisniki tega odloka.
(3) Podrobnejša razporeditev komunalne infrastrukture se
določi v projektni dokumentaciji v mejah RPN, oziroma v mejah
vplivnega območja posamezne podzemne infrastrukture.
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(4) Na območju RPN so dopustni posegi za ureditev ograjnih zidov, enostavnih oziroma nezahtevnih objektov, nadaljnji
razvoj, rekonstrukcijo in sanacijo ostalih komunalnih omrežij in
naprav v skladu s predpisi o odmikih in križanjih, ter da ne bodo
onemogočale vzdrževalnih del na objektih in napravah ČN in
pripadajočih vodov.
IX. KONČNE DOLOČBE
18. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti RPN)
Po izvedbi z RPN predvidene prostorske in infrastrukturne
ureditve so dopustna investicijska vzdrževalna dela na objektih
in napravah ČN.
19. člen
(objava in uveljavitev odloka)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 350-0-0013/2009-19
Miren, dne 22. novembra 2011
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.
Št. 01101-26/2011-2
Šempeter pri Gorici, dne 24. novembra 2011
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

MORAVSKE TOPLICE
4483.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Moravske Toplice
za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 40. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Moravske
Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03)
je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 11. redni seji dne
7. 12. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Moravske Toplice
za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Moravske Toplice za leto
2011 (Uradni list RS, št. 23/11) se drugi odstavek 2. člena
spremeni in dopolni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:
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A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.

70

71

72

73

74

Št.

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
Rebalans
proračuna
2011

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 7.765.871,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.914.341,00

DAVČNI PRIHODKI.

5.019.802,00

700 Davki na dohodek in dobiček

4.119.676,00

703 Davki na premoženje

367.546,00

704 Domači davki na blago in storitve

532.580,00

NEDAVČNI PRIHODKI

894.539,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

314.674,00

711 Takse in pristojbine

3.000,00

712 Denarne kazni

2.500,00

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

4.000,00

714 Drugi nedavčni prihodki

570.365,00

KAPITALSKI PRIHODKI

322.000,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredm. dolgoročnih sredstev

322.000,00

PREJETE DONACIJE

1.000,00

730 Prejete donacije iz domačih virov

1.000,00

TRANSFERNI PRIHODKI

1.528.530,00

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.528.530,00

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

7.797.119,17

40

TEKOČI ODHODKI

2.663.876,23

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

41

42

349.015,00
55.724,00
2.193.587,23

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

5.000,00

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

5.000,00

750 Prejeta vračila danih posojil

5.000,00

75

V.

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

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

–31.248,17

440 Dana posojila
440 Povečanje kapitalskih deležev
VI.

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE

5.000,00

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

230.000,00

55

ODPLAČILA DOLGA

230.000,00

550 Odplačila domačega dolga

230.000,00

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

–256.248,17

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–230.000,00

XI.

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

IX.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

409 Rezerve

43.250,00

9009 Splošni sklad za drugo

2.483.331,00

59.452,00

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

22.300,00

TEKOČI TRANSFERI

13903

Stran

III.

403 Plačila domačih obresti

31.248,17

256.248,17

410 Subvencije

304.790,00

S sprejetimi spremembami se uskladi tudi Načrt razvojnih
programov občine za leto 2011.«

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

959.900,00

2. člen
Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

219.621,00

413 Drugi tekoči domači transferi

991.220,00

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.510.346,94

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.510.346,94
43
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INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi prav.
in fiz. osebam, ki niso PU

139.565,00
80.113,00

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-00031/2011-7
Moravske Toplice, dne 8. decembra 2011
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

Stran

13904 /

Št.
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4484.

Odlok o ustanovitvi Skupnega organa Občine
Postojna in Občine Pivka za izvrševanje
ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju
Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o.
Postojna

Na podlagi 51. člena in šestega odstavka 61.c člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
76/08, 79/09 in 51/10), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni
list RS, št. 65/09 – UPB3), Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 45/10 in 26/11), Statuta Občine
Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) ter Statuta Občine
Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07,
54/10) sta Občinski svet Občine Postojna na 5. redni seji dne
21. 6. 2011 in Občinski svet Občine Pivka na 8. redni seji dne
5. 10. 2011 sprejela

ODLOK
o ustanovitvi Skupnega organa Občine Postojna
in Občine Pivka za izvrševanje ustanoviteljskih
pravic v Javnem podjetju Kovod Postojna,
vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Z Odlokom o ustanovitvi Skupnega organa Občine Postojna in Občine Pivka za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v
Javnem podjetju Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o.
Postojna (v nadaljevanju: odlok) se ustanavlja skupni organ
Občine Postojna in Občine Pivka, ki bo izvrševal ustanoviteljske pravice obeh občin v Javnem podjetju Kovod Postojna,
vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna (v nadaljevanju: Kovod
Postojna, d.o.o.).
Kovod Postojna, d.o.o. je ustanovljen za izvajanje gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja
in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda in oskrbe
industrijskih objektov z vodo in oskrbo naselij s požarno vodo
v javni rabi.
2. člen
S tem odlokom je določena sestava skupnega organa,
njegov sedež, njegove naloge, organizacija dela organa in
način sprejemanja odločitev, financiranje organa ter delitev
stroškov za delovanje organa med občinami.
II. SESTAVA IN SEDEŽ SKUPNEGA ORGANA
3. člen
Skupni organ sestavljata vsakokratna župana Občine Postojna in Občine Pivka.
4. člen
Sedež Skupnega organa je na sedežu javnega podjetja
Kovod Postojna, d.o.o, Jeršice 3, 6230 Postojna.
III. NALOGE SKUPNEGA ORGANA
5. člen
Skupni organ izvršuje naslednje ustanoviteljske pravice:
– imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja,
– imenuje in razrešuje predstavnika delavcev v nadzornem svetu,
– odloča o statusnih spremembah javnega podjetja in
spremembah družbene pogodbe,
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– daje soglasje k ustanovitvi gospodarske družbe, kadar
bi bil ustanovitelj ali soustanovitelj Kovod Postojna, d.o.o. in k
vlaganju kapitala v že ustanovljene gospodarske družbe,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih
dobrin,
– dajanje soglasij k odločitvam organov javnega podjetja
o razpolaganju z nepremičnim premoženjem,
– dajanje soglasij k odločitvam organov javnega podjetja o notranji organizaciji javnega podjetja ter številu in vrsti
delovnih mest,
– dajanje soglasij k odločitvam organov javnega podjetja
o programih dela javnega podjetja,
– dajanje soglasij k odločitvam organov javnega podjetja
o najemanju posojil, ki presegajo določen znesek,
– dajanje soglasja za sprejem cen komunalnih storitev,
ki se opravljajo kot gospodarske javne službe,
– na predlog direktorja in nadzornega sveta sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni račun javnega podjetja,
– dajanje soglasij k odločitvam organov javnega podjetja
o ustanovitvi gospodarske družbe, gospodarskega interesnega združenja ali ustanove,
– usklajuje odločitve občin ustanoviteljic v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, ki jih izvaja Kovod Postojna, d.o.o.,
– odloča o drugih zadevah, določenih z zakonom in s
tem odlokom.
Občinska sveta Občine Postojna in Občine Pivka dajeta
mnenje k izvrševanju pravic iz prve do šeste alineje prejšnjega odstavka.
6. člen
Skupni organ opravlja svoje naloge v imenu in za račun
občin ustanoviteljic.
IV. ORGANIZACIJA DELA
7. člen
Po funkciji sestavljata skupni organ vsakokratna župana
Občine Postojna in Občine Pivka, ki izmenično, vsaki dve leti
tudi vodita seje skupnega organa. V primeru, da je predsednik
nadzornega sveta predstavnik Občine Postojna, sklicuje in
vodi seje skupnega organa župan Občine Pivka in obratno.
Pobudo za sklic seje lahko dajo:
– župan Občine Postojna,
– župan Občine Pivka,
– član Nadzornega sveta Kovod Postojna, d.o.o.,
– direktor Kovod Postojna, d.o.o.,
– najmanj dva svetnika iz Občinskih svetov Občine Postojna in/ali Občine Pivka.
Na pisno pobudo župana oziroma ostalih pobudnikov za
sklic seje je župan občine, ki sklicuje in vodi seje skupnega
organa, dolžan sklicati sejo najkasneje v roku petnajstih dni
od prejema pobude. Skupaj s pobudo za sklic seje morajo pobudniki za sklic seje podati tudi predlog dnevnega reda seje.
Pobuda za sklic seje mora vsebovati razloge za sklic
seje in ustrezno gradivo. Pobuda se pošlje županu, ki v tem
času sklicuje in vodi seje skupnega organa, ta pa o pobudi
obvesti drugega župana in direktorja Kovod Postojna, d.o.o..
Župan, ki v tem času sklicuje in vodi seje, mora v osmih
dneh od prejema pobude odločiti, ali bo sklical sejo in o svoji
odločitvi obvestiti drugega župana in pobudnika. V primeru,
da seje ne skliče, mora navesti razloge.
8. člen
Vabilo za sejo s predlogom dnevnega reda in gradivom
mora biti poslano najkasneje tri dni pred sejo.
Na sejo se obvezno vabita oba župana, lahko se povabi
direktorja Kovod Postojna, d.o.o. in druge pobudnike za sklic
seje in po potrebi druge osebe, katerih prisotnost je zaradi
lažjega dela organa smotrna.
Skliče se lahko tudi korespondenčna seja.
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9. člen
O poteku seje se piše zapisnik, ki mora vsebovati sklepe, ki
jih sprejme skupni organ. Prepis zapisnika mora biti pripravljen v
treh dneh po seji in se ga pošlje v podpis obema županoma.
10. člen
Strokovne in administrativno-tehnične naloge, potrebne za
nemoteno izvajanje nalog organa, zagotavlja Občinska uprava
Občine Postojna.
V. ODLOČANJE SKUPNEGA ORGANA
11. člen
Skupni organ lahko sprejema odločitve, če sta na seji
prisotna oba člana. Skupni organ sprejema odločitve soglasno.
Odločitve morajo biti zapisane v obliki sklepov.
Skupni organ kot organ obeh družbenikov v funkciji skupščine kapitalske družbe odloča o vseh tistih vprašanjih delovanja
javnega podjetja, ki so skupnega pomena za obe občini in ki po
505. členu Zakona o gospodarskih družbah sodijo v pristojnost
skupščine kapitalske družbe in o vprašanjih iz 26. člena Zakona
o gospodarskih javnih službah.
Vprašanja oziroma zadeve, ki so skupnega pomena za
Občino Postojna in Občino Pivka se posebej opredelijo v statutu javnega podjetja, ki ga sprejme skupni organ na predlog
direktorja.
V primeru, da pri odločanju skupnega organa v funkciji
skupščine ni mogoče doseči soglasja, o zadevi odločata Občinski svet Občine Postojna in Občinski svet Občine Pivka.
Odločitev občinskih svetov mora biti sprejeta s potrebno večino
in je za skupni organ zavezujoča.
Skupni organ lahko kadarkoli odloči, da bo odločitev o
posamezni zadevi prenesel na občinska sveta oziroma da bo
občinska sveta zaprosil za mnenje.
12. člen
Za izvrševanje svojih pravic mora skupni organ, v skladu
z določbami 5. člena tega odloka, pridobiti pisno mnenje Občinskega sveta Občine Postojna in Občinskega sveta Občine
Pivka.
13. člen
Občinska sveta morata pisno odgovoriti na vlogo za izdajo
mnenja v tridesetih dneh od prejema vloge. Če v tem roku Občinska sveta Občine Postojna in Občine Pivka ne odgovorita, se
šteje, da je dano pozitivno mnenje.
14. člen
Skupni organ praviloma odloča samostojno, lahko pa za
mnenje o posameznem vprašanju zaprosi zunanje izvedence.
15. člen
Skupni organ sprejema svoje odločitve v obliki sklepov, ki
jih podpisujeta oba župana.
VI. FINANCIRANJE DELOVANJA SKUPNEGA ORGANA
16. člen
Sredstva za delovanje Skupnega organa zagotavlja Kovod
Postojna, d.o.o.
Sredstva za delovanje obsegajo:
– materialne stroške,
– stroške strokovnih delavcev,
– ostale potrebne stroške.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Konstitutivno sejo skupnega organa skliče župan Občine
Postojna v enem mesecu po uveljavitvi tega odloka.

Št.
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Stran

13905

18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi Skupnega organa Občine Postojna in Občine Pivka
za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Kovod
Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna (Uradni list RS,
št. 30/09).
19. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko
ga sprejmeta Občinski svet Občine Postojna in Občinski svet
Občine Pivka v enakem besedilu in začne veljati petnajsti dan
po objavi.
Postojna, dne 18. oktobra 2011
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.
Pivka, dne 18. oktobra 2011
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

PREBOLD
4485.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o načinu opravljanja gospodarske javne
službe vzdrževanja infrastrukture javne
razsvetljave semaforjev ter druge cestno
prometne svetlobne signalizacije in opreme
na območju Občine Prebold

Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 3. in
7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN)
in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06)
je Občinski svet Občine Prebold na 12. redni seji dne 28. 11.
2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
načinu opravljanja gospodarske javne službe
vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave
semaforjev ter druge cestno prometne svetlobne
signalizacije in opreme na območju
Občine Prebold
1. člen
V Odloku o načinu opravljanja gospodarske javne službe
vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave semaforjev ter
druge cestno prometne svetlobne signalizacije in opreme na
območju Občine Prebold (Uradni list RS, št. 82/11) se naslov
IX. poglavja »KONČNA DOLOČBA« spremeni tako, da se
glasi: »PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA« ter se v tem
poglavju doda nov 18.a člen, ki glasi:
»18.a člen
(prehodna ureditev)
Do sklenitve pogodbe z izbranim koncesionarjem za
opravljanje javne službe iz 1. člena tega odloka, opravlja
naloge po tem odloku občinska uprava na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci vzdrževanja javne razsvetljave v
občini.«

Stran
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2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-14/2011-2
Prebold, dne 28. novembra 2011
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.
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2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.

Skupina/Podskupina kontov/Konto
I.

PUCONCI
4486.

Sprememba Statuta Občine Puconci

70

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list
RS, št. 66/07 – UPB1 in 18/10) je Občinski svet Občine Puconci
na 11. redni seji dne 8. 12. 2011 sprejel
71

SPREMEMBO STATUTA
Občine Puconci
1. člen
V Statutu Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 –
UPB1 in 18/10) se 54. člen spremeni tako, da se glasi:
»O izločitvi uradne osebe v občinski upravi odloča direktor
občinske uprave.
O izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan. O
izločitvi župana pa odloča občinski svet.«
2. člen
Spremembe Statuta Občine Puconci se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan
po objavi.
Št. 007-0036/2011
Puconci, dne 8. decembra 2011

Odlok o proračunu Občine Puconci
za leto 2012

72

74

20.675.329
5.494.654
4.711.989

700 Davki na dohodek in dobiček

4.149.889

703 Davki na premoženje

338.600

704 Domači davki na blago in storitve

223.500

NEDAVČNI PRIHODKI

782.665

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

113.845

711 Takse in pristojbine

2.000

712 Globe in druge denarne kazni

2.500
40.000

714 Drugi nedavčni prihodki

624.320

KAPITALSKI PRIHODKI

128.628
10.600
118.028

PREJETE DONACIJE

5.000

730 Prejete donacije iz domačih virov

5.000

TRANSFERNI PRIHODKI

15.047.047

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

5.276.724

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

9.770.323

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

21.682.054

40

TEKOČI ODHODKI

15.959.846

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Puconci za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine
(v nadaljnjem besedilu: proračun).

Proračun
leta 2012

DAVČNI PRIHODKI

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73

v eurih

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09
in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB4) in 16., 101. in 105. člena Statuta Občine
Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1 in 18/00) je Občinski
svet Občine Puconci na 11. seji dne 8. 12. 2011 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Puconci za leto 2012

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

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

4487.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

42

346.048
62.154
1.853.709
48.000
13.649.935
2.550.646
275.036
1.503.140

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

225.080

413 Drugi tekoči domači transferi

547.389

INVESTICIJSKI ODHODKI

3.016.277

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.016.277
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INVESTICIJSKI TRANSFERI

43.800

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

11.486

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

75

V.

44

VI.

155.286

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

III.

IV.

Št.

–1.006.725

20.000

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

20.000

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

20.000

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

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

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

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

0

20.000

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

700.000

50

ZADOLŽEVANJE

700.000

500 Domače zadolževanje

700.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

100.905

55

ODPLAČILA DOLGA

100.905

550 Odplačila domačega dolga

100.905

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

–387.631

IX.

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

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

599.095
1.006.725

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki 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 podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Puconci.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

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

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

103 / 16. 12. 2011 /

387.631

3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse, ki se uporabijo za namene
določene v zakonu o varstvu pred požarom.
2. Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabi za namene po Uredbi o okoljski
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v
skladu z odločbo Ministrstva za okolje in prostor.
3. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda, ki se uporabi za namene po Uredbi o okoljski
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda v skladu
z odločbo Ministrstva za okolje in prostor.
4. Prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za
katere se zbirajo.
Če se po sprejemu proračun vplača namenski prejemek,
ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v
proračunu.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu se prenesejo v proračun tekočega leta.
5. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika z
upoštevanjem določil Zakona o javnih financah.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna med proračunskim letom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi
realizaciji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 80 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2012 največ 80 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 40 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic
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porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Sredstva proračunske rezerve se v letu 2012 izločijo v
višini do 64.145,94 evrov.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč: potres,
poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter,
toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške,
živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo
naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka tega člena odloča župan in o tem s pisnimi
poročili obvešča občinski svet.
Prihodki in odhodki proračunskega sklada Občine Puconci so zajeti v posebnem finančnem načrtu, ki so namenjeni za
izgradnjo zbirno sortirnega centra Puconci in je sestavni del
proračuna občine.
9. člen
Uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge in
skrbeti za financiranje dejavnosti, do višine sredstev, ki so jim
za te namene odobrene v proračunu. Na račun proračuna ne
smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta
namen določena proračunska sredstva.
10. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in
namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.
Uporabniki proračuna pa so dolžni predložiti vse zahtevane podatke potrebne za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu z 9. členom, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi
proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana.
Župan o tem poroča občinskemu svetu na prvi naslednji
seji.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
11. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF
lahko župan dolžniku do 100,00 evrov odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
12. člen
Župan odloča o vlogah za pokroviteljstva in sofinanciranje različnih prireditev do višine 1.000,00 evrov po vlogi
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znotraj možnosti, ki mu jih dovoljuje proračunska postavka
za ta namen.
13. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov
vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska
rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže,
da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri
pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne
proračunske rezervacije za leto 2012 se zagotavljajo v višini
26.000,00 evrov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in o tem pisno obvešča občinski svet ob obravnavi
poročila porabe proračuna. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
14. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan
zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem
ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska
sredstva.
O določitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski
svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
15. člen
Občina lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in
investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če
so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna
za tekoče leto. V razpisnih pogojih javnega naročila se morajo
opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe.
16. člen
Pri investicijah, ki se financirajo po sprejetih kriterijih s
sredstvi občine in krajevnih skupnosti, se upoštevajo le tista
sredstva krajevnih skupnosti, ki jih pridobijo iz naslova krajevnega samoprispevka in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjske objekte ter namensko zbrana sredstva
občanov za določeno investicijo.
17. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma
pristojnost uporabnika proračuna se sorazmerno poveča ali
zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča župan.
Če se uporabnik ali posredni uporabnik med letom ukine
in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik se neporabljena
sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali se razporedijo
med druge uporabnike.
18. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračun ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine ali najame posojilo, ki
mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega
člena odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet.
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IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
19. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2012 lahko zadolži do
višine 700.000,00 evrov.
20. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine.
O soglasju odloča župan. Župan odloča tudi o dajanju
poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa
zakon.
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijsko vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu
s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
21. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan.
O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisom ministra,
pristojnega za finance.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Puconci v letu
2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana.
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012 dalje.
Št. 410-0027/2011
Puconci, dne 8. decembra 2011
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

4488.

Odlok o spremembi Odloka o organizaciji
in delovnem področju občinske uprave
Občine Puconci

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US,
76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta
Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1 in 18/10)
je Občinski svet Občine Puconci na 11. redni seji dne 8. 12.
2011 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave Občine Puconci
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Puconci (Uradni list RS, št. 47/99 in 48/07) se
zadnji odstavek 21. člena spremeni tako, da se glasi:
»Direktor občinske uprave mora imeti univerzitetno ali
najmanj visoko strokovno s specializacijo oziroma magisterijem
(druga stopnja).«.
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2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01504-1/99
Puconci, dne 8. decembra 2011
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

RAZKRIŽJE
4489.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo«

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09,
51/10, 84/10), 2. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni
list RS, št. 139/06) in 4. člena Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«
(Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Razkrižje
na 7. redni seji dne 5. 12. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo«
1. člen
V celotnem besedilu Odloka o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« se
črta Občina Sveti Jurij, tako, da so po novem ustanoviteljice
organa skupne občinske uprave Občina Ljutomer, Križevci,
Radenci, Razkrižje in Veržej.

glasi:

2. člen
Spremeni se 12. člen odloka, tako, da se po novem

»Občine ustanoviteljice pokrivajo stroške delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin
ustanoviteljic, in sicer:
Občina Ljutomer
50 %
Občina Radenci
23 %
Občina Križevci
16 %
Občina Razkrižje
6%
Občina Veržej
5%
Po istem deležu se za obračun plač za zaposlene v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, za vsa računovodska
opravila in za vsa kadrovska opravila za Medobčinski inšpektorat in redarstvo v skupne stroške Medobčinskega inšpektorata
in redarstva všteje 10 % stroškov dela javnega uslužbenca, ki
v Občinski upravi Občine Ljutomer obračunava plače in 20 %
stroškov dela javnega uslužbenca, ki v Občinski upravi Občine
Ljutomer vodi kadrovske zadeve.«
3. člen
Spremeni se 16. člen odloka, tako, da se glasi:
»Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz
Medobčinskega inšpektorata in redarstva tako, da svojo namero pisno poda županom soustanoviteljic najmanj 6 mesecev
pred nameravanim izstopom. Občina lahko izstopi kadarkoli
z enostransko izjavo, o kateri izda občinski svet ugotovitveni
sklep, ki se pošlje vsem občinam ustanoviteljicam.
Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse
obveznosti do Medobčinskega inšpektorata in redarstva na

Stran

13910 /

Št.

103 / 16. 12. 2011

podlagi tega odloka in dogovora iz 15. člena odloka in prevzame v svojo občinsko upravo javne uslužbence, ki za njo
opravljajo dela in naloge občinske inšpekcije in občinskega
redarstva.
V primeru, da želi v Medobčinski inšpektorat in redarstvo
pristopiti nova občina, se morajo s tem strinjati vse občine
ustanoviteljice.«
4. člen
Odlok se objavi v uradnih glasilih občin in v Uradnem listu
Republike Slovenije. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne petnajsti dan po zadnji objavi.
Št. 007-0013/2008-18
Šafarsko, dne 7. decembra 2011
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

4490.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode na območju
Občine Razkrižje

Na podlagi 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1,
28/06 – sklep US, 49/06 – ZmetD in 66/06 – odl. US), 14. člena
Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in
38/04) ter 7. in 9. člena Odloka o gospodarskih javnih službah
v Občini Razkrižje (Uradni list RS, št. 28/11) je Občinski svet
Občine Razkrižje na 7. redni seji dne 5. 12. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode na območju
Občine Razkrižje
1. člen
V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Razkrižje (Uradni list
RS, št. 25/10 in 91/10, v nadaljevanju: odlok) se v 17. členu
doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) V primeru ugotovljene nezmožnosti plačila komunalnega prispevka in obročnega odplačevanja, kot to določa
Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programa
opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje
Občine Razkrižje, se zavezancu, ki je v svoji vlogi za obročno
odplačevanje s priloženimi veljavnimi listinami izkazal, da je
trenutno nezmožen plačila komunalnega prispevka, na podlagi
odločbe uprave Občine Razkrižje omogoči takojšnja priključitev
na javno kanalizacijo.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0048/2010-7
Šafarsko, dne 7. decembra 2011
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.
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4491.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o merilih za odmero komunalnega
prispevka in programu opremljanja za
gradnjo komunalne infrastrukture za območje
Občine Razkrižje

Na podlagi 139. člena Zakona o urejanju prostora
/ZUreP-1/ (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 –
ZZK-1 in 33/07 – ZPNačrt), Zakona o prostorskem načrtovanju
/ZPNačrt/ (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in
14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99,
2/01 in 38/04) je Občinski svet Občine Razkrižje na 7. redni seji
dne 5. 12. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o merilih za odmero komunalnega prispevka
in programu opremljanja za gradnjo komunalne
infrastrukture za območje
Občine Razkrižje
1. člen
V Odloku o merilih za odmero komunalnega prispevka in
programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za
območje Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 25/10 in 45/10,
v nadaljevanju: odlok) se v 14. členu odloka doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določila prvega in drugega odstavka
tega člena pa v primeru z listinskimi dokazi ugotovljene nezmožnosti plačila komunalnega prispevka v dveh letih, se
ta rok lahko podaljša še za dve leti, če pa zaradi socialnega
stanja zavezanca tudi to ni možno, se komunalni prispevek
odmeri pravnemu nasledniku zavezanca oziroma se za njegovo obveznost plačila komunalnega prispevka priglasi k
zapuščinski obravnavi ter poplača iz zapuščine. Postopek na
podlagi zavezančeve prošnje vodi uprava občine o podaljšanju roka plačila komunalnega prispevka pa odloči župan.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0050/2010-2
Šafarsko, dne 7. decembra 2011
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

4492.

Tehnični pravilnik o zbiranju komunalnih
odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov
na območju Občine Razkrižje

Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi
/ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US: Up2925/07-15 U-I-21/07-18, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl.
US: U-I-176/08-10), 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04), 4. in 38. člena Odloka o
zbiranju komunalnih odpadkov in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 28/11)
je Občinski svet Občine Razkrižje na 7. redni seji dne 5. 12.
2011 sprejel
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TEHNIČNI PRAVILNIK
o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu
komunalnih odpadkov na območju
Občine Razkrižje
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
(Obseg Tehničnega pravilnika o zbiranju komunalnih
odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov
na območju Občine Razkrižje)
Tehnični pravilnik o zbiranju komunalnih odpadkov ter
prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Razkrižje
(v nadaljevanju: »Tehnični pravilnik«) obsega:
– opredelitev tehnologij zbiranja komunalnih odpadkov
ter prevoza komunalnih odpadkov;
– tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov;
– način določitve dinamike zbiranja odpadkov po posameznih kategorijah;
– standardizacijo predpisanih posod in vreč za odpadke,
vključno z natančnimi merili za določanje izhodiščne prostornine posod, potrebne posameznemu povzročitelju oziroma
skupini povzročiteljev;
– tehnologijo, pogoje in pogostost pranja predpisanih
posod za odpadke;
– standardizacijo namenskih predpisanih vreč za ostanek odpadkov in pogoje njihove uporabe;
– minimalni standard opreme zbiralnic;
– postopek izdajanja pogojev in soglasij;
– podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in prevzemnih
prostorov (mest), zbiralnic, zbirnega centra in malih komunalnih kompostarn;
– definicijo nenaseljenega objekta;
– druge pogoje, merila in pravila, potrebna za organizirano in s predpisi usklajeno ravnanje z odpadki ter za nemoteno
delovanje javnih služb.
2. člen
(Vrste odpadkov)
(1) Vrste odpadkov v skladu z zakonodajo, ki ureja
varstvo okolja in katerih zbiranje ter prevoz se zagotavlja v
okviru obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva
okolja so:
– odpadki iz podskupine 20 02 in 20 03 iz klasifikacijskega seznama odpadkov iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki
(v nadaljevanju: »klasifikacijski seznam«);
– odpadki iz podskupin 20 01 in 15 01 iz klasifikacijskega
seznama, če gre za odpadke iz gospodinjstev in njim podobne
odpadke iz dejavnosti javne uprave in javnih storitev;
– odpadki iz podskupine 20 01 iz klasifikacijskega seznama, če gre za odpadkom iz gospodinjstev podobne odpadke,
ki nastajajo v proizvodni dejavnosti, trgovini, poslovni dejavnosti, storitveni dejavnosti ali drugi dejavnosti, ki ni dejavnost
javne uprave in javnih storitev.
(2) Za tiste ločene frakcije, za katere je način zbiranja
določen s posebnimi predpisi, se poleg teh predpisov upoštevajo tudi določbe tega pravilnika.
(3) Natančna razdelitev vrst odpadkov, katerih zbiranje
ter prevoz se zagotavljata v okviru obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja, je po klasifikacijskih številkah definirana v Prilogi 1 tega Tehničnega pravilnika.
3. člen
(Zbiranje komunalnih odpadkov)
Zbiranje komunalnih odpadkov obsega:
– prevzem komunalnih odpadkov od povzročiteljev na
prevzemnih mestih;
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– prevzem frakcij komunalnih odpadkov na zbiralnicah
ločenih frrakcij;
– prevzem kosovnih odpadkov v akciji;
– prevzem nevarnih odpadkov s premično zbiralnico v
akciji;
– zbiranje vsej frakcij komunalnih odpadkov v Zbirnem
centru;
– transport do Zbirnega centra Ljutomer (razen, če je
slednji prevzemno mesto);
– tehtanje, opredelitev in evidentiranje vrste odpadkov;
– vizualna kontrola in odbiranje odpadkov;
– prehodno skladiščenje odpadkov;
– priprava odpadkov na prevoz in predajo pooblaščenim
zbirateljem ali obdelovalcem oziroma odstranjevalcem ter
– obveščanje in ozaveščanje povzročiteljev.
4. člen
(Prevoz komunalnih odpadkov)
Prevoz komunalnih odpadkov obsega:
– prevzem komunalnih odpadkov v Zbirnem centru Ljutomer;
– tehtanje, opredelitev in evidentiranje vrste odpadkov
ter priprava predpisane spremne dokumentacije;
– prevoz odpadkov do zbiratelja ali obdelovalca oziroma
odstranjevalca odpadkov ter
– predajo odpadkov zbiratelju ali obdelovalcu oziroma
odstranjevalcu odpadkov.
II. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
5. člen
(Tehnologije zbiranja komunalnih odpadkov)
(1) Zbiranje komunalnih odpadkov od vrat do vrat je
osnovna tehnologija zbiranja odpadkov pri povzročiteljih. Primerna je predvsem za zbiranje ostankov komunalnih odpadkov, ločeno zbranih frakcij embalaže, biološko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov ter zelenega vrtnega odpada.
Prevzem odpadkov poteka praviloma na javnih površinah v neposredni bližini povzročitelja. Če naravne okoliščine
ne dopuščajo prevzema odpadkov na javnih površinah, se
lahko izvajalec javnih služb in povzročitelj izjemoma dogovorita, da se prevzem odpadkov vrši na površinah, ki so lasti
povzročitelja.
Zbiranje odpadkov od vrat do vrat se načeloma izvaja s:
– specialnim tovornim vozilom – smetarjem za prevzemanje odpadkov v zabojnikih volumna od 80 do 1100 litrov
in sicer tako pri povzročiteljih iz gospodinjstev kot iz gospodarstva ter
– specialnim tovornim vozilom – nakladalcem za prevzemanje odpadkov v zabojnikih volumna od 3,0 do 10,0 m3 pri
povzročiteljih iz gospodinjstev v večstanovanjskih stavbah in
iz gospodarstva.
(2) Zbiranje odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij je
osnovna tehnologija ločenega zbiranja frakcij komunalnih odpadkov po geografsko zaključenih skupinah povzročiteljev.
Primerna je za strnjeno naseljena območja – blokovne cone
in za uvajanje ločevanja odpadkov na redkeje poseljenih
območjih. Zbiralnice ločenih frakcij so lahko stacionarne ali
premične. Stacionarne zbiralnice ločenih frakcij se načeloma
uporabljajo za stalno zbiranje nenevarnih ločenih frakcij komunalnih odpadkov, premične pa za občasno zbiranje nevarnih frakcij komunalnih odpadkov po gospodinjstvih. Zbiranje
odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij se izvaja v odvisnosti
od tipa zabojnikov s:
– specialnim tovornim vozilom – abroll nakladalcem
opremljenim z mehansko roko in hidro motorjem (zvonasti
zabojniki volumna 1,0 do 2,0 m3 s katerimi so opremljene
zbiralnice ločenih frakcij) ter
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– specialnim tovornim vozilom – smetarjem za prevzemanje odpadkov v klasičnih zabojnikih volumna od 80 do
1100 litrov.
(3) Akcije zbiranja odpadkov je tehnologija enkratnega
zbiranja odpadkov, ki lahko temelji na tehnologiji zbiranja
od vrat do vrat ali premični zbiralnici ločenih frakcij. Akcije
se lahko izvajajo na odpoklic ali pa so datumsko natančno
načrtovana za posamezno poselitveno območje s koledarjem
zbiranja komunalnih odpadkov.
Tehnologija akcije zbiranja odpadkov se načeloma uporablja za zbiranje večjih kosovnih odpadkov in zbiranje nevarnih frakcij komunalnih odpadkov.
Zbiranje odpadkov v akcijah zbiranja odpadkov se izvaja s:
– specialnim tovornim vozilom – nakladalcem za prevzemanje odpadkov v zabojnikih volumna od 3,0 do 10,0 m3 pri
povzročiteljih iz gospodinjstev v večstanovanjskih stavbah in
iz gospodarstva;
– specialnim tovornim vozilom – abroll nakladalcem,
opremljenim z mehansko roko in zvezdo za nakladanje odpadkov ter
– premično zbiralnico nevarnih odpadkov.
(4) Zbiranje odpadkov v Zbirnem centru je tehnologija zbiranja vseh vrst komunalnih odpadkov iz Priloge 1, razen mešanih komunalnih odpadkov pod klasifikacijsko številko 20 03 01,
ki temelji na povzročiteljevi lastni dostavi odpadkov in v lastnem
sortiranju odpadkov po vrstah na Zbirnem centru.
6. člen
(Tehnologije, pogoji in načini ločenega zbiranja odpadkov)
V skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo okolja, tehnologije in načine ločevanja komunalnih odpadkov, temelji ločevanje
komunalnih odpadkov na izvoru – torej pri povzročiteljih. Tehnologije zbiranja komunalnih odpadkov omogočajo predajo
ločenih komunalnih odpadkov:
– na prevzemnem mestu v neposredni bližini povzročitelja;
– na zbiralnicah ločenih frakcij;
– v akcijah zbiranja odpadkov ter
– v Zbirnem centru.
V okviru obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb
varstva okolja se na območju Občine Razkrižje zagotavljajo
naslednji načini ločevanja komunalnih odpadkov:
– zbiranje mešanih komunalnih odpadkov pri povzročiteljih;
– zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in
zelenega vrtnega odpada pri povzročiteljih;
– zbiranje plastične, kovinske in sestavljene embalaže
ter folij in embalažnega stiroporja;
– zbiranje papirja in kartona ter papirne in kartonske
embalaže pri povzročiteljih;
– zbiranje v zbiralnicah ločenih frakcij;
– zbiranje v akcijah ter
– zbiranje v Zbirnem centru.
7. člen
(Dinamika zbiranj po posameznih kategorijah odpadkov)
Dinamika zbiranja komunalnih odpadkov se določa na
letnem nivoju v programu zbiranja komunalnih odpadkov.
Podlaga za določanje so količine zbranih odpadkov v preteklem letu in rezultati ocene odpadkov oziroma sortirnih analiz
mešanih komunalnih odpadkov v preteklem letu, ki jih v skladu
s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki izdeluje pooblaščeni
izvajalec.
(1) Minimalna dinamika zbiranja komunalnih odpadkov s
tehnologijo od vrat do vrat po vrstah odpadkov je sledeča:
– 3-tedenska za mešane komunalne odpadke;
– 1-tedenska za biološko razgradljive kuhinjske odpadke
in zeleni vrtni odpad v spomladanskem, poletnem in jesenskem času od meseca marca do oktobra in 2-tedenska v
zimskem času od novembra do februarja;
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– 3-tedenska za plastično, kovinsko in sestavljeno embalažo ter folije in embalažni stiropor;
– 4-tedensko za papir in karton ter papirno in kartonsko
embalažo.
(2) Minimalna dinamika praznjenja zbiralnic ločenih frakcij je 3-tedenska.
(3) Minimalno število akcij kosovnih odpadkov in akcij
nevarnih odpadkov je 1x letno.
(4) Minimalno obratovanje Zbirnega centra Ljutomer:
– ob delovnikih od 7. do 15. ure,
– 1x tedensko ob delavniku v popoldanskih urah do
17. ure;
– 1x mesečno v sobotnih dopoldanskih urah od 8. do
12. ure.
8. člen
(Standardizacija predpisanih posod in vreč za odpadke)
(1) Povzročitelji so dolžni zbirati komunalne odpadke
v tipizirane posode, ki imajo certifikat, da so narejene skladno z evropskimi normami o zbirnih posodah za odpadke
(EN-840-1. do 6.).
Standardne velikosti posod za zbiranje komunalnih odpadkov so:
– 80 litrov;
– 120 litrov;
– 240 litrov;
– 360 litrov;
– 660 litrov;
– 770 litrov;
– 1100 litrov.
(2) Tipska posebna namenska vreča za mešane komunalne odpadke, nazivnega volumna 80 litrov, je zelene barve
z logotipom izvajalca javnih služb in besedilom »mešani komunalni odpadki«.
(3) Tipska posebna namenska vreča za plastično, kovinsko
in sestavljeno embalažo ter folije in embalažni stiropor, nazivnega volumna 160 litrov, je rumene barve z logotipom izvajalca
javnih služb in besedilom »V vrečo odlagamo: plastenke, pločevinke, embalažo iz sestavljenih materialov (npr. Tetra Pak),
plastične in alu folije, majhen in čist embalažni stiropor«.
(4) Izjemoma lahko povzročitelji, ki na dan uveljavitve tega pravilnika uporabljajo kovinske zabojnike volumna
160 litrov, le-tega uporabljajo za zbiranje mešanih komunalnih
odpadkov do njegove dotrajanosti.
9. člen
(Označevanje predpisanih posod)
(1) S tem pravilnikom se predpisuje sledeče barve za
označevanje posameznih skupin zabojnikov glede na vrsto
komunalnega odpadka, ki se zbira v njem:
– zelena barva za mešane komunalne odpadke;
– rjava barva za biološko razgradljive kuhinjske odpadke
in zeleni vrtni odpad;
– rumena barva za plastično, kovinsko in sestavljeno
embalažo ter folije in embalažni stiropor;
– modra barva za papir in karton ter papirno in kartonsko
embalažo, ter
– bela barva za stekleno embalažo.
Predpisane barve je lahko celoten zabojnik ali samo
pokrov.
Obstoječi zabojniki, ki jih povzročitelji že uporabljajo
in niso usklajeni glede vsebine in barve zabojnika, se z
ustreznim barvnim samolepljivim trakom širine max. 10 cm
horizontalno označijo v gornji tretjini zabojnika. Označevanje
je dolžan izvesti izvajalec javnih služb.
(2) Označevanje zabojnikov glede zbirnega in prevzemnega mesta in prepoznavanje uporabnika se izvede na dva
načina:
– elektronski čip, ki se vgradi v utor na robu zabojnika,
izdelan za ta namen ter
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čip.

– črtna koda, ki se nalepi max. 10 cm pod elektronski

Z vgraditvijo elektronskega čipa mora biti omogočeno
avtomatsko prepoznavanje zabojnika pred vsakim praznjenjem in vodenje evidenc praznjenj.
10. člen
(Merila za določanje izhodiščne posode oziroma
vreče za odpadke v gospodinjstvih)
Izhodiščna posoda pri gospodinjstvih je zabojnik za
zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in je sodilo za obračunavanje stroškov zbiranja vseh frakcij komunalnih odpadkov z vsemi tehnologijami in dinamikami, ki se določijo
z letnim programom zbiranja komunalnih odpadkov, razen
zbiranja ločenih frakcij komunalnih odpadkov v zabojniku po
tehnologiji od vrat do vrat, biološko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov ter zelenega vrtnega odpada. V izhodiščno posodo tudi ni vključeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov
pod klasifikacijsko številko 20 03 01 v Zbirnem centru.
Glede na število oseb v gospodinjstvu veljajo sledeča
minimalna merila velikosti izhodiščnih posod:
– 80 litrov za 1 ali 2 osebi v gospodinjstvu;
– 120 litrov za 3 ali 4 osebe v gospodinjstvu;
– 240 litrov za 5, 6 ali 7 osebe v gospodinjstvu ter
– 360 litrov za 8 in več oseb v gospodinjstvu.
Obstoječi kovinski zabojnik volumna 160 litrov je prehodno minimalno merilo velikosti izhodiščne posode za 4 oseb
v gospodinjstvu.
V večstanovanjskih stavbah, kjer več gospodinjstev zbira komunalne odpadke v skupinskem zabojniku, je izhodiščni
volumen 167 litrov na osebo za povprečni mesec.
Kolikor je dostop do povzročiteljevega objekta s specialnim tovornim vozilom nemogoč, se lahko povzročitelj
izjemoma vključi v sistem zbiranja komunalnih odpadkov s
posebno namensko zeleno vrečo volumna 80 litrov. Izvajalec
javne službe je dolžan zagotoviti, da gospodinjstvo razpolaga z eno vrečo na 3 člane gospodinjstva na en prevzem
komunalnih odpadkov. Povzročitelj mora zagotoviti, da bo
napolnjena vreča ustreznih odpadkov na dan zbiranja pravočasno pripravljena na prevzem ob prevozni poti specialnega
tovornega vozila – smetarja.
11. člen
(Merila za določanje izhodiščne posode v gospodarstvo
in gostinstvu)
Izhodiščna posoda pri gospodarstvu in gostinstvu je zabojnik za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in je sodilo
za obračunavanje stroškov zbiranja komunalnih odpadkov
od vrat do vrat.
(1) V gospodarstvu veljajo sledeča minimalna merila velikosti izhodiščnih posod glede na število zaposlenih
oseb:
– 80 litrov za 1 do 4 zaposlenih osebi;
– 120 litrov za 5 do 6 zaposlenih osebi;
– 240 litrov za 7 do 12 zaposlenih osebi ter
– 360 litrov za 13 do 18 zaposlenih oseb.
Nad 18 zaposlenih oseb se zabojniki lahko podvojujejo
ali je merilo m3.
(2) V gostinstvu veljajo sledeča minimalna merila velikosti izhodiščnih posod glede na kapaciteto lokala:
– 120 litrov za 7 gostov;
– 240 litrov za 7 do 14 gostov ter
– 360 litrov za 14 do 21 gostov.
Nad 21 gostov se zabojniki lahko podvojujejo ali je
merilo m3.
Kolikor je merilo m3 in je tehnologija zbiranja odpadkov
izvajana s specialnim tovornim vozilom – nakladalcem je
osnova volumen zabojnika, ki je bil prevzet.
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12. člen
(Pogodbeni povzročitelji)
Pogodbeni povzročitelji so povzročitelji iz gospodarstva
in gostinstva, ki presegajo merila zabojnika volumna 360 litrov
iz prejšnjega člena.
Pogodbeni povzročitelji sklenejo z izvajalcem gospodarskih javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov ter prevoza
komunalnih odpadkov ustrezno pogodbo.
13. člen
(Nenaseljeni objekti)
Nenaseljen objekt je tisti objekt, v katerem ni stalno ali
začasno prijavljena niti naseljena nobena oseba. Nenaseljen
objekt je lahko v občasni uporabi kot počitniška hiša.
Nenaseljenost objekta lastnika ne odvezuje uporabe
storitve zbiranja komunalnih odpadkov ter prevoza komunalnih odpadkov. Minimalna vključitev v sistem javnih služb
je 1/3 najmanjše izhodiščne posode, ki je zagotovljena za
območje nenaseljenega objekta.
Za objekte, na katerih je posest opuščena, ni obveznosti
zbiranja komunalnih odpadkov. Za opuščeni objekt velja dotrajani objekt v katerem ni mogoče bivati, nima hišne številke
ter komunalnih priključkov ter ni več v evidencah Geodetske
uprave Republike Slovenije evidentiran kot stavba.
14. člen
(Tehnologije, pogoji in pogostost pranja predpisanih posod
za odpadke)
V skladu z določili predpisov, ki predpisujejo ravnaje z
biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim
odpadom, mora izvajalec javne službe zbiranja komunalnih
odpadkov zagotoviti pranje zabojnikov za to vrsto odpadkov
v sklopu javnih služb.
Pranje zabojnikov mora biti zagotovljeno minimalno
1 krat/60 dni, in sicer s čistilno opremo, ki omogoča pranje in
dezinfekcijo zabojnika na mestu prevzemanja odpadkov ter
pri tem ne vpliva na bivalno okolje. Odplake, ki nastanejo pri
čistilnem procesu, je potrebno zajeti in z njimi ravnati v skladu
z veljavno zakonodajo.
15. člen
(Zbirni center)
Na podlagi medsebojnega dogovora in sofinanciranja
občin Ljutomer, Razkrižje, Razkrižje in Veržej je za povzročitelje iz teh občin urejen Zbirni center Ljutomer na vzhodnem
obrobju mesta Ljutomer.
V Zbirnem centru povzročitelji prepuščajo frakcije komunalnih odpadkov iz Priloge 1 tega Pravilnika.
Zbirni center upravlja izvajalec gospodarske javne službe zbiranje komunalnih odpadkov.
Zbirni center mora biti urejen v skladu z državnimi predpisi, ki urejajo zbiranje komunalnih odpadkov.
V Zbirnem centru mora odpadke prevzemati oseba izvajalca javne službe zbiranje komunalnih odpadkov, usposobljena za ločeno zbiranje.
Zbirni center mora biti urejen in vzdrževan tako, da:
– povzročitelji nedvoumno ugotovijo, v kateri zabojnik
prepustijo posamezno nenevarno frakcijo;
– povzročitelji prepustijo nevarne frakcije in kosovne
odpadke usposobljeni osebi iz četrtega odstavka tega člena;
– se vsi zbrani odpadki razvrščajo in predhodno skladiščijo tako, da je možna njihova obdelava skladno s predpisi
ter da
– ne prihaja do onesnaževanja okolja.
Izvajalec javne službe zbiranje komunalnih odpadkov
mora zagotavljati redno oddajo zbranih odpadkov skladno s
predpisi.
Če je izvajalec javne službe zbiranje komunalnih odpadkov vpisan v evidenco zbiralcev odpadkov kot zbiralec
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gradbenih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje
z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, lahko v soglasju z
solastniki Zbirnega centra del tega centra nameni za zbiranje
gradbenih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje
z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.
16. člen
(Minimalni standard zbiralnic ločenih frakcij)
Število zbiralnic ločenih frakcij na posameznem območju
poselitve in njihove lokacije, načrt opremljanja obstoječih zbiralnic ter načrt vzpostavljanja novih je določen v Strokovnih
podlagah, ki jih je izdelal Inštitut za ekološki inženiring d.o.o.
Maribor, pod številko 6D K 23, v oktober 2001.
Zbiralnice ločenih frakcij morajo biti urejene v stanovanjskih območjih, ob trgovskih centrih ter na območju mestnega
oziroma vaških jeder tako, da je na vsakih 500 prebivalcev
zagotovljena vsaj ena zbiralnica.
Zbiralnice ločenih frakcij morajo biti enakega tipa in
ustrezno označene. Iz oznake na zabojniku mora biti razvidna vrsta ločene frakcije, ki jo lahko povzročitelj odloži v
zabojnik.
Določena je zvonasta tipska oblika volumna 1,20 in
1,80 m3 in sledeče barve glede na frakcijo odpadka:
– bela barva – steklena embalaža;
– rumena barva – plastična, kovinska in sestavljena
embalaža ter folije in embalažni stiropor;
– modra barva – papir in karton ter papirna in kartonska
embalaža.
17. člen
(Postopek izdajanja projektnih pogojev in soglasij)
Izvajalec javne službe zbiranje komunalnih odpadkov
ima na zahtevo vlagatelja skladno z zakonodajo, ki ureja
graditev objektov in urejanje prostora, javno pooblastilo za
predpisovanje projektnih pogojev ter soglasij.
Obvezna vsebina projektnih pogojev obsega:
– podatke o vlagatelju;
– podatke o investitorju;
– podatke o vrsti in namenu objekta ter zemljišču;
– podatke o projektantu in projektu;
– predpis pogojev o definiciji vrste odpadkov, zbirnem
mestu, prevzemnem mestu in dostopni poti ter
– opredelitev stroškov postopka.
Obvezna vsebina soglasja obsega:
– podatke o vlagatelju;
– podatke o investitorju;
– podatke o vrsti in namenu objekta ter zemljišču;
– soglasje k projektnim rešitvam z definicijo projektne
dokumentacije, vključno z datumom izdelave in projektantom;
– opredelitev stroškov postopka.
18. člen
(Podrobnejše vsebine katastrov)
Izvajalec gospodarske javne službe zbiranje komunalnih
odpadkov vodi v obliki elektronske baze podatkov kataster
zbirnih in prevzemnih mest.
Kataster zbirnih mest pri povzročiteljih mora vsebovati
sledeče podatke:
– ime in priimek ter naslov nosilca zbirnega mesta (predstavnika gospodinjstva) oziroma ime pravne osebe oziroma
samostojnega podjetnika z imenom in priimkom zakonitega
zastopnika;
– ime poslovne enote pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika, če zbirno mesto ni na sedežu pravne osebe
oziroma samostojnega podjetnika;
– celoten naslov zbirnega mesta;
– število povzročiteljev, ki gravitira na zbirno mesto
(število članov gospodinjstva, število zaposlenih ali število
gostov);
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– vrste odpadkov po klasifikacijskem seznamu odpadkov
(klasifikacijska številka), ki jih povzročitelji zbirajo na zbirnem
mestu;
– velikosti zabojnikov po vrstah odpadkov;
– podatek o tem ali povzročitelji, ki uporabljajo evidentirano zbirno mesto kompostirajo biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad v hišnem kompostniku;
– lokacijo prevzemnega mesta (Gauss - Krügerjeve koordinate);
– podatek o vrsti objekta, ki ga uporabljajo povzročitelji,
uporabniki zbirnega mesta (enostanovanjski, večstanovanjski,
poslovni, turistični …) ter
– naseljenost objekta s časovno opredelitvijo aktivnosti
zbirnega mesta po vrstah odpadkov (trajno, občasno od–do,
občasno 1/3 itd.).
Kataster zbiralnic ločenih frakcij mora vsebovati sledeče
podatke:
– številko zbiralnice ločenih frakcij;
– naslov zbiralnice ločenih frakcij;
– vrsto odpadkov po klasifikacijskem seznamu odpadkov (klasifikacijska številka), ki se zbirajo v zbiralnici ločenih
frakcij;
– velikost zabojnikov po vrstah odpadkov ter
– lokacijo zbiralnice ločenih frakcij (Gauss - Krügerjeve
koordinate).
19. člen
(Tehtanje odpadkov)
Zbirni center Ljutomer je opremljen z mostno tehtnico
nosilnosti 50 ton in mehansko tehtnico nosilnosti 50 kg. Obe
tehtnici morata biti vzdrževani in kalibrirani. Vse zbrane odpadke je obvezno tehtati ob vstopu v Zbirni center.
Odpadki, ki so zbrani s specialnim tovornim vozilom –
smetarjem od različnih povzročiteljev, se tehtajo skupno. Pri
tem se jasno definira območje zbiranja.
Odpadki, ki so zbrani s specialnim tovornim vozilom
– nakladalcem ali abroll nakladalcem, se tehtajo za točno
znanega povzročitelja.
Količine odpadkov do 50 kg, ki jih povzročitelji sami dostavijo do Zbirnega centra, se stehtajo z mehansko tehtnico.
20. člen
(Vodenje evidenc o zbranih komunalnih odpadkih in oddanih
v obdelavo oziroma odstranjevanje)
Evidence o masnih tokih vseh odpadkov se v obliki
elektronskega dnevnika vodijo v Zbirnem centru Ljutomer
sočasno s tehtanjem.
Obvezna vsebina dnevnika Zbirnega centra Ljutomer za
vsak sprejem oziroma oddajo odpadka obsega:
– šifro in ime povzročitelja ali prevzemnika odpadka;
– šifro občine iz katere odpadki izvirajo;
– klasifikacijsko številko in opis prevzetega oziroma oddanega odpadka;
– stehtano maso in ocenjeni volumen zbranega oziroma
oddanega odpadka;
– številko tehtalnega lista ter
– številko evidenčnega lista.
21. člen
(Evidenčni listi)
Evidenčni list, vključno z obvezno vsebino, je predpisan
z državnim predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Obveza
evidenčnih listov ne velja za povzročitelje komunalnih odpadkov v gospodinjstvih.
22. člen
(Obveščanje in ozaveščanje povzročiteljev odpadkov)
Izvajalec javne službe zbiranje komunalnih odpadkov je
dolžan o vseh zadevah, ki so povezane z izvajanjem javne
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službe zbiranje komunalnih odpadkov obveščati uporabnike
oziroma povzročitelje. Pristop obveščanja mora temeljiti na
ozaveščanju povzročiteljev in dvigovanju standardov ločevanja komunalnih odpadkov.
Minimalni standard obveščanja in ozaveščanja je sledeči:
– vsako prevzemno mesto v gospodinjstvu mora pred
iztekom tekočega leta prejeti koledar s podrobnimi informacijami o potrebnem ravnanju s komunalnimi odpadki ter
natančno časovno opredelitvijo zbiranja posameznih vrst odpadkov v občini;
– vsako prevzemno mesto iz gospodarstva mora pred
iztekom tekočega leta prejeti koledar v elektronski obliki s
podrobnimi informacijami o potrebnem ravnanju s komunalnimi odpadki;
– spletna stran izvajalca javne službe zbiranja komunalnih odpadkov;
– minimalno en radijski prispevek na lokalnem radiju o
ločevanju komunalnih odpadkov na izvoru vključno z predstavitvijo doseženih rezultatov;
– minimalno enodnevno obveščanje na lokalnem radiju
pred izvedbo zbiralnih akcij, ki so načrtovane s programom
zbiranja komunalnih odpadkov;
– stalno osebno informiranje povzročiteljev na terenu, v
Zbirnem centru, po elektronskih medijih ter
– pisno komuniciranje s posamezniki ali z vsemi uporabniki v konkretnih primerih.
Izvajalec javne službe zbiranje komunalnih odpadkov
tudi praviloma sodeluje:
– pri izvedbi skupnih akcij ozaveščanja v povezavi vzgojnimi ustanovami, lokalnimi skupnostmi in ministrstvom ter
– s sodelovanjem z vrtci in šolami (predstavitve, ogledi
Zbirnega centra, razlage, članki).
23. člen
(Program zbiranja komunalnih odpadkov)
Potek zbiranja komunalnih odpadkov se določi na letnem
nivoju s programom zbiranja komunalnih odpadkov, ki mora
vsebovati:
– izhodišča za pripravo programa zbiranja komunalnih
odpadkov;
– podatke o prevzemnih mestih po naseljih (število,
skupni volumen zabojnikov, vrste zabojnikov in število hišnih
kompostnikov);
– koledar zbiranja mešanih komunalnih odpadkov z natančnimi datumi prevzemanja po naseljih;
– koledar zbiranja plastične, kovinske in sestavljene embalaže ter folij in embalažnega stiropora z natančnimi datumi
prevzemanja po naseljih;
– koledar zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada z natančnimi datumi
prevzemanja po naseljih;
– koledar zbiranja papirja kartona in papirne ter kartonske embalaže z natančnimi datumi prevzemanja po naseljih;
– koledar zbiranja ločenih frakcij odpadkov po zbiralnicah ločenih frakcij;
– koledar akcije zbiranja kosovnih odpadkov;
– koledar akcije zbiranja nevarnih frakcij komunalnih
odpadkov s premično zbiralnico;
– koledar zbiranja odpadnih nagrobnih sveč na pokopališčih;
– koledarje zbiranja komunalnih odpadkov;
– koledar čiščenja zabojnikov;
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– plan obveščanja uporabnikov storitev javne službe
zbiranja komunalnih odpadkov ter
– plan obratovanja Zbirnega centra Ljutomer.
III. PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV
24. člen
(Tehnologije prevoza komunalnih odpadkov)
V okviru obvezne gospodarske javne službe prevoza komunalnih odpadkov se izvaja samo prevoz tistih komunalnih
odpadkov za katere se tudi obdelava in odstranjevanje izvaja
v okviru te obvezne gospodarske javne službe.
Za prevoz komunalnih odpadkov se uporabljata tehnologiji transporta v cestnem prometu, in sicer s:
– specialnim tovornim vozilom – nakladalcem za prevoz
odpadkov v zabojnikih volumna od 3,0 do 10,0 m3 in stiskalnih
zabojnikov ter
– specialnim tovornim vozilom – abroll nakladalcem za
prevoz odpadkov v zabojnikih volumna od 20 do 40 m3 in v
stiskalnih zabojnikih.
Izjemoma se lahko za prevoz mešanih komunalnih odpadkov uporabi tudi specialno tovorno vozilo – smetar kolikor
je tak prevoz v danih okoliščinah ekonomičen.
25. člen
(Način določitve vrste prevoza glede na vrsto odpadka)
Vrsta prevoza je odvisna od vrste odpadka, gostote
odpadka in načrtovanega nadaljnjega ravnanja s prepeljanim
odpadkom. V enem zabojniku se lahko sočasno prevaža
samo ena vrsta odpadka.
Pri določitvi vrste prevoza je potrebno upoštevati sledeče:
– ali se lahko predvideni odpadki za prevoz stiskajo ali
morajo ostati nepoškodovani v razsutem stanju;
– ali so odpadki predvideni za prevoz samo od enega
povzročitelja iz gospodarstva ali več povzročiteljev iz gospodinjstev ter
– gostoto odpadkov predvidenih za prevoz in izbiro
ekonomične kombinacije velikosti zabojnika in nosilnosti specialnega tovornega vozila.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
(Prehodno obdobje)
Izvajalec gospodarskih javnih služb zbiranje komunalnih
odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov mora zagotoviti
izvajanje vseh določil tega pravilnika najkasneje v roku enega leta po pridobitvi koncesije izvajanja javnih služb zbiranje
komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov.
27. člen
(Veljavnost tega pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0122/2011-1
Šafarsko, dne 6. decembra 2011
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.
Priloga
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PRILOGA 1

15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
15 01 10*
15 01 11*
16 01 03
20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 10
20 01 11
20 01 13*
20 01 14*
20 01 15*
20 01 17*
20 01 19*
20 01 21*
20 01 23*
20 01 25
20 01 26*
20 01 27*
20 01 28
20 01 29*
20 01 30
20 01 31*
20 01 32
20 01 33*
20 01 34
20 01 35*
20 01 36
20 01 37*
20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 01 41
20 01 99
20 02 01
20 02 02
20 02 03
20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 04
20 03 06
20 03 07
20 03 99

Papirna in kartonska embalaža
Plastiþna embalaža
Lesena embalaža
Kovinska embalaža
Sestavljena (kompozitna) embalaža
Mešana embalaža
Steklena embalaža
Embalaža iz tekstila
Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi
Kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren trden oklop (npr. iz azbesta), vkljuþno s praznimi
tlaþnimi posodami
Izrabljene gume
Papir in karton
Steklo
Biorazgradljivi kuhinjski odpadki
Oblaþila
Tekstil
Topila
Kisline
Alkalije
Fotokemikalije
Pesticidi
Fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro
Zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike
Jedilna olja in mašþobe
Olja in mašþobe, ki niso navedeni pod 20 01 25
Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi
Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki niso navedeni pod 20 01 27*
ýistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi
ýistila, ki niso navedena pod 20 01 29
Citotoksiþna in citostatiþna zdravila
Zdravila, ki niso navedena pod 20 01 31*
Baterije in akumulatorji, ki niso navedeni pod 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 ter nesortirane
baterije in akumulatorji, ki vsebujejo te baterije in akumulatorje
Baterije in akumulatorji, ki niso navedeni pod 20 01 33*
Zavržena elektriþna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne snovi in ni navedena pod 20
01 21* in 20 01 23*
Zavržena elektriþna in elektronska oprema, ki ni navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* in 20 01
35
Les, ki vsebuje nevarne snovi
Les, ki ni naveden pod 20 01 37*
Plastika
Kovine
Odpadki iz þišþenja dimnikov
Drugi tovrstni odpadki
Biorazgradljivi odpadki
Zemlja in kamenje
Drugi odpadki, ki niso biorazgradljivi
Mešani komunalni odpadki
Odpadki z živilskih trgov
Odpadki iz þišþenja cest
Grezniþni mulji
Odpadki iz þišþenja komunalne odpadne vode
Kosovni odpadki
Drugi tovrstni odpadki

Obþina Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje
T: +386 2 584 99 00, F: +386 2 584 99 01, E: obcinarazkrizje@siol.net, W: http://www.razkrizje.si
matiþna številka: 1332163, davþna številka: 84157020, TRR: SI56 0137 6010 0013 782
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Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun cene
storitev javnih služb zbiranje komunalnih
odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov
na območju Občine Razkrižje

Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi
/ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US:
Up-2925/07-15 U-I-21/07-18, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 –
Odl. US: U-I-176/08-10), 14. člena Statuta Občine Razkrižje
(Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04), drugega odstavka
26. člena in 39. člena Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov
in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Razkrižje
(Uradni list RS, št. 28/11) je Občinski svet Občine Razkrižje na
7. redni seji dne 5. 12. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o tarifnem sistemu za obračun cene storitev
javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov
ter prevoz komunalnih odpadkov na območju
Občine Razkrižje
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun cene storitev
javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Razkrižje (v nadaljevanju:
»Pravilnik«) obsega:
– način obračunavanja stroškov javne službe zbiranje
komunalnih odpadkov ter
– način obračunavanja stroškov javne službe prevoz komunalnih odpadkov.
2. člen
(Metodologija za oblikovanje cen)
Ceni storitev javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov
ter prevoz komunalnih odpadkov je potrebno oblikovati v skladu
z državnimi predpisi, ki določajo metodologijo za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
3. člen
(Vrste odpadkov)
Vrste odpadkov v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo okolja in katerih zbiranje ter prevoz se zagotavlja v okviru obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja, so natančno
določene v pravilniku, ki tehnično predpisuje obseg zbiranja komunalnih odpadkov ter prevoza komunalnih odpadkov.
4. člen
(Obračunsko obdobje)
Praviloma je obračunsko obdobje za zbiranje komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov mesečno. V
primeru vreč je izvajalec gospodarskih javnih služb dolžan
povzročitelju zagotoviti zadostno število vreč pred pričetkom
obračunskega meseca.
Izjema so nenaseljeni objekti, za katere se uporablja četrtletno obračunsko obdobje zbiranja komunalnih odpadkov in
prevoza komunalnih odpadkov.
II. OBRAČUN STROŠKOV ZBIRANJA KOMUNALNIH
ODPADKOV
5. člen
(Obseg stroškov zbiranja komunalnih odpadkov)
Stroške zbiranja komunalnih odpadkov sestavljajo:
(1) stroški javne infrastrukture, ki se določijo s strani lastnika komunalne infrastrukture;
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(2) stroški izvajanja storitve zbiranja komunalnih odpadkov, ki zajemajo:
I. stroške prevzema mešanih komunalnih odpadkov od
povzročiteljev na prevzemnih mestih;
II. stroške prevzema frakcij komunalnih odpadkov od
povzročiteljev na prevzemnih mestih;
III. stroške prevzema frakcij komunalnih odpadkov na
zbiralnicah ločenih frakcij;
IV. stroške prevzema kosovnih odpadkov v akciji;
V. stroške prevzema nevarnih odpadkov s premično
zbiralnico v akciji;
VI. stroške zbiranja vseh frakcij komunalnih odpadkov
v zbirnem centru, razen mešanih komunalnih odpadkov, pod
klasifikacijsko številko 20 03 01;
VII. stroške prevoza od prevzemnega mesta do Zbirnega
centra Ljutomer (razen, če je slednji prevzemno mesto);
VIII. stroške sprejema odpadkov v Zbirnem centru (tehtanja, vizualna kontrola, odbiranje in evidentiranja vrste odpadkov);
IX. stroške predhodnega skladiščenja odpadkov;
X. stroške priprave odpadkov na prevoz in predajo pooblaščenim zbirateljem ali obdelovalcem oziroma odstranjevalcem;
XI. stroške obratovanja in vzdrževanja Zbirnega centra;
XII. stroške vzdrževanja zbiralnic ločenih frakcij;
XIII. stroške pranja zabojnikov za zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada;
XIV. stroške vodenja predpisanih evidenc in katastrov
ter
XV. stroške obveščanja in ozaveščanje povzročiteljev.
6. člen
(Delitev obračunavanja stroškov glede na vrsto zabojnika)
Obračunavanje stroškov zbiranja komunalnih odpadkov
mora biti vidno razdeljeno na:
– izhodiščno posodo (zelena vreča za zbiranje mešanih
komunalnih odpadkov je enakovredna izhodiščni posodi);
– zabojnika za ločene frakcije komunalnih odpadkov (v
nadaljevanju: »zabojnik za plastiko« in »zabojnik za papir«);
– zabojnik za biološko razgradljive kuhinjske odpadke in
zeleni vrtni odpad (v nadaljevanju: »zabojnik za BIO«).
7. člen
(Obračunavanje stroškov po izhodiščni posodi
oziroma vreči)
Izhodiščna posoda je zabojnik za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in je sodilo za obračunavanje stroškov
zbiranja vseh frakcij komunalnih odpadkov z vsemi tehnologijami in dinamikami, ki se določijo z letnim programom
zbiranja komunalnih odpadkov, razen zbiranja ločenih frakcij
komunalnih odpadkov v zabojniku po tehnologiji od vrat do
vrat, biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov ter zelenega
vrtnega odpada. V izhodiščno posodo tudi ni vključeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, pod klasifikacijsko številko
20 03 01 v Zbirnem centru, ki je dodatno plačljiva storitev.
(1) Glede na velikosti izhodiščnih zabojnikov se stroški
povzročiteljem iz gospodinjstev obračunavajo po naslednjih
obračunskih enotah:
– oseba z izhodiščnim volumnom 167 litrov za povprečni
mesec (samo v primeru večstanovanjskih stavb);
– zelena vreča nazivnega volumna 80 litrov;
– zabojnik volumna 80 litrov;
– zabojnik volumna 120 litrov;
– zabojnik volumna 160 litrov (samo za gospodinjstva,
ki na dan uveljavitve tega pravilnika uporabljajo kovinske
zabojnike volumna 160 litrov);
– zabojnik volumna 240 litrov;
– zabojnik volumna 360 litrov, ali
– m3 zbranih komunalnih odpadkov.
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(2) Za povzročitelje iz gospodarstva in gostinstva vključujejo obračunske enote samo storitev zbiranja komunalnih
odpadkov od vrat do vrat in so sledeče:
– zabojnik volumna 80 litrov;
– zabojnik volumna 120 litrov;
– zabojnik volumna 240 litrov;
– zabojnik volumna 360 litrov ali
– m3 zbranih komunalnih odpadkov.
8. člen
(Obračunavanje stroškov po zabojniku za plastiko
in zabojniku za papir)
V okviru obvezne gospodarske javne službe se izvaja
zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov po tehnologiji od
vrat do vrat samo za gospodinjstva.
(1) Zabojnik za plastiko je zabojnik, v katerem povzročitelji
zbirajo plastično, kovinsko in sestavljeno embalažo. Glede
na velikost zabojnikov se stroški obračunavajo po naslednjih
obračunskih enotah:
– rumena vreča nazivnega volumna 160 litrov;
– zabojnik volumna 80 litrov;
– zabojnik volumna 120 litrov;
– zabojnik volumna 240 litrov;
– zabojnik volumna 360 litrov ali
– m3 zbrane plastike.
(2) Zabojnik za papir je zabojnik, v katerem povzročitelji
zbirajo papir in karton ter papirno in kartonsko embalažo. Glede
na velikosti zabojnikov se stroški obračunavajo po naslednjih
obračunskih enotah:
– zabojnik volumna 80 litrov;
– zabojnik volumna 120 litrov;
– zabojnik volumna 240 litrov;
– zabojnik volumna 360 litrov ali
– m3 zbranega papirja.
9. člen
(Obračunavanje stroškov po zabojniku za BIO)
V okviru obvezne občinske gospodarske javne službe se
izvaja zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in
zelenega vrtnega odpada po tehnologiji od vrat do vrat samo
za gospodinjstva. Glede na velikosti zabojnikov se stroški obračunavajo po naslednjih obračunskih enotah:
– zabojnik volumna 80 litrov;
– zabojnik volumna 120 litrov;
– zabojnik volumna 240 litrov;
– zabojnik volumna 360 litrov ali
– m3 zbranih BIO.
III. OBRAČUN STROŠKOV PREVOZA KOMUNALNIH
ODPADKOV
10. člen
(Obseg stroškov prevoza komunalnih odpadkov)
V okviru obvezne občinske gospodarske javne službe
prevoz komunalnih odpadkov se izvaja samo prevoz tistih
komunalnih odpadkov, za katere se tudi obdelava in odstranjevanje izvaja v okviru obvezne občinske gospodarske javne
službe.
Stroški prevoza komunalnih odpadkov obsegajo stroške
izvajanja prevoza, in sicer:
– stroške prevzema komunalnih odpadkov v Zbirnem
centru Ljutomer;
– stroške tehtanja odpadkov;
– stroške prevoza odpadkov do zbiratelja ali obdelovalca
oziroma odstranjevalca odpadkov ter
– stroške razkladanja odpadkov.
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11. člen
(Merilo za obračun stroškov prevoza)
Merilo za obračun stroškov prevoza je kg prepeljanih komunalnih odpadkov na relaciji Zbirni center Ljutomer – Center
za ravnanje z odpadki Puconci, ki je bila opravljena kot storitev
obvezne občinske gospodarske javne službe prevoz komunalnih odpadkov.
12. člen
(Izračun mase prepeljanih odpadkov glede
na velikost zabojnika)
Masa prepeljanih odpadkov se na uporabnike razdeli
na podlagi povprečne gostote odpadkov glede na volumen
vseh evidentiranih in vključenih zabojnikov po vrsti odpadka,
z upoštevanjem števila prevzemanj (praznjenj zabojnika) v
obračunskem obdobju.
V primeru uvedbe elektronskega nadzora prevzemanja
komunalnih odpadkov se pri določitvi mase na uporabnika
upošteva dejansko število praznjenj zabojnika v določenem
obračunskem obdobju.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(Prehodno obdobje)
Izvajalec gospodarskih javnih služb zbiranje komunalnih
odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov mora zagotoviti izvajanje vseh določil tega Pravilnika najkasneje v obdobju enega leta po pridobitvi koncesije za izvajanje javnih služb zbiranje
komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov.
14. člen
(Veljavnost Pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0121/2011-1
Šafarsko, dne 6. decembra 2011
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

4494.

Sklep o financiranju političnih strank v Občini
Razkrižje

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah –
UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 103/07) ter 14. člena
Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in
38/04) je Občinski svet Občine Razkrižje na 7. seji dne 5. 12.
2011 sprejel

SKLEP
o financiranju političnih strank
v Občini Razkrižje
1.
Politični stranki, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, se dodelijo finančna
sredstva iz proračuna občine sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.
Pri volitvah, izvedenih po večinskem volilnem sistemu,
se število glasov, ki jih je posamezna politična stranka dobila
na volitvah v posamezni volilni enoti, deli s številom članov
občinskega sveta, ki se volijo v tej volilni enoti.
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Stranka pridobi finančna sredstva iz proračuna občine,
če je dobila najmanj 50 % potrebnih glasov za izvolitev enega
člana občinskega sveta (število veljavnih glasov:s številom
mest v občinskem svetu x 50:100).
2.
Višina sredstev, ki se nameni za financiranje političnih
strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko
leto in znaša 0,1465 EUR letno za dobljen glas na zadnjih volitvah za člane Občinskega sveta Občine Razkrižje.
Pri opredelitvi višine sredstev v proračunu občine se izhaja iz izhodišča, da le-ta ne smejo presegati 0,6 % sredstev,
ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo
financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za posamezno leto.
3.
Sredstva se političnim strankam nakazujejo polletno na
njihove transakcijske račune.
4.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Pravilnik o financiranju političnih strank v Občini Razkrižje iz leta 2003.
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z veljavnostjo
Odloka o proračunu Občine Razkrižje.
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potrdil zaračuna 50 % z odločbo določenega prispevka (zmanjšano za stroške neporabljenih živil).
5. Starši, ki otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic (julij, avgust) želijo rezervirati mesto plačajo v mesecu, ko je otrok odsoten, 40 % višine
njihovega plačilnega razreda določenega z odločbo o višini
plačila za program vrtca kot rezervacijo. Kolikor imajo starši
v vrtec vključenih več otrok hkrati, velja to določilo samo za
najstarejšega otroka, za vse druge otroke, ki so za starše
brezplačni, pa ne.
(Določilo pod točko 4. in 5. točko velja samo za starše s
stalnim bivališčem v Občini Razkrižje)
6. Za manjkajoče število otrok do zgornje meje oblikovanja oddelka se vrtcu s strani Občine Razkrižje zagotovijo
finančna sredstva v višini cene programa brez stroškov
živil.
7. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep OS
Občine Razkrižje št. 032-0010/2009-15 z dne 21. 10. 2009.
8. Sklepi se posredujejo vrtcu in objavijo v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-0010/2011-11
Šafarsko, dne 6. decembra 2011
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

Št. 032-0010/2011-12
Šafarsko, dne 6. decembra 2011
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

4495.

Sklepi o določitvi ekonomskih cen in stroškov
vzgojno-varstvenih programov

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB-2)
(Uradni list RS, št. 100/05 s spremembami, 25/08), 22. člena
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05),
7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe vrtca (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08) in 14. člena Statuta
Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04)
je Občinski svet Občine Razkrižje na 7. seji dne 5. 12. 2011
sprejel naslednje

SKLEPE
1. Ekonomska cena dnevnega programa v Vrtcu pri
Osnovni šoli Razkrižje znaša 412,28 EUR.
Kot osnova za določitev plačila staršev, ki imajo stalno
bivališče v Občini Razkrižje, v skladu s pravilnikom se določi
cena v višini 380,00 EUR. Razliko cene v višini 32,28 EUR do
polne ekonomske cene 412,28 EUR krije občina iz sredstev
proračuna za otroško varstvo.
Cene veljajo od 1. 1. 2012.
2. Stroški živil znotraj cene programa znašajo
1,76 EUR/dan. Plačilo staršev se za vsak dan odsotnosti otroka – ob odsotnosti iz vrtca več kot tri dni nepretrgoma – zniža
za stroške neporabljenih živil.
3. Za dneve odsotnosti, ko ni zagotovljeno varstvo, se za
vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje odbitek celotne
dnevne oskrbnine.
4. V času daljše odsotnosti (strnjeno nad 15 delovnih dni)
se na osnovi vloge staršev ob predložitvi ustreznih zdravniških

ROGAŠKA SLATINA
4496.

Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina
za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09
in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11) in 100. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni
list RS, št. 115/07) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na
12. redni seji dne 30. 11. 2011 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Rogaška Slatina
za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Rogaška Slatina za leto
2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določi
v naslednjih zneskih:
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A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR-ih

Skupina Podskupina

Proračun
2012

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

7.642.368

751 Prodaja kapitalskih deležev

700 Davki na dohodek in dobiček

6.349.938

NEDAVČNI PRIHODKI

712 Denarne kazni
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prih. od prodaje zemljišč in nemat.
premoženja

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

80.000

80.000

2.255.698
488.886
1.766.812

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI.

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE

1.300.000

500 Domače zadolževanje

1.300.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA
55

ODPLAČILA DOLGA

156.022

550 Odplačila domačega dolga

156.022

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

2.066.199

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

612.043

XI.

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

12.264.101

92.670
1.226.275
19.706
115.505
3.964.497
161.957
2.431.800
247.285

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

5.923.076
310.329

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

288.329

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

22.000

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

IX.

5.923.076

B.

440 Dana posojila

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

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

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

6.000

1.123.455

III.

44

142.500

413 Drugi tekoči domači transferi

INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

3.500

3.400

TRANSFERNI PRIHODKI

752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

986.660

730 Prejete donacije iz domačih virov

II.

43

440.680
1.138.660

3.400

741 Prejeta sredstva iz proračuna EU
za strukturno politiko

42

851.750

PREJETE DONACIJE

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

41

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

DAVČNI PRIHODKI

711 Takse in pristojbine

74

75

750 Prejeta vračila danih posojil

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

73

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

8.781.028

704 Domači davki na blago in storitve

72

11.120.123

IV.

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

703 Davki na premoženje
71
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki 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
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in
načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
4. člen

156.022

(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
– odstopljena državna taksa za obremenjevanje voda,
– odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja,
– prihodki od najemnin OKP za komunalno javno infrastrukturo,
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– prejeta sredstva pristojnih ministrstev za investicije,
– prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravljanje
posledic škode povzročenih z neurji.
Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih
sredstev.
5. člen
(izvrševanje proračuna)
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Rogaška Slatina. Župan lahko tudi pismeno pooblasti druge
osebe za izvrševanje proračuna.
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma
od župana pooblaščena oseba.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju oziroma na prvi naslednji redni seji in konec leta z zaključnim
računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za
leto 2012 in njegovi realizaciji.
6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, za
krajevne skupnosti pa predsedniki krajevnih skupnosti.
Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana o prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg
sredstev na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti
prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov
in v primeru pridobitve namenskih prejemkov. Nov konto se
odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali pa se odpre
nova proračunska postavka v okviru sredstev posameznega
področja proračunske porabe.
7. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski odhodek, ki v proračunu
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prihodkov poveča obseg odhodkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno
uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prihodkov.
8. člen
Uporabniki proračunskih sredstev smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene. Sredstva proračuna se lahko uporabijo,
če so izpolnjeni vsi z zakonom in drugim aktom izpolnjeni pogoji
za uporabo sredstev.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav.
Uporabniki proračuna morajo pri prevzemanju obveznosti
dogovarjati roke plačil, ki so najmanj 30 dni. Plačilni rok prične
teči z dnem, ko neposredni proračunski uporabnik prejme
listino, ki je podlaga za izplačilo. Če je na računu ali situaciji
določen plačilni rok, ki je v nasprotju s tem odlokom, se plača
obveznost v roku in na način kot je določen s tem odlokom.
9. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi-
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cijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
– v letu 2013 45 % navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe
v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za
operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
10. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni
za več kot 25 % oziroma max. v vrednosti 75.000 EUR, mora
predhodno potrditi občinski svet.
Projekti za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
11. člen
(proračunska rezerva)
Sredstva proračunske rezerve se v letu 2012 oblikujejo v
višini 95.505 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem poroča
občinskemu svetu.
12. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska
rezervacija v višini 20.000 EUR kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu
niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostni višini. O uporabi sredstev splošne
proračunske rezervacije v višini do 10.000 EUR za posamezni
odhodek odloča župan in o tem poroča občinskemu svetu.
13. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna lahko župan za
največ 45 dni zadrži izvajanje posameznih izdatkov tako, da:
– ustavi prevzemanje obveznosti,
– predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil,
– ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno
zaradi prevzemanja obveznosti.
14. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni
pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila Zakona o javnih
naročilih. Neposredni uporabniki pa so pri porabi proračunskih
sredstev dolžni upoštevati Pravilnik o postopkih oddaje naročil
male vrednosti, ki ga izda župan.
15. člen
Krajevne skupnosti na območju Občine Rogaška Slatina
smejo brez predhodnega soglasja župana sklepati pravne posle do višine 10.000 EUR.
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16. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen na dan
31. 12. 2011, se izloči v sklad za posebne namene, in se s
sklepom župana prenese v proračun leta 2012.

SKLEP
o uskladitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v letu 2012

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

1.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2012 znaša 0,0008312 EUR mesečno.

17. člen
Župan lahko na prošnjo dolžnika odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga do višine 5.000 EUR, če so izpolnjeni
pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
18. člen
(obseg zadolževanja občine)
Občina se
1.300.000 EUR.

bo

v

letu

2012

zadolžila

v

višini

2.
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. 1.
2012.
3.
Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o
uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v letu 2011, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 107/10. Ta sklep začne veljati 1. 1. 2012.
Št. 0320-0011/2011-2
Rogaška Slatina, dne 30. novembra 2011
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

19. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij)
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
Občina Rogaška Slatina, se lahko zadolžujejo do zakonsko
dovoljenih obsegov le s soglasjem občine. O dajanju soglasij k
zadolževanju odloča občinski svet.

SEMIČ
4498.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta Kamnolom
Brezovica

20. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Rogaška
Slatina v letu 2013, če bo začasno financiranje potrebno,
se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10,
106/10 popr. – ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-C) in 14. člena Statuta Občine Semič (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS,
št. 57/10) je županja Občine Semič sprejela

21. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni občini
predložiti finančne načrte za leto 2012 ne glede na to, ali se v
celoti ali delno financirajo iz proračuna in zaključne račune v
skladu z zakonodajo.

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta Kamnolom Brezovica

22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0011/2011-1
Rogaška Slatina, dne 30. novembra 2011
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

4497.

Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v letu 2012

Na podlagi 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 16/96, 37/97, 9/98,
45/03, 65/03) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 115/07) je Občinski svet Občine Rogaška
Slatina na 12. redni seji dne 30. 11. 2011 sprejel

1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
Obstoječi kamnolom Brezovica je kop dolomitnega peska, ki leži nad naseljem Brezovica, pod južnim delom Brezjanske Rebri, približno 100 m severno od regionalne ceste
R1-216/1178 Črmošnjice–Črnomelj. Območje sedanjega pridobivalnega prostora meri okrog 3,2 ha, predvideno ureditveno
območje pa se razprostira severno in vzhodno od sedanjega
kopa ter sega na dele parcel v k.o. Blatnik. Površina celotnega območja pridobivalnega prostora bo v končni fazi znašala
okrog 4,3 ha.
Ureditveno območje izkoriščanja s sprotno sanacijo kamnoloma Brezovica je opredeljeno v Odloku o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega
plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990
za območje Občine Semič (Skupščinski Dolenjski list, št. 2/87,
13/90, 7/91, 11/91 in Uradni list RS, št. 45/95, 57/95, 37/98,
91/04 in 84/09); zanj je določena osnovna namenska raba:
območje za pridobivanje rudnin in predvidena izdelava LN za
pridobivanje dolomitnih agregatov s poudarkom na sanaciji.
Občina Semič je na pobudo Marijana Kobetiča, s.p. Gradbena mehanizacija, avtoprevozništvo, kamnolom, Butoraj 15,
Črnomelj, v februarju 2004 začela z aktivnostmi za pripravo

Uradni list Republike Slovenije
lokacijskega načrta (LN) za izkoriščanje in sanacijo kamnoloma
Brezovica. Program priprave za LN je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 17/04, na njegovi podlagi pa je bil LN pripravljen do
faze predloga. Dokument v drugi obravnavi Občinskega sveta
Občine Semič ni bil sprejet.
Ob rednih letnih pregledih del v kamnolomu pristojna
inšpekcijska služba ugotavlja, da izkoriščanje poteka v skladu
z rudarskim projektom, od sedanjega upravljavca, družbe KOGRAD gradbeništvo d.o.o., Majer 21, Črnomelj, pa terja, da za
nadaljnje izkoriščanje pridobi vso potrebno dokumentacijo, ki
mu jo nalaga tudi prostorska zakonodaja. Družba je tako letos
podala pobudo za izdelavo podrobnega prostorskega načrta
za kamnolom Brezovica (v nadaljevanju OPPN), saj ji je bila z
odločbo Ministrstva za gospodarstvo RS, št. 4301-32/2010/50
z dne 9. 8. 2010, podeljena koncesija, in sicer za dobo 20 let
od dneva podpisa koncesijske pogodbe. Podpis koncesijske
pogodbe je vezan na pridobitev dovoljenja za izkoriščanje in
dovoljenja za izvajanje del pri izkoriščanju, podlaga za izdajo
dovoljenja za poseg v prostor z namenom raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin pa je prostorski izvedbeni načrt;
po ZPNačrt je to sedaj OPPN.
2. člen
(ureditveno območje OPPN)
Območje urejanja se nahaja nad naseljem Brezovica, v
pobočju z gozdom poraščenega južnega dela Brezjanske Rebri
(vrh +740 m), in sicer približno 100 m severno od regionalne
ceste R1-216/1178 Dolenjske Toplice–Črnomelj. Dostop do
kamnoloma je po gozdni cesti s priključkom na regionalno
cesto. V območje urejanja, ki meri 4,3 ha, so tako vključena
zemljišča oziroma deli zemljišč s parc. št. 2373, 2376, 2379/1,
2379/2, 2382, 2386, 2389, 2394, 2411, 2416, 2427, 2432,
2435, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2447, 2452, 2455, 2460,
2461, 2380/4, 2381/2, 2387, 2388, 2395, 2396, 2399, 2397,
2398, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2410, 2417, 2425,
2423, 2422, 2420, 2421, 2433, 2434, 2445 in 3598/3, vse k.o.
Blatnik.
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3. člen

5. člen
(nosilci urejanja prostora)

4. člen
(roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
in njegovih posameznih faz)
Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. Izdelava osnutka OPPN, smernice nosilcev urejanja
prostora
– priprava osnutka OPPN (30 dni)
– občina pregleda osnutek OPPN ter ga pošlje nosilcem
urejanja prostora (7 dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca)
in jih pozove, da v roku 30 dni dajo smernice
– ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni
pisno sporoči ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO (celovita
presoja vplivov na okolje)
2. Dopolnjen osnutek OPPN
– priprava dopolnjenega osnutka OPPN (30 dni po prejetju smernic nosilcev urejanja prostora)
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– prva obravnava dopolnjenega osnutka OPPN na občinskem svetu
3. Sodelovanje javnosti
– občina pregleda dopolnjen osnutek OPPN (7 dni po
dostavi gradiva s strani izdelovalca) in najmanj 7 dni pred
začetkom javne razgrnitve pripravi obvestilo javnosti o javni
razgrnitvi in javni obravnavi
– javna razgrnitev OPPN traja 30 dni
4. Predlog OPPN
– proučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni
osnutek OPPN ter priprava stališč (10 dni po dostavi pripomb
in predlogov s strani pripravljavca)
– županja sprejme stališča do pripomb in predlogov
– priprava predloga (15 dni po potrditvi stališč s strani
županje)
5. Mnenja nosilcev urejanja prostora
– občina pregleda predlog OPPN (7 dni) ter ga pošlje
nosilcem urejanja prostora in jih pozove, da v roku 30 dni dajo
mnenje
6. Usklajen predlog OPPN
– priprava usklajenega predloga (15 dni po pridobitvi
mnenj nosilcev urejanja prostora)
– občina predloži občinskemu svetu usklajen predlog
OPPN za sprejem
– pred drugo obravnavo na občinskem svetu se usklajen
predlog obravnava tudi na odborih
– sprejem OPPN na občinskem svetu
7. Sprejet dokument
– posredovanje v objavo v Uradnem listu Republike Slovenije (10 dni po sprejetju na občinskem svetu)
– priprava končnega elaborata OPPN (15 dni po objavi v
Uradnem listu RS).
V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list
RS, št. 39/06 in 70/08) in Zakona o prostorskem načrtovanju,
posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.

(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se ob upoštevanju določil odloka o
veljavnem prostorskem planu Občine Semič izdelajo na osnovi
rudarskega projekta, analize prostora ter programskih izhodišč,
pridobljenih smernic in analize le-teh ter v skladu z veljavno
zakonodajo.
Strokovne rešitve prostorske ureditve za ureditveno območje OPPN se izdelajo v obsegu, vsebini in obliki, ki so
potrebne za določitev sestavin vsebine OPPN, določene v
prvem odstavku 3. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni
list RS, št. 99/07).
Izdelava variantnih rešitev v sklopu izdelave OPPN glede
na naravo prostorske ureditve ni potrebna.

Stran

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja
k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega
področja, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
2. Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;
4. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova
ulica 4, Ljubljana;
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo
mesto, Adamičeva ulica 2, Novo mesto;
6. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo
mesto, Gubčeva 15, Novo mesto;
7. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska
cesta 7, Novo mesto;
8. Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24, Črnomelj;
9. Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja
in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja Novo
mesto, Nov trg 7a, Novo mesto;
10. Občina Semič, Štefanov trg 9, Semič;
11. drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Osnutek OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena
ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu
za okolje, Sektorju za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno
izvesti CPVO.
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Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od prejema
vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati
mnenje v 30 dneh od podane vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku
ne bo podal smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt
štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati
vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev
urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, bo občina skladno
s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom
priprave OPPN.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta se pričnejo uporabljati po prvih splošnih volitvah v občinski svet. Do prvih splošnih
volitev v občinski svet se uporabljajo nespremenjene določbe
Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11).
5. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2011
Sevnica, dne 7. decembra 2011
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem izdelave OPPN)
Izdelavo OPPN financira družba KOGRAD gradbeništvo
d.o.o., Majer 21, Črnomelj kot pobudnik priprave OPPN Kamnolom Brezovica.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na
spletni strani Občine Semič.
Št. 3505-02/2011-2
Semič, dne 12. decembra 2011
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

SEVNICA
4499.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Sevnica

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in
18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11)
je Občinski svet Občine Sevnica na 9. redni seji dne 7. 12.
2011 sprejel

SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE STATUTA
Občine Sevnica
1. člen
V Statutu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11) se
spremeni drugi odstavek 25. člena, tako da se glasi:
»Komisije in odbori štejejo pet do sedem članov.«
2. člen
V prvem odstavku 28. člena spremeni druga alineja, tako
da se glasi:
»– komisijo za pravne in splošne zadeve.«
3. člen
29. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Občinski svet ima naslednje stalne odbore:
– odbor za okolje in prostor,
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za gospodarstvo in kmetijstvo,
– odbor za finance in proračun.«

4500.

Odlok o spremembi in dopolnitvi zazidalnega
načrta Krmelj

Na podlagi 11. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09)
ter 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11)
je Občinski svet Občine Sevnica na 9. redni seji dne 7. 12.
2011 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta
Krmelj
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta Krmelj (Uradni list SRS,
št. 43/88, in Uradni list RS, št. 4/05), v nadaljevanju: odlok.
Grafični del odloka ostane nespremenjen.
2. člen
Za 4. členom Odloka o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta Krmelj (Uradni list SRS, št. 43/88) se doda nov
4.a člen, ki se glasi:
»Na območju urejanja s tem odlokom so možne tudi nadomestne gradnje, nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, spremembe namembnosti zakonito zgrajenih objektov in odstranitve objektov, komunalne in prometne ureditve, vzdrževalna
dela na obstoječih objektih in napravah, ter novogradnje na
prostih gradbenih parcelah. Tlorisni gabariti, etažnost objektov,
strehe in kritine novih objektov, se podrejajo obstoječi pozidavi
območja. Ureditev gradbene parcele mora zagotoviti funkcionalne potrebe načrtovanih objektov.
Dovoljena je gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov skladno z Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost
(Uradni list RS, št. 37/08, 99/08). Oblikovanje enostavnih in
nezahtevnih objektov mora biti usklajeno z obstoječo kvalitetno grajeno strukturo v neposredni okolici. Na funkcionalnem
zemljišču posameznega večstanovanjskega objekta morajo biti
nadstreški v načinu gradnje, izboru materiala in barv enaki.«
3. člen
V Odloku o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta
Krmelj (Uradni list RS, št. 4/05) se na koncu 4. člena doda novo
besedilo iz tekstualnega dela obrazložitev sprememb in dopolnitev – poglavje 3.2. Funkcionalne in oblikovalske rešitve objektov
in naprav (št. projekta 04101-00, dec. 2004), ki se glasi:
»Poleg stanovanjsko poslovnega objekta je dopustna tudi
gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov na osnovi Uredbe o
vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08,
99/08), in sicer:
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– za lastne potrebe (nadstrešek, vkopani rezervoar, vrtna
uta), ograje (medsosedska, igriščna), oporni zidovi, nezahtevni in pomožni infrastrukturni objekti (objekt za odvodnjavanje ceste, objekt javne razsvetljave, pločnik), komunalni
objekti(vodovodni in kanalizacijski priključek);
– začasni (sezonski gostinski vrt);
– vadbeni, namenjeni športu in rekreaciji (otroško igrišče,
kolesarska steza, sprehajalna pot);
– urbana oprema (reklamni pano, skulptura in vodnjak).
Oblikovni pogoji za postavitev enostavnih in nezahtevnih
objektov:
– nadstrešek: tlorisne površine max. 20 m2, lesena ali
kovinska montažna konstrukcija, ravna streha oziroma streha
z minimalnim naklonom, višina najvišje točke 3,5 m merjeno od
tal. Nadstreški morajo biti v načinu izgradnje, izboru materiala
in barv enaki;
– vrtna uta: tlorisne površine max. 15 m2, lesena konstrukcija, kritina barvno usklajena s kritino glavnega objekta, streha
naklona max. 20°;
– medsosedska ograja: lesena ali pa v kombinaciji (npr.
betonska ograja z reliefno obdelano vidno površino v kombinaciji z lesom, lesena ograja v kombinaciji s sajeno živo mejo),
višina max. 1,2 m, leseni del ja lahko obarvan v barvnih tonih,
ki so usklajeni z barvami osnovnega objekta;
– igriščna ograja: žična, višine do 2,0 m, zelene barve ali
siva zazelenjena s plezalkami;
– oporni zid: armiranobetonska konstrukcija, vidna površina mora biti reliefno obdelana ali zazelenjena s plezalkami;
– reklamni pano: površina max. 2,0 m2, višina do 3,0 m
nad terenom;
– skulptura, vodnjak: tlorisne površine do 2,0 m2, višina
do 1,5 m nad terenom.
Ostali pogoji za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov, ki niso posebej določeni v zazidalnem načrtu, se urejajo v
Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS,
št. 37/08, 99/08).«
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-0011/2008
Sevnica, dne 7. decembra 2011
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

4501.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o ureditvenem načrtu Sevnica – Stari center
(centralne dejavnosti) URN 32 (območje Trga
svobode)

Na podlagi 11. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09)
ter 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11)
je Občinski svet Občine Sevnica na 9. redni seji dne 7. 12.
2011 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvenem
načrtu Sevnica – Stari center (centralne
dejavnosti) URN 32 (območje Trga svobode)
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ureditvenem načrtu Sevnica – Stari center centralne dejavnosti URN 32
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(območje Trga svobode) (Uradni list SRS, št. 48/87, ter Uradni
list RS, št. 41/93 in 40/95), v nadaljevanju: odlok.
2. člen
Sprememba odloka obsega samo spremembo in dopolnitev tekstualnega dela elaborata št. 1644/U-87, ki je po določbi
3. člena Odloka o ureditvenem načrtu Sevnica – Stari center
(centralne dejavnosti) URN 32 (območje Trga svobode) (Uradni
list SRS, št. 48/87) sestavni del odloka. Grafični del elaborata
ostane nespremenjen.
3. člen
V navedenem elaboratu iz 2. člena tega odloka se v
tretjem odstavku poglavja 1. Prikazi prostorskih ureditev na
obravnavanem območju iz prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Sevnica, točka »1. širitev zdravstvenega doma« nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»1. širitev zdravstvenega doma in lekarne«.
4. člen
V podpoglavju 2.3. Funkcionalne in oblikovalske rešitve predvidenih objektov in naprav navedenega elaborata se
naslov točke »1. Širitev zdravstvenega doma« nadomesti z
novim besedilom, ki se glasi: »1. Širitev zdravstvenega doma
in lekarne«.
Na koncu besedila iste točke se doda novo besedilo, ki
glasi:
»Na območju zemljišč parcele št. 493/4, 493/5, 493/6 in
493/7, vse k.o. Sevnica, je v sklopu gradbenih parcel obstoječih
objektov dovoljena tudi:
– gradnja dozidav in nadstrešnic med obstoječimi objekti,
nadstreškov nad vhodi v objekte v sklopu funkcionalnih zaključkov fasade objektov, gradnja manjših prizidkov kot npr.
zunanjih vetrolovov, stopnišč in osebnih dvigal ob osnovnem
objektu, ki služijo za potrebe in funkcioniranje zdravstvenega
doma in lekarne,
– gradnja dostopov, vstopov in klančin v objekte, skladno
z določbami predpisov, ki urejajo zagotavljanje neoviranega
dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb,
– sprememba namembnosti prostorov v obstoječih objektih, ki je vezana izključno na dejavnost zdravstva in lekarništva,
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v sklopu
gradbenih parcel obstoječih objektov skladno z veljavno zakonodajo.«.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-0003/2011
Sevnica, dne 7. decembra 2011
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

4502.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
v Občini Sevnica

Na podlagi 218., 218.a, 218.b, 218.c, 218.č in 218.d člena
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1,
(14/05 – popravek), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 –
Odl. US, 120/06 – Odl. US, 126/07, 57/09 – Skl. US, 108/09,
61/10 – Zrud-1, (62/10 – popravek), 20/11 – Odl. US) in
18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11) je
Občinski svet Občine Sevnica na 9. redni seji dne 7. 12. 2011
sprejel

Stran

13926 /

Št.

103 / 16. 12. 2011

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09 – UPB, 106/09,
107/10; v nadaljnjem besedilu: odlok), se spremeni 12. člen
odloka tako, da se glasi:
»Vrednost točke za leto 2012 znaša 0,00083 EUR.«
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati s 1. 1. 2012.
Št. 3529-0001/2011
Sevnica, dne 7. decembra 2011
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

4503.

Pravilnik o nalogah, delovanju in financiranju
krajevnih skupnosti v Občini Sevnica

Na podlagi 100.b člena Zakona lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 18. člena
Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11) je Občinski
svet Občine Sevnica na 9. redni seji dne 7. 12. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o nalogah, delovanju in financiranju krajevnih
skupnosti v Občini Sevnica
1. člen
S tem pravilnikom so določeni naloge, delovanje, osnove
in merila za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Sevnica.
2. člen
Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava. Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v okviru nalog,
določenih s statutom ali odlokom občine.
Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Krajevne
skupnosti:
– skrbijo za urejenost pokopališč in predlagajo organizacijo pogrebne službe na krajevno običajni način, če z odlokom
občine ni drugače določeno,
– na svojem območju opravljajo zimsko službo na javnih
poteh in površinah v njihovem upravljanju,
– skrbijo za vzdrževanje javnih poti,
– izvajajo gradnjo javne razsvetljave ob javnih poteh in ob
ostalih javnih površinah, ki jih upravljajo;
– sodelujejo pri oskrbi vaških vodovodov, kolikor ni s
predpisi določeno drugače,
– upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem
občine, ki so ga prejeli v upravljanje,
– sodelujejo pri pripravi in izvajanju projektov v okviru
celostnega razvoja podeželja in obnove vasi na svojem območju,
– pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne
in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah,
kadar je organizator občina,
– opravlja druge zadeve krajevnega značaja.
Krajevna skupnost ima lahko svoj krajevni praznik in lahko
podeljuje krajevna priznanja in plakete. Določitev praznika,
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vrste priznanj in plaket, način podeljevanja priznaj in plaket ter
vodenje evidence uredi krajevna skupnost s pravilnikom.
3. člen
Za nemoteno delo krajevne skupnosti skrbi občinska
uprava, in sicer za:
– pravilno upravno poslovanje;
– strokovno in administrativno delo za potrebe sveta
krajevnih skupnosti;
– pravilno finančno poslovanje;
– zakonito izvajanje nalog krajevne skupnosti glede investicij in storitev, za katere je potrebno izvesti postopek javnega
naročanja in
– zakonito razpolaganje s premičnim in nepremičnim premoženjem krajevne skupnosti.
Krajevne skupnosti morajo pred sklenitvijo pravnega posla
za namene izvedbe investicije ali investicijskega vzdrževanja iz
finančnega načrta krajevne skupnosti za posamezno leto, pridobiti predhodno soglasje župana, sicer so ti pravni posli nični,
razen če je z veljavnim odlokom o proračunu za posamezne
posle določeno drugače.
Krajevne skupnosti morajo za namene izvedbe investicije
ali investicijskega vzdrževanja, nakupa opreme ali druge storitve iz finančnega načrta krajevne skupnosti v višini, za katere
Zakon o javnem naročanju zahteva izvedbo postopka javnega
naročanja, obvestiti Občino Sevnica, da se izvede ustrezen
postopek izbire izvajalca skladno z zakonom.
V besedilo pogodb v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV
so krajevne skupnosti dolžne vnesti protikorupcijsko klavzulo
skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.
4. člen
Delovanje krajevne skupnosti se financira iz občinskega
proračuna, s sredstvi razpisov državnih organov ter institucij
evropske unije, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih
oseb, s plačili za storitve, s samoprispevkom in s prihodki od
premoženja krajevne skupnosti.
Prispevki fizičnih in pravnih oseb, sredstva iz naslova pogrebnine in sredstva zbrana s samoprispevkom so namenska
sredstva.
5. člen
Občina za financiranje krajevnih skupnosti v proračunu
zagotavlja potrebna sredstva za delovanje v skladu s proračunskimi možnostmi in pristojnostmi, ki jih je prenesla na krajevne
skupnosti. Sredstva se nakazujejo v obliki rednih mesečnih
transferov po dvanajstinah letne kvote vsakokrat definirano s
proračunom Občine Sevnice.
Sredstva se delijo na:
a) sredstva za delovanje krajevnih skupnosti,
b) sredstva, ki jih krajevne skupnosti pridobijo za obratovalne stroške, tekoče in investicijsko vzdrževanje, obnovitvene
in razširitvene investicije v javno infrastrukturo (javne poti,
javna razsvetljava, športne in javne površine, večnamenski
objekti v upravljanju).
Za delovanje krajevne skupnosti se nameni 15 % sredstev
planiranih za vse krajevne skupnosti v občinskem proračunu
po ključu:
– 50 % skupnega zneska se razdeli med vse krajevne
skupnosti sorazmerno po številu prebivalcev na dan 31. 12.
predhodnega leta oziroma zadnje uradne objave statističnega
urada Republike Slovenije;
– 50 % skupnega zneska se razdeli med vse krajevne
skupnosti sorazmerno glede na velikost posamezne krajevne
skupnosti.
Za obratovalne stroške, tekoče in investicijsko vzdrževanje, obnovitvene in razširitvene investicije v javno infrastrukturo
se nameni 85 % sredstev planiranih za vse krajevne skupnosti
v občinskem proračunu po ključu:
– 65 % skupnega zneska se razdeli med vse krajevne
skupnosti sorazmerno z dolžino javnih poti posamezne krajevne skupnosti;
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– 15 % skupnega zneska se razdeli med vse krajevne
skupnosti sorazmerno po številu prebivalcev na dan 31. 12.
predhodnega leta;
– 15 % skupnega zneska se razdeli med vse krajevne
skupnosti sorazmerno glede na velikost posamezne krajevne
skupnosti;
– 5 % skupnega zneska se razdeli med vse krajevne
skupnosti sorazmerno s številom svetil javne razsvetljave posamezne krajevne skupnost.

5. člen
V 15. členu se iz meril in kriterijev za vrednotenje turističnih prireditev se odstrani celotna točka in besedilo pod navedeno točko »VII. OBJAVA V LETNEM KOLENDARJU«.

6. člen
Sredstva, ki so v proračunu predvidena za financiranje
krajevnih skupnosti, se po področjih proračunske porabe razporedijo s finančnimi načrti posameznih krajevnih skupnosti. Z
višino letne kvote za prihodnje proračunsko leto za posamezno
krajevno skupnost skladno s 5. členom tega pravilnika občina
seznani krajevne skupnosti najkasneje do konca meseca avgusta tekočega leta. Finančni načrt posamezne krajevne skupnosti obravnava in potrdi svet krajevnih skupnosti, na predlog
župana pa so kot del proračuna Občine Sevnica sprejeti na seji
Občinskega sveta Občine Sevnica.

7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se s 1. 1. 2012.

6. člen
V 19. členu se za drugo alinejo doda naslednje besedilo:
»– da izvajalec ni dostavil letnega poročila o izvedbi turističnih prireditev z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti,«.

Št. 322-0007/2011
Sevnica, dne 7. decembra 2011
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

4505.

Št. 007-0004/2011
Sevnica, dne 7. decembra 2011
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

4504.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju
turističnih prireditev v Občini Sevnica

Na podlagi 18. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 9.
redni seji dne 7. 12. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o vrednotenju in sofinanciranju turističnih
prireditev v Občini Sevnica
1. člen
V 1. členu se v drugem odstavku za besedno zvezo
»sofinanciranje izvedenih turističnih« črta besedna zveza »in
drugih.
2. člen
V 4. členu se v prvem stavku črtajo druga in tretja alineja
»organizatorji prireditve, ki so lokacijsko vezani na Občino
Sevnica« in »krajevne skupnosti v Občini Sevnica«.
3. člen
V 15. členu se pod opombe doda 4. točka z naslednjim
besedilom:
»4. Predmet razpisa so prireditve, ki se morajo prijaviti
oziroma dobiti dovoljenje s strani pristojne policijske postaje
oziroma pristojne upravne enote. Izpolnjevanje navedenega
kriterija je izvzeto pri zavarovanju etnološke dediščine.«
4. člen
V 15. členu se pod opis kriterija III. Varovanje etnološke
dediščine v oklepaju za besedno zvezo stanovski dogodki doda
vejica in besedilo: »čistilne akcije«.

Sklep o vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj
in garaž ter prostorov za počitek oziroma
rekreacijo na območju Občine Sevnica
za leto 2012

Na podlagi določil Zakona o davkih občanov (Uradni list
SRS, št. 36/88 in 8/89; Uradni list SFRJ, št. 83/89; Uradni list
SRS, št. 5/90; Uradni list RS, št. 48/90 in nadaljnje spremembe), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 –
UPB1, 123/06 – ZFO-1, 57/08 – ZFO-1A) in 18. člena Statuta
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11) je Občinski svet
Občine Sevnica na 9. redni seji dne 7. 12. 2011 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb,
delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za
počitek oziroma rekreacijo na območju Občine
Sevnica za leto 2012
1. člen
Vrednost točke kot osnova za ugotovitev vrednosti stavb,
delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2012 znaša
2,80 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-0034/2011
Sevnica, dne 7. decembra 2011
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

4506.

Sklep o podaljšanju veljavnosti Sklepa
o subvencioniranju cene socialnovarstvene
storitve pomoč družini na domu za leto 2011

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 –
popr. in 122/07 – Odl. US), 37. člena Pravilnika o metodologiji

Stran

13928 /

Št.

103 / 16. 12. 2011

za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) ter 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11) je Občinski svet Občine
Sevnica na 9. redni seji dne 7. 12. 2011 sprejel

SKLEP
o podaljšanju veljavnosti Sklepa
o subvencioniranju cene socialnovarstvene
storitve pomoč družini na domu za leto 2011

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Z dnem uveljavitve tega Sklepa se preneha uporabljati
Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti
stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2011 (Uradni list
RS, št. 107/10).
Št. 351-0103/2011
Sevnica, dne 7. decembra 2011
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

1.
Veljavnost Sklepa o subvencioniranju cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2011 (Uradni list
RS, št. 63/11), se podaljša do sprejetja nove cene.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 122-0066/2011
Sevnica, dne 7. decembra 2011
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

4507.

Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj
in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini
Sevnica za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl.
US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US) in 18. člena
Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11) je Občinski
svet Občine Sevnica na 9. redni seji dne 7. 12. 2011 sprejel

SKLEP
o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in
vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica
za leto 2012
1. člen
S tem sklepom se ugotavlja primerljiva gradbena cena
stanovanj in vrednost stavbnega zemljišča v Občini Sevnica
za leto 2012.
2. člen
Primerljiva gradbena cena za 1 m2 neto tlorisne površine
objekta, zmanjšana za stroške komunalnega opremljanja in za
vrednost zemljišča v Občini Sevnica na dan, 1. 1. 2012, znaša
872,65 EUR.
Vrednost se med letom valorizira v skladu s povprečnimi
indeksi za stanovanjsko gradnjo, ki jih objavlja Gospodarska
zbornica Slovenije.
3. člen
Vrednost 1 m2 stavbnega zemljišča znaša na dan 1. 1.
2012:
– za naselji Sevnica in Boštanj = 9,23 EUR/m2,
– za ostala naselja = 6,16 EUR/m².
Vrednosti se med letom valorizirajo z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki jih objavlja Statistični urad Republike
Slovenije.
4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012 dalje.

4508.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B,
93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 –
ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 Odl. US) in 18. člena Statuta
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11) je Občinski svet
Občine Sevnica na 9. redni seji dne 7. 12. 2011 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo
št. 941/15, 941/34, 2760/2, vse k.o. 1397 – Tržišče, parcelo
št. 681/4, k.o. 1377 – Blanca in parcelo št. 2664/19, k.o. 1393
– Studenec.
2. člen
Nepremičnine, navedene v 1. členu tega sklepa, prenehajo imeti značaj javnega dobra in se zanje vknjiži lastninska
pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica,
matična št. 5883008000.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0058/2011
7113-0078/2011
7113-0037/2008
Sevnica, dne 7. decembra 2011
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

ŠENTRUPERT
4509.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 110/02 in spremembe), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe) 90.,
104. in 126. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS,
št. 12/07) in 8. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS,
št. 38/00) je Občinski svet Občine Šentrupert na 10. redni seji
dne 5. 12. 2011 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za zemljišče parcel:
– parcelne štev. 2647/2, javno dobro, pot v izmeri 67 m2,
– parcele štev. 2640/2, javno dobro, cesta v izmeri 42 m2,
– parcelne štev. 2640/4 javno dobro, cesta v izmeri 283 m2
– parcelne štev. 2646/2, javno dobro pot v izmeri 103 m2,
– parcelne štev. 2640/3, javno dobro, cesta v izmeri 22 m2,
vse k.o. 1400 Straža.

Št.

Skupina/podskupina kontov

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

1.895.037

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.793.004

DAVČNI PRIHODKI

1.662.020

700 Davki na dohodek in dobiček

1.573.156

70

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Šmarje
pri Jelšah v obdobju januar–marec 2012

NEDAVČNI PRIHODKI

73

88.586
1.166

712 Denarne kazni

1.431
0
39.801

KAPITALSKI PRIHODKI

0

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

0

721 Prihodki od prodaje zalog

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev

0

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine
74

0
130.984

711 Takse in pristojbine

714 Drugi nedavčni prihodki

0

TRANSFERNI PRIHODKI

102.033

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

102.033

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

615.137

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih

150.249

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: občina) v obdobju od
1. januarja do 31. marca 2012 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:

49.774

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

1. SPLOŠNA DOLOČBA

2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2011. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine
Šmarje pri Jelšah za leto 2011 (Uradni list RS, št. 7/11 in 89/11;
v nadaljevanju: Odlok o proračunu).

39.090

704 Domači davki na blago in storitve

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

72

v EUR

703 Davki na premoženje
706 Drugi davki
71

Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje
pri Jelšah v obdobju januar–marec 2012

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 113. člena
Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10) je
župan Občine Šmarje pri Jelšah dne 12. 12. 2011 sprejel

Obdobje
začasnega
financiranja
januar–marec
2012

I.

ŠMARJE PRI JELŠAH
4510.

13929

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

Št. 478-0005/2010
Šentrupert, dne 6. decembra 2011
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

Stran

A.

II.
Zemljišče parcelne štev. 2647/2, parcele štev. 2640/2,
parcelne štev. 2640/4, parcelne štev. 2646/2, in parcelne štev.
2640/3, vse k.o. 1400 Straža postane lastnina Občine Šentrupert.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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42

2.127.724

27.175
418.491
19.222
0
710.138
10.686
562.758
13.896
122.798

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

725.607

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

725.607

Stran
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43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

76.842

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso prorač. upor.

65.000

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

11.842

Št.
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Uradni list Republike Slovenije

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

638

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

638

75

–232.687

750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

44

VI.

0
638

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

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

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

0

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

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

500.000

50

ZADOLŽEVANJE

500.000

500 Domače zadolževanje

500.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

81.174

55

ODPLAČILA DOLGA

81.174

550 Odplačila domačega dolga

81.174

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

186.777

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

418.826

XI.

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

232.687

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

4. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o
proračunu.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
6. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko zadolži
do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem
proračunskem letu. Prav tako se lahko občina likvidnostno
zadolži, če predvideva, da bo obseg prihodkov in drugih prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega
prihodkov in drugih prejemkov, kot je omejen v 32. členu ZJF.
5. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012
dalje.
Št. 410-0008/2011
Šmarje pri Jelšah, dne 12. decembra 2011
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

638

C.

IX.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

17.763

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

TRŽIČ
4511.

Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje
krajevnih skupnosti v Občini Tržič

Na podlagi 33. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2, 76/08, 79/09, 51/10), Statuta
Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01) in Odloka
o krajevnih skupnostih na območju Občine Tržič (Uradni list
RS, št. 67/98, 117/03, 120/07) je Občinski svet Občine Tržič na
9. redni seji dne 24. 11. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o osnovah in merilih za financiranje
krajevnih skupnosti v Občini Tržič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih
skupnosti je splošni akt občine, ki določa:
– merila in normative, ki so osnova za izračun rednih
mesečnih dotacij,

Uradni list Republike Slovenije
– vrste odhodkov, ki jih krajevne skupnosti lahko pokrivajo iz prejetih sredstev.
2. člen
Krajevne skupnosti so, kot ožji deli Občine Tržič, določene z Odlokom o krajevnih skupnostih na območju Občine
Tržič.
II. NALOGE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
3. člen
S sredstvi, prejetimi iz občinskega proračuna, krajevne
skupnosti izvajajo naslednje naloge:
1. sprejemajo letne plane in finančne načrte,
2. sprejemajo poslovnik KS,
3. sodelujejo pri pripravi prostorskih aktov v skladu z
zakonom,
4. organizirajo prostovoljno delo za urejanje lokalnih
potreb na svojem območju,
5. skrbijo za urejanje in vzdrževanje objektov in naprav,
ki so v njihovi lasti in upravljanju,
6. sodelujejo pri oskrbi naselij s pitno vodo, javno kanalizacijo, javno razsvetljavo,
7. sodelujejo pri vzdrževanju javnih parkov, zelenic, nasadov in otroških igrišč, ki so v njihovi lasti in jih ne vzdržuje
Komunala Tržič,
8. pomagajo pri vzdrževanju nekategoriziranih in ostalih
cest,
9. sodelujejo pri načrtovanju, izgradnji in upravljanju
komunalne infrastrukture,
10. spremljajo socialno problematiko na svojem območju
in predlagajo ukrepe za njihovo reševanje,
11. prostovoljno se vključujejo v izvajanje raznih oblik
socialnega varstva, kot so sosedska pomoč, klubi za starejše
ljudi, socialna patronaža, prostovoljno sodelujejo pri izvajanju
pomoči in nege na domu,
12. izvajajo informiranje krajanov krajevne skupnosti,
13. sodelujejo pri razvoju in promociji turističnih dejavnosti,
14. sodelujejo pri organizaciji športnih, kulturnih in drugih
prireditev,
15. sodelujejo pri projektih celostnega urejanja podeželja
in vasi,
16. sodelujejo pri pridobivanju sredstev iz skladov Evropske unije,
17. sodelujejo pri ohranjanju naravnih lepot, naravne in
kulturne dediščine,
18. sodelujejo pri ohranjanju zgodovinskih posebnosti,
zlasti spominskih obeležij,
19. sodelujejo pri vzdrževanju objektov in naprav, namenjenih športnim in kulturnim dejavnostim, ter spodbujajo
te dejavnosti,
20. izvajajo posamezne naloge v miru in v vojni ter na
področju zaščite in reševanja občanov, za katere jih določi
pristojni organ občine,
21. izvajajo naloge skupnega pomena za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami v sodelovanju s pristojnimi
občinskimi organi,
22. pomagajo pri tehnični izvedbi volitev in drugih oblik
osebnega izjavljanja,
23. opravljajo druge naloge, za katere jih pooblasti župan.
III. FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
4. člen
Občina za financiranje krajevnih skupnosti v proračunu
z mesečnimi dotacijami zagotavlja potrebna sredstva za delovanje v skladu s proračunskimi možnostmi in pristojnostmi, ki

Št.

103 / 16. 12. 2011 /

Stran

13931

jih je prenesla na krajevne skupnosti. Na podlagi oblikovanih
normativov občina mesečno dodeljuje sredstva za:
– delovanje krajevne samouprave in
– vzdrževanje komunalnih objektov.
Mesečne dotacije se nakažejo na račune krajevnih skupnosti najkasneje do 25. v mesecu za tekoči mesec.
1. Krajevna samouprava
5. člen
Za delovanje krajevne samouprave se nameni 40 % vseh
sredstev, ki so planirana za vse krajevne skupnosti v občinskem proračunu. Ta sredstva se nadalje razdelijo:
– 57 % v enakem deležu in
– 43 % glede na število prebivalcev na dan 1. januarja
preteklega leta, po podatkih Statističnega urada RS.
2. Vzdrževanje komunalnih objektov
6. člen
Za vzdrževanje komunalnih objektov se nameni 60 %
vseh sredstev, ki so planirana za vse krajevne skupnosti v
občinskem proračunu. Ta sredstva se nadalje razdelijo:
– 70 % za vzdrževanje lokalnih makadamskih cest,
– 30 % za vzdrževanje zelenih površin in igrišč.
Podatke o dolžini cest in velikosti zelenih površin za
vsako proračunsko leto zagotovijo predsedniki krajevnih skupnosti v sodelovanju z Uradom za urejanje prostora Občine
Tržič.
7. člen
Dodeljena sredstva iz prejšnjega člena se glede na
velikost in podobnost krajevnih skupnosti ponderirajo z naslednjimi ponderji:
– 1,5 – za najmanjše krajevne skupnosti, ki se uvrstijo
v I. skupino,
– 0,7 – za velike krajevne skupnosti, ki se uvrstijo v
II. skupino,
– 1,0 – za ostale krajevne skupnosti, ki se uvrstijo v
III. skupino.
Uvrstitev krajevnih skupnosti v skupine se opravi vsako
leto v dogovoru s predsedniki krajevnih skupnosti, pred pripravo finančnega načrta za naslednje proračunsko leto.
IV. ODHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI
8. člen
V okviru delovanja krajevne samouprave so vključeni
naslednji odhodki:
– najemnine za poslovne prostore in druge nepremičnine,
– stroški vzdrževanja in obnove,
– stroški električne energije, ogrevanja, poštne in telekomunikacijske storitve,
– plačilo za opravljanje administrativnih, hišniških in
podobnih opravil,
– pisarniški, čistilni material in storitve,
– izobraževanje,
– nabava osnovnih sredstev in drobnega inventarja na
podlagi predhodne odobritve župana,
– dotacije in finančne pomoči društvom in drugim neprofitnim organizacijam,
– organizacija proslav, družabnih dogodkov, kulturnih in
verskih prireditev,
– pogostitve na praznovanjih krajevnih praznikov in jubilejev,
– izplačilo nagrad predsednikom KS, ki pa ne smejo
presegati zneska 100 evrov neto mesečno,
– razni drugi občasni in nepredvideni stroški, ki so potrebni za delovanje krajevne samouprave.

Stran
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9. člen
V okviru vzdrževanja komunalnih objektov so vključeni
naslednji odhodki:
– letno vzdrževanje lokalnih makadamskih cest,
– vzdrževanje zelenih površin, otroških in športnih
igrišč.
V. KONČNI DOLOČBI
10. člen
Predsedniki krajevnih skupnosti so odgovorni za zakonito
finančno poslovanje in racionalno porabo prejetih finančnih
sredstev.
11. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o delitvi sredstev med posameznimi krajevnimi
skupnostmi v Občini Tržič za materialne stroške poslovanja
(Uradni list RS, št. 85/19 in 40/07). Ta pravilnik začne veljati
1. januarja 2012.
Št. 007-0015/2011
Tržič, dne 24. novembra 2011
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

VERŽEJ
4512.

Uradni list Republike Slovenije
Po istem deležu se za obračun plač za zaposlene v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, za vsa računovodska
opravila in za vsa kadrovska opravila za Medobčinski inšpektorat in redarstvo v skupne stroške Medobčinskega inšpektorata
in redarstva všteje 10 % stroškov dela javnega uslužbenca,
ki v Občinski upravi Občine Ljutomer obračunava plače in
20 % stroškov dela javnega uslužbenca, ki v Občinski upravi
Občine Ljutomer vodi kadrovske zadeve.«
3. člen
Spremeni se 16. člen odloka, tako, da se glasi:
»Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz
Medobčinskega inšpektorata in redarstva tako, da svojo namero pisno poda županom soustanoviteljic najmanj 6 mesecev
pred nameravanim izstopom. Občina lahko izstopi kadarkoli
z enostransko izjavo, o kateri izda občinski svet ugotovitveni
sklep, ki se pošlje vsem občinam ustanoviteljicam.
Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do Medobčinskega inšpektorata in redarstva na podlagi
tega odloka in dogovora iz 15. člena odloka in prevzame v svojo
občinsko upravo javne uslužbence, ki za njo opravljajo dela in
naloge občinske inšpekcije in občinskega redarstva.
V primeru, da želi v Medobčinski inšpektorat in redarstvo
pristopiti nova občina, se morajo s tem strinjati vse občine
ustanoviteljice.«
4. člen
Odlok se objavi v uradnih glasilih občin in v Uradnem listu
Republike Slovenije. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne petnajsti dan po zadnji objavi.
Št. 061-1/2011-18
Veržej, dne 28. septembra 2011

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo«

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB-2, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10,
84/10), 2. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS,
št. 139/06) in 4. člena Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« (Uradni
list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Veržej dne 28. 9.
2011 sprejeli

Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

ŽELEZNIKI
4513.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Železniki v obdobju januar–marec 2012

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo«

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB4) in 19. člena Statuta Občine Železniki
(Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je župan Občine Železniki dne
9. 12. 2011 sprejel

1. člen
V celotnem besedilu Odloka o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« se
črta Občina Sveti Jurij, tako, da so po novem ustanoviteljice
organa skupne občinske uprave Občina Ljutomer, Križevci,
Radenci, Razkrižje in Veržej.

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Železniki
v obdobju januar–marec 2012

glasi:

2. člen
Spremeni se 12. člen odloka, tako, da se po novem

»Občine ustanoviteljice pokrivajo stroške delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin
ustanoviteljic, in sicer:
Občina Ljutomer
50 %
Občina Radenci
23 %
Občina Križevci
16 %
Občina Razkrižje
6%
Občina Veržej
5%

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Železniki (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2012 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2011. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in

Uradni list Republike Slovenije

Št.

drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4; v nadaljevanju: ZJF)
in Odlokom o proračunu Občine Železniki za leto 2011 (Uradni
list RS, št. 16/11, 93/11; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

41

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:

42

v EUR

43

70

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1.390.747

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.327.019

DAVČNI PRIHODKI

1.226.841

700 Davki na dohodek in dobiček

1.132.781

74

40

36.482
0

431 Investicijski transferi os., ki niso
proračunski uporabniki

0

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

0

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

638.367

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

750 Prejeta vračila danih posojil

0

100.178

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

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

0

44.574
402
0
11.895

714 Drugi nedavčni prihodki

43.307

0

721 Prihodki od prodaje zalog

0
3.532

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

TRANSFERNI PRIHODKI

60.196

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

60.196

C.

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

752.380

TEKOČI ODHODKI

241.741

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

90.223

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

15.530

409 Rezerve

44

3.532

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

403 Plačila domačih obresti

0

0

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

402 Izdatki za blago in storitve

102.727

INVESTICIJSKI TRANSFERI

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

15.048

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

30.453

KAPITALSKI PRIHODKI

356.382

36.482

704 Domači davki na blago in storitve

712 Denarne kazni

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

63.607

NEDAVČNI PRIHODKI

474.157

0

703 Davki na premoženje

711 Takse in pristojbine

73

B.
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414 Tekoči transferi v tujino

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

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

72

Proračun
januar–marec 2012

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

706 Drugi davki
71

TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

3. člen

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Stran

410 Subvencije

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

A.
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120.652
15.336
0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

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

0

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

0

RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

50

500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55

0

ZADOLŽEVANJE
0
45.996

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

45.996

592.371

Stran
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X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–45.996

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

–638.366

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

+1.435.531

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju. Poleg tega
se opredeli vse prejemke in izdatke v zvezi z vodno ujmo dne
18. 9. 2007 in božičnimi poplavami 2009 kot namenske.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu
ter se objavijo na oglasni deski občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine 0 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v
tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012
dalje.
Št. 410-5/2011-035
Železniki, dne 9. decembra 2011
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

Uradni list Republike Slovenije

VLADA
4514.

Uredba o odpadkih

Na podlagi petega odstavka 20. člena in za izvrševanje
104. 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, 108/09 – ZPNačrt-A
in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o odpadkih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in namen)
(1) Ta uredba z namenom varstva okolja in varovanja
človekovega zdravja določa pravila ravnanja in druge pogoje
za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja
odpadkov in ravnanja z njimi ter zmanjševanje celotnega vpliva
uporabe naravnih virov in izboljšanje učinkovitosti uporabe
naravnih virov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in
razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L št. 312 z dne 22. 11. 2008,
str. 3; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2008/98/ES).
(2) Ta uredba določa tudi klasifikacijski seznam odpadkov
v skladu z Odločbo Komisije z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi
Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov skladno s
členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov
skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih
odpadkih (UL L št. 226 z dne 6. 9. 2000, str. 6), zadnjič spremenjeno z Odločbo Sveta z dne 23. julija 2001 o spremembi
Odločbe Komisije 2000/532/ES glede seznama odpadkov (UL
L št. 203 z dne 28. 7. 2001, str. 18), (v nadaljnjem besedilu:
Odločba 2000/532/ES).
2. člen
(uporaba)
(1) Ta uredba se uporablja za vse odpadke, razen če je
s posebnim predpisom za posamezno vrsto ali tok odpadkov
drugače določeno.
(2) Ta uredba se ne uporablja za:
1. snovi, ki se izpuščajo z odpadnimi plini v zrak, ter
ogljikov dioksid, zajet in transportiran za namene geološkega
shranjevanja ter geološko shranjen v skladu s predpisi, ki urejajo geološko shranjevanje ogljikovega dioksida, ter za ogljikov
dioksid, geološko shranjen za namene raziskovanja, razvijanja
ali preskušanja novih izdelkov in postopkov;
2. tla (in situ), vključno z neizkopanim onesnaženim delom
tal, in objekte, trajno povezane s tlemi,
3. neonesnažen del tal in drug naravno prisoten material,
izkopan med gradbenimi deli, če se ta material v prvotnem
stanju in brez obdelave uporabi za gradnjo na kraju, kjer je bil
izkopan, v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ki
nastanejo pri gradbenih delih, in predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov,
4. radioaktivne odpadke,
5. eksplozive, umaknjene iz uporabe,
6. fekalne snovi, ki niso živalski stranski proizvodi iz
2. točke tretjega odstavka tega člena, slamo in druge naravne
nenevarne materiale, ki nastajajo v kmetijstvu ali gozdarstvu in
se uporabljajo pri kmetovanju, v gozdarstvu ali za pridobivanje
energije iz tako nastale biomase s postopki ali metodami, ki ne
škodujejo okolju ali ne ogrožajo človekovega zdravja.
(3) Ta uredba se ne uporablja za:
1. odpadne vode, ki jih urejajo predpisi, ki urejajo emisijo
snovi in toplote v vode,
2. živalske stranske proizvode, vključno s predelanimi
proizvodi, ki jih ureja Uredba (ES) št. 1069/2009 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdra-
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vstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene
proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1774/2002 (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009,
str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1069/2009/ES), razen za
tiste živalske stranske proizvode, ki so določeni za sežig, odlaganje ali uporabo v obratu za pridobivanje bioplina ali obratu
za kompostiranje,
3. trupla živali, ki so poginile drugače kakor z zakolom, vključno z živalmi, pokončanimi zaradi izkoreninjenja kužnih živalskih bolezni, ki so odstranjena v skladu z Uredbo
1069/2009/ES,
4. odpadke, ki nastajajo pri raziskovanju, pridobivanju,
bogatenju in skladiščenju mineralnih surovin in obratovanju
kamnolomov, ki jih urejajo predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih
surovin.
(4) Ta uredba se ne uporablja za naplavine, ki se zaradi
upravljanja voda in vodnih poti, preprečevanja poplav ali blažitve posledic poplav in suše ali izsuševanja tal premeščajo
znotraj površinskih voda, če naplavine niso nevarni odpadek,
razen če je tako določeno s predpisi, ki urejajo vode.
3. člen
(pojmi)
Pojmi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. odpadek je snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže,
namerava zavreči ali mora zavreči;
2. nevarni odpadek je odpadek, ki kaže eno ali več nevarnih lastnosti iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe;
3. nenevarni odpadek je odpadek, ki se ne uvršča med
nevarne odpadke;
4. biološki odpadki so biorazgradljivi odpadki z vrtov in iz
parkov, živilski in kuhinjski odpadki iz gospodinjstev, restavracij,
gostinskih dejavnosti in trgovin na drobno ter primerljivi odpadki
iz obratov za predelavo hrane;
5. ostanek proizvodnje je snov ali predmet, ki nastane pri
proizvodnem procesu, katerega glavni namen ni proizvodnja
te snovi ali predmeta;
6. povzročitelj odpadkov je oseba, katere delovanje ali
dejavnost povzroča nastajanje odpadkov (izvirni povzročitelj
odpadkov), ali oseba, ki izvaja predobdelavo, mešanje ali druge postopke, s katerimi se spremenijo lastnosti ali sestava teh
odpadkov;
7. imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov ali pravna
ali fizična oseba, ki ima odpadke v posesti;
8. trgovec je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki kot dejavnost opravlja nakup in naknadno prodajo
odpadkov, četudi odpadkov fizično nima v posesti;
9. posrednik je pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, ki ureja predelavo ali odstranjevanje odpadkov v
imenu tretjih oseb, četudi odpadkov fizično nima v posesti;
10. ravnanje z odpadki je zbiranje, prevoz, predelava in
odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom nad takimi postopki in dejavnostmi po prenehanju obratovanja naprav za odstranjevanje odpadkov, ter delovanje trgovca ali posrednika;
11. zbiranje je prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim
predhodnim razvrščanjem in predhodnim skladiščenjem, za
namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov;
12. ločeno zbiranje je zbiranje, pri katerem so tokovi odpadkov ločeni glede na vrsto in naravo odpadkov, tako da se
olajša posamezno vrsto obdelave odpadkov;
13. preprečevanje so ukrepi, ki se sprejmejo, preden
snov, material ali proizvod postane odpadek, in s katerimi se
zmanjša:
a) količina odpadkov, vključno s ponovno uporabo proizvodov ali podaljšanjem življenjske dobe proizvodov,
b) škodljivi vplivi nastalih odpadkov na okolje in človekovo
zdravje ali
c) vsebnost nevarnih snovi v materialih in proizvodih;
14. ponovna uporaba je postopek, pri katerem se proizvodi ali sestavni deli, ki niso odpadek, ponovno uporabijo za enak
namen, za katerega so bili prvotno izdelani;
15. obdelava so postopki predelave ali odstranjevanja,
vključno s pripravo za predelavo ali odstranjevanje;
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16. predelava je postopek, katerega glavni rezultat je, da
se odpadki koristno uporabijo v obratu, v katerem so bili predelani, ali v drugih gospodarskih dejavnostih, tako da nadomestijo
druge materiale, ki bi se sicer uporabili za izpolnitev določene
funkcije, ali so pripravljeni za izpolnitev te funkcije. Seznam
postopkov predelave je določen v Prilogi 2, ki je sestavni del
te uredbe, kar pa ne izključuje drugih mogočih postopkov
predelave;
17. priprava za ponovno uporabo so postopki predelave,
v katerih se proizvodi ali sestavni deli proizvodov, ki so postali
odpadki, s preverjanjem, čiščenjem ali popravili pripravijo za
ponovno uporabo brez kakršne koli druge predobdelave;
18. recikliranje je postopek predelave, v katerem se odpadne snovi ponovno predelajo v proizvode, materiale ali snovi
za prvotni ali drug namen. Recikliranje vključuje tudi ponovno
predelavo organskih snovi. Energetska predelava ali ponovna
predelava v materiale, ki se bodo uporabili kot gorivo ali za
zasipanje, se ne šteje za recikliranje;
19. odstranjevanje je postopek, ki ni predelava, tudi če je
sekundarna posledica postopka pridobivanje snovi ali energije.
Seznam postopkov odstranjevanja je določen v Prilogi 3, ki je
sestavni del te uredbe, kar pa ne izključuje drugih mogočih
postopkov odstranjevanja;
20. najboljše razpoložljive tehnike so najboljše razpoložljive tehnike v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja;
21. zbiralec je pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, ki kot dejavnost opravlja zbiranje odpadkov v
skladu s to uredbo;
22. prevoznik je pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, ki kot dejavnost opravlja prevažanje odpadkov
drugih imetnikov odpadkov v skladu s to uredbo;
23. predelovalec je pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, ki kot dejavnost opravlja predelavo odpadkov v
skladu s to uredbo;
24. odstranjevalec je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki kot dejavnost opravlja odstranjevanje
odpadkov v skladu s to uredbo;
25. izvajalec obdelave je predelovalec ali odstranjevalec;
26. zbirni center je objekt za prevzemanje odpadkov,
vključno z njihovim predhodnim razvrščanjem in predhodnim
skladiščenjem za namene prevoza do naprave za obdelavo
odpadkov;
27. začasno skladiščenje odpadkov je skladiščenje odpadkov pri izvirnem povzročitelju odpadkov na kraju njihovega
nastanka do njihove oddaje ali prepustitve v zbiranje ali obdelavo, pri čemer začasno skladiščenje odpadkov ni postopek
R 13 iz Priloge 2 te uredbe ali postopek D 15 iz Priloge 3 te
uredbe;
28. predhodno skladiščenje odpadkov je skladiščenje
odpadkov pri zbiralcu v zbirnem centru, v katerem se odpadki
raztovorijo za namene priprave za prevoz do kraja njihove
obdelave, pri čemer predhodno skladiščenje odpadkov ni postopek R 13 iz Priloge 2 te uredbe ali postopek D 15 iz Priloge
3 te uredbe;
29. skladiščenje odpadkov je skladiščenje odpadkov pri
izvajalcu obdelave do njihove predelave ali odstranjevanja;
30. oddaja odpadkov je oddaja odpadkov v nadaljnje
ravnanje z evidenčnim listom;
31. prepuščanje odpadkov je oddaja odpadkov v nadaljnje ravnanje brez evidenčnega lista, kadar je to dovoljeno na
podlagi posebnega predpisa, ki ureja ravnanje z določeno vrsto
odpadkov;
32. naprava je naprava v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, v kateri se odpadki obdelujejo;
33. pošiljka odpadkov je količina istovrstnih odpadkov, ki
jih imetnik odpadkov odda eni osebi, ki odpadke prevzame, v
enem dnevu. Za pošiljko odpadkov se ne šteje pošiljka nenevarnih odpadkov, ki jo imetnik teh odpadkov pošilja med skladišči ali napravami v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu:
RS), ki jih sam upravlja;
34. evidenčni list je listina, s katero se potrdita oddaja
in prevzem pošiljke odpadkov, ko se odpadki na območju RS
premeščajo s kraja nastanka, predhodnega skladiščenja ali
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skladiščenja na kraj predhodnega skladiščenja, skladiščenja
ali obdelave odpadkov;
35. listina iz Uredbe 1013/2006/ES je dokument iz priloge
IB ali priloge VII Uredbe (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov
(UL L št. 190 z dne 12. 7. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene
z Uredbo Komisije (EU) št. 664/2011 z dne 11. julija 2011 o
spremembi Uredbe (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta o pošiljkah odpadkov za vključitev nekaterih mešanic
odpadkov v Prilogo IIIA k Uredbi (UL L št. 182 z dne 12. 7. 2011,
str. 2), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1013/2006/ES), in služi
kot dokazilo o pošiljki odpadkov, ki so bili poslani v obdelavo
v drugo državo članico Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) ali v tretjo državo ali sprejeti v RS v skladu z Uredbo
1013/2006/ES;
36. Uredba REACH je Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH),
o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS)
št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive
Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS,
93/105/ES in 2000/21/ES (UL L št. 396 z dne 30. 12. 2006,
str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 494/2011
z dne 20. maja 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006
Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede Priloge XVII
(kadmij) (UL L št. 134 z dne 21. 5. 2011, str. 2).
4. člen
(klasifikacijski seznam odpadkov)
(1) Posamezni odpadek je treba uvrstiti v skupino in
podskupino odpadkov s klasifikacijskega seznama odpadkov
(v nadaljnjem besedilu: seznam odpadkov), ki je v skladu z
Odločbo 2000/532/ES določen v Prilogi 4, ki je sestavni del te
uredbe, tako da se mu dodeli klasifikacijska številka odpadka
(v nadaljnjem besedilu: klasifikacijska številka).
(2) Na seznamu odpadkov se odpadki glede na vir nastanka razvrščajo v skupine, označene z dvomestno številčno oznako, in podskupine, označene s štirimestno številčno
oznako. Glede na sestavo in ob upoštevanju mejnih vrednosti
koncentracije nevarnih snovi se odpadki na seznamu odpadkov razvrščajo kot nenevarni odpadki, označeni s šestmestno
klasifikacijsko številko, ali kot nevarni odpadki, označeni s
šestmestno klasifikacijsko številko in zvezdico. Odpadki so
razvrščeni kot nevarni odpadki, če imajo vsaj eno nevarno
lastnost iz Priloge 1 te uredbe.
(3) Snov ali predmet, uvrščen v eno od skupin oziroma
podskupin na seznamu odpadkov, je odpadek le, če izpolnjuje
pogoj iz 1. točke 3. člena te uredbe.
(4) Z odpadkom se ravna kot z nenevarnim odpadkom,
če je odpadek na seznamu odpadkov uvrščen med nenevarne
odpadke.
(5) Z odpadkom se ravna kot z nevarnim odpadkom,
če je odpadek na seznamu odpadkov uvrščen kot nevarni
odpadek.
5. člen
(uvrstitev odpadka)
(1) Povzročitelj odpadkov mora odpadek uvrstiti v skladu
s seznamom odpadkov, razen v primeru prepuščanja odpadka,
ko ga mora v skladu s seznamom odpadkov uvrstiti oseba, ki
odpadek prevzame.
(2) Redčenje ali mešanje odpadkov, s katerim se zaradi
uvrstitve nevarnega odpadka med nenevarne zniža začetna
koncentracija nevarnih snovi pod mejo, pri kateri se odpadek
opredeli kot nevaren, je prepovedano.
(3) Če je odpadek iz prvega odstavka tega člena mogoče
uvrstiti med nevarne ali nenevarne odpadke, ga je treba uvrstiti med nevarne odpadke, razen če je iz podatkov o sestavi
odpadka in koncentraciji nevarnih snovi ali na podlagi njegove
analize s preizkusnimi metodami razvidno, da nima nobene od
lastnosti iz Priloge 1 te uredbe.
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(4) Odpadek se lahko uvrsti kot odpadek s šestmestno
klasifikacijsko številko, ki se konča s številko 99, če je iz podatkov o sestavi odpadka in koncentraciji nevarnih snovi ali na
podlagi njegove analize s preizkusnimi metodami razvidno, da
nima nobene od lastnosti iz Priloge 1 te uredbe.
(5) Analizo odpadka iz tretjega in četrtega odstavka tega
člena mora opraviti oseba s pridobljeno akreditacijo akreditacijske
službe za opravljanje analiz po metodah iz Priloge 1 te uredbe.
6. člen
(sprememba uvrstitve odpadka)
(1) Če povzročitelj odpadkov ali oseba, ki odpadke prevzame ob prepuščanju iz prvega odstavka prejšnjega člena, ali
oseba iz petega odstavka prejšnjega člena ugotovi, da ima odpadek, ki ga je v skladu s seznamom odpadkov mogoče uvrstiti
samo med nenevarne odpadke, eno ali več lastnosti iz Priloge
1 te uredbe, mora z njim ravnati kot z nevarnim odpadkom ter
o ugotovitvi nemudoma pisno obvestiti ministrstvo, pristojno za
varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Če povzročitelj odpadkov ali druga oseba iz prejšnjega
odstavka za odpadek, ki ga je v skladu s seznamom odpadkov mogoče uvrstiti samo med nevarne odpadke, ugotovi, da
nima nobene od lastnosti iz Priloge 1 te uredbe, mora z njim
še naprej ravnati kot z nevarnim odpadkom ter o ugotovitvi
nemudoma pisno obvestiti ministrstvo.
(3) Ministrstvo o primeru iz prvega ali drugega odstavka
tega člena nemudoma uradno obvesti Evropsko komisijo (v
nadaljnjem besedilu: Komisija).
7. člen
(stranski proizvod)
(1) Z ostankom proizvodnje lahko njegov imetnik ravna
kot s stranskim proizvodom in ne kot z odpadkom, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. nadaljnja uporaba ostanka proizvodnje je zagotovljena,
2. ostanek proizvodnje se lahko neposredno uporabi brez
kakršne koli nadaljnje obdelave, razen običajnih industrijskih
postopkov,
3. ostanek proizvodnje nastaja kot sestavni del proizvodnega procesa in
4. ostanek proizvodnje izpolnjuje zahteve, določene za
uporabo take snovi ali predmeta s predpisi, ki urejajo proizvode
ter varstvo okolja in varovanje človekovega zdravja, njegova
nadaljnja uporaba pa ne bo škodljivo vplivala na okolje in človekovo zdravje.
(2) Šteje se, da je pogoj iz 1. točke prejšnjega odstavka
izpolnjen, če:
1. ima imetnik ostanka proizvodnje pogodbo z nadaljnjimi
uporabniki o njegovi prodaji ali
2. dolgoročno obstaja trg za prodajo ostanka proizvodnje,
3. je ostanek proizvodnje uporaben v celoti in
4. se ostanek proizvodnje pred prodajo ne skladišči dlje
kot tri leta.
(3) Šteje se, da je pogoj iz 2. točke prvega odstavka tega
člena je izpolnjen, če je treba za neposredno uporabo ostanka proizvodnje izvesti le spiranje, sušenje, homogenizacijo,
nadzor nad kakovostjo ali drug običajen industrijski postopek,
ki je potreben zaradi spremembe velikosti ali oblike materiala,
homogenizacije ali sušenja. Med običajne industrijske postopke
se ne štejejo postopki, ki se izvedejo zaradi izločitve neželenih
ali nevarnih snovi od ostanka proizvodnje.
(4) Šteje se, da je pogoj iz 3. točke prvega odstavka tega
člena izpolnjen, če je iz tehničnih značilnosti proizvodnega procesa razvidno, da je ostanek proizvodnje pripravljen za nadaljnjo uporabo in je tudi dejansko poslan v nadaljnjo uporabo.
(5) Šteje se, da je pogoj iz 4. točke prvega odstavka tega
člena izpolnjen, če ostanek proizvodnje ustreza tehničnim standardom za proizvode, če pa teh standardov ni, uporaba takega
stranskega proizvoda ne sme biti prepovedana. Ostanek proizvodnje mora ustrezati tudi zahtevam iz predpisov, ki urejajo
varstvo okolja in varovanje človekovega zdravja, ter Uredbe
REACH, če zahteve iz nje za tak stranski proizvod veljajo.
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(6) Imetnik ostanka proizvodnje mora pri odločitvi o
tem, ali gre v primeru iz prvega odstavka tega člena za
stranski proizvod ali odpadek, upoštevati Sporočilo Komisije
Svetu in Evropskemu parlamentu Razlaga o odpadkih in
stranskih proizvodih (COM(2007) 59 konč. z dne 21. februarja 2007), ki je dosegljivo v slovenskem jeziku na spletnih
straneh Komisije.
(7) Imetnik, ki z ostankom proizvodnje ravna kot s
stranskim proizvodom, izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka tega člena dokazuje s:
1. pogodbo o prodaji stranskega proizvoda med imetnikom in kupcem ali
2. strokovno analizo trga, iz katere je razvidno, da ima
stranski proizvod dolgoročno zagotovljeno trženje,
3. tehnično dokumentacijo o proizvodnem procesu (tehnološko shemo proizvodnega procesa), iz katere je razvidno,
da ostanek proizvodnje nastaja kot sestavni del proizvodnega procesa in da je uporaben brez nadaljnje obdelave v
skladu z 2. točko drugega odstavka tega člena, in
4. slovenskim tehničnim soglasjem v skladu z zakonom,
ki ureja gradbene proizvode, dokazilom o njegovi registraciji
v skladu z Uredbo REACH ali drugim dokazilom, ki izkazuje
primernost proizvoda za dajanje na trg.
(8) Imetnik iz drugega odstavka tega člena mora ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju predložiti kopijo dokazil
iz prejšnjega odstavka, če ministrstvo ali inšpektor to zahteva.
(9) Ne glede na določbe prvega do osmega odstavka tega člena je ostanek proizvodnje odpadek, kadar je s
predpisi, ki urejajo proizvode ali odpadke, ali predpisi EU,
ki urejajo proizvode ali odpadke, določeno, da je treba s
tem ostankom proizvodnje ravnati kot z odpadkom ali pa je
njegova nadaljnja uporaba prepovedana.
8. člen
(prenehanje statusa odpadka)
(1) Odpadki prenehajo biti odpadki šele po izvedeni
predelavi v proizvode, materiale ali snovi za uporabo v prvotni ali drug namen ali pridobivanje energije.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko določeni odpadki, ki so bili vključeni v enega od postopkov predelave, vključno z recikliranjem, prenehajo biti odpadki, če
so v tem postopku predelave in ob njihovi predaji drugemu
imetniku izpolnjena merila za prenehanje statusa odpadka,
določena za tovrstne materiale s posebnim predpisom EU.
(3) Če gre pri odpadkih iz prvega odstavka tega člena
za odpadke, za katere so s posebnimi predpisi, ki urejajo
odpadno embalažo, izrabljena vozila, odpadno električno in
elektronsko opremo ter odpadne baterije in akumulatorje,
določeni okoljski cilji recikliranja in predelave, se količina
teh materialov, ki so prenehali biti odpadki, prišteva h količini
recikliranih in predelanih odpadkov.
II. SPLOŠNE ZAHTEVE
9. člen
(hierarhija ravnanja z odpadki)
(1) Pri nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi se kot
prednostni vrstni red upošteva naslednja hierarhija ravnanja:
1. preprečevanje,
2. priprava za ponovno uporabo,
3. recikliranje,
4. drugi postopki predelave (npr. energetska predelava) in
5. odstranjevanje odpadkov.
(2) Odstopanje od prednostnega vrstnega reda iz prejšnjega odstavka je ob upoštevanju celotnega življenjskega
kroga snovi in materialov ter zmanjšanja obremenitve okolja
mogoče le za posamezne tokove odpadkov, za katere je tako
določeno s posebnimi predpisi.
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10. člen
(varstvo okolja in varovanje človekovega zdravja)
(1) Z odpadki je treba ravnati tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da ravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na
okolje, zlasti:
1. čezmernega obremenjevanja voda, zraka in tal,
2. čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi
vonjavami,
3. škodljivih vplivov na območja, na katerih je predpisan
poseben pravni režim v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje
narave,
4. škodljivih vplivov na krajino ali območja, zavarovana v
skladu s predpisi, ki urejajo kulturno dediščino.
(2) Načrtovanje, proizvodnja, distribucija, potrošnja in
uporaba izdelkov morajo biti taki, da pripomorejo k preprečevanju nastajanja odpadkov.
III. PROGRAMI NA PODROČJU RAVNANJA Z ODPADKI
1. Program ravnanja z odpadki
11. člen
(program ravnanja z odpadki)
(1) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) kot operativni program varstva okolja v skladu z zakonom,
ki ureja varstvo okolja, sprejme program ravnanja z odpadki, ki
ga pripravi ministrstvo.
(2) V programu ravnanja z odpadki se na podlagi analize
obstoječega stanja na področju ravnanja z odpadki določijo
ukrepi, potrebni za izboljšave na področju okoljsko primerne
priprave za ponovno uporabo, recikliranja, predelave in odstranjevanja odpadkov, za območje celotne RS.
(3) Ministrstvo pri pripravi programa ravnanja z odpadki
sodeluje s pristojnimi organi drugih držav članic EU in Komisijo,
zlasti v zvezi z vzpostavljanjem mreže naprav za odstranjevanje in predelavo.
(4) Ministrstvo lahko kot operativne programe varstva
okolja v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, pripravi posebne programe za ravnanje s posameznimi vrstami ali tokovi
odpadkov, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe 12., 13. in
14. člena te uredbe.
12. člen
(priprava in vsebina programa ravnanja z odpadki)
(1) Priprava programa ravnanja z odpadki mora temeljiti
na zahtevah iz te uredbe, zlasti na določbah 1. in 9. člena te
uredbe ter prvega odstavka 10. člena te uredbe.
(2) S programom iz prejšnjega odstavka je treba zagotoviti ukrepe za:
1. spodbujanje priprave za ponovno uporabo, predvsem
s spodbujanjem vzpostavitve in podpore omrežij za ponovno
uporabo in popravila, uporabe gospodarskih instrumentov, meril za javna naročila, kvantitativnih ciljev ali drugih ukrepov,
2. spodbujanje visokokakovostnega recikliranja in sistemov ločenega zbiranja odpadkov, primernih za doseganje
potrebnih standardov kakovosti recikliranja, če je to tehnično,
okoljsko in ekonomsko izvedljivo.
(3) Program iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati najmanj:
1. podatke o vrsti, količini in izvoru odpadkov, ki nastajajo
na območju RS, ter odpadkov, ki bodo verjetno poslani iz ali v
RS, ter oceno glede razvoja tokov odpadkov v prihodnosti,
2. podatke o obstoječih sistemih za zbiranje odpadkov
in glavnih napravah za odstranjevanje in predelavo, vključno
s sistemi zbiranja in napravami iz posebnih predpisov, ki urejajo odpadna olja, nevarne odpadke ali posamezne tokove
odpadkov,
3. opis območij, ki so bila v preteklosti onesnažena zaradi
odstranjevanja odpadkov, in ukrepov za njihovo sanacijo,
4. oceno potreb po novih sistemih zbiranja odpadkov,
zaprtju obstoječih naprav za obdelavo odpadkov, dodatni mreži
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ali dopolnitvi obstoječe mreže naprav za obdelavo odpadkov
glede na zahteve iz 14. člena te uredbe, in s tem povezanih
potrebnih naložb,
5. podatke o merilih za določanje mogočih lokacij za
predvidene naprave za odstranjevanje ali večje naprave za
predelavo, in o njihovi predvideni zmogljivosti,
6. opis nadaljnje strategije urejanja področja ravnanja
z odpadki, vključno z načrtovanimi tehnologijami in postopki,
in strategij urejanja ravnanja s tistimi odpadki, ki ga je zaradi
zahtevnosti treba posebej obravnavati,
7. opis organiziranosti ravnanja z odpadki, vključno z opisom delitve nalog glede na pristojnosti ter obveznosti pravnih
oseb javnega in zasebnega prava,
8. oceno uporabnosti in primernosti ekonomskih in drugih
instrumentov za urejanje ravnanja z odpadki ob upoštevanju
nemotenega delovanja notranjega trga,
9. opis načrtovanih aktivnosti za ozaveščanje in obveščanje širše javnosti ali posameznih skupin potrošnikov.
(4) Sestavni del programa ravnanja z odpadki morata
biti tudi načrt ravnanja z odpadno embalažo in strategija za
izvajanje zmanjšanja količine na odlagališčih odloženih biorazgradljivih odpadkov.
(5) V programu ravnanja z odpadki morajo biti načrtovani
ukrepi ovrednoteni z vidika njihovega prispevka k doseganju
ciljev in izpolnjevanju zahtev iz te uredbe.
13. člen
(cilji pri ponovni uporabi, recikliranju in predelavi)
(1) Opredelitev ukrepov v zvezi z nastajanjem odpadkov
in ravnanjem z njimi v programu iz prvega odstavka 11. člena
te uredbe mora izhajati iz naslednjih ciljev:
1. da se do leta 2020 priprava za ponovno uporabo in
recikliranje odpadnega papirja, kovin, plastike in stekla iz gospodinjstev, v čim večji meri pa tudi iz drugih virov, kjer gre za
tokove odpadkov, podobne odpadkom iz gospodinjstev, povečata na najmanj 50 odstotkov skupne teže in
2. da se do leta 2020 priprava za ponovno uporabo, recikliranje in materialna predelava, vključno z zasipanjem z uporabo odpadkov za nadomestitev drugih materialov, nenevarnih
gradbenih odpadkov in odpadkov pri rušenju objektov, razen
naravno prisotnega materiala, navedenega pod klasifikacijsko
številko 17 05 04 s seznama odpadkov, povečajo na najmanj
70 odstotkov skupne teže.
(2) Za izračunavanje doseganja ciljev iz prejšnjega odstavka se uporablja Sklep Komisije z dne 18. novembra 2011 o
pravilih in metodah izračuna za preverjanje izpolnjevanja ciljev
iz člena 11(2) Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in
Sveta (UL L št. 310 z dne 25. 11. 2011, str. 11).
14. člen
(mreža naprav za odstranjevanje in predelavo)
(1) V programu ravnanja z odpadki je treba pri oblikovanju
nadaljnje strategije urejanja ravnanja z odpadki določiti ukrepe za vzpostavitev mreže ustreznih in med seboj povezanih
naprav za:
1. odstranjevanje odpadkov in
2. predelavo mešanih komunalnih odpadkov, zbranih iz
gospodinjstev in pri drugih povzročiteljih.
(2) Mreža naprav iz prejšnjega odstavka mora omogočati
odstranjevanje odpadkov in predelavo mešanih komunalnih
odpadkov, ki nastajajo na območju RS, v eni od najbližjih primernih naprav, z ustreznimi metodami in tehnologijami, tako
da se zagotovi čim višja stopnja varstva okolja in varovanja
človekovega zdravja.
(3) Pri načrtovanju mreže naprav iz prvega odstavka
tega člena se upoštevajo geografske okoliščine in potrebe po
napravah, specializiranih za obdelavo nekaterih vrst odpadkov, pri vzpostavitvi celotnega sklopa naprav za dokončno
predelavo pa tudi možnosti sodelovanja z drugimi državami
članicami EU.
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2. Program preprečevanja nastajanja odpadkov
15. člen
(program preprečevanja nastajanja odpadkov)
(1) Vlada kot operativni program varstva okolja v skladu z
zakonom, ki ureja varstvo okolja, sprejme program preprečevanja nastajanja odpadkov, ki ga pripravi ministrstvo.
(2) Ministrstvo pripravi program iz prejšnjega odstavka kot
samostojen program ali kot poseben del programa za ravnanje
z odpadki iz prvega odstavka 11. člena te uredbe.
(3) Ministrstvo pri pripravi programa preprečevanja nastajanja odpadkov sodeluje s pristojnimi organi drugih držav
članic EU in Komisijo.
16. člen
(priprava in vsebina programa preprečevanja
nastajanja odpadkov)
(1) Priprava programa preprečevanja nastajanja odpadkov mora temeljiti na zahtevah iz te uredbe, zlasti na določbah
1. in 9. člena te uredbe.
(2) Priprava programa iz prejšnjega odstavka mora izhajati iz načela, da je treba prekiniti povezanost gospodarske rasti
in vplivov na okolje.
(3) V programu iz prvega odstavka tega člena se:
1. določijo cilji preprečevanja nastajanja odpadkov,
2. opišejo in ocenijo obstoječi ukrepi preprečevanja nastajanja odpadkov z vidika doseganja ciljev iz prejšnje točke,
3. določijo in ocenijo potrebni dodatni ukrepi za doseganje
ciljev iz 1. točke tega odstavka, tako da se glede na primernost
izberejo ukrepi iz Priloge 5, ki je sestavni del te uredbe, ali
določijo drugi primerni ukrepi,
4. določijo ukrepi za vzpodbujanje ponovne uporabe proizvodov, predvsem s spodbujanjem vzpostavitve in podpore
omrežij za ponovno uporabo in popravila, uporabe gospodarskih instrumentov, meril za javna naročila, kvantitativnih ciljev
ali drugih ukrepov,
5. določijo kvalitativna in kvantitativna referenčna merila,
pa tudi cilji in kazalniki spremljanja izvajanja ukrepov in ocenjevanja napredka pri preprečevanju nastajanja odpadkov.
IV. PRAVILA RAVNANJA Z ODPADKI
17. člen
(prepoved)
(1) Odpadke je prepovedano puščati v naravnem okolju,
jih odmetavati ali z njimi nenadzorovano ravnati.
(2) Z odpadki je treba ravnati tako, da se omogoča nadaljnje ravnanje z njimi v skladu z zahtevami iz 9. člena te uredbe
in prvega odstavka 10. člena te uredbe.
18. člen
(ločeno zbiranje odpadkov)
(1) Odpadke iz papirja, kovine, plastike in stekla je treba
zbirati ločeno.
(2) Ločeno je treba zbirati tudi odpadke, za katere je
vzpostavljen sistem ločenega zbiranja v skladu s posebnim
predpisom, ki ureja ravnanje s posameznim tokom ali vrsto
odpadkov.
(3) Poleg odpadkov iz prejšnjih odstavkov je treba ločeno
zbirati tudi druge odpadke in jih ne mešati z drugimi odpadki ali
drugimi materiali z drugačnimi lastnostmi, kot jih imajo ti odpadki, če to zahteva ravnanje v skladu s prvim ali tretjim odstavkom
19. člena te uredbe ali poenostavitev ali izboljšanje predelave,
pa je to tehnično in okoljsko izvedljivo ter gospodarno.
19. člen
(predelava odpadkov)
(1) Odpadke je treba predelati. Predelava odpadkov mora
biti izvedena v skladu z zahtevami iz 9. člena te uredbe in prvega odstavka 10. člena te uredbe.
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(2) Priprava za ponovno uporabo ima prednost pred recikliranjem in drugimi postopki predelave odpadkov. Recikliranje
ima prednost pred drugimi postopki predelave, razen pred
pripravo za ponovno uporabo.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se
odpadki lahko odstranijo in ne predelajo, če:
1. stanje tehnike njihove predelave ne omogoča,
2. ni možnosti za nadaljnjo uporabo odpadkov ali njihovih
sestavin,
3. predelava odpadkov bolj obremenjuje okolje ali človekovo zdravje kot njihovo odstranjevanje glede na:
– emisije snovi in energije v zrak, vode ali tla,
– porabo naravnih virov,
– energijo, ki jo je treba uporabiti ali jo je mogoče pridobiti,
ali
– vsebnost nevarnih snovi v ostankih odpadkov po njihovi
obdelavi, ali
4. so stroški predelave odpadkov nesorazmerno višji od
stroškov njihovega odstranjevanja.
(4) Določba 4. točke prejšnjega odstavka se ne uporablja
v primeru odstranjevanja odpadkov z odlaganjem v skladu s
predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališču.
20. člen
(odstranjevanje odpadkov)
(1) Odpadke, ki niso predelani v skladu s prejšnjim členom, je treba odstraniti, pri čemer imajo drugi postopki odstranjevanja prednost pred odlaganjem.
(2) Odstranjevanje odpadkov mora biti izvedeno v skladu
z zahtevami iz prvega odstavka 10. člena te uredbe.
21. člen
(obveznost zagotavljanja obdelave)
(1) Izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik odpadkov
mora zagotoviti obdelavo odpadkov, tako da jih:
1. obdela sam,
2. odda ali prepusti zbiralcu ali
3. odda izvajalcu obdelave.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko izvirni
povzročitelj odpadkov ali drug imetnik nenevarne odpadke
proda trgovcu, če ta zanj zagotovi njihovo obdelavo. V primeru
iz prejšnjega stavka se šteje, da je obveznost izvirnega povzročitelja odpadkov ali drugega imetnika odpadkov iz prejšnjega
odstavka glede zagotovitve obdelave odpadkov izpolnjena, ko
je obdelava odpadkov izvedena v celoti.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka
tega člena mora izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik
odpadke obvezno oddati ali prepustiti zbiralcu, če je tako določeno s posebnim predpisom, ki ureja ravnanje s posamezno
vrsto odpadkov.
(4) Ne glede na to, ali izvirni povzročitelj odpadkov ali drug
imetnik odpadkov obdela odpadke sam ali jih odda ali prepusti
eni od oseb iz prvega odstavka tega člena ali jih proda v skladu
z drugim odstavkom tega člena, mora biti njihova obdelava zagotovljena v skladu z 9. členom te uredbe in prvim odstavkom
10. člena te uredbe.
(5) Dokazilo o tem, da je izvirni povzročitelj odpadkov ali
drug imetnik odpadkov zagotovil njihovo obdelavo tako, da jih
je oddal v skladu s prvim odstavkom tega člena ali prodal v
skladu z drugim odstavkom tega člena, je:
1. veljavni evidenčni list za odpadke, ki jih je oddal v RS,
2. listina iz Uredbe 1013/2006/ES za odpadke, ki jih je
poslal v obdelavo v drugo državo članico EU ali tretjo državo.
22. člen
(skladiščenje odpadkov)
(1) Izvirni povzročitelj odpadkov mora odpadke začasno
skladiščiti tako, da se hranijo ločeno in ne pride do mešanja iz
prvega odstavka 23. člena te uredbe, ter z njimi ravnati tako,
da so primerni za obdelavo.
(2) Pri začasnem ali predhodnem skladiščenju odpadkov
ali skladiščenju odpadkov morajo biti upoštevane zahteve iz
prvega odstavka 10. člena te uredbe.
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(3) Odpadke je dovoljeno začasno ali predhodno skladiščiti največ 12 mesecev od njihovega nastanka ali prevzema,
pri čimer njihova količina ne sme presegati količine odpadkov,
ki zaradi delovanja ali dejavnosti povzročitelja odpadkov nastanejo ali jih zbiralec prevzame v 12 mesecih.
(4) Odpadke je dovoljeno skladiščiti pred predelavo največ tri
leta, pred odstranjevanjem pa največ 12 mesecev, pri čimer količina skladiščenih odpadkov ne sme presegati količine odpadkov, ki
je enaka letni zmogljivosti naprave za obdelavo teh odpadkov.
(5) Skladiščenje odpadkov, ki traja dlje od obdobja, določenega v prejšnjem odstavku, se šteje za odlaganje odpadkov
v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih.
(6) Določbe tega člena, ki se nanašajo na začasno skladiščenje odpadkov, se ne uporabljajo za komunalne odpadke
iz gospodinjstev, dokler jih ne prevzame izvajalec občinske
gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov (v
nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov).
23. člen
(prepoved mešanja nevarnih odpadkov)
(1) Nevarne odpadke je prepovedano mešati z nevarnimi odpadki, ki imajo drugačne fizikalne, kemične ali nevarne
lastnosti, z drugimi odpadki in snovmi ali materiali, vključno z
mešanjem zaradi redčenja nevarnih snovi.
(2) Nevarne odpadke, ki so pomešani med seboj ali z drugimi odpadki, snovmi ali materiali, je treba zaradi izpolnjevanja
zahtev iz prvega odstavka 10. člena te uredbe med seboj ločiti,
kadar je to tehnično izvedljivo in gospodarno.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko
ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju iz prvega odstavka
36. člena te uredbe dovoli mešanje nevarnih odpadkov z nevarnimi odpadki, ki imajo drugačne fizikalne, kemične ali nevarne
lastnosti, ali z drugimi odpadki in snovmi ali materiali, če:
1. so izpolnjene zahteve iz prvega odstavka 10. člena te
uredbe, škodljivi vplivi ravnanja z odpadki na človekovo zdravje
in okolje pa se ne povečajo,
2. se za postopek mešanja uporabljajo najboljše razpoložljive tehnike.
(4) Določbe tega člena se ne uporabljajo za mešane komunalne odpadke iz gospodinjstev.
24. člen
(pakiranje in označevanje odpadkov)
(1) Odpadki morajo biti pri začasnem skladiščenju, zbiranju, prevažanju in skladiščenju pakirani tako, da ne ogrožajo
okolja in človekovega zdravja, ter opremljeni z oznako o nazivu
odpadka in njegovi klasifikacijski številki.
(2) Če gre v primeru iz prejšnjega odstavka za nevarne
odpadke, morajo biti opremljeni tudi z oznako »nevarni odpadek« in z navedbo nevarnih lastnosti v skladu s predpisi, ki
urejajo kemikalije.
(3) Če so odpadki, ki se prevažajo, nevarno blago po predpisih, ki urejajo prevoz nevarnega blaga, morajo biti označeni
tudi v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.
(4) Določbe tega člena se ne uporabljajo za nevarne in
mešane komunalne odpadke iz gospodinjstev, dokler jih ne prevzame izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.
25. člen
(evidenčni list)
(1) Izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik odpadkov mora zagotoviti, da se za vsako pošiljko odpadkov, ki se
na podlagi prvega ali drugega odstavka 21. člena te uredbe
premeščajo na območju RS, izpolni evidenčni list.
(2) Za več različnih pošiljk odpadkov, ki jih izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik odpadkov v istem dnevu odda isti
osebi, se lahko v primeru, da gre za istega prevoznika, zagotovi
skupni evidenčni list.
(3) Evidenčni list mora biti izpolnjen tako, da vsebuje
podatke o:
1. izvirnem povzročitelju ali drugem imetniku odpadkov, ki
odpadke oddaja, in kraju oddaje pošiljke odpadkov,
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2. prevozniku odpadkov in prevoznem sredstvu,
3. zbiralcu, če odpadke prevzema zbiralec, in kraju prevzema pošiljke odpadkov,
4. izvajalcu obdelave, če odpadke prevzema izvajalec
obdelave ali trgovec, in kraju prevzema pošiljke odpadkov,
5. klasifikacijski številki in količini odpadkov v pošiljki oziroma pošiljkah odpadkov, ki se oddajajo in prevzemajo,
6. kraju predhodnega skladiščenja, če odpadke prevzema
zbiralec,
7. kraju in postopku obdelave, če odpadke prevzema
izvajalec obdelave ali trgovec,
8. osebi, ki zagotavlja izpolnjevanje obveznosti proizvajalcev izdelkov, če gre za oddajo in prevzem odpadkov, za katere
je s posebnim predpisom določeno izpolnjevanje obveznosti
proizvajalcev izdelkov.
(4) Določbe prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo
za izvirne povzročitelje komunalnih odpadkov.
26. člen
(izpolnjevanje evidenčnega lista)
(1) Evidenčni list se izpolni z uporabo informacijskega
sistema za ravnanje z odpadki iz 52. člena te uredbe.
(2) Evidenčni list je veljaven, ko ga s svojim elektronskim
podpisom potrdita:
1. izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik odpadkov in
2. zbiralec, če odpadke prevzema zbiralec, ali izvajalec
obdelave, če odpadke prevzema izvajalec obdelave ali trgovec.
(3) Evidenčni list mora biti v skladu s prejšnjim odstavkom
potrjen v 30 dneh po prevzemu pošiljke nenevarnih odpadkov,
v primeru nevarnih odpadkov pa naslednji delovni dan po prevzemu pošiljke nevarnih odpadkov.
(4) Kopijo izpolnjenega evidenčnega lista, ki mora pri prevozu spremljati pošiljko nevarnih odpadkov v skladu z drugim
odstavkom 45. člena te uredbe, mora pred začetkom prevoza
podpisati tudi prevoznik.
(5) Če izvirni povzročitelj ali drug imetnik odpadkov iz
drugega odstavka tega člena v skladu s 54. členom te uredbe
ni registriran kot uporabnik informacijskega sistema iz prvega
odstavka tega člena, lahko evidenčni list v njegovem imenu
izpolni in elektronsko podpiše zbiralec ali izvajalec obdelave iz
drugega odstavka tega člena, če ga je za to pisno pooblastil.
V. OBVEZNOSTI POVZROČITELJA ODPADKOV
27. člen
(načrt gospodarjenja z odpadki)
(1) Povzročitelj odpadkov, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri katerem v posameznem koledarskem letu zaradi njegove dejavnosti nastane skupaj več kot
150 ton odpadkov ali skupaj več kot 200 kilogramov nevarnih
odpadkov, mora imeti načrt gospodarjenja z odpadki, v skladu
s katerim izvaja ukrepe preprečevanja in zmanjševanja nastajanja odpadkov ter ravna z odpadki.
(2) Pri pripravi načrta gospodarjenja z odpadki mora povzročitelj iz prejšnjega odstavka upoštevati zahteve iz te uredbe,
zlasti zahteve iz 9., 10. in 18. člena te uredbe.
(3) Načrt gospodarjenja z odpadki mora vsebovati najmanj:
1. podatke o količinah odpadkov ter virih in kraju njihovega nastajanja po klasifikacijskih številkah in predvidenih trendih
njihovega nastajanja;
2. opis obstoječih in predvidenih tehničnih, organizacijskih
in drugih ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja
odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in človekovo
zdravje, s katerimi se zagotovi izpolnjevanje zahtev iz prvega
odstavka 10. člena te uredbe, in preglednico z navedbo rokov
izvedbe predvidenih ukrepov;
3. opis obstoječih in predvidenih načinov ravnanja z odpadki s podatki o:
a) začasnem skladiščenju odpadkov,
b) ločenem zbiranju odpadkov v skladu z 18. členom te
uredbe,
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c) oddaji ali prepuščanju odpadkov v skladu z 21. členom
te uredbe,
d) obdelavi odpadkov, ki jo izvaja ali namerava izvajati
sam,
e) lastni obstoječi ali načrtovani napravi za obdelavo
odpadkov.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka vsebuje
načrt gospodarjenja z odpadki za odpadke, za katere posebni
predpis določa obvezno oddajo ali prepuščanje zbiralcu, po
klasifikacijskih številkah le podatke o:
1. količinah odpadkov in virih njihovega nastajanja,
2. začasnem skladiščenju odpadkov,
3. oddanih ali prepuščenih odpadkih.
(5) Povzročitelj odpadkov iz prvega odstavka tega člena,
pri katerem nastajajo odpadki na različnih krajih, na katerih
stalno izvaja dejavnost, lahko izdela skupni načrt gospodarjenja z odpadki. Če na posameznem kraju v posameznem
koledarskem letu nastane več kot 150 ton odpadkov ali več kot
200 kilogramov nevarnih odpadkov, mora biti vsebina načrta iz
tretjega odstavka tega člena za ta kraj poseben del načrta.
(6) Načrt gospodarjenja z odpadki mora biti izdelan za
obdobje štirih let, povzročitelj odpadkov pa ga mora vsako leto
pregledati in ustrezno popraviti ali dopolniti.
(7) Povzročitelj odpadkov iz prvega odstavka tega člena
mora ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na zahtevo predložiti kopijo načrta gospodarjenja z odpadki.
28. člen
(evidenca o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi)
(1) Povzročitelj odpadkov, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri katerem v posameznem koledarskem letu zaradi njegove dejavnosti nastajajo nevarni odpadki
ali nastane več kot 10 ton odpadkov, mora voditi evidenco o
nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi, v kateri so podatki o
klasifikacijskih številkah in količinah:
1. nastalih odpadkov in virih njihovega nastajanja,
2. začasno skladiščenih odpadkov,
3. odpadkov, ki jih obdela sam,
4. odpadkov, ki jih odda ali prepusti v skladu z 21. členom
te uredbe,
5. odpadkov, poslanih v obdelavo v druge države članice
EU ali tretje države.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka je treba v evidenco
vnašati tako, da je razvidno časovno zaporedje nastajanja
odpadkov in ravnanja z njimi.
(3) Sestavni del evidence iz prvega odstavka tega člena
so tudi dokazila iz petega odstavka 21. člena te uredbe.
(4) Povzročitelj odpadkov, pri katerem nastajajo odpadki
na različnih krajih, na katerih stalno izvaja dejavnost, mora
voditi evidenco iz prvega odstavka tega člena ločeno za vsak
kraj nastajanja odpadkov posebej.
(5) Povzročitelj odpadkov mora evidenco iz prvega odstavka tega člena za posamezno koledarsko leto hraniti najmanj pet let in ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na zahtevo omogočiti vpogled vanjo.
29. člen
(poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi)
(1) Povzročitelj odpadkov, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri katerem v posameznem koledarskem letu zaradi njegove dejavnosti nastane več kot 10 ton
odpadkov ali več kot 5 kg nevarnih odpadkov ali so v posameznem koledarskem letu zaposlovali 10 ali več oseb, ne glede na
vrsto zaposlitve, mora najpozneje do 31. marca tekočega leta
ministrstvu predložiti poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju
z njimi za preteklo koledarsko leto.
(2) Povzročitelj odpadkov lahko za predložitev poročila iz
prejšnjega odstavka uporabi informacijski sistem za ravnanje z
odpadki iz 52. člena te uredbe, kjer sta določeni oblika in vsebina poročila, lahko pa poročilo predloži pisno ali elektronsko na
obrazcu, objavljenem na spletnih straneh ministrstva in organa,
pristojnega za statistiko.
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(3) Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati
podatke o:
1. imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu, dejavnosti in
matični številki povzročitelja odpadkov,
2. kraju nastanka odpadkov,
3. po klasifikacijskih številkah podatke o količinah:
– nastalih odpadkov,
– začasno skladiščenih odpadkov,
– odpadkov, ki jih je obdelal sam,
– odpadkov, ki jih je oddal v skladu z 21. členom te uredbe,
– odpadkov, poslanih v obdelavo v druge države članice
EU in tretje države.
(4) Povzročitelju odpadkov ni treba poročati o odpadkih,
za katere poseben predpis določa obvezno prepuščanje zbiralcu.
(5) Povzročitelj odpadkov, pri katerem nastajajo odpadki
na različnih krajih, na katerih stalno izvaja dejavnost, mora v
poročilu iz tretjega odstavka tega člena podatke navesti ločeno
po kraju nastajanja odpadkov.
(6) Ministrstvo lahko od povzročitelja odpadkov zahteva
dopolnitev poročila, če ugotovi, da ni pripravljeno v skladu z
zahtevami iz tretjega odstavka tega člena ali iz njega ni razvidno izpolnjevanje zahtev iz te uredbe.
(7) Če povzročitelj odpadkov ministrstvu zahtevane dopolnitve poročila ne predloži v roku, ki ga ministrstvo določi v zahtevi iz prejšnjega odstavka, se šteje, da poročila ni predložil.
VI. OBVEZNOSTI ZBIRALCA
30. člen
(vpis v evidenco zbiralcev odpadkov)
(1) Zbiralec lahko zbira odpadke, če ima potrdilo o vpisu v
evidenco zbiralcev odpadkov, ki jo vodi ministrstvo v okviru evidence oseb, ki imajo potrdilo za opravljanje dejavnosti varstva
okolja, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(2) Potrdilo o vpisu iz prejšnjega odstavka se na zahtevo
izda pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku,
ki:
1. je registriran v RS za opravljanje dejavnosti zbiranja in
odvoza odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo
dejavnosti,
2. razpolaga z enim ali več zbirnimi centri, ki izpolnjujejo
zahteve iz prvega odstavka 10. člena te uredbe in zahteve,
določene s predpisi, ki urejajo zbiranje posamezne vrste odpadkov,
3. razpolaga s sredstvi in opremo za prevzem odpadkov
in njihov prevoz,
4. ima načrt zbiranja odpadkov, s katerim se zagotavlja
zbiranje odpadkov v skladu z zahtevami iz te uredbe in v skladu
s predpisom, ki ureja zbiranje posamezne vrste odpadkov, če
gre za zbiranje takih odpadkov,
5. ni bil izbrisan iz evidence zbiralcev odpadkov v zadnjih
dveh letih od dneva vložitve zahteve na podlagi 3., 5. ali 6. točke tretjega odstavka 33. člena te uredbe.
(3) Ne glede na določbo prvega in drugega odstavka tega
člena lahko zbiralec, ki je izvajalec gospodarske javne službe
zbiranja določenih odpadkov, zbira te odpadke, ko je z aktom
občine ali vlade določen za izvajalca občinske oziroma državne
gospodarske javne službe za zbiranje teh odpadkov.
(4) Izvajalec gospodarske javne službe iz prejšnjega odstavka mora v 30 dneh od začetka zbiranja odpadkov o tem
obvestiti ministrstvo in mu predložiti akt iz prejšnjega odstavka.
Na podlagi tega obvestila ga ministrstvo po uradni dolžnosti
vpiše v evidenco zbiralcev odpadkov iz prvega odstavka tega
člena in mu o tem izda potrdilo o vpisu.
31. člen
(vloga za vpis v evidenco zbiralcev odpadkov)
(1) Vloga za vpis v evidenco iz prvega odstavka prejšnjega člena se vloži pisno ali elektronsko na obrazcu, objavljenem
na spletnih straneh ministrstva.
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(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o:
1. imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu, dejavnosti in
matični številki vlagatelja,
2. klasifikacijskih številkah odpadkov, ki jih namerava
vlagatelj zbirati,
3. skupni količini odpadkov in skupni količini nevarnih
odpadkov, ki jih namerava prosilec zbirati.
(3) Vlogi iz prejšnjega odstavka morajo biti priloženi:
1. načrt zbiranja odpadkov, v skladu s katerim namerava
vlagatelj ravnati z odpadki,
2. dokazilo o tem, da je oseba iz drugega odstavka prejšnjega člena upravljavec zbirnega centra, in dokazilo o posesti
zbirnega centra, če ni njegov lastnik,
3. dokazila o tem, da razpolaga s sredstvi in opremo iz
3. točke drugega odstavka prejšnjega člena.
(4) Načrt zbiranja odpadkov iz 1. točke prejšnjega odstavka mora biti izdelan v skladu z zahtevami iz te uredbe, zlasti
zahtevami iz 9. člena te uredbe in prvega odstavka 10. člena
te uredbe, vsebovati pa mora podatke o:
1. klasifikacijskih številkah odpadkov, ki jih namerava
vlagatelj zbirati,
2. predvideni skupni količini odpadkov in predvideni skupni količini nevarnih odpadkov, ki jih bo predhodno skladiščil,
3. predvidenem načinu prevzemanja odpadkov od imetnikov odpadkov,
4. sredstvih in opremi, s katerimi bo zagotavljal prevzem
odpadkov,
5. kraju zbirnega centra oziroma zbirnih centrov in njihovi
zmogljivosti glede na največjo mogočo skupno količino odpadkov, ki se lahko hkrati predhodno skladišči,
6. pričakovanih vplivih na okolje in ukrepih za izpolnjevanje zahtev, določenih s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in
energije v okolje ali zbiranje posamezne vrste odpadkov,
7. opis predvidene oddaje zbranih odpadkov v nadaljnje
ravnanje, iz katerega je razvidno upoštevanje hierarhije ravnanja z odpadki,
8. nadzoru nad masnim tokom odpadkov, ki se bodo
zbirali,
9. program izobraževanja o lastnostih nevarnih odpadkov
in ravnanju z njimi za osebe, ki prevzemajo, predhodno razvrščajo in predhodno skladiščijo nevarne odpadke, če gre za
zbiranje nevarnih odpadkov.
(5) Če zbiralec razpolaga z več zbirnimi centri, mora načrt
zbiranja odpadkov vsebovati podatke iz prejšnjega odstavka za
vsak zbirni center posebej.
32. člen
(potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov)
(1) Ministrstvo v potrdilu o vpisu v evidenco zbiralcev
odpadkov določi:
1. klasifikacijske številke odpadkov, ki jih zbiralec lahko
zbira,
2. skupno količino odpadkov in skupno količino nevarnih
odpadkov, ki jih zbiralec lahko hkrati predhodno skladišči v
vsakem zbirnem centru glede na njegovo zmogljivost,
3. kraj oziroma kraje zbirnih centrov, vključno s parcelno
številko ali številko stavbe iz registra nepremičnin.
(2) Ministrstvo v evidenco zbiralcev odpadkov iz prvega
odstavka 30. člena te uredbe poleg z zakonom določenih
podatkov vpiše tudi evidenčno številko zbiralca, datum vpisa
zbiralca v evidenco in klasifikacijske številke odpadkov, ki jih
zbiralec zbira.
(3) Ministrstvo vpis v evidenco iz prejšnjega odstavka
zavrne, če:
1. načrt zbiranja odpadkov iz četrtega odstavka prejšnjega člena ni izdelan v skladu s to uredbo ali je iz njega razvidno,
da ne bo zagotovljeno zbiranje odpadkov v skladu z zahtevami
iz te uredbe, zlasti z zahtevami iz 9. člena in prvega odstavka
10. člena te uredbe,
2. v zvezi z zbiranjem odpadkov niso zagotovljeni ukrepi
za izpolnitev pogojev, določenih s predpisi, ki urejajo emisijo
snovi in energije v okolje ali zbiranje s posamezno vrsto odpadkov, ali
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3. je iz druge dokumentacije, priložene vlogi, razvidno, da
prosilec ne izpolnjuje predpisanih pogojev.
(4) Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo v primerih iz četrtega odstavka 30. člena te uredbe.
33. člen
(sprememba vpisa in izbris iz evidence zbiralcev odpadkov)
(1) Zbiralec iz prvega odstavka 30. člena te uredbe mora
spremembo imena ali naslova oziroma firme ali sedeža prijaviti
ministrstvu z vlogo v 30 dneh od spremembe.
(2) Zbiralec iz prejšnjega odstavka mora na način iz
prejšnjega odstavka prijaviti tudi nameravano spremembo glede vrste odpadkov, ki jih zbira, skupne količine odpadkov ali
skupne količine nevarnih odpadkov, ki jih predhodno skladišči,
ali glede kraja ali zmogljivosti zbirnega centra. Del prijave iz
prejšnjega stavka mora biti spremenjen in dopolnjen načrt iz
četrtega odstavka 31. člena te uredbe.
(3) Ministrstvo izbriše zbiralca iz prvega odstavka tega
člena iz evidence zbiralcev odpadkov, če:
1. zbiralec prijavi namero o prenehanju zbiranja odpadkov,
2. ne izpolnjuje več pogojev iz drugega odstavka 30. člena
te uredbe,
3. ne zagotavlja oddaje odpadkov v obdelavo,
4. je iz zadnjih treh poročil iz 35. člena te uredbe razvidno,
da v zadnjih treh letih ni zbiral odpadkov,
5. ne predloži poročila o zbiranju odpadkov za preteklo
koledarsko leto v skladu s 35. členom te uredbe ali
6. ne izvaja ukrepov, ki mu jih je pristojni inšpekcijski organ odredil zaradi nepravilnega ravnanja z odpadki.
(4) V primerih iz 2., 3. in 6. točke prejšnjega odstavka se
izbris iz evidence zbiralcev odpadkov opravi le na podlagi pravnomočne odločbe pristojnega inšpekcijskega organa.
(5) Izvajalec gospodarske javne službe iz tretjega odstavka 30. člena te uredbe mora v 60 dneh po prenehanju izvajanja
gospodarske javne službe zbiranja odpadkov o tem obvestiti
ministrstvo, ki ga po uradni dolžnosti izbriše iz evidence zbiralcev odpadkov.
34. člen
(zbiranje odpadkov in evidenca o zbiranju odpadkov)
(1) Zbiralec mora načrt zbiranja odpadkov iz četrtega
odstavka 31. člena te uredbe vsako leto pregledati in ustrezno
popraviti ali dopolniti. Zbiralec mora zbirati odpadke v skladu s
svojim načrtom zbiranja odpadkov.
(2) Zbiralec mora voditi evidenco o zbiranju odpadkov, v
kateri so podatki o klasifikacijskih številkah in količinah:
1. zbranih odpadkov in imetnikih odpadkov, od katerih
jih prevzema, ločeno po odpadkih, ki so bili zbiralcu oddani, in
odpadkih, ki so bili zbiralcu prepuščeni,
2. predhodno skladiščenih odpadkov, ločeno po krajih
predhodnega skladiščenja, če razpolaga z več zbirnimi centri,
3. odpadkov, oddanih v nadaljnje ravnanje drugim osebam v RS ali druge države članice EU ali tretje države, in o
osebah, ki jim odda odpadke.
(3) Podatke iz prejšnjega odstavka je treba v evidenco
vnašati tako, da je razvidno časovno zaporedje zbiranja odpadkov in ravnanja z njimi.
(4) Sestavni del evidence iz drugega odstavka tega člena
so veljavni evidenčni listi in listine iz Uredbe 1013/2006/ES.
(5) Zbiralec mora evidenco iz prvega odstavka tega člena za posamezno koledarsko leto hraniti najmanj pet let in
ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na zahtevo omogočiti
vpogled vanjo.
35. člen
(poročilo o zbiranju odpadkov)
(1) Zbiralec mora najpozneje do 31. marca tekočega leta
ministrstvu predložiti poročilo o zbiranju odpadkov za preteklo
koledarsko leto.
(2) Za predložitev poročila iz prejšnjega odstavka mora
zbiralec uporabiti informacijski sistem za ravnanje z odpadki
iz 52. člena te uredbe, kjer sta določeni oblika in vsebina
poročila.
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(3) Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati
podatke o:
1. imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu, dejavnosti in
matični številki zbiralca,
2. kraju predhodnega skladiščenja odpadkov,
3. po klasifikacijskih številkah podatke o količinah:
– zbranih odpadkov, ločeno po odpadkih, ki so bili zbiralcu
oddani, in odpadkih, ki so bili zbiralcu prepuščeni,
– predhodno skladiščenih odpadkov ob koncu poročevalskega obdobja,
– odpadkov, oddanih v nadaljnje ravnanje drugim osebam
v RS in druge države članice EU ali tretje države.
(4) Zbiralec, ki zbrane odpadke predhodno skladišči na
različnih krajih, mora v poročilu iz prejšnjega odstavka podatke o
odpadkih navesti ločeno po kraju predhodnega skladiščenja.
(5) Ministrstvo lahko od zbiralca zahteva dopolnitev poročila,
če ugotovi, da ni izdelano v skladu z zahtevami iz prejšnjega odstavka ali iz njega ni razvidno izpolnjevanje zahtev iz te uredbe.
(6) Če zbiralec ministrstvu zahtevane dopolnitve poročila
ne predloži v roku, ki ga ministrstvo določi v zahtevi iz prejšnjega odstavka, se šteje, da poročila ni predložil, o čemer
ministrstvo obvesti pristojnega inšpektorja.
VII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA OBDELAVE
36. člen
(okoljevarstveno dovoljenje)
(1) Izvajalec obdelave lahko obdeluje odpadke, če ima
okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(2) Okoljevarstveno dovoljenje iz prejšnjega odstavka
se izda na zahtevo pravni osebi ali samostojnemu podjetniku
posamezniku, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. vlagatelj je v RS registriran za izvajanje dejavnosti
obdelave odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo
dejavnosti,
2. vlagatelj je upravljavec naprave ali jo bo gradil, če je ta
za obdelavo odpadkov potrebna,
3. v zvezi z obratovanjem naprave so zagotovljeni ukrepi
za izpolnitev okoljevarstvenih, tehničnih in drugih zahtev iz
predpisov, ki urejajo emisijo snovi in energije v okolje, ravnanje
s posamezno vrsto odpadkov ali posamezen postopek obdelave odpadkov, in
4. predvidena obdelava odpadkov ne ogroža človekovega
zdravja ali povzroča škodljivih vplivov na okolje iz prvega odstavka 10. člena te uredbe.
(3) Vlagatelj, ki bo odpadke, ki jih bo obdeloval, sam
prevzemal pri njihovih imetnikih na podlagi 3. točke prvega
odstavka 21. člena te uredbe, mora za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja iz prvega odstavka tega člena poleg pogojev iz
prejšnjega odstavka izpolnjevati tudi pogoj iz 3. točke drugega
odstavka 30. člena te uredbe.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena vlagatelju za
pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja ni treba izpolnjevati
pogoja iz 1. točke drugega odstavka tega člena, če zahteva
okoljevarstveno dovoljenje za:
1. predelavo samo lastnih nenevarnih odpadkov,
2. postopek priprave odpadkov za ponovno uporabo.
(5) Če se okoljevarstveno dovoljenje iz prvega odstavka
tega člena nanaša na obdelavo odpadkov, za katero ni potrebna naprava, lahko izvajalec obdelave začne obdelovati odpadke z dnem dokončnosti okoljevarstvenega dovoljenja.
(6) Če se okoljevarstveno dovoljenje iz prvega odstavka
tega člena nanaša na obdelavo odpadkov, za katero je naprava
potrebna, lahko izvajalec obdelave začne obdelovati odpadke
z dnem, ki ga za začetek obratovanja naprave določa zakon,
ki ureja varstvo okolja.
37. člen
(vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja)
(1) Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja iz
prvega odstavka prejšnjega člena se vloži pisno ali elektronsko
na obrazcu, objavljenem na spletnih straneh ministrstva.
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(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o:
1. imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu, dejavnosti in
matični številki vlagatelja,
2. klasifikacijskih številkah in količinah odpadkov, ki se
bodo obdelovali,
3. predvidenem postopku in predvideni metodi obdelave,
4. kraju obdelave odpadkov,
5. napravi in njenem obratovanju, zlasti glede vplivov na
okolje, če je ta za obdelavo potrebna,
6. prevzemanju odpadkov pri imetnikih odpadkov, če gre
za primer iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
(3) Vlogi iz prejšnjega odstavka morajo biti priloženi:
1. načrt ravnanja z odpadki,
2. dokazilo o tem, da je vlagatelj upravljavec naprave,
oziroma o posesti naprave, če ni njen lastnik, kadar je naprava
za obdelavo odpadkov potrebna,
3. dokazila, določena s predpisi, ki urejajo emisijo snovi
in energije v okolje, ravnanje s posamezno vrsto odpadkov ali
posamezen postopek obdelave odpadkov, o izpolnjevanju okoljevarstvenih, tehničnih in drugih zahtev iz teh predpisov in
4. dokazila o izpolnjevanju pogoja iz 3. točke drugega
odstavka 30. člena te uredbe, če gre za primer iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
(4) Če bo vlagatelj napravo šele gradil, morajo biti vlogi iz
drugega odstavka tega člena priloženi:
1. načrt ravnanja z odpadki,
2. tehnološki del idejne zasnove, določene kot del projektne dokumentacije v skladu z zakonom, ki ureja graditev
objektov,
3. dokazila, določena s predpisi, ki urejajo emisijo snovi
in energije v okolje, ravnanje s posamezno vrsto odpadkov
ali posamezen postopek obdelave odpadkov, o ukrepih za
izpolnjevanje okoljevarstvenih, tehničnih in drugih zahtev iz
teh predpisov in
4. dokazila o izpolnjevanju pogoja iz 3. točke drugega
odstavka 30. člena te uredbe, če gre za primer iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
38. člen
(načrt ravnanja z odpadki)
(1) Načrt ravnanja z odpadki iz tretjega odstavka prejšnjega člena mora vsebovati podatke o:
1. klasifikacijskih številkah, količinah in izvoru odpadkov,
ki jih vlagatelj namerava obdelovati,
2. predvidenem postopku in predvideni metodi obdelave,
vključno z njunim opisom,
3. pričakovanih vplivih obdelave odpadkov na okolje in
človekovo zdravje z vidika zahtev iz prvega odstavka 10. člena
te uredbe, zlasti glede emisij snovi v zrak, vode ali tla ter emisij
hrupa,
4. pričakovanih emisijah nevarnih snovi v zrak ali vode,
če gre za obdelavo nevarnih odpadkov,
5. ukrepih za izpolnitev okoljevarstvenih, tehničnih in drugih zahtev iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi in energije v
okolje, ravnanje s posamezno vrsto odpadkov ali posamezni
postopek obdelave odpadkov,
6. vrsti in zmogljivosti naprave, če je za obdelavo odpadkov potrebna, številu obratovalnih ur naprave na leto in
uporabljenih tehnologijah,
7. stopnji energetske učinkovitosti naprave, če se vloga iz
prejšnjega člena nanaša na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za sežig ali sosežig odpadkov z energetsko predelavo,
8. načinu skladiščenja odpadkov in zmogljivosti objekta
za skladiščenje odpadkov pred njihovo obdelavo in začasnem
skladiščenju preostankov odpadkov po obdelavi,
9. produktih predelave in možnostih njihove nadaljnje
uporabe,
10. klasifikacijskih številkah in deležih preostankov odpadkov po obdelavi glede na količine vhodnih odpadkov in
nadaljnjem ravnanju z njimi,
11. predvidenem izvajanju obratovalnega monitoringa,
če je ta določen s posebnim predpisom, in morebitnih drugih
oblikah nadzora nad obremenjevanjem okolja,

Stran

13944 /

Št.

103 / 16. 12. 2011

12. predvidenih ukrepih za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po prenehanju obdelave odpadkov,
13. načinu prevzemanja odpadkov od imetnikov odpadkov, če gre za primer iz tretjega odstavka 36. člena te uredbe.
(2) Če namerava vlagatelj izvajati odstranjevanje odpadkov, mora pri pripravi načrta ravnanja z odpadki zagotoviti, da
načrtovano ravnanje z odpadki ni v nasprotju z operativnim
programom varstva okolja iz 11. člena te uredbe.
39. člen
(vsebina okoljevarstvenega dovoljenja)
Ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju iz prvega odstavka 36. člena te uredbe določi:
1. klasifikacijske številke nenevarnih ali nevarnih odpadkov, ki se lahko obdelujejo,
2. skupno količino odpadkov, ki se letno lahko obdelajo,
3. skupno količino nevarnih odpadkov, ki se letno lahko
obdelajo,
4. kraj obdelave odpadkov z navedbo parcelne številke ali
številke stavbe iz registra nepremičnin,
5. postopek in metodo obdelave odpadkov,
6. ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih
vplivov na okolje zaradi obdelave odpadkov,
7. tehnične in druge zahteve za obratovanje naprave,
zlasti ukrepe za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje in
ogrožanja človekovega zdravja v skladu z zahtevami iz prvega
odstavka 10. člena te uredbe, če je za obdelavo odpadkov
potrebna,
8. stopnjo energetske učinkovitosti naprave, če se okoljevarstveno dovoljenje nanaša na sežig ali sosežig odpadkov z
energetsko predelavo,
9. zahteve v zvezi s skladiščenjem odpadkov pred obdelavo in ravnanjem s preostanki odpadkov po obdelavi,
10. obseg in vsebino obratovalnega monitoringa, če je
ta določen s posebnim predpisom, in morebitne druge oblike
nadzora nad obremenjevanjem okolja, če je to potrebno,
11. zahteve v zvezi z ukrepi za preprečevanje škodljivih
vplivov na okolje po prenehanju obdelave odpadkov, če je to
določeno s posebnimi predpisi, in
12. zahteve v zvezi s prevzemanjem odpadkov, če gre za
primer iz tretjega odstavka 36. člena te uredbe.
40. člen
(vpis v evidenco izvajalcev obdelave)
(1) Ministrstvo izvajalca obdelave, ki mu izda okoljevarstveno dovoljenje, po uradni dolžnosti vpiše v evidenco izvajalcev obdelave, ki jo vodi v okviru evidence oseb, ki imajo
okoljevarstveno dovoljenje, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(2) Ministrstvo vpis iz prejšnjega odstavka opravi v primeru iz petega odstavka 36. člena te uredbe z dnem dokončnosti
okoljevarstvenega dovoljenja, v primeru iz šestega odstavka
36. člena te uredbe pa po začetku obratovanja naprave za obdelavo odpadkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(3) V okviru evidence izvajalcev obdelave se ločeno vodijo
osebe, ki izvajajo predelavo lastnih odpadkov.
(4) Ministrstvo v evidenco izvajalcev obdelave iz prvega
odstavka tega člena poleg z zakonom določenih podatkov vpiše tudi evidenčno številko izvajalca obdelave, datum začetka
obdelave odpadkov in datum začetka in konca veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja ter klasifikacijske številke odpadkov,
ki jih obdeluje, in podatke o postopkih obdelave odpadkov.
41. člen
(evidenca o obdelavi odpadkov)
(1) Izvajalec obdelave mora voditi evidenco o obdelavi
odpadkov, ki vsebuje podatke o klasifikacijskih številkah in
količinah:
1. lastnih odpadkov, če jih obdeluje,
2. odpadkov, prevzetih v obdelavo, in njihovih imetnikih
v RS,
3. odpadkov, prevzetih v obdelavo iz drugih držav članic
EU ali tretjih držav,
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4. odpadkov, katerih obdelavo je zavrnil, in njihovih imetnikih,
5. skladiščenih odpadkov,
6. obdelanih odpadkov,
7. produktov obdelave in preostankov odpadkov po obdelavi ter o nadaljnjem ravnanju z njimi,
8. odpadkov, ki jim je prenehal status odpadka v skladu z
8. členom te uredbe.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka je treba v evidenco
vnašati tako, da je razvidno časovno zaporedje obdelave odpadkov in ravnanja z njimi, ločeno po postopkih obdelave.
(3) Sestavni del evidence iz prvega odstavka tega člena
so veljavni evidenčni listi in listine iz Uredbe 1013/2006/ES.
(4) Izvajalec obdelave odpadkov mora evidenco iz prvega odstavka tega člena za posamezno koledarsko leto hraniti
najmanj pet let in ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na
zahtevo omogočiti vpogled vanjo.
42. člen
(poročilo o obdelavi odpadkov)
(1) Izvajalec obdelave mora najpozneje do 31. marca tekočega leta ministrstvu predložiti poročilo o obdelavi odpadkov
za preteklo koledarsko leto.
(2) Za predložitev poročila iz prejšnjega odstavka mora
izvajalec obdelave uporabiti informacijski sistem za ravnanje
z odpadki iz 52. člena te uredbe, kjer sta določeni oblika in
vsebina poročila.
(3) Poročilo mora vsebovati podatke o imenu in naslovu
oziroma firmi in sedežu, dejavnosti in matični številki izvajalca
obdelave ter po klasifikacijskih številkah podatke o količinah:
1. lastnih odpadkov, ki jih sam obdela,
2. odpadkov, prevzetih v obdelavo od imetnikov v RS,
3. uvoženih odpadkov in odpadkov, pridobljenih iz držav
članic EU, prevzetih v obdelavo,
4. skladiščenih odpadkov ob koncu poročevalskega obdobja,
5. obdelanih odpadkov, ki so bili skladiščeni ob koncu
prejšnjega poročevalskega obdobja,
6. obdelanih odpadkov, ločeno glede na postopke obdelave,
7. odpadkov, uporabljenih za prekrivanje odlagališča, če
gre za odstranjevanje odpadkov z odlaganjem,
8. odpadkov, ki jim je prenehal status odpadka v skladu z
8. členom te uredbe.
(4) Ministrstvo lahko od izvajalca obdelave zahteva dopolnitev poročila, če ugotovi, da ni izdelano v skladu z zahtevami iz
drugega in tretjega odstavka tega člena ali iz njega ni razvidno
izpolnjevanje zahtev iz te uredbe.
(5) Če izvajalec obdelave ministrstvu zahtevane dopolnitve ne predloži v roku, ki ga ministrstvo določi v zahtevi iz
prejšnjega odstavka, se šteje, da poročila ni predložil, o čemer
ministrstvo obvesti pristojnega inšpektorja.
VIII. OBVEZNOSTI PREVOZNIKA
43. člen
(vpis v evidenco prevoznikov odpadkov)
(1) Prevoznik lahko prevaža odpadke, če je vpisan v
evidenco prevoznikov odpadkov, ki jo vodi ministrstvo v okviru
evidence oseb, ki imajo potrdilo za opravljanje dejavnosti varstva okolja, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za prevoznika, ki je registriran za prevoz odpadkov v drugi državi
članici EU ali tretji državi, če prevaža odpadke v skladu z
Uredbo 1013/2006/ES.
(3) V evidenco iz prvega odstavka tega člena se na zahtevo vpiše pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki:
1. ima licenco za opravljanje prevozov blaga v cestnem
prometu, pridobljeno v skladu s predpisom, ki ureja prevoz v
cestnem prometu, ali
2. je v RS registriran za opravljanje dejavnosti zbiranja in
odvoza odpadkov ali dejavnosti cestnega tovornega prometa
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v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo dejavnosti, ter razpolaga s sredstvi in opremo za prevoz odpadkov.
(4) Zahteva iz prejšnjega odstavka se vloži pisno ali
elektronsko na obrazcu, objavljenem na spletnih straneh ministrstva, in mora vsebovati podatke o imenu in naslovu oziroma
firmi in sedežu, dejavnosti in matični številki vlagatelja ter o
tem, ali namerava vlagatelj prevažati nenevarne ali nevarne
odpadke.
(5) Če oseba iz 2. točke tretjega odstavka tega člena zahteva vpis v evidenco prevoznikov, mora zahtevi priložiti dokazila
o razpolaganju s sredstvi in opremo za prevoz odpadkov.
(6) Ministrstvo v evidenco prevoznikov odpadkov iz prvega odstavka tega člena poleg z zakonom določenih podatkov
vpiše tudi evidenčno številko prevoznika, datum vpisa prevoznika v evidenco in podatek o tem, ali prevoznik prevaža
nenevarne ali nevarne odpadke.
(7) Ministrstvo prevozniku, ki ga vpiše v evidenco iz prvega odstavka tega člena, izda potrdilo o vpisu.
(8) Ne glede na določbe prvega do sedmega odstavka
tega člena lahko prevoznik, ki je izvajalec gospodarske javne
službe prevoza določenih odpadkov, prevaža te odpadke, ko je
z aktom občine ali vlade določen za izvajalca občinske oziroma
državne gospodarske javne službe za prevoz teh odpadkov.
(9) Izvajalec gospodarske javne službe iz prejšnjega odstavka mora v 30 dneh od začetka prevažanja odpadkov o tem
obvestiti ministrstvo in mu predložiti akt iz prejšnjega odstavka.
Na podlagi tega obvestila ga ministrstvo po uradni dolžnosti
vpiše v evidenco prevoznikov odpadkov iz prvega odstavka
tega člena in mu o tem izda potrdilo.
44. člen
(sprememba vpisa in izbris iz evidence prevoznikov
odpadkov)
(1) Prevoznik mora spremembo imena ali naslova oziroma firme ali sedeža prijaviti ministrstvu z vlogo v 30 dneh od
nastale spremembe.
(2) Prevoznik mora na način iz prejšnjega odstavka prijaviti tudi nameravano spremembo glede tega, ali prevaža
nenevarne ali nevarne odpadke.
(3) Ministrstvo izbriše prevoznika iz evidence prevoznikov
odpadkov, če:
1. prevoznik prijavi namero o prenehanju prevažanja odpadkov,
2. ne izpolnjuje več pogojev iz tretjega odstavka prejšnjega člena,
3. ne izvaja ukrepov, ki mu jih pristojni inšpekcijski organ
odredi zaradi nepravilnega ravnanja z odpadki.
(4) V primeru iz 3. točke prejšnjega odstavka se izbris iz
evidence prevoznikov odpadkov opravi na podlagi pravnomočne odločbe pristojnega inšpekcijskega organa.
(5) Izvajalec gospodarske javne službe iz osmega odstavka prejšnjega člena mora v 60 dneh po prenehanju izvajanja
gospodarske javne službe prevoza odpadkov o tem obvestiti
ministrstvo, ki ga po uradni dolžnosti izbriše iz evidence prevoznikov odpadkov.
45. člen
(zahteve za prevažanje odpadkov)
(1) Prevoznik mora zagotoviti, da prevoz odpadkov poteka v skladu z zahtevami iz prvega odstavka 10. člena te uredbe
in da so odpadki dostavljeni osebi, ki jih prevzame v skladu s
podatki iz evidenčnega lista.
(2) Pri prevozu nevarnih odpadkov mora pošiljko odpadkov spremljati kopija evidenčnega lista iz četrtega odstavka
26. člena te uredbe.
46. člen
(evidenca o prevozih nevarnih odpadkov)
(1) Prevoznik, ki prevaža nevarne odpadke, mora voditi
evidenco o opravljenih prevozih nevarnih odpadkov v obliki
zbirke kopij evidenčnih listov in listin iz Uredbe 1013/2006/ES,
tako da je iz nje razvidno časovno zaporedje opravljenih prevozov nevarnih odpadkov.
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(2) Prevoznik mora evidenco iz prejšnjega odstavka za
posamezno koledarsko leto hraniti najmanj tri leta in ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na zahtevo omogočiti vpogled
vanjo.
IX. OBVEZNOSTI TRGOVCA
47. člen
(vpis v evidenco trgovcev z odpadki)
(1) Trgovec lahko kupuje in prodaja nenevarne odpadke,
če je vpisan v evidenco trgovcev z odpadki, ki jo vodi ministrstvo v okviru evidence oseb, ki imajo potrdilo za opravljanje
dejavnosti varstva okolja, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo
okolja.
(2) V evidenco iz prejšnjega odstavka se na zahtevo
vpiše pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je
v RS registriran za opravljanje dejavnosti trgovine na debelo z
ostanki in odpadki.
(3) Zahteva iz prejšnjega odstavka se vloži pisno ali
elektronsko na obrazcu, objavljenem na spletnih straneh ministrstva, in mora vsebovati podatke o imenu in naslovu oziroma
firmi in sedežu, dejavnosti in matični številki vlagatelja.
(4) Ministrstvo v evidenco trgovcev iz prvega odstavka
tega člena poleg z zakonom določenih podatkov vpiše tudi
evidenčno številko trgovca in datum vpisa trgovca v evidenco.
(5) Ministrstvo trgovcu, ki ga vpiše v evidenco iz prvega
odstavka tega člena, izda potrdilo o vpisu.
48. člen
(sprememba vpisa in izbris iz evidence trgovcev z odpadki)
(1) Trgovec mora spremembo imena ali naslova oziroma
firme ali sedeža prijaviti ministrstvu z vlogo v 30 dneh od nastale spremembe.
(2) Ministrstvo izbriše trgovca iz evidence trgovcev z
odpadki, če:
1. trgovec prijavi namero o prenehanju trgovanja z odpadki,
2. ne izpolnjuje več pogoja iz drugega odstavka prejšnjega člena ali
3. ne izvaja ukrepov, ki mu jih je pristojni inšpekcijski organ odredil zaradi nepravilnega ravnanja z odpadki.
(3) V primeru iz 3. točke prejšnjega odstavka se izbris
iz evidence trgovcev lahko opravi na podlagi pravnomočne
odločbe pristojnega inšpekcijskega organa.
X. OBVEZNOSTI POSREDNIKA
49. člen
(vpis v evidenco posrednikov)
(1) Posrednik lahko ureja obdelavo odpadkov v imenu
tretjih oseb, če je vpisan v evidenco posrednikov, ki jo vodi
ministrstvo v okviru evidence oseb, ki imajo potrdilo za opravljanje dejavnosti varstva okolja, v skladu z zakonom, ki ureja
varstvo okolja.
(2) V evidenco iz prejšnjega odstavka se na zahtevo
vpiše pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
je v RS registriran za opravljanje dejavnosti posredništva ali
poslovnega svetovanja.
(3) Zahteva iz prejšnjega odstavka se vloži pisno ali
elektronsko na obrazcu, objavljenem na spletnih straneh ministrstva, in mora vsebovati podatke o imenu in naslovu oziroma
firmi in sedežu, dejavnosti in matični številki vlagatelja.
(4) Ministrstvo v evidenco posrednikov iz prvega odstavka
tega člena poleg z zakonom določenih podatkov vpiše tudi
evidenčno številko posrednika in datum vpisa posrednika v
evidenco.
(5) Ministrstvo posredniku, ki ga vpiše v evidenco iz prvega odstavka tega člena, izda potrdilo o vpisu.
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50. člen
(sprememba vpisa in izbris iz evidence posrednikov)
(1) Posrednik mora spremembo imena ali naslova oziroma firme ali sedeža prijaviti ministrstvu z vlogo v 30 dneh od
nastale spremembe.
(2) Ministrstvo izbriše posrednika iz evidence posrednikov, če:
1. posrednik prijavi namero o prenehanju opravljanja posredniške dejavnosti na področju odpadkov,
2. ne izpolnjuje več pogoja iz drugega odstavka prejšnjega člena ali
3. ne izvaja ukrepov, ki mu jih je pristojni inšpekcijski organ odredil zaradi nepravilnega ravnanja z odpadki.
(3) V primeru iz 3. točke prejšnjega odstavka se izbris iz
evidence posrednikov opravi na podlagi pravnomočne odločbe
pristojnega inšpekcijskega organa.
51. člen
(evidenca o posredovanju pri zagotavljanju obdelave
nevarnih odpadkov)
(1) Posrednik, ki posreduje pri zagotavljanju obdelave
nevarnih odpadkov, mora voditi evidenco v obliki zbirke kopij
veljavnih evidenčnih listov in listin iz Uredbe 1013/2006/ES za
odpadke, za katere je posredoval pri zagotavljanju obdelave,
tako da je iz nje razvidno časovno zaporedje opravljenega
posredovanja.
(2) Posrednik mora evidenco iz prejšnjega odstavka za
posamezno koledarsko leto hraniti najmanj tri leta in ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na zahtevo omogočiti vpogled
vanjo.
XI. INFORMACIJSKI SISTEM O RAVNANJU Z ODPADKI
52. člen
(informacijski sistem o ravnanju z odpadki)
(1) Za elektronsko podporo pri spremljanju pošiljk odpadkov z evidenčnimi listi v skladu s 25. členom te uredbe in pri
letnem poročanju v skladu z 29., 35. in 42. členom te uredbe,
ministrstvo vodi in vzdržuje informacijski sistem o ravnanju z
odpadki (v nadaljnjem besedilu: informacijski sistem).
(2) Informacijski sistem vsebuje za posameznega povzročitelja odpadkov, zbiralca ali izvajalca obdelave podatke:
1. iz evidenčnih listov, izpolnjenih v skladu s 25. členom te
uredbe, o pošiljkah odpadkov in njihovem premeščanju,
2. iz letnih poročil, poslanih v skladu z 29., 35. in
42. členom te uredbe, o odpadkih in ravnanju z njimi,
3. o vrsti, kraju in zmogljivosti naprav, v katerih se predhodno skladiščijo, skladiščijo ali obdelujejo odpadki.
(3) Dostop do podatkov v informacijskem sistemu imajo ministrstvo, izvirni povzročitelji odpadkov in drugi imetniki
odpadkov, zbiralci ter izvajalci obdelave iz prvega odstavka
21. člena te uredbe, za potrebe statistike in priprave statističnih
poročil v skladu z zakonom, ki ureja statistiko, pa tudi organ,
pristojen za statistiko.
(4) Podatke iz informacijskega sistema ministrstvo uporablja za kontinuirano spremljanje nastajanja, zbiranja, prevažanja in obdelave odpadkov, zlasti z vidika doseganja ciljev iz
18. člena te uredbe, za nadzor nad ravnanjem z odpadki po tej
uredbi in za izpolnjevanje poročevalskih obveznosti v skladu s
55. členom te uredbe.
53. člen
(vnos podatkov v informacijski sistem)
(1) Podatki iz 1. točke drugega odstavka prejšnjega člena
se v informacijski sistem za pošiljko odpadkov vnašajo v skladu
z določbami 25. in 26. člena te uredbe.
(2) Podatke iz 2. točke drugega odstavka prejšnjega
člena v informacijski sistem vnašajo zavezanci za poročanje
iz 29., 35. ali 42. člena te uredbe. Za zavezance za poročanje
iz 29. člena te uredbe, ki nimajo dostopa do informacijskega
sistema, podatke iz prejšnjega stavka vnese ministrstvo.

Uradni list Republike Slovenije
(3) Podatke iz 3. točke drugega odstavka prejšnjega člena
v informacijski sistem vnese ministrstvo na podlagi izdanih potrdil o vpisu iz drugega odstavka 30. člena te uredbe ter izdanih
okoljevarstvenih dovoljenj iz drugega odstavka 36. člena te
uredbe.
54. člen
(uporaba elektronske podpore)
(1) Za uporabo elektronske podpore iz prvega odstavka
52. člena te uredbe morajo biti izvirni povzročitelji odpadkov
in drugi imetniki odpadkov, zbiralci ter izvajalci obdelave iz
prvega odstavka 21. člena te uredbe registrirani kot uporabniki
informacijskega sistema.
(2) Za registracijo iz prejšnjega odstavka mora oseba iz
prejšnjega odstavka imeti kvalificirano digitalno potrdilo v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko poslovanje.
(3) Ministrstvo registrira zbiralca kot uporabnika informacijskega sistema ob vpisu v evidenco iz prvega odstavka
30. člena te uredbe, izvajalca obdelave pa ob vpisu v evidenco
iz prvega odstavka 40. člena te uredbe.
(4) Ministrstvo registrira izvirnega povzročitelja odpadkov
ali drugega imetnika odpadkov iz prvega odstavka tega člena
kot uporabnika informacijskega sistema, če ta to želi, na podlagi njegove prijave.
XII. POROČANJE KOMISIJI
55. člen
(poročanje Komisiji)
Ministrstvo o ravnanju z odpadki poroča Komisiji v skladu
z Direktivo 2008/98/ES.
XIII. NADZOR
56. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,
pristojni za varstvo okolja, nad izvajanjem 7. člena te uredbe
pa tudi inšpektorji, pristojni za trg, in inšpektorji, pristojni za
kemikalije.
XIV. KAZENSKE DOLOČBE
57. člen
(težji prekrški za imetnika odpadkov)
(1) Z globo od 10.000 do 30.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, ki je po določbah te uredbe imetnik
odpadkov, če:
1. ravna z odpadkom, ki je uvrščen kot nevarni odpadek,
kot z nenevarnim odpadkov (peti odstavek 4. člena),
2. pusti odpadke v naravnem okolju, jih odvrže ali z njimi
nenadzorovano ravna (prvi odstavek 17. člena),
3. ne zagotovi obdelave odpadkov v skladu s prvim, drugim ali tretjim odstavkom 21. člena,
4. proda trgovcu nevarne odpadke v nasprotju z drugim
odstavkom 21. člena,
5. meša nevarne odpadke z nevarnimi odpadki, ki imajo
drugačne fizikalne, kemične ali nevarne lastnosti, ali z drugimi
odpadki, snovmi ali materiali, vključno z redčenjem nevarnih
snovi (prvi odstavek 23. člena).
(2) Z globo od 6.000 do 20.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik, ki je po določbah te uredbe imetnik odpadkov.
(3) Z globo od 2.000 do 5.000 eurov se za prekršek iz
2. točke prvega odstavka tega člena kaznuje tudi fizična oseba,
ki je po določbah te uredbe imetnik odpadkov.
(4) Z globo od 2.000 do 4.100 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
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58. člen
(lažji prekrški za imetnika odpadkov)
(1) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki je po določbah te uredbe imetnik
odpadkov, če:
1. ne zbira ločeno odpadnega papirja, kovin, plastike ali
stekla (prvi odstavek 18. člena);
2. ne zagotovi, da se izpolni evidenčni list za pošiljko odpadkov na predpisan način (prvi odstavek 25. člena ter drugi
in tretji odstavek 26. člena).
(2) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik, ki je po določbah te uredbe imetnik odpadkov.
(3) Z globo od 1.000 do 2.500 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
59. člen
(težji prekrški za povzročitelja odpadkov)
(1) Z globo od 10.000 do 30.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki je po določbah te uredbe povzročitelj
odpadkov, če:
1. redči ali meša odpadke zaradi uvrstitve nevarnega
odpadka med nenevarne (drugi odstavek 5. člena),
2. uvrsti odpadek kot nenevaren odpadek, čeprav je iz
podatkov o sestavi odpadka ali na podlagi njegove analize s
preizkusnimi metodami razvidno, da ima eno ali več lastnosti
iz Priloge 1 te uredbe (tretji odstavek 5. člena),
3. ravna z odpadkom v nasprotju s prvim odstavkom
6. člena,
4. ravna z ostankom proizvodnje kot s stranskim proizvodom in ne kot z odpadkom, čeprav niso izpolnjeni pogoji iz
prvega odstavka 7. člena,
5. začasno skladišči odpadke v nasprotju s prvim, drugim
ali tretjim odstavkom 22. člena,
6. nima načrta gospodarjenja z odpadki, izdelanega na
predpisan način in za predpisano obdobje (prvi, tretji in šesti
odstavek 27. člena),
7. ne vodi evidence o nastajanju odpadkov in ravnanju
z njimi na predpisan način (prvi, drugi, tretji in četrti odstavek
28. člena),
8. ne hrani evidence o nastajanju odpadkov in ravnanju
z njimi za posamezno koledarsko leto najmanj pet let (peti
odstavek 28. člena),
9. ne poroča o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi na
predpisan način (prvi, tretji in peti odstavek 29. člena).
(2) Z globo od 6.000 do 20.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik, ki je po določbah te uredbe povzročitelj odpadkov.
(3) Z globo od 2.000 do 4.100 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
60. člen
(lažji prekrški za povzročitelja odpadkov)
(1) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je po določbah te uredbe povzročitelj
odpadkov, če:
1. ne obvesti nemudoma pisno ministrstva o ugotovitvi, da
ima odpadek, ki ga je v skladu s seznamom odpadkov mogoče
uvrstiti samo med nenevarne odpadke, eno ali več lastnosti iz
Priloge 1 te uredbe (prvi odstavek 6. člena),
2. ne obvesti nemudoma pisno ministrstva o ugotovitvi,
da odpadek, ki ga je v skladu s seznamom odpadkov mogoče
uvrstiti samo med nevarne odpadke, nima nobene lastnosti iz
Priloge 1 te uredbe (drugi odstavek 6. člena),
3. začasno skladišči odpadke, ki niso pakirani in označeni
v skladu s prvim odstavkom 24. člena,
4. začasno skladišči nevarne odpadke, ki niso opremljeni
z oznako v skladu z drugim odstavkom 24. člena,
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5. ne predloži kopije načrta gospodarjenja z odpadki ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo (sedmi
odstavek 27. člena),
6. ne omogoči ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju vpogleda v evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi na
zahtevo (peti odstavek 28. člena).
(2) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik, ki je po določbah te uredbe povzročitelj odpadkov.
(3) Z globo od 1.000 do 2.500 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
61. člen
(težji prekrški za zbiralca)
(1) Z globo od 10.000 do 30.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je po določbah te uredbe zbiralec, če:
1. predhodno skladišči odpadke v nasprotju z drugim ali
tretjim odstavkom 22. člena,
2. ne prijavi nameravane spremembe pri zbiranju odpadkov ministrstvu na predpisan način (drugi odstavek
33. člena),
3. ne zbira odpadkov v skladu z načrtom zbiranja odpadkov (prvi odstavek 34. člena),
4. ne vodi evidence o zbiranju odpadkov na predpisan
način (drugi, tretji in četrti odstavek 34. člena),
5. ne hrani evidence o zbiranju odpadkov za posamezno
koledarsko leto najmanj pet let (peti odstavek 34. člena),
6. ne poroča o zbiranju odpadkov na predpisan način
(prvi, tretji in četrti odstavek 35. člena).
(2) Z globo od 6.000 do 20.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik, ki je po določbah te uredbe zbiralec.
(3) Z globo od 2.000 do 4.100 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
62. člen
(lažji prekrški za zbiralca)
(1) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je po določbah te uredbe zbiralec, če:
1. predhodno skladišči odpadke, ki niso pakirani in označeni v skladu s prvim odstavkom 24. člena,
2. predhodno skladišči nevarne odpadke, ki niso opremljeni z oznako v skladu z drugim odstavkom 24. člena,
3. kot izvajalec gospodarske javne službe zbiranja odpadkov ne obvesti ministrstva o začetku zbiranja odpadkov na
predpisan način (četrti odstavek 30. člena),
4. ne prijavi spremembe imena ali naslova oziroma firme
ali sedeža na predpisan način (prvi odstavek 33. člena),
5. kot izvajalec gospodarske javne službe zbiranja odpadkov ne obvesti ministrstva o prenehanju izvajanja te javne
službe na predpisan način (peti odstavek 33. člena),
6. ne omogoči ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju vpogleda v evidenco o zbiranju odpadkov na zahtevo (peti odstavek 34. člena),
7. ne prilagodi načrta zbiranja odpadkov v roku in na način
iz četrtega odstavka 74. člena,
8. kot izvajalec gospodarske javne službe zbiranja odpadkov, ki na dan uveljavitve te uredbe izvaja to javno službo, o
tem ne obvestiti ministrstva in mu ne predložiti akta iz tretjega
odstavka 30. člena te uredbe v predpisanem roku (prvi odstavek 75. člena).
(2) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik, ki je po določbah te uredbe zbiralec.
(3) Z globo od 1.000 do 2.500 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
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63. člen
(težji prekrški za izvajalca obdelave)
(1) Z globo od 10.000 do 30.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki je po določbah te uredbe izvajalec
obdelave, če:
1. skladišči odpadke v nasprotju s četrtim odstavkom
22. člena,
2. začne obdelovati odpadke prej kot je določeno v petem
ali šestem odstavku 36. člena,
3. obdeluje odpadke v nasprotju z okoljevarstvenim dovoljenjem (prvi odstavek 39. člena),
4. ne vodi evidence o obdelavi odpadkov na predpisan
način (prvi, drugi in tretji odstavek 41. člena),
5. ne hrani evidence o obdelavi odpadkov za posamezno
koledarsko leto najmanj pet let (četrti odstavek 41. člena),
6. ne poroča o obdelavi odpadkov na predpisan način
(prvi in tretji odstavek 42. člena).
(2) Z globo od 6.000 do 20.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik, ki je po določbah te uredbe izvajalec obdelave.
(3) Z globo od 2.000 do 4.100 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
64. člen
(lažji prekrški za izvajalca obdelave)
(1) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki je po določbah te uredbe izvajalec
obdelave, če:
1. skladišči odpadke, ki niso pakirani in označeni v skladu
s prvim odstavkom 24. člena,
2. skladišči nevarne odpadke, ki niso opremljeni z oznako
v skladu z drugim odstavkom 24. člena,
3. ne omogoči ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na
zahtevo vpogleda v evidenco o obdelavi odpadkov (četrti odstavek 41. člena).
(2) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik, ki je po določbah te uredbe izvajalec obdelave.
(3) Z globo od 1.000 do 2.500 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
65. člen
(prekrški za prevoznika)
(1) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je po določbah te uredbe prevoznik, če:
1. prevaža odpadke, ki niso označeni na predpisan način
(tretji odstavek 24. člena),
2. kot izvajalec gospodarske javne službe prevoza določenih odpadkov ne obvesti ministrstva o začetku prevažanja
odpadkov na predpisan način (deveti odstavek 43. člena),
3. ne prijavi spremembe imena ali naslova oziroma firme
ali sedeža ministrstvu ali nameravane spremembe glede tega,
da prevaža nenevarne ali nevarne odpadke na predpisan način
(prvi in drugi odstavek 44. člena),
4. kot izvajalec gospodarske javne službe prevoza določenih odpadkov ne obvesti ministrstva o prenehanju izvajanja
te javne službe na predpisan način (peti odstavek 44. člena),
5. ne zagotovi, da prevoz odpadkov poteka v skladu z
zahtevami iz prvega odstavka 10. člena te uredbe (prvi odstavek 45. člena),
6. ne zagotovi, da so odpadki dostavljeni v skladu s podatki iz evidenčnega lista (prvi odstavek 45. člena),
7. ne vodi evidence o opravljenih prevozih nevarnih odpadkov na predpisan način (prvi odstavek 46. člena),
8. ne hrani evidence o opravljenih prevozih nevarnih odpadkov za posamezno koledarsko leto najmanj tri leta (drugi
odstavek 46. člena),
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9. ne omogoči ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na
zahtevo vpogleda v evidenco o opravljenih prevozih odpadkov
(drugi odstavek 46. člena),
10. kot izvajalec gospodarske javne službe prevoza določenih odpadkov, ki na dan uveljavitve te uredbe izvaja to javno
službo, o tem ne obvestiti ministrstva in mu ne predložiti akta
iz devetega odstavka 43. člena te uredbe v predpisanem roku
(drugi odstavek 75. člena).
(2) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik, ki je po določbah te uredbe prevoznik.
(3) Z globo od 1.000 do 2.500 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
66. člen
(prekrški za trgovca)
(1) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je po določbah te uredbe trgovec, če:
1. od izvirnega povzročitelja odpadkov ali drugega
imetnika odpadkov kupi nevarne odpadke (drugi odstavek
21. člena),
2. ne prijavi spremembe imena ali naslova oziroma firme ali sedeža ministrstvu na predpisan način (prvi odstavek
48. člena).
(2) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik, ki je po določbah te uredbe trgovec.
(3) Z globo od 1.000 do 2.500 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
67. člen
(prekrški za posrednika)
(1) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je po določbah te uredbe posrednik, če:
1. ne prijavi spremembe imena ali naslova oziroma firme ali sedeža ministrstvu na predpisan način (prvi odstavek
50. člena),
2. ne vodi evidence o posredovanju pri zagotavljanju obdelave nevarnih odpadkov na predpisan način (prvi odstavek
51. člena),
3. ne hrani evidence o posredovanju pri zagotavljanju
obdelave odpadkov za posamezno koledarsko leto najmanj tri
leta (drugi odstavek 51. člena),
4. ne omogoči ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na
zahtevo vpogleda v evidenco o posredovanju pri zagotavljanju
obdelave odpadkov (drugi odstavek 51. člena).
(2) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik, ki je po določbah te uredbe posrednik.
(3) Z globo od 1.000 do 2.500 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
68. člen
(program preprečevanja odpadkov)
Vlada sprejme prvi program preprečevanja nastajanja
odpadkov iz 15. člena te uredbe najpozneje do 12. decembra
2013.
69. člen
(izpolnjevanje evidenčnih listov)
(1) Do vzpostavitve informacijskega sistema iz 52. člena
te uredbe se za izpolnjevanje evidenčnih listov iz 26. člena te
uredbe uporablja obrazec, ki je objavljen na spletnih straneh
ministrstva.
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(2) Evidenčni list na obrazcu iz prejšnjega odstavka je
veljaven, ko ga podpišeta izvirni povzročitelj ali drug imetnik
odpadkov in zbiralec ali izvajalec obdelave.
70. člen
(načrti gospodarjenja z odpadki)
Načrti gospodarjenja z odpadki, izdelani pred uveljavitvijo
te uredbe na podlagi Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list
RS, št. 34/08), veljajo kot načrti ravnanja z odpadki v skladu s
to uredbo do konca obdobja, za katero so bili izdelani.
71. člen
(vodenje evidence o odpadkih)
Povzročitelji odpadkov iz 28. člena te uredbe, zbiralci iz
34. člena te uredbe in izvajalci obdelave iz 41. člena te uredbe
morajo vodenje evidence o ravnanju z odpadki, ki jo vodijo na
podlagi Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08),
prilagoditi zahtevam iz te uredbe najpozneje v treh mesecih po
uveljavitvi te uredbe.
72. člen
(poročanje o odpadkih)
(1) Povzročitelji odpadkov morajo poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi iz 29. člena te uredbe prvič predložiti
ministrstvu za leto 2012.
(2) Zbiralci morajo poročilo o zbiranju odpadkov iz
35. člena te uredbe prvič predložiti ministrstvu za leto 2012.
(3) Izvajalci obdelave morajo poročilo o obdelavi odpadkov iz 42. člena te uredbe prvič predložiti ministrstvu za leto
2012.
(4) Do vzpostavitve informacijskega sistema iz 52. člena
te uredbe povzročitelji odpadkov iz 29. člena te uredbe, zbiralci
iz 35. člena te uredbe in izvajalci obdelave iz 42. člena te uredbe posredujejo poročilo pisno ali elektronsko na obrazcu, ki je
objavljen na spletnih straneh ministrstva in organa, pristojnega
za statistiko.
73. člen
(vzpostavitev informacijskega sistema)
(1) Ministrstvo vzpostavi informacijski sistem iz 52. člena
te uredbe 1. januarja 2013.
(2) Ministrstvo najpozneje do 30. junija 2012 pozove
zbiralce, vpisane v evidenco iz prvega odstavka 30. člena te
uredbe, in izvajalce obdelave, vpisane v evidenco iz prvega odstavka 40. člena te uredbe, ki bodo po 1. januarju 2013 v skladu
s to uredbo zbirali oziroma obdelovali odpadke, da si pridobijo
kvalificirano digitalno potrdilo in se registrirajo kot uporabniki
informacijskega sistema v skladu s 54. členom te uredbe.
(3) Ministrstvo začne registrirati obstoječe izvirne povzročitelje odpadkov in druge imetnike odpadkov, ki želijo biti uporabniki informacijskega sistema v skladu s četrtim odstavkom
53. člena te uredbe, po 1. januarju 2013.
74. člen
(veljavnost obstoječih dovoljenj in potrdil)
(1) Okoljevarstvena dovoljenja iz 20. člena Uredbe o
ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08), izdana pred
uveljavitvijo te uredbe, veljajo kot okoljevarstvena dovoljenja v
skladu s to uredbo do izteka njihove veljavnosti.
(2) Potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev, potrdila o vpisu v
evidenco prevoznikov in potrdila o vpisu v evidenco trgovcev in
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posrednikov, izdana na podlagi Pravilnika o ravnanju z odpadki
(Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 41/04 – ZVO-1
in 34/08), veljajo kot potrdila o vpisu v evidenco prevoznikov,
potrdila o vpisu v evidenco trgovcev z odpadki ali potrdila o
vpisu v evidenco posrednikov v skladu s to uredbo do izteka
njihove veljavnosti.
(3) Potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev, potrdila o vpisu
v evidenco prevoznikov in potrdila o vpisu v evidenco trgovcev
in posrednikov, izdana pred uveljavitvijo te uredbe na podlagi
Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08), ostanejo v veljavi.
(4) Zbiralci, ki imajo potrdilo iz drugega ali tretjega odstavka tega člena, morajo svoj načrt zbiranja odpadkov prilagoditi
zahtevam iz četrtega odstavka 31. člena te uredbe najpozneje
v šestih mesecih po uveljavitvi te uredbe.
75. člen
(vpis obstoječih izvajalcev gospodarske javne službe
v evidence)
(1) Obstoječi izvajalec gospodarske javne službe iz tretjega odstavka 30. člena te uredbe, ki na dan uveljavitve te uredbe
izvaja to javno službo, mora najpozneje do 1. maja 2012 o tem
obvestiti ministrstvo in mu predložiti akt iz tretjega odstavka
30. člena te uredbe.
(2) Obstoječi izvajalec gospodarske javne službe iz devetega odstavka 43. člena te uredbe, ki na dan uveljavitve te
uredbe izvaja to javno službo, mora najpozneje do 1. maja
2012 o tem obvestiti ministrstvo in mu predložiti akt iz devetega
odstavka 43. člena te uredbe.
76. člen
(začeti postopki)
Postopki za pridobitev potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov iz 16. člena Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni
list RS, št. 34/08), okoljevarstvenega dovoljenja iz 20. člena
Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08) ter
postopki za vpis v evidenco prevoznikov odpadkov iz 24. člena
Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08) in za
vpis v evidenco trgovcev in posrednikov iz 27. člena Uredbe o
ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08), ki so bili začeti
pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu s to uredbo.
77. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba
o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08).
78. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-63/2011
Ljubljana, dne 15. decembra 2011
EVA 2010-2511-0006
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
Priloga

Lastnost
eksplozivno

oksidativno

lahko vnetljivo

vnetljivo

dražilno

H2

H3-A

H3-B

H4

Stran 1 od 1

Odpadek je vnetljiv, þe je v tekoþem stanju in je njegova temperatura
vnetišþa nižja ali enaka 55 ºC.
Odpadek je dražilen, þe po predpisih o kemikalijah vsebuje:
 eno ali veþ dražilnih snovi z oznako R41 v skupni koncentraciji  10 %,
 eno ali veþ dražilnih snovi z oznakami R36, R37, R38 v skupni
koncentraciji  20 %.

 v tekoþem agregatnem stanju in je njegova temperatura vnetišþa nižja
od 21 ºC,
 uvršþen v razred 2 nevarnih snovi in znotraj tega razreda oznaþen s
þrkami F, TF ali TCF,
 uvršþen v razred nevarnega blaga 4.1,
 uvršþen v razred nevarnega blaga 4.2,
 uvršþen v razred nevarnega blaga 4.3.
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snovi in pripravki, ki v stiku z vodo ali vlažnim
zrakom razvijejo lahko vnetljive pline v nevarnih
koliþinah
tekoþe snovi in pripravki, ki imajo temperaturo
plamenišþa med 21 ºC in 55 ºC
nekorozivne snovi in pripravki, ki ob trenutnem,
podaljšanem ali ponavljajoþem se stiku s kožo
ali sluznico povzroþijo vnetje

plinaste snovi in pripravki, ki so na zraku pri
normalnem tlaku vnetljivi, ali

trdne snovi in pripravki, ki se ob krajšem stiku z
virom vžiga hitro vnamejo in po odstranitvi tega
vira še naprej gorijo ali se porabljajo, ali

snovi in pripravki, ki se lahko ob stiku z zrakom
pri sobni temperaturi brez dodajanja energije
moþno segrejejo in vnamejo, ali

Naþin doloþanja lastnosti
Odpadek je eksploziven, þe je uvršþen v 1. razred nevarnega blaga po
predpisih, ki urejajo prevoz nevarnega blaga po zraku, morju, cesti,
železnici ali celinskih plovnih poteh.
Odpadek je oksidativen, þe je po predpisih, ki urejajo prevoz nevarnega
blaga po zraku, morju, cesti, železnici ali celinskih plovnih poteh, uvršþen
v:
 razred nevarnega blaga 5.1,
 razred nevarnega blaga 5.2.
Odpadek je lahko vnetljiv, þe je po predpisih, ki urejajo prevoz nevarnega
blaga po zraku, morju, cesti, železnici ali celinskih plovnih poteh:

Št.

tekoþe snovi in pripravki, ki imajo temperaturo
plamenišþa pod 21 ºC (vkljuþno z zelo lahko
vnetljivimi tekoþinami), ali

Opis lastnosti
snovi in pripravki, ki lahko ob izpostavljenosti
plamenu eksplodirajo ali so obþutljivejši za
udarce ali trenje kakor dinitrobenzen
snovi in pripravki, ki ob stiku z drugimi snovmi,
zlasti vnetljivimi, burno eksotermno reagirajo

13950 /

H1

LASTNOSTI, ZARADI KATERIH SE ODPADKI UVRŠýAJO MED NEVARNE ODPADKE

PRILOGA 1

Stran

Uradni list Republike Slovenije

strupeno

rakotvorno

jedko

infektivno

strupeno za
razmnoževanje

mutageno

H6

H7

H8

H9

H10

H11

odpadki, ki ob stiku z vodo, zrakom ali kislino
sprošþajo strupene ali zelo strupene pline

snovi in pripravki, ki lahko pri vdihavanju ali
zaužitju ali prodiranju skozi kožo povzroþijo
dedne genske okvare ali poveþajo pogostost
njihovega nastanka

snovi in pripravki, ki vsebujejo za življenje
sposobne mikroorganizme ali njihove toksine, za
katere je znano ali zanesljivo, da pri þloveku ali
drugih živih organizmih povzroþajo bolezni
snovi in pripravki, ki lahko pri vdihavanju ali
zaužitju ali prodiranju skozi kožo povzroþijo
nededne prirojene okvare ali poveþajo pogostost
njihovega nastanka

snovi in pripravki, ki lahko pri vdihavanju ali
zaužitju ali prodiranju skozi kožo pomenijo
omejeno tveganje za zdravje
snovi in pripravki (vkljuþno z zelo strupenimi
snovmi in pripravki), ki lahko pri vdihavanju ali
zaužitju ali prodiranju skozi kožo pomenijo
resno, akutno ali kroniþno tveganje za zdravje in
povzroþijo celo smrt
snovi in pripravki, ki lahko pri vdihavanju ali
zaužitju ali prodiranju skozi kožo povzroþijo raka
ali poveþajo pogostost njegovega nastanka
snovi in pripravki, ki lahko ob stiku uniþijo živo
tkivo
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Stran 2 od 2

Odpadek sprošþa strupene pline ob stiku z vodo, zrakom ali kislino, þe
vsebnost prostega sulfida presega 10.000 mg/kg suhe snovi, vsebnost
prostega cianida pa 1.000 mg/kg suhe snovi.

Odpadek je mutagen, þe po predpisih o kemikalijah vsebuje:
 eno ali veþ mutagenih snovi, uvršþenih v prvo ali drugo kategorijo
snovi z oznako R46, v skupni koncentraciji  0,1 %,
 eno ali veþ mutagenih snovi, uvršþenih v tretjo kategorijo snovi z
oznako R40, v skupni koncentraciji  1 %.

Odpadek je strupen za reprodukcijo, þe po predpisih o kemikalijah
vsebuje:
 eno ali veþ snovi, ki so strupene za reprodukcijo in so uvršþene v
prvo ali drugo kategorijo snovi z oznako R60, R61, v skupni
koncentraciji  0,5%,
 eno ali veþ snovi, ki so strupene za reprodukcijo in so uvršþene v
tretjo kategorijo snovi z oznako R62, R63, v skupni koncentraciji  5
%.

Odpadek je infektiven, þe vsebuje:
 za þlovekovo zdravje nevarne klice,
 kužni material živalskega izvora.

Odpadek je rakotvoren, þe po predpisih o kemikalijah vsebuje eno ali veþ
rakotvornih snovi, uvršþenih v prvo ali drugo kategorijo v skupni
koncentraciji  0,1 %.
Odpadek je jedek, þe po predpisih o kemikalijah vsebuje:
 eno ali veþ jedkih snovi z oznako R35 v skupni koncentraciji  1 %,
 eno ali veþ jedkih snovi z oznako R34 v skupni koncentraciji  5 %.

Odpadek je strupen, þe po predpisih o kemikalijah vsebuje:
 eno ali veþ zelo strupenih snovi v skupni koncentraciji  0,1 %,
 eno ali veþ strupenih snovi v skupni koncentraciji  3 %.

Odpadek je škodljiv za þlovekovo zdravje, þe po predpisih o kemikalijah
vsebuje eno ali veþ zdravju škodljivih snovi v skupni koncentraciji  25 %.

Št.

H12

škodljivo

H5
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ekotoksiþno

H14

(

ýe so na voljo preizkusne metode.

Za utrjene odpadke, ki vsebujejo težko topne sulfide, je mejna
vrednost 3.000 mg/kg suhe snovi.
Ne velja za zastekljene odpadke.
Ne velja za obstojne zlitine.
TE po predpisu, ki ureja emisijo snovi v zrak iz sežigalnic in pri
sosežigu odpadkov.
Ne velja za asfalt in bitumen.

20 mg/kg suhe snovi1
5.000 mg/kg suhe snovi
10.000 mg/kg suhe snovi
5.000 mg/kg suhe snovi
100 mg/kg suhe snovi
100 mg/kg suhe snovi
10.000 ng TE/kg suhe snovi4
1.000 mg/kg suhe snovi
20.000 mg/kg suhe snovi5
500 mg/kg suhe snovi
10.000 mg/kg suhe snovi

sušilni ostanek 10.000 mg/l1
vrednost pH
6–132

Stran 3 od 3

Odpadek ima lastnost H15, þe vrednosti parametrov izlužka ali pri
tekoþih odpadkih vsebnosti v odpadku presegajo te vrednosti:

5

4

3

2

1

živo srebro
arzen2, 3
svinec2, 3
kadmij2, 3
PAO
PCB
PCDD/PCDF
POX
celotni ogljikovodiki
BTX
fenoli

Odpadek ima lastnost H15, þe vrednosti parametrov odpadka
presegajo te vrednosti:
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2.

1.

Odpadek je ekotoksiþen, þe po predpisih, ki urejajo prevoz nevarnega
blaga po zraku, morju, cesti, železnici ali celinskih plovnih poteh, vsebuje:
 ozonu škodljive snovi ali
 blago, ki je uvršþeno v razred 9 in uvršþeno v št. ZN 3077 in 3082.

Št.

odpadki, ki lahko po odstranitvi kakor koli tvorijo
drugo snov, na primer izlužek, ki ima katero koli
zgoraj navedeno lastnost

snovi in pripravki, ki lahko pri vdihavanju ali
prodiranju skozi kožo sprožijo reakcijo
preobþutljivosti, zaradi katere se pri nadaljnji
izpostavljenosti snovi ali pripravku pojavijo
znaþilni škodljivi uþinki
odpadki, ki pomenijo ali lahko pomenijo
takojšnje ali poznejše tveganje za eno ali veþ
sestavin okolja

13952 /

H15

povzroþa
preobþutljivost

H13 (

Stran
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Opombe:

4

3

2

Stran 4 od 4

Vrednost za tekoþe odpadke je 30.000 mg/l.
Vrednost za tekoþe odpadke je 2–11.5.
Za tla, ki so onesnažena z oljem, in odpadke pri pridobivanju
nafte je vrednost v izlužku 5 mg/l.
Centrifugiran izlužek.

30 mg/l
20 mg/l
2 mg/l
20 mg/l
50 mg/l
3, 4
100 mg/l
0,05 mg/l4
10 mg/l
100 mg/l

5 mg/l
5 mg/l
10 mg/l
50 mg/l
0,5 mg/l
100 mg/l
100 mg/l
0,5 mg/l
10 mg/l
100 mg/l
50 mg/l
2 mg/l
50 mg/l
5 mg/l
5 mg/l
10 mg/l
2 mg/l
20 mg/l
0,05 mg/l

Št.

1

antimon
arzen
baker
barij
berilij
bor
cink
kadmij
kobalt
kositer
celotni krom
krom – šestvalentni
nikelj
vsota selena in telurja
srebro
svinec
talij
vanadij
živo srebro
amonijev dušik 1.000 mg/l
nitritni dušik
celotni cianid
cianid – prosti
sulfid
fluorid
celotni ogljikovodiki
PAO
AOX
fenoli
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Kadar je to ustrezno, se uporabljajo mejne vrednosti iz Prilog II in III k Direktivi 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o
približevanju zakonov in drugih predpisov držav þlanic v zvezi z razvršþanjem, pakiranjem in oznaþevanjem nevarnih pripravkov (UL L 200, 30. 7. 1999, str. 1),
kot to doloþa predpis, ki ureja razvršþanje, pakiranje in oznaþevanje nevarnih snovi.

2.
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Stran 5 od 5

Št.

Metode, ki jih je treba uporabiti, so opisane v Prilogi V k Direktivi Sveta 67/548/EGS, kot to doloþa predpis, ki ureja razvršþanje, pakiranje in oznaþevanje nevarnih
snovi, in v drugih ustreznih opombah CEN.

13954 /

Preizkusne metode

Pripis nevarnih lastnosti strupeno (in zelo strupeno), škodljivo, jedko, dražilno, rakotvorno, strupeno za razmnoževanje, mutageno in ekotoksiþno temelji na
merilih, doloþenih v Prilogi VI k Direktivi Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvršþanjem, pakiranjem
in oznaþevanjem nevarnih snovi (UL L 196, 16. 8. 1967, str. 1), kot to doloþa predpis, ki ureja razvršþanje, pakiranje in oznaþevanje nevarnih snovi.

1.

Stran
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Št.
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PRILOGA 2
POSTOPKI PREDELAVE

R4

Uporaba predvsem kot gorivo ali drugaþe za pridobivanje energije( )
Pridobivanje topil/regeneracija
Recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila (vkljuþno s
kompostiranjem in drugimi procesi biološkega preoblikovanja)( )
Recikliranje/pridobivanje kovin in njihovih spojin

R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11

Recikliranje/pridobivanje drugih anorganskih materialov( )
Regeneracija kislin ali baz
Predelava sestavin, ki se uporabljajo za zmanjšanje onesnaževanja
Predelava sestavin iz katalizatorjev
Ponovno rafiniranje olja ali drugi naþini ponovne uporabe olja
Vnos v ali na tla v korist kmetijstvu ali za ekološko izboljšanje
Uporaba odpadkov, pridobljenih s katerim koli od postopkov, oznaþenih z R1 do R10

R12
R13

Izmenjava odpadkov za predelavo s katerim koli od postopkov, oznaþenih z R1 do R11( )
Skladišþenje odpadkov do katerega koli od postopkov, oznaþenih z R1 do R12 (razen
)
zaþasnega skladišþenja, do zbiranja, na mestu nastanka odpadkov)(

R1
R2
R3

( )

To vkljuþuje sežigalnice za predelavo trdnih komunalnih odpadkov samo takrat, kadar je njihova energetska
uþinkovitost enaka ali veþja od:
– 0,60 za naprave, ki delujejo in imajo dovoljenje v skladu z veljavno zakonodajo pred 1. januarjem 2009,
– 0,65 za obrate z dovoljenjem po 31. decembru 2008,
ki se doloþi z uporabo naslednje enaþbe:
energetska uþinkovitost = (Ep – (Ef + Ei))/(0.97 × (Ew + Ef))
v kateri:
– Ep pomeni letno proizvodnjo toplotne ali elektriþne energije. Izraþuna se z elektriþno energijo, pomnoženo z
2.6, in toplotno energijo, proizvedeno za komercialno uporabo, pomnoženo z 1.1 (GJ/leto),
– Ef pomeni energijo, dovedeno v sistem, iz goriv, ki prispevajo k proizvodnji pare, na leto (GJ/leto),
– Ew pomeni energijo, ki jo vsebujejo odpadki za obdelavo, izraþunano z uporabo neto kaloriþne vrednosti
odpadkov, na leto (GJ/leto),
– Ei pomeni dovedeno energijo, razen Ew in Ef, na leto(GJ/leto),
– 0.97 je faktor, ki pomeni energetske izgube zaradi pepela iz kotla in rešetk ter sevanja.
Ta enaþba se uporablja v skladu z referenþnim dokumentom o najboljših razpoložljivih tehnikah za sežig odpadkov.

( )

To vkljuþuje uplinjanje in pirolizo z uporabo sestavin, kot so kemikalije.

(

)

(

To vkljuþuje þišþenje tal, katerega rezultat je predelava zemlje in recikliranje anorganskih gradbenih materialov.
)

ýe ni druge ustrezne R-kode, lahko to vkljuþuje predhodne postopke pred predelavo, vkljuþno z predobdelavo,
med drugim razgradnjo, razvršþanje, drobljenje, stiskanje, peletiranje, sušenje, mletje, kondicioniranje, ponovno
pakiranje, loþevanje, spajanje ali mešanje pred katerim koli postopkom, oznaþenim z R1 do R11.

(

)

Zaþasno skladišþenje pomeni predhodno skladišþenje v skladu s 27. toþko 3. þlena te uredbe.

Stran 6 od 6

Stran
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PRILOGA 3

POSTOPKI ODSTRANJEVANJA
D1
D2
D3

D10

Odlaganje v ali na zemljo (npr. odlaganje na odlagališþih itd.)
Obdelava v zemlji (npr. biološka razgradnja tekoþih odpadkov ali muljev v tleh itd.)
Globinsko injektiranje (npr. injektiranje odpadkov, ki se lahko þrpajo, v vrtine, solne jaške ali
naravno dana odlagališþa itd.)
Površinska zajezitev (npr. vlivanje tekoþih odpadkov ali muljev v jame, ribnike ali lagune itd.)
Posebej projektirano odlagališþe (npr. odlaganje v posamezne obložene celice s pokrovom,
loþene med seboj in od okolja, itd.)
Izpušþanje v vode, razen v morja/oceane
Izpušþanje v morja/oceane, vkljuþno z odlaganjem na morsko dno
Biološka obdelava, ki ni doloþena drugje v tej prilogi, pri kateri nastanejo konþne spojine ali
mešanice, ki se odstranjujejo s katerim koli od postopkov, oznaþenih z D1 do D12
Fizikalno-kemiþna obdelava, ki ni doloþena drugje v tej prilogi, pri kateri nastanejo konþne
spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo s katerim koli od postopkov, oznaþenih z D1 do D12
(npr. izparevanje, sušenje, kalcinacija itd.)
Sežiganje na kopnem

D11
D12

Sežiganje na morju(
Trajno skladišþenje (npr. namešþanje posod v rudnik itd.)

D13
D14
D15

Spajanje ali mešanje pred izvajanjem katerega koli od postopkov, oznaþenih z D1 do D12(
Ponovno pakiranje pred izvajanjem katerega koli od postopkov, oznaþenih z D1 do D13
Skladišþenje do katerega koli od postopkov, oznaþenih z D1 do D14 (razen zaþasnega
skladišþenja, do zbiranja, na mestu nastanka odpadkov)(���

D4
D5
D6
D7
D8
D9

(

Ta postopek je prepovedan z zakonodajo EU in mednarodnimi konvencijami.

(

ýe ni druge ustrezne kode D, lahko to vkljuþuje predhodne postopke pred odstranjevanjem, vkljuþno s
predobdelavo, med drugim razvršþanje, drobljenje, stiskanje, peletiranje, sušenje, mletje, kondicioniranje ali
loþevanje pred katerim koli postopkom, oznaþenim z D1 do D12.
(���

Zaþasno skladišþenje pomeni predhodno skladišþenje v skladu s 27. toþko 3. þlena te uredbe.

Stran 7 od 7
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PRILOGA 4
KLASIFIKACIJSKI SEZNAM ODPADKOV
1.

2.

Odpadek se uvrsti v posamezno vrsto odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov:
a.

Ugotovita se vir nastanka odpadka, naveden v skupinah odpadkov od 01 do 12 ali 17 do 20, in
ustrezna klasifikacijska številka odpadka (razen klasifikacijskih številk v teh skupinah, ki se
konþajo z 99). Posamezna proizvodna enota lahko uvrsti svoje dejavnosti kot vir nastanka
odpadkov v veþ skupin odpadkov. Tako na primer proizvajalec avtomobilov poišþe svoje
odpadke v skupinah 12 (odpadki iz oblikovanja in površinske obdelave kovin), 11 (anorganski
odpadki iz obdelave in površinske zašþite kovin) in 08 (odpadki sredstev za površinsko zašþito),
odvisno od razliþnih korakov med proizvodnjo.

b.

Opomba: Loþeno zbrana odpadna embalaža (vkljuþno z mešanicami razliþnih embalažnih
materialov) se uvrsti v podskupino 15 01 in ne v podskupino 20 01.

c.

ýe v skupinah odpadkov od 01 do 12 ali od 17 do 20 ni ustrezne klasifikacijske številke, je treba
uporabiti skupine 13, 14 in 15.

d.

ýe tudi nobena od klasifikacijskih številk v skupinah 13, 14 in 15 ni ustrezna, se za doloþitev
odpadka uporabi skupina 16.

e.

ýe odpadka ni niti v skupini 16, se za doloþitev odpadka uporabi klasifikacijska številka, ki se
konþa z 99 (drugi tovrstni odpadki), iz tistega dela klasifikacijskega seznama, ki ustreza
dejavnosti iz toþke a.

Za uporabo tega seznama je:
a.

nevarna snov katera koli snov, ki je nevarna v skladu z zakonom o kemikalijah,

b.

težka kovina katera koli spojina antimona, arzena, kadmija, kroma (VI), bakra, svinca, živega
srebra, niklja, selena, telurja, talija in kositra, vkljuþno s temi materiali v kovinski obliki, þe so
razvršþeni kot nevarne snovi.

Stran 8 od 8

Stran
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PREGLED SKUPIN ODPADKOV

01

Odpadki iz iskanja, rudarjenja, dejavnosti kamnolomov, fizikalne in kemiþne
predelave mineralnih surovin

02

Odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, ribogojstva, gozdarstva, lova in ribištva,
priprave in predelave hrane

03

Odpadki iz obdelave in predelave lesa ter proizvodnje ivernih plošþ in pohištva,
vlaknin, papirja in kartona

04

Odpadki iz industrije usnja, krzna in tekstilij

05

Odpadki iz rafinerij nafte, þišþenja zemeljskega plina in pirolize premoga

06

Odpadki iz anorganskih kemijskih procesov

07

Odpadki iz organskih kemijskih procesov

08

Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe sredstev za površinsko
zašþito (barve, laki in emajli), lepil, tesnilnih mas in tiskarskih barv

09

Odpadki iz fotografske industrije

10

Odpadki iz termiþnih procesov

11

Odpadki iz kemiþne obdelave in površinske zašþite kovin in drugih materialov;
hidrometalurgija barvnih kovin

12

Odpadki iz postopkov oblikovanja ter fizikalne in mehanske površinske obdelave
kovin in plastike

13

Oljni odpadki in odpadki tekoþih goriv (razen jedilnih olj iz toþk 05 in 12)

14

Odpadna organska topila, hladilna sredstva in potisni plini (razen 07 in 08)

15

Odpadna embalaža; absorbenti, þistilne krpe, filtrirna sredstva in zašþitna
oblaþila, ki niso navedeni drugje

16

Odpadki, ki niso navedeni drugje v klasifikacijskem seznamu

17

Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (vkljuþno z zemeljskimi izkopi z
onesnaženih obmoþij)

18

Odpadki iz zdravstva ali veterinarstva in/ali z njima povezanih raziskav (razen
odpadkov iz kuhinj in restavracij, ki ne izhajajo neposredno iz zdravstva ali
veterinarstva)

19

Odpadki iz naprav za ravnanje z odpadki, þistilnih naprav ter priprave pitne vode
in vode za industrijsko rabo

20

Komunalni odpadki (gospodinjski in njim podobni odpadki iz trgovine,
proizvodnih, poslovnih, storitvenih in drugih dejavnosti ter javnega sektorja),
vkljuþno z loþenimi frakcijami

01

ODPADKI IZ ISKANJA, RUDARJENJA, DEJAVNOSTI KAMNOLOMOV,
FIZIKALNE IN KEMIýNE PREDELAVE MINERALNIH SUROVIN

01 01

Odpadki iz pridobivanja mineralnih surovin

01 01 01

Odpadki iz pridobivanja kovinskih mineralnih surovin

01 01 02

Odpadki iz pridobivanja nekovinskih mineralnih surovin
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01 03

Odpadki iz fizikalne in kemiþne predelave kovinskih mineralnih surovin

01 03 04*

Kisla jalovina iz predelave sulfidne rude

01 03 05*

Druga jalovina, ki vsebuje nevarne snovi

01 03 06

Jalovina, ki ni navedena pod 01 03 04 in 01 03 05

01 03 07*

Drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz fizikalne in kemiþne predelave
kovinskih mineralnih surovin

01 03 08

Prašni in praškasti odpadki, ki niso navedeni pod 01 03 07

01 03 09

Rdeþe blato iz proizvodnje glinice, ki ni navedeno pod 01 03 07

01 03 99

Drugi tovrstni odpadki

01 04

Odpadki iz fizikalne in kemiþne predelave nekovinskih mineralnih surovin

01 04 07*

Odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz fizikalne in kemiþne predelave
nekovinskih mineralnih surovin

01 04 08

Odpadni gramoz in drobir, ki nista navedena pod 01 04 07

01 04 09

Odpadni pesek in gline

01 04 10

Prašni in praškasti odpadki, ki niso navedeni pod 01 04 07

01 04 11

Odpadki iz predelave kalijeve in kamene soli, ki niso navedeni pod 01 04 07

01 04 12

Jalovina in drugi odpadki iz pranja in þišþenja mineralnih surovin, ki niso
navedeni pod 01 04 07 in 01 04 11

01 04 13

Odpadki pri rezanju in žaganju kamna, ki niso navedeni pod 01 04 07

01 04 99

Drugi tovrstni odpadki

01 05

Mulji in drugi odpadki iz vrtanja

01 05 04

Mulji in odpadki iz vodnega vrtanja

01 05 05*

Mulji in odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo olja

01 05 06*

Mulji in drugi odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo nevarne snovi

01 05 07

Mulji in odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo barit in niso navedeni pod 01 05 05 in 01
05 06

01 05 08

Mulji in odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo kloride in niso navedeni pod 01 05 05 in
01 05 06

01 05 99

Drugi tovrstni odpadki

02

ODPADKI IZ KMETIJSTVA, VRTNARSTVA, RIBOGOJSTVA, GOZDARSTVA,
LOVA IN RIBIŠTVA, IZ PRIPRAVE IN PREDELAVE HRANE

02 01

Odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, ribogojstva, gozdarstva, lova in ribištva

02 01 01

Mulji iz pranja in þišþenja

02 01 02

Odpadna živalska tkiva
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02 01 03

Odpadna rastlinska tkiva

02 01 04

Odpadna plastika (razen embalaže)

02 01 06

Živalski iztrebki, urin in gnoj (tudi onesnažena slama) in loþeno zbrane odpadne
vode, obdelane zunaj kraja nastanka

02 01 07

Odpadki iz gozdarstva

02 01 08*

Agrokemiþni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

02 01 09

Agrokemiþni odpadki, ki niso navedeni pod 02 01 08

02 01 10

Odpadne kovine

02 01 99

Drugi tovrstni odpadki

02 02

Odpadki iz priprave in predelave mesa, rib in drugih živil živalskega izvora

02 02 01

Mulji iz pranja in þišþenja

02 02 02

Odpadna živalska tkiva

02 02 03

Snovi, neprimerne za uživanje ali nadaljnjo predelavo

02 02 04

Blato iz þišþenja odpadne vode na kraju nastanka

02 02 99

Drugi tovrstni odpadki

02 03

Odpadki iz priprave in predelave sadja, vrtnin, žitaric, jedilnih olj, kakava, kave,
þaja in tobaka; iz konzerviranja; iz proizvodnje kvasa in kvasnega ekstrakta, iz
priprave in fermentacije melase

02 03 01

Mulji iz pranja, þišþenja, lupljenja, centrifugiranja in loþevanja

02 03 02

Odpadni konzervansi

02 03 03

Odpadki iz ekstrakcij s topili

02 03 04

Snovi, neprimerne za uživanje ali nadaljnjo predelavo

02 03 05

Blato iz þišþenja odpadne vode na kraju nastanka

02 03 99

Drugi tovrstni odpadki

02 04

Odpadki iz proizvodnje sladkorja

02 04 01

Zemlja, ki ostane pri þišþenju in pranju sladkorne pese

02 04 02

Kalcijev karbonat, ki ne ustreza specifikaciji (saturacijski mulj)

02 04 03

Blato iz þišþenja odpadne vode na kraju nastanka

02 04 99

Drugi tovrstni odpadki

02 05

Odpadki iz industrije mleþnih izdelkov

02 05 01

Snovi, neprimerne za uživanje ali nadaljnjo predelavo

02 05 02

Blato iz þišþenja odpadne vode na kraju nastanka

02 05 99

Drugi tovrstni odpadki
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02 06

Odpadki iz pekarn in slašþiþarn

02 06 01

Snovi, neprimerne za uživanje ali nadaljnjo predelavo

02 06 02

Odpadni konzervansi

02 06 03

Blato iz þišþenja odpadne vode na kraju nastanka

02 06 99

Drugi tovrstni odpadki

02 07

Odpadki iz proizvodnje alkoholnih in brezalkoholnih pijaþ (razen kave, þaja in
kakava)

02 07 01

Odpadki iz pranja, þišþenja in mehanskega drobljenja surovin

02 07 02

Odpadki iz destilacije žganih pijaþ

02 07 03

Odpadki iz kemijske obdelave

02 07 04

Snovi, neprimerne za uživanje ali nadaljnjo predelavo

02 07 05

Blato iz þišþenja odpadne vode na kraju nastanka

02 07 99

Drugi tovrstni odpadki

03

ODPADKI IZ OBDELAVE IN PREDELAVE LESA TER PROIZVODNJE
IVERNIH PLOŠý IN POHIŠTVA, VLAKNIN, PAPIRJA IN KARTONA

03 01

Odpadki iz obdelave in predelave lesa ter proizvodnje ivernih plošþ in pohištva

03 01 01

Odpadna lubje in pluta

03 01 04*

Žagovina, oblanci, sekanci, odrezki, les, delci plošþ in furnir, ki vsebujejo
nevarne snovi

03 01 05

Žagovina, oblanci, sekanci, odrezki, les, delci plošþ in furnir, ki niso navedeni
pod 03 01 04

03 01 99

Drugi tovrstni odpadki

03 02

Odpadna sredstva za zašþito lesa

03 02 01*

Nehalogenirana organska sredstva za zašþito lesa

03 02 02*

Klorirana organska sredstva za zašþito lesa

03 02 03*

Organokovinska sredstva za zašþito lesa

03 02 04*

Anorganska sredstva za zašþito lesa

03 02 05*

Druga sredstva za zašþito lesa, ki vsebujejo nevarne snovi

03 02 99

Druga sredstva za zašþito lesa

03 03

Odpadki iz proizvodnje in obdelave celuloze, papirja in kartona

03 03 01

Odpadna lubje in les

03 03 02

Usedline in mulji zelene lužnice (iz obdelave þrne lužnice)
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03 03 05

Mulji tiskarskih barv (razþrniljenje / deinking) iz recikliranja papirja

03 03 07

Mehansko loþeni izvržki (rejekti) iz papirne kaše odpadnega papirja in kartona

03 03 08

Odpadki iz sortiranja papirja in kartona, namenjenega za recikliranje

03 03 09

Odpadni apneni mulj

03 03 10

Vlakninski izvržki (rejekti) in mulji vlaknin, polnil in premazov iz mehanske
separacije

03 03 11

Blato iz þišþenja odpadne vode na kraju nastanka, ki ni navedeno pod 03 03 10

03 03 99

Drugi tovrstni odpadki

04

ODPADKI IZ INDUSTRIJE USNJA, KRZNA IN TEKSTILIJ

04 01

Odpadki iz industrije usnja in krzna

04 01 01

Mezdra in odpadni luženi cepljenec

04 01 02

Odpadki iz luženja

04 01 03*

Odpadki iz razmašþevanja, ki vsebujejo topila, brez tekoþe faze

04 01 04

Strojilna kopel, ki vsebuje krom

04 01 05

Strojilna kopel, ki ne vsebuje kroma

04 01 06

Blato, ki vsebuje krom, zlasti iz þišþenja odpadne vode na kraju nastanka

04 01 07

Blato, ki ne vsebuje kroma, zlasti iz þišþenja odpadne vode na kraju nastanka

04 01 08

Odpadno strojeno usnje, ki vsebuje krom (ostružki, odrezki, brusilni prah)

04 01 09

Odpadki iz oplemenitenja in dodelave krzna in usnja

04 01 99

Drugi tovrstni odpadki

04 02

Odpadki iz industrije tekstilij

04 02 09

Odpadni sestavljeni materiali (impregniran tekstil, elastomeri, plastomeri)

04 02 10

Organske snovi iz naravnih surovin (npr. mašþobe, vosek)

04 02 14*

Odpadki iz dodelave, ki vsebujejo organska topila

04 02 15

Odpadki iz dodelave, ki niso navedeni pod 04 02 14

04 02 16*

Barvila in pigmenti, ki vsebujejo nevarne snovi

04 02 17

Barvila in pigmenti, ki niso navedeni pod 04 02 16

04 02 19*

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz þišþenja odpadne vode na kraju nastanka

04 02 20

Blato iz þišþenja odpadne vode na kraju nastanka, ki ni navedeno pod 04 02 19

04 02 21

Odpadna neobdelana tekstilna vlakna

04 02 22

Odpadna obdelana tekstilna vlakna

04 02 99

Drugi tovrstni odpadki
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05

ODPADKI IZ RAFINERIJ NAFTE, ýIŠýENJA ZEMELJSKEGA PLINA IN
PIROLIZE PREMOGA

05 01

Odpadki iz rafinerij nafte

05 01 02*

Mulji iz razsoljevanja

05 01 03*

Mulji z dna rezervoarjev

05 01 04*

Kisli alkilni mulji

05 01 05*

Razlitja nafte

05 01 06*

Naftni mulji iz postopkov vzdrževanja obratov ali naprav

05 01 07*

Kisli katrani

05 01 08*

Drugi katrani

05 01 09*

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz þišþenja odpadne vode na kraju nastanka

05 01 10

Blato iz þišþenja odpadne vode na kraju nastanka, ki ni navedeno pod 05 01 09

05 01 11*

Odpadki iz þišþenja goriv z lugi

05 01 12*

Nafta, ki vsebuje kisline

05 01 13

Mulji iz grelnikov kotlovne vode

05 01 14

Odpadki iz hladilnih kolon

05 01 15*

Izrabljene filtrirne gline

05 01 16

Odpadki, ki vsebujejo žveplo, iz razžveplanja naftnih derivatov

05 01 17

Bitumen

05 01 99

Drugi tovrstni odpadki

05 06

Odpadki iz pirolize premoga

05 06 01*

Kisli katrani

05 06 03*

Drugi katrani

05 06 04

Odpadki iz hladilnih kolon

05 06 99

Drugi tovrstni odpadki

05 07

Odpadki iz þišþenja in prevoza zemeljskega plina

05 07 01*

Odpadki, ki vsebujejo živo srebro

05 07 02

Odpadki, ki vsebujejo žveplo

05 07 99

Drugi tovrstni odpadki

06

ODPADKI IZ ANORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESOV
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06 01

Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe kislin

06 01 01*

Žveplova in žveplasta kislina

06 01 02*

Klorovodikova kislina

06 01 03*

Fluorovodikova kislina

06 01 04*

Fosforjeva in fosforasta kislina

06 01 05*

Dušikova in dušikasta kislina

06 01 06*

Druge kisline

06 01 99

Drugi tovrstni odpadki

06 02

Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe baz (lugov)

06 02 01*

Kalcijev hidroksid

06 02 03*

Amonijev hidroksid

06 02 04*

Natrijev in kalijev hidroksid

06 02 05*

Drugi lugi

06 02 99

Drugi tovrstni odpadki

06 03

Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe soli ter njihovih raztopin in
kovinskih oksidov

06 03 11*

Trdne soli in raztopine, ki vsebujejo cianide

06 03 13*

Trdne soli in raztopine, ki vsebujejo težke kovine

06 03 14

Druge trdne soli in raztopine, ki niso navedene pod 06 03 11 in 06 03 13

06 03 15*

Kovinski oksidi, ki vsebujejo težke kovine

06 03 16

Drugi kovinski oksidi, ki niso navedeni pod 06 03 15

06 03 99

Drugi tovrstni odpadki

06 04

Odpadki, ki vsebujejo kovine in niso navedeni pod 06 03

06 04 03*

Odpadki, ki vsebujejo arzen

06 04 04*

Odpadki, ki vsebujejo živo srebro

06 04 05*

Odpadki, ki vsebujejo druge težke kovine

06 04 99

Drugi tovrstni odpadki

06 05

Blato iz þišþenja odpadne vode na kraju nastanka

06 05 02*

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz þišþenja odpadne vode na kraju nastanka

06 05 03

Blato iz þišþenja odpadne vode na kraju nastanka, ki ni navedeno pod 06 05 02

06 06

Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe žveplovih kemikalij,
kemijskih procesov žvepla in postopkov razžveplanja

06 06 02*

Odpadki, ki vsebujejo nevarne sulfide
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06 06 03

Odpadki, ki vsebujejo druge sulfide, ki niso navedeni pod 06 06 02

06 06 99

Drugi tovrstni odpadki

06 07

Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe halogenov ter kemijskih
procesov halogenov

06 07 01*

Elektrolizni odpadki, ki vsebujejo azbest

06 07 02*

Aktivno oglje iz proizvodnje klora

06 07 03*

Mulj barijevega sulfata, ki vsebuje živo srebro

06 07 04*

Raztopine in kisline, npr. kontaktna kislina

06 07 99

Drugi tovrstni odpadki

06 08

Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe silicija in silicijevih spojin

06 08 02*

Odpadki, ki vsebujejo nevarne silikone

06 08 99

Drugi tovrstni odpadki

06 09

Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe fosforjevih kemikalij in
kemijskih procesov fosforja

06 09 02

Fosforna žlindra

06 09 03*

Odpadki iz reakcij na osnovi kalcija, ki vsebujejo nevarne snovi

06 09 04

Odpadki iz reakcij na osnovi kalcija, ki niso navedeni pod 06 09 03

06 09 99

Drugi tovrstni odpadki

06 10

Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe dušikovih kemikalij in
kemijskih procesov dušika ter proizvodnje umetnih gnojil

06 10 02*

Odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

06 10 99

Drugi tovrstni odpadki

06 11

Odpadki iz proizvodnje anorganskih pigmentov in motnilcev

06 11 01

Odpadki iz reakcij na osnovi kalcija iz proizvodnje titanovega dioksida

06 11 99

Drugi tovrstni odpadki

06 13

Odpadki iz drugih anorganskih kemijskih procesov

06 13 01*

Anorganski pesticidi, sredstva za zašþito lesa in drugi biocidi

06 13 02*

Izrabljeno aktivno oglje (razen 06 07 02)

06 13 03

Ogljik (industrijske saje)

06 13 04*

Odpadki iz predelave azbesta

06 13 05*

Saje (þad)

06 13 99

Drugi tovrstni odpadki
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07

ODPADKI IZ ORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESOV

07 01

Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe osnovnih organskih
kemikalij

07 01 01*

Vodne pralne tekoþine in matiþne lužnice

07 01 03*

Organska halogenirana topila, pralne tekoþine in matiþne lužnice

07 01 04*

Druga organska topila, pralne tekoþine in matiþne lužnice

07 01 07*

Halogenirani ostanki iz destilacij in kemiþnih reakcij

07 01 08*

Drugi ostanki iz destilacij in kemiþnih reakcij

07 01 09*

Halogenirane filtrne pogaþe in izrabljeni absorbenti

07 01 10*

Druge filtrne pogaþe in izrabljeni absorbenti

07 01 11*

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz þišþenja odpadne vode na kraju nastanka

07 01 12

Blato iz þišþenja odpadne vode na kraju nastanka, ki ni navedeno pod 07 01 11

07 01 99

Drugi tovrstni odpadki

07 02

Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe plastike, sintetiþne gume in
umetnih vlaken

07 02 01*

Vodne pralne raztopine in matiþne lužnice

07 02 03*

Organska halogenirana topila, pralne tekoþine in matiþne lužnice

07 02 04*

Druga organska topila, pralne tekoþine in matiþne lužnice

07 02 07*

Halogenirani ostanki iz destilacij in kemiþnih reakcij

07 02 08*

Drugi ostanki iz destilacij in kemiþnih reakcij

07 02 09*

Halogenirane filtrne pogaþe in izrabljeni absorbenti

07 02 10*

Druge filtrne pogaþe in izrabljeni absorbenti

07 02 11*

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz þišþenja odpadne vode na kraju nastanka

07 02 12

Blato iz þišþenja odpadne vode na kraju nastanka, ki ni navedeno pod 07 02 11

07 02 13

Odpadna plastika

07 02 14*

Odpadni aditivi, ki vsebujejo nevarne snovi

07 02 15

Odpadni aditivi, ki niso navedeni pod 07 02 14

07 02 16*

Odpadki, ki vsebujejo nevarne silikone

07 02 17

Odpadki, ki vsebujejo silikone in niso navedeni pod 07 02 16

07 02 99

Drugi tovrstni odpadki

07 03

Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe organskih barvil in
pigmentov (razen 06 11)

07 03 01*

Vodne pralne raztopine in matiþne lužnice
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07 03 03*

Organska halogenirana topila, pralne tekoþine in matiþne lužnice

07 03 04*

Druga organska topila, pralne tekoþine in matiþne lužnice

07 03 07*

Halogenirani ostanki iz destilacij in kemiþnih reakcij

07 03 08*

Drugi ostanki iz destilacij in kemiþnih reakcij

07 03 09*

Halogenirane filtrne pogaþe in izrabljeni absorbenti

07 03 10*

Druge filtrne pogaþe in izrabljeni absorbenti

07 03 11*

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz þišþenja odpadne vode na kraju nastanka

07 03 12

Blato iz þišþenja odpadne vode na kraju nastanka, ki ni navedeno pod 07 03 11

07 03 99

Drugi tovrstni odpadki

07 04

Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe organskih pesticidov
(razen 02 01 08 in 02 01 09), sredstev za zašþito lesa (razen 03 02) in drugih
biocidov

07 04 01*

Vodne pralne raztopine in matiþne lužnice

07 04 03*

Organska halogenirana topila, pralne tekoþine in matiþne lužnice

07 04 04*

Druga organska topila, pralne tekoþine in matiþne lužnice

07 04 07*

Halogenirani ostanki iz destilacij in kemiþnih reakcij

07 04 08*

Drugi ostanki iz destilacij in kemiþnih reakcij

07 04 09*

Halogenirane filtrne pogaþe in izrabljeni absorbenti

07 04 10*

Druge filtrne pogaþe in izrabljeni absorbenti

07 04 11*

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz þišþenja odpadne vode na kraju nastanka

07 04 12

Blato iz þišþenja odpadne vode na kraju nastanka, ki ni navedeno pod 07 04 11

07 04 13*

Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

07 04 99

Drugi tovrstni odpadki

07 05

Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe farmacevtskih proizvodov

07 05 01*

Vodne pralne raztopine in matiþne lužnice

07 05 03*

Organska halogenirana topila, pralne tekoþine in matiþne lužnice

07 05 04*

Druga organska topila, pralne tekoþine in matiþne lužnice

07 05 07*

Halogenirani ostanki iz destilacij in kemiþnih reakcij

07 05 08*

Drugi ostanki iz destilacij in kemiþnih reakcij

07 05 09*

Halogenirane filtrne pogaþe in izrabljeni absorbenti

07 05 10*

Druge filtrne pogaþe in izrabljeni absorbenti

07 05 11*

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz þišþenja odpadne vode na kraju nastanka

07 05 12

Blato iz þišþenja odpadne vode na kraju nastanka, ki ni navedeno pod 07 05 11

07 05 13*

Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

07 05 14

Trdni odpadki, ki niso navedeni pod 07 05 13

07 05 99

Drugi tovrstni odpadki
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07 06

Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe mašþob, maziv, mil,
pralnih sredstev, razkužil in kozmetike

07 06 01*

Vodne pralne raztopine in matiþne lužnice

07 06 03*

Organska halogenirana topila, pralne tekoþine in matiþne lužnice

07 06 04*

Druga organska topila, pralne tekoþine in matiþne lužnice

07 06 07*

Halogenirani ostanki iz destilacij in kemiþnih reakcij

07 06 08*

Drugi ostanki iz destilacij in kemiþnih reakcij

07 06 09*

Halogenirane filtrne pogaþe in izrabljeni absorbenti

07 06 10*

Druge filtrne pogaþe in izrabljeni absorbenti

07 06 11*

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz þišþenja odpadne vode na kraju nastanka

07 06 12

Blato iz þišþenja odpadne vode na kraju nastanka, ki ni navedeno pod 07 06 11

07 06 99

Drugi tovrstni odpadki

07 07

Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe þistih kemikalij in kemiþnih
izdelkov, ki niso navedeni drugje

07 07 01*

Vodne pralne raztopine in matiþne lužnice

07 07 03*

Organska halogenirana topila, pralne tekoþine in matiþne lužnice

07 07 04*

Druga organska topila, pralne tekoþine in matiþne lužnice

07 07 07*

Halogenirani ostanki iz destilacij in kemiþnih reakcij

07 07 08*

Drugi ostanki iz destilacij in kemiþnih reakcij

07 07 09*

Halogenirane filtrne pogaþe in izrabljeni absorbenti

07 07 10*

Druge filtrne pogaþe in izrabljeni absorbenti

07 07 11*

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz þišþenja odpadne vode na kraju nastanka

07 07 12

Blato iz þišþenja odpadne vode na kraju nastanka, ki ni navedeno pod 07 07 11

07 07 99

Drugi tovrstni odpadki

08

ODPADKI IZ PROIZVODNJE, PRIPRAVE, DOBAVE IN UPORABE SREDSTEV
ZA POVRŠINSKO ZAŠýITO (BARVE, LAKI IN EMAJLI), LEPIL, TESNILNIH
MAS IN TISKARSKIH BARV

08 01

Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave, uporabe in odstranjevanja barv in
lakov

08 01 11*

Odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

08 01 12

Odpadne barve in laki, ki niso navedeni pod 08 01 11

08 01 13*

Mulji barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

08 01 14

Mulji barv ali lakov, ki niso navedeni pod 08 01 13

08 01 15*

Vodni mulji, ki vsebujejo barve ali lake, ki vsebujejo organska topila ali druge
Stran 19 od 19

Uradni list Republike Slovenije

Št.

103 / 16. 12. 2011 /

Stran

13969

nevarne snovi
08 01 16

Vodni mulji, ki vsebujejo barve ali lake in niso navedeni pod 08 01 15

08 01 17*

Odpadki iz odstranjevanja barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge
nevarne snovi

08 01 18

Odpadki iz odstranjevanja barv ali lakov, ki niso navedeni pod 08 01 17

08 01 19*

Vodne suspenzije, ki vsebujejo barve in lake, ki vsebujejo organska topila ali
druge nevarne snovi

08 01 20

Vodne suspenzije, ki vsebujejo barve ali lake in niso navedene pod 08 01 19

08 01 21*

Odpadna sredstva za odstranjevanje barv ali lakov

08 01 99

Drugi tovrstni odpadki

08 02

Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe drugih sredstev za
površinsko zašþito (vkljuþno s keramiþnimi materiali)

08 02 01

Odpadna praškasta sredstva za površinsko zašþito

08 02 02

Vodni mulji, ki vsebujejo keramiþne materiale

08 02 03

Vodne suspenzije, ki vsebujejo keramiþne materiale

08 02 99

Drugi tovrstni odpadki

08 03

Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe tiskarskih barv

08 03 07

Vodni mulji, ki vsebujejo tiskarske barve

08 03 08

Odpadne vodne raztopine, ki vsebujejo tiskarske barve

08 03 12*

Odpadne tiskarske barve, ki vsebujejo nevarne snovi

08 03 13

Odpadne tiskarske barve, ki niso navedene pod 08 03 12

08 03 14*

Mulji tiskarskih barv, ki vsebujejo nevarne snovi

08 03 15

Mulji tiskarskih barv, ki niso navedeni pod 08 03 14

08 03 16*

Odpadne raztopine za jedkanje

08 03 17*

Odpadni tiskarski tonerji, ki vsebujejo nevarne snovi

08 03 18

Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni pod 08 03 17

08 03 19*

Razpršena olja

08 03 99

Drugi tovrstni odpadki

08 04

Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe lepil in tesnilnih mas
(vkljuþno z izdelki za impregniranje proti vlagi)

08 04 09*

Odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne
snovi

08 04 10

Odpadna lepila in tesnilne mase, ki niso navedene pod 08 04 09

08 04 11*

Mulji lepil in tesnilnih mas, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

08 04 12

Mulji lepil in tesnilnih mas, ki niso navedeni pod 08 04 11

08 04 13*

Vodni mulji, ki vsebujejo lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali
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druge nevarne snovi
08 04 14

Vodni mulji, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase in niso navedeni pod 08 04 13

08 04 15*

Odpadne vodne raztopine, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase, ki vsebujejo
organska topila ali druge nevarne snovi

08 04 16

Odpadne vodne raztopine, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase in niso navedene
pod 08 04 15

08 04 17*

Olja smol (kolofonije)

08 04 99

Drugi tovrstni odpadki

08 05

Odpadki, ki niso navedeni drugje v 08

08 05 01*

Odpadni izocianati

09

ODPADKI IZ FOTOGRAFSKE INDUSTRIJE

09 01

Odpadki iz fotografske industrije

09 01 01*

Razvijalci in aktivatorji na vodni osnovi

09 01 02*

Razvijalci na vodni osnovi za ofsetne plošþe

09 01 03*

Razvijalci na osnovi topil

09 01 04*

Fiksirne raztopine

09 01 05*

Belilne in belilno-fiksirne raztopine

09 01 06*

Odpadki iz obdelave fotografskih odpadkov na kraju nastanka, ki vsebujejo
srebro

09 01 07

Filmi in fotografski papir, ki vsebujejo srebro ali srebrove spojine

09 01 08

Filmi in fotografski papir, ki ne vsebujejo srebra ali srebrovih spojin

09 01 10

Fotoaparati za enkratno uporabo brez baterij

09 01 11*

Fotoaparati za enkratno uporabo z baterijami, ki so navedene pod 16 06 01, 16
06 02 ali 16 06 03

09 01 12

Fotoaparati za enkratno uporabo z baterijami, ki niso navedene pod 09 01 11

09 01 13*

Odpadne vodne raztopine iz regeneracije srebra na kraju nastanka, ki niso
navedene pod 09 01 06

09 01 99

Drugi tovrstni odpadki

10

ODPADKI IZ TERMIýNIH PROCESOV

10 01

Odpadki iz elektrarn in drugih kurilnih naprav (razen 19)

10 01 01

Pepel, žlindra in kotlovski prah (razen kotlovskega prahu, ki je naveden pod 10
01 04)
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10 01 02

Elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na premog

10 01 03

Elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na šoto in neobdelan les

10 01 04*

Elektrofiltrski pepel in kotlovski prah iz kurilnih naprav na olje

10 01 05

Trdni odpadki iz razžveplanja dimnih plinov z reakcijami na osnovi kalcija

10 01 07

Muljasti odpadki iz razžveplanja dimnih plinov z reakcijami na osnovi kalcija

10 01 09*

Žveplova kislina

10 01 13*

Elektrofiltrski pepel iz sežiga emulgiranih ogljikovodikov

10 01 14*

Pepel, žlindra in kotlovski prah, ki vsebujejo nevarne snovi, iz naprav za sosežig

10 01 15

Pepel, žlindra in kotlovski prah iz naprav za sosežig, ki niso navedeni pod 10 01
14

10 01 16*

Elektrofiltrski pepel, ki vsebuje nevarne snovi, iz naprav za sosežig

10 01 17

Elektrofiltrski pepel iz naprav za sosežig, ki ni naveden pod 10 01 16

10 01 18*

Odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz þišþenja odpadnih plinov

10 01 19

Odpadki iz þišþenja odpadnih plinov, ki niso navedeni pod 10 01 05, 10 01 07 in
10 01 18

10 01 20*

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz þišþenja odpadne vode na kraju nastanka

10 01 21

Blato iz þišþenja odpadne vode na kraju nastanka, ki ni navedeno pod 10 01 20

10 01 22*

Vodni mulji, ki vsebujejo nevarne snovi, iz þišþenja kotlov

10 01 23

Vodni mulji iz þišþenja kotlov, ki niso navedeni pod 10 01 22

10 01 24

Peski iz kurišþ na lebdeþi sloj

10 01 25

Odpadki iz skladišþenja in priprave goriva v elektrarnah na premog

10 01 26

Odpadki iz obdelave hladilne vode

10 01 99

Drugi tovrstni odpadki

10 02

Odpadki iz železarske in jeklarske industrije

10 02 01

Odpadki iz predelave žlindre

10 02 02

Nepredelana žlindra

10 02 07*

Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz þišþenja odpadnih plinov

10 02 08

Trdni odpadki iz þišþenja odpadnih plinov, ki niso navedeni pod 10 02 07

10 02 10

Valjarniška škaja

10 02 11*

Odpadki, ki vsebujejo olja, iz obdelave hladilne vode

10 02 12

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni pod 10 02 11

10 02 13*

Mulji in filtrne pogaþe, ki vsebujejo nevarne snovi iz þišþenja odpadnih plinov

10 02 14

Mulji in filtrne pogaþe iz þišþenja odpadnih plinov, ki niso navedeni pod 10 02 13

10 02 15

Drugi mulji in filtrne pogaþe

10 02 99

Drugi tovrstni odpadki

10 03

Odpadki iz termiþne metalurgije aluminija
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10 03 02

Ostanki izrabljenih anod

10 03 04*

Žlindra iz primarnega taljenja (beli posnemki)

10 03 05

Odpadni boksit

10 03 08*

Solne žlindre iz sekundarnega taljenja

10 03 09*

ýrni posnemki iz sekundarnega taljenja

10 03 15*

Posnemki, ki so gorljivi ali pa pri stiku z vodo sprošþajo gorljive pline v nevarnih
koliþinah

10 03 16

Posnemki, ki niso navedeni pod 10 03 15

10 03 17*

Odpadki iz proizvodnje anod, ki vsebujejo katran

10 03 18

Odpadki iz proizvodnje anod, ki vsebujejo ogljik in niso navedeni pod 10 03 17

10 03 19*

Prah iz odpadnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi

10 03 20

Prah iz odpadnih plinov, ki ni naveden pod 10 03 19

10 03 21*

Drugi delci in prah (tudi prah iz krogliþnih mlinov), ki vsebujejo nevarne snovi

10 03 22

Drugi delci in prah (tudi prah iz krogliþnih mlinov), ki niso navedeni pod 10 03 21

10 03 23*

Trdni odpadki iz þišþenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 03 24

Trdni odpadki iz þišþenja odpadnih plinov, ki niso navedeni pod 10 03 23

10 03 25*

Mulji in filtrne pogaþe iz þišþenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 03 26

Mulji in filtrne pogaþe iz þišþenja odpadnih plinov, ki niso navedeni pod 10 03 25

10 03 27*

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olja

10 03 28

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni pod 10 03 27

10 03 29*

Odpadki iz obdelave solne žlindre in þrnih posnemkov, ki vsebujejo nevarne
snovi

10 03 30

Odpadki iz obdelave solne žlindre in þrnih posnemkov, ki niso navedeni pod 10
03 29

10 03 99

Drugi tovrstni odpadki

10 04

Odpadki iz termiþne metalurgije svinca

10 04 01*

Žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 04 02*

Posnemki iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 04 03*

Kalcijev arzenat

10 04 04*

Prah iz odpadnih plinov

10 04 05*

Drugi delci in prah

10 04 06*

Trdni odpadki iz þišþenja odpadnih plinov

10 04 07*

Mulji in filtrne pogaþe iz þišþenja odpadnih plinov

10 04 09*

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olja

10 04 10

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni pod 10 04 09

10 04 99

Drugi tovrstni odpadki
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10 05

Odpadki iz termiþne metalurgije cinka

10 05 01

Žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 05 03*

Prah iz odpadnih plinov

10 05 04

Drugi delci in prah

10 05 05*

Trdni odpadki iz þišþenja odpadnih plinov

10 05 06*

Mulji iz þišþenja odpadnih plinov

10 05 08*

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olja

10 05 09

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni pod 10 05 08

10 05 10*

Posnemki, ki so gorljivi ali pa pri stiku z vodo sprošþajo gorljive pline v nevarnih
koliþinah

10 05 11

Posnemki, ki niso navedeni pod 10 05 10

10 05 99

Drugi tovrstni odpadki

10 06

Odpadki iz termiþne metalurgije bakra

10 06 01

Žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 06 02

Posnemki iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 06 03*

Prah iz odpadnih plinov

10 06 04

Drugi delci in prah

10 06 06*

Trdni odpadki iz þišþenja odpadnih plinov

10 06 07*

Mulji in filtrne pogaþe iz þišþenja odpadnih plinov

10 06 09*

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olja

10 06 10

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni pod 10 06 09

10 06 99

Drugi tovrstni odpadki

10 07

Odpadki iz termiþne metalurgije srebra, zlata in platine

10 07 01

Žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 07 02

Posnemki iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 07 03

Trdni odpadki iz þišþenja odpadnih plinov

10 07 04

Drugi delci in prah

10 07 05

Mulji in filtrne pogaþe iz þišþenja odpadnih plinov

10 07 07*

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olja

10 07 08

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni pod 10 07 07

10 07 99

Drugi tovrstni odpadki

10 08

Odpadki iz drugih termiþnih procesov v metalurgiji barvnih kovin

10 08 04

Delci in prah

10 08 08*

Solna žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja

13973

Stran 24 od 24

Stran

13974 /

Št.

103 / 16. 12. 2011

Uradni list Republike Slovenije

10 08 09

Druge žlindre

10 08 10*

Posnemki, ki so gorljivi ali pa pri stiku z vodo sprošþajo gorljive pline v nevarnih
koliþinah

10 08 11

Posnemki, ki niso navedeni pod 10 08 10

10 08 12*

Odpadki iz proizvodnje anod, ki vsebujejo katran

10 08 13

Odpadki iz proizvodnje anod, ki vsebujejo ogljik in niso navedeni pod 10 08 12

10 08 14

Ostanki izrabljenih anod

10 08 15*

Prah iz þišþenja odpadnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi

10 08 16

Prah iz þišþenja odpadnih plinov, ki ni naveden pod 10 08 15

10 08 17*

Mulji in filtrne pogaþe iz þišþenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 08 18

Mulji in filtrne pogaþe iz þišþenja odpadnih plinov, ki niso navedeni pod 10 08 17

10 08 19*

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olja

10 08 20

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni pod 10 08 19

10 08 99

Drugi tovrstni odpadki

10 09

Odpadki iz livarn železa

10 09 03

Žlindra iz peþi

10 09 05*

Odpadne neuporabljene livarske forme in jedra, ki vsebujejo nevarne snovi

10 09 06

Odpadne neuporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedeni pod 10 09 05

10 09 07*

Odpadne uporabljene livarske forme in jedra, ki vsebujejo nevarne snovi

10 09 08

Odpadne uporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedeni pod 10 09 07

10 09 09*

Prah iz þišþenja odpadnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi

10 09 10

Prah iz þišþenja odpadnih plinov, ki ni naveden pod 10 09 09

10 09 11*

Drugi delci, ki vsebujejo nevarne snovi

10 09 12

Drugi delci, ki niso navedeni pod 10 09 11

10 09 13*

Odpadna veziva, ki vsebujejo nevarne snovi

10 09 14

Odpadna veziva, ki niso navedena pod 10 09 13

10 09 15*

Odpadna sredstva za lociranje razpok, ki vsebujejo nevarne snovi

10 09 16

Odpadna sredstva za lociranje razpok, ki niso navedena pod 10 09 15

10 09 99

Drugi tovrstni odpadki

10 10

Odpadki iz livarn barvnih kovin

10 10 03

Žlindra iz peþi

10 10 05*

Odpadne neuporabljene livarske forme in jedra, ki vsebujejo nevarne snovi

10 10 06

Odpadne neuporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedeni pod 10 10 05

10 10 07*

Odpadne uporabljene livarske forme in jedra, ki vsebujejo nevarne snovi

10 10 08

Odpadne uporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedeni pod 10 10 07
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10 10 09*

Prah iz þišþenja odpadnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi

10 10 10

Prah iz þišþenja odpadnih plinov, ki ni naveden pod 10 10 09

10 10 11*

Drugi delci, ki vsebujejo nevarne snovi

10 10 12

Drugi delci, ki niso navedeni pod 10 10 11

10 10 13*

Odpadna veziva, ki vsebujejo nevarne snovi

10 10 14

Odpadna veziva, ki niso navedena pod 10 10 13

10 10 15*

Odpadna sredstva za lociranje razpok, ki vsebujejo nevarne snovi

10 10 16

Odpadna sredstva za lociranje razpok, ki niso navedena pod 10 10 15

10 10 99

Drugi tovrstni odpadki

10 11

Odpadki iz proizvodnje stekla in steklenih izdelkov

10 11 03

Odpadni materiali iz steklenih vlaken

10 11 05

Delci in prah

10 11 09*

Odpadna zmes iz priprave pred toplotno obdelavo, ki vsebuje nevarne snovi

10 11 10

Odpadna zmes iz priprave pred toplotno obdelavo, ki ni navedena pod 10 11 09

10 11 11*

Odpadno steklo v obliki delcev in prahu, ki vsebuje težke kovine (npr. steklo
katodnih cevi)

10 11 12

Odpadno steklo, ki ni navedeno pod 10 11 11

10 11 13*

Mulj iz poliranja in mletja stekla, ki vsebuje nevarne snovi

10 11 14

Mulj iz poliranja in mletja stekla, ki ni naveden pod 10 11 13

10 11 15*

Trdni odpadki iz þišþenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 11 16

Trdni odpadki iz þišþenja odpadnih plinov, ki niso navedeni pod 10 11 15

10 11 17*

Mulji in filtrne pogaþe iz þišþenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 11 18

Mulji in filtrne pogaþe iz þišþenja odpadnih plinov, ki niso navedeni pod 10 11 17

10 11 19*

Trdni odpadki iz þišþenja odpadne vode na kraju nastanka, ki vsebujejo nevarne
snovi

10 11 20

Trdni odpadki iz þišþenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso navedeni pod
10 11 19

10 11 99

Drugi tovrstni odpadki

10 12

Odpadki iz proizvodnje keramiþnih izdelkov, opek, plošþic in gradbenih izdelkov

10 12 01

Odpadna zmes iz priprave pred žganjem

10 12 03

Delci in prah

10 12 05

Mulji in filtrne pogaþe iz þišþenja odpadnih plinov

10 12 06

Zavržene forme

10 12 08

Odpadna keramika, opeka, plošþice in gradbeni izdelki (po žganju)

10 12 09*

Trdni odpadki iz þišþenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 12 10

Trdni odpadki iz þišþenja odpadnih plinov, ki niso navedeni pod 10 12 09
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10 12 11*

Odpadki iz glaziranja, ki vsebujejo težke kovine

10 12 12

Odpadki iz glaziranja, ki niso navedeni pod 10 12 11

10 12 13

Blato iz þišþenja odpadne vode na kraju nastanka

10 12 99

Drugi tovrstni odpadki

10 13

Odpadki iz proizvodnje cementa, apna in sadre ter izdelkov iz teh surovin

10 13 01

Odpadna zmes iz priprave pred žganjem

10 13 04

Odpadki iz kalcinacije in hidratacije apna

10 13 06

Delci in prah (razen 10 13 12 in 10 13 13)

10 13 07

Mulji in filtrne pogaþe iz þišþenja odpadnih plinov

10 13 09*

Odpadki iz proizvodnje azbestcementa, ki vsebujejo azbest

10 13 10

Odpadki iz proizvodnje azbestcementa, ki niso navedeni pod 10 13 09

10 13 11

Odpadki iz proizvodnje sestavljenih materialov (kompozitov) na osnovi
cementa, ki niso navedeni pod 10 13 09 in 10 13 10

10 13 12*

Trdni odpadki iz þišþenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 13 13

Trdni odpadki iz þišþenja odpadnih plinov, ki niso navedeni pod 10 13 12

10 13 14

Odpadni beton in odpadni mulj iz betona

10 13 99

Drugi tovrstni odpadki

10 14

Odpadki iz upepeljevalnic

10 14 01*

Odpadki iz þišþenja odpadnih plinov, ki vsebujejo živo srebro

11

ODPADKI IZ KEMIýNE OBDELAVE IN POVRŠINSKE ZAŠýITE KOVIN IN
DRUGIH MATERIALOV; HIDROMETALURGIJA BARVNIH KOVIN

11 01

Odpadki iz kemiþne obdelave in površinske zašþite kovin in drugih materialov
(npr. galvaniziranje, cinkanje, luženje, jedkanje, fosfatiranje, alkalno
razmašþevanje, anodizacija)

11 01 05*

Kisline za luženje

11 01 06*

Kisline, ki niso navedene drugje

11 01 07*

Lugi za luženje

11 01 08*

Mulji iz fosfatiranja

11 01 09*

Mulji in filtrne pogaþe, ki vsebujejo nevarne snovi

11 01 10

Mulji in filtrne pogaþe, ki niso navedeni pod 11 01 09

11 01 11*

Tekoþine za izpiranje na vodni osnovi, ki vsebujejo nevarne snovi

11 01 12

Tekoþine za izpiranje na vodni osnovi, ki niso navedene pod 11 01 11

11 01 13*

Odpadki iz razmašþevanja, ki vsebujejo nevarne snovi

Stran 27 od 27

Uradni list Republike Slovenije

Št.

103 / 16. 12. 2011 /

Stran

11 01 14

Odpadki iz razmašþevanja, ki niso navedeni pod 11 01 13

11 01 15*

Mulji in izcedne vode iz membran ali ionskih izmenjevalnikov, ki vsebujejo
nevarne snovi

11 01 16*

Nasiþene ali izrabljene smole ionskih izmenjevalnikov

11 01 98*

Drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

11 01 99

Drugi tovrstni odpadki

11 02

Odpadki iz procesov hidrometalurgije barvnih kovin

11 02 02*

Mulji iz hidrometalurgije cinka (tudi jarosit in goethit)

11 02 03

Odpadki iz proizvodnje anod za vodne elektrolitske postopke

11 02 05*

Odpadki iz hidrometalurgije bakra, ki vsebujejo nevarne snovi

11 02 06

Odpadki iz hidrometalurgije bakra, ki niso navedeni pod 11 02 05

11 02 07*

Drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

11 02 99

Drugi tovrstni odpadki

11 03

Mulji in trdne snovi iz postopkov tempranja

11 03 01*

Odpadki, ki vsebujejo cianide

11 03 02*

Drugi odpadki

11 05

Odpadki iz postopkov galvanizacije

11 05 01

Surovi cink

11 05 02

Cinkov pepel

11 05 03*

Trdni odpadki iz þišþenja odpadnih plinov

11 05 04*

Izrabljena talina

11 05 99

Drugi tovrstni odpadki

12

ODPADKI IZ POSTOPKOV OBLIKOVANJA TER FIZIKALNE IN MEHANSKE
POVRŠINSKE OBDELAVE KOVIN IN PLASTIKE

12 01

Odpadki iz oblikovanja ter fizikalne in mehanske površinske obdelave kovin in
plastike

12 01 01

Opilki in ostružki železa

12 01 02

Prah in delci železa

12 01 03

Opilki in ostružki barvnih kovin

12 01 04

Prah in delci barvnih kovin

12 01 05

Ostružki plastike

12 01 06*

Mineralna strojna olja, ki vsebujejo halogene (razen emulzij in raztopin)
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12 01 07*

Mineralna strojna olja, ki ne vsebujejo halogenov (razen emulzij in raztopin)

12 01 08*

Strojne emulzije in raztopine, ki vsebujejo halogene

12 01 09*

Strojne emulzije in raztopine, ki ne vsebujejo halogenov

12 01 10*

Sintetiþna strojna olja

12 01 12*

Izrabljeni voski in masti

12 01 13

Odpadki iz varjenja

12 01 14*

Strojni mulji, ki vsebujejo nevarne snovi

12 01 15

Strojni mulji, ki niso navedeni pod 12 01 14

12 01 16*

Odpadki iz peskanja, ki vsebujejo nevarne snovi

12 01 17

Odpadki iz peskanja, ki niso navedeni pod 12 01 16

12 01 18*

Kovinski mulji iz brušenja, honanja in lepanja, ki vsebujejo olja

12 01 19*

Lahko biorazgradljiva strojna olja

12 01 20*

Izrabljena brusilna telesa in brusilni material, ki vsebujejo nevarne snovi

12 01 21

Izrabljena brusilna telesa in brusilni materiali, ki niso navedeni pod 12 01 20

12 01 99

Drugi tovrstni odpadki

12 03

Odpadki iz postopkov razmašþevanja z vodo in paro (razen 11)

12 03 01*

Vodne pralne tekoþine

12 03 02*

Odpadki iz razmašþevanja s paro

13

OLJNI ODPADKI IN ODPADKI TEKOýIH GORIV (razen jedilnih olj in olj iz
poglavij 05, 12 in 19)

13 01

Odpadna hidravliþna olja

13 01 01*

Hidravliþna olja, ki vsebujejo PCB1

13 01 04*

Klorirane emulzije

13 01 05*

Neklorirane emulzije

13 01 09*

Mineralna klorirana hidravliþna olja

13 01 10*

Mineralna neklorirana hidravliþna olja

13 01 11*

Sintetiþna hidravliþna olja

13 01 12*

Lahko biorazgradljiva hidravliþna olja

13 01 13*

Druga hidravliþna olja

13 02

Odpadna motorna, strojna in mazalna olja

13 02 04*

Mineralna klorirana motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja

1

V tem seznamu se za opis pojma »PCB« uporablja opis iz predpisa, ki ureja odstranjevanje polikloriranih bifenilov in
polikloriranih terfenilov.
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13 02 05*

Mineralna neklorirana motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja

13 02 06*

Sintetiþna motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja

13 02 07*

Lahko biorazgradljiva motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja

13 02 08*

Druga motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja

13 03

Odpadna olja za izolacijo in prenos toplote

13 03 01*

Olja za izolacijo ali prenos toplote, ki vsebujejo PCB

13 03 06*

Mineralna klorirana olja za izolacijo in prenos toplote, ki niso navedena pod 13
03 01

13 03 07*

Mineralna neklorirana olja za izolacijo in prenos toplote

13 03 08*

Sintetiþna olja za izolacijo in prenos toplote

13 03 09*

Lahko biorazgradljiva olja za izolacijo in prenos toplote

13 03 10*

Druga olja za izolacijo in prenos toplote

13 04

Ladijska (kalužna) olja

13 04 01*

Ladijska (kalužna) olja iz notranjega ladijskega prometa

13 04 02*

Ladijska (kalužna) olja iz odtoþnih kanalov na privezih

13 04 03*

Ladijska (kalužna) olja iz drugega ladijskega prometa

13 05

Vsebine iz naprav za loþevanje olja in vode

13 05 01*

Trdne snovi iz pešþenih komor in naprav za loþevanje olja in vode

13 05 02*

Mulji iz naprav za loþevanje olja in vode

13 05 03*

Mulji iz lovilnikov olj

13 05 06*

Olje iz naprav za loþevanje olja in vode

13 05 07*

Z oljem onesnažena voda iz naprav za loþevanje olja in vode

13 05 08*

Mešanice odpadkov iz pešþenih komor in naprav za loþevanje olja in vode

13 07

Odpadki tekoþih goriv

13 07 01*

Kurilno olje in dizelsko gorivo

13 07 02*

Bencin

13 07 03*

Druga goriva, tudi mešanice

13 08

Drugi tovrstni oljni odpadki

13 08 01*

Mulji ali emulzije iz razsoljevanja

13 08 02*

Druge emulzije

13 08 99*

Drugi tovrstni odpadki
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14

ODPADNA ORGANSKA TOPILA, HLADILNA SREDSTVA IN POTISNI PLINI
(RAZEN 07 IN 08)

14 06

Odpadna organska topila, hladilna sredstva in potisni plini za nastanek
pene/aerosolov

14 06 01*

Klorofluoroogljiki, HCFC, HFC

14 06 02*

Druga halogenirana topila in mešanice topil

14 06 03*

Druga topila in mešanice topil

14 06 04*

Mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo halogenirana topila

14 06 05*

Mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo druga topila

15

ODPADNA EMBALAŽA; ABSORBENTI, ýISTILNE KRPE, FILTRIRNA
SREDSTVA IN ZAŠýITNA OBLAýILA, KI NISO NAVEDENI DRUGJE

15 01

Embalaža (vkljuþno z loþeno zbrano odpadno embalažo, ki je komunalni
odpadek)

15 01 01

Papirna in kartonska embalaža

15 01 02

Plastiþna embalaža

15 01 03

Lesena embalaža

15 01 04

Kovinska embalaža

15 01 05

Sestavljena (kompozitna) embalaža

15 01 06

Mešana embalaža

15 01 07

Steklena embalaža

15 01 09

Embalaža iz tekstila

15 01 10*

Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi
snovmi

15 01 11*

Kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren trden porozen oklop (npr. iz azbesta),
vkljuþno s praznimi tlaþnimi posodami

15 02

Absorbenti, filtrirna sredstva, þistilne krpe in zašþitna oblaþila

15 02 02*

Absorbenti, filtrirna sredstva (tudi oljni filtri, ki niso navedeni drugje), þistilne
krpe, zašþitna oblaþila, onesnaženi z nevarnimi snovmi

15 02 03

Absorbenti, filtrirna sredstva, þistilne krpe in zašþitna oblaþila, ki niso navedeni
pod 15 02 02

16

ODPADKI, KI NISO NAVEDENI DRUGJE NA SEZNAMU
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16 01

Izrabljena vozila iz razliþnih vrst prevoza (vkljuþno z mobilnimi stroji), odpadki iz
razstavljanja izrabljenih vozil in vzdrževanja vozil (razen 13, 14, 16 06 in 16 08)

16 01 03

Izrabljene gume

16 01 04*

Izrabljena vozila

16 01 06

Izrabljena vozila, iz katerih so odstranjene tekoþine in druge nevarne sestavine

16 01 07*

Oljni filtri

16 01 08*

Sestavine, ki vsebujejo živo srebro

16 01 09*

Sestavine, ki vsebujejo PCB

16 01 10*

Eksplozivne sestavine (npr. iz zraþnih blazin)

16 01 11*

Zavorne obloge, ki vsebujejo azbest

16 01 12

Zavorne obloge, ki niso navedene pod 16 01 11

16 01 13*

Zavorne tekoþine

16 01 14*

Tekoþine proti zmrzovanju, ki vsebujejo nevarne snovi

16 01 15

Tekoþine proti zmrzovanju, ki niso navedene pod 16 01 14

16 01 16

Rezervoarji za utekoþinjeni plin

16 01 17

Železne kovine

16 01 18

Barvne kovine

16 01 19

Plastika

16 01 20

Steklo

16 01 21*

Nevarne sestavine, ki niso navedene pod 16 01 07 do 16 01 11 ter 16 01 13 in
16 01 14

16 01 22

Druge tovrstne sestavine

16 01 99

Drugi tovrstni odpadki

16 02

Odpadki iz elektriþne in elektronske opreme

16 02 09*

Transformatorji in kondenzatorji, ki vsebujejo PCB

16 02 10*

Zavržena oprema, ki vsebuje PCB ali je onesnažena s PCB in ni navedena pod
16 02 09

16 02 11*

Zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike, HCFC, HFC

16 02 12*

Zavržena oprema, ki vsebuje prosti azbest

16 02 13*

Zavržena oprema, ki vsebuje nevarne sestavine2 in ni navedena pod 16 02 09
do 16 02 12

16 02 14

Zavržena oprema, ki ni navedena pod 16 02 09 do 16 02 13

16 02 15*

Nevarne sestavine, odstranjene iz zavržene opreme

16 02 16

Sestavine, odstranjene iz zavržene opreme, ki niso navedene pod 16 02 15

16 03

Serije, ki ne ustrezajo opisom, in nerabljeni proizvodi

2

Nevarne sestavine iz elektriþne in elektronske opreme so lahko akumulatorji in baterije, navedene pod 16 06 in
oznaþene kot nevarne; živosrebrna stikala, steklo katodnih cevi in drugo aktivirano steklo ter podobno.
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16 03 03*

Anorganski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

16 03 04

Anorganski odpadki, ki niso navedeni pod 16 03 03

16 03 05*

Organski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

16 03 06

Organski odpadki, ki niso navedeni pod 16 03 05

16 04

Odpadni eksplozivi

16 04 01*

Odpadno strelivo

16 04 02*

Odpadni ognjemetni izdelki

16 04 03*

Drugi odpadni eksplozivi

16 05

Plini v tlaþnih posodah in zavržene kemikalije

16 05 04*

Plini v tlaþnih posodah (tudi haloni), ki vsebujejo nevarne snovi

16 05 05

Plini v tlaþnih posodah, ki niso navedeni pod 16 05 04

16 05 06*

Laboratorijske kemikalije, ki so sestavljene iz nevarne snovi ali jih vsebujejo,
vkljuþno z mešanicami laboratorijskih kemikalij

16 05 07*

Zavržene anorganske kemikalije, ki so sestavljene iz nevarnih snovi ali jih
vsebujejo

16 05 08*

Zavržene organske kemikalije, ki so sestavljene iz nevarnih snovi ali jih
vsebujejo

16 05 09

Zavržene kemikalije, ki niso navedene pod 16 05 06, 16 05 07 ali 16 05 08

16 06

Baterije in akumulatorji

16 06 01*

Svinþeve baterije

16 06 02*

Nikelj-kadmijeve baterije

16 06 03*

Baterije, ki vsebujejo živo srebro

16 06 04

Alkalne baterije (razen 16 06 03)

16 06 05

Druge baterije in akumulatorji

16 06 06*

Loþeno zbrani elektroliti iz baterij in akumulatorjev

16 07

Odpadki iz þišþenja transportnih in skladišþnih rezervoarjev ter sodov (razen 05
in 13)

16 07 08*

Odpadki, ki vsebujejo olje

16 07 09*

Odpadki, ki vsebujejo druge nevarne snovi

16 07 99

Drugi tovrstni odpadki

16 08

Izrabljeni katalizatorji

16 08 01

Izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ali
platino (razen 16 08 07)
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16 08 02*

Izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo nevarne prehodne kovine3 ali njihove spojine

16 08 03

Izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo druge prehodne kovine ali njihove spojine in
niso navedeni drugje

16 08 04

Izrabljeni tekoþi katalizatorji iz katalitskega krekiranja (razen tistih, ki so
navedeni pod 16 08 07)

16 08 05*

Izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo fosforjevo kislino

16 08 06*

Izrabljene tekoþine, uporabljene kot katalizatorji

16 08 07*

Izrabljeni katalizatorji, onesnaženi z nevarnimi snovmi

16 09

Oksidanti

16 09 01*

Permanganati, npr. kalijev permanganat

16 09 02*

Kromati, npr. kalijev kromat, kalijev ali natrijev dikromat

16 09 03*

Peroksidi, npr. vodikov peroksid

16 09 04*

Drugi oksidanti, ki niso navedeni drugje

16 10

Vodne odpadne raztopine, namenjene za obdelavo v napravah zunaj kraja
nastanka

16 10 01*

Odpadne vodne raztopine, ki vsebujejo nevarne snovi

16 10 02

Odpadne vodne raztopine, ki niso navedene pod 16 10 01

16 10 03*

Vodni koncentrati, ki vsebujejo nevarne snovi

16 10 04

Vodni koncentrati, ki niso navedeni pod 16 10 03

16 11

Odpadne obloge in materiali, odporni proti ognju

16 11 01*

Izrabljene obloge in materiali, odporni proti ognju, iz metalurških postopkov na
osnovi ogljika, ki vsebujejo nevarne snovi

16 11 02

Izrabljene obloge in materiali, odporni proti ognju, iz metalurških postopkov na
osnovi ogljika, ki niso navedeni pod 16 11 01

16 11 03*

Druge obloge in materiali, odporni proti ognju, iz metalurških postopkov, ki
vsebujejo nevarne snovi

16 11 04

Druge obloge in materiali, odporni proti ognju, iz metalurških postopkov, ki niso
navedeni pod 16 11 03

16 11 05*

Obloge in materiali, odporni proti ognju, iz nemetalurških postopkov, ki
vsebujejo nevarne snovi

16 11 06

Obloge in materiali, odporni proti ognju, iz nemetalurških postopkov, ki niso
navedeni pod 16 11 05

17

GRADBENI ODPADKI IN ODPADKI IZ RUŠENJA OBJEKTOV (vkljuþno z

3

Prehodne kovine za namene te oznake odpadkov so: skandij, vanadij, mangan, kobalt, baker, itrij, niobij, hafnij,
volfram, titan, krom, železo, nikelj, cink, cirkonij, molibden in tantal. Te kovine ali njihove spojine so nevarne, þe so
razvršþene kot nevarne snovi. Z razvrstitvijo nevarnih snovi se doloþi, katere od teh prehodnih kovin in katere spojine
prehodnih kovin so nevarne.
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zemeljskimi izkopi z onesnaženih obmoþij)

17 01

Beton, opeka, plošþice in keramika

17 01 01

Beton

17 01 02

Opeke

17 01 03

Plošþice in keramika

17 01 06*

Mešanice ali loþene frakcije betona, opek, plošþic in keramike, ki vsebujejo
nevarne snovi

17 01 07

Mešanice betona, opek, plošþic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06

17 02

Les, steklo in plastika

17 02 01

Les

17 02 02

Steklo

17 02 03

Plastika

17 02 04*

Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi onesnaženi

17 03

Bitumenske mešanice, premogov katran in izdelki iz katrana

17 03 01*

Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran

17 03 02

Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01

17 03 03*

Premogov katran in katranski izdelki

17 04

Kovine (vkljuþno z zlitinami)

17 04 01

Baker, bron in medenina

17 04 02

Aluminij

17 04 03

Svinec

17 04 04

Cink

17 04 05

Železo in jeklo

17 04 06

Kositer

17 04 07

Mešanice kovin

17 04 09*

Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi

17 04 10*

Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge nevarne snovi

17 04 11

Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10

17 05

Zemljina (vkljuþno z zemeljskimi izkopi z onesnaženih obmoþij), kamenje in
izkopani material

17 05 03*

Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi

17 05 04

Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03

17 05 05*

Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi
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17 05 06

Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05

17 05 07*

Tolþenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi

17 05 08

Tolþenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07

17 06

Izolirni materiali in gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest

17 06 01*

Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest

17 06 03*

Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo

17 06 04

Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03

17 06 05*

Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest

17 08

Gradbeni material na osnovi sadre

17 08 01*

Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnaženi z nevarnimi snovmi

17 08 02

Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01

17 09

Drugi gradbeni odpadki in ruševine

17 09 01*

Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro

17 09 02*

Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr.
tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zatesnjene
enote za zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB)

17 09 03*

Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (tudi mešani odpadki), ki
vsebujejo nevarne snovi

17 09 04

Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod
17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03

18

ODPADKI IZ ZDRAVSTVA ALI VETERINARSTVA IN/ALI Z NJIMA
POVEZANIH RAZISKAV (razen odpadkov iz kuhinj in restavracij, ki ne izhajajo
neposredno iz zdravstva ali veterinarstva)

18 01

Odpadki iz porodništva, diagnostike, zdravljenja in preventive v humanem
zdravstvu

18 01 01

Ostri predmeti (razen 18 01 03)

18 01 02

Deli teles in organov, tudi vreþke s krvjo in konzervirano krvjo (razen 18 01 03)

18 01 03*

Odpadki, ki z vidika preventive pred okužbo zahtevajo posebno ravnanje pri
zbiranju in odstranjevanju

18 01 04

Odpadki, ki z vidika preventive pred okužbo ne zahtevajo posebnega ravnanja
pri zbiranju in odstranjevanju (na primer povoji, mavþne obloge, perilo, oblaþila
za enkratno uporabo, plenice)

18 01 06*

Kemikalije, ki so sestavljene iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo

18 01 07

Kemikalije, ki niso navedene pod 18 01 06

18 01 08*

Citotoksiþna in citostatiþna zdravila
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18 01 09

Zdravila, ki niso navedena pod 18 01 08

18 01 10*

Amalgamski odpadki iz zobozdravstva

18 02

Odpadki iz raziskav, diagnostike, zdravljenja in preventive pri veterinarski
dejavnosti

18 02 01

Ostri predmeti (razen 18 02 02)

18 02 02*

Odpadki, ki z vidika preventive pred okužbo zahtevajo posebno ravnanje pri
zbiranju in odstranjevanju

18 02 03

Odpadki, ki z vidika preventive pred okužbo ne zahtevajo posebnega ravnanja
pri zbiranju in odstranjevanju

18 02 05*

Kemikalije, ki so sestavljene iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo

18 02 06

Kemikalije, ki niso navedene pod 18 02 05

18 02 07*

Citotoksiþna in citostatiþna zdravila

18 02 08

Zdravila, ki niso navedena pod 18 02 07

19

ODPADKI IZ NAPRAV ZA RAVNANJE Z ODPADKI, IZ ýISTILNIH NAPRAV
TER IZ PRIPRAVE PITNE VODE IN VODE ZA INDUSTRIJSKO RABO

19 01

Odpadki iz sežiga ali pirolize odpadkov

19 01 02

Železo, izloþeno iz ogorkov

19 01 05*

Filtrna pogaþa iz þišþenja odpadnih plinov

19 01 06*

Tekoþi odpadki iz þišþenja odpadnih plinov in drugi tekoþi odpadki na vodni
osnovi

19 01 07*

Trdni odpadki iz þišþenja odpadnih plinov

19 01 10*

Izrabljeno aktivno oglje iz þišþenja dimnih plinov

19 01 11*

Ogorki in žlindra, ki vsebujejo nevarne snovi

19 01 12

Ogorki in žlindra, ki niso navedeni pod 19 01 11

19 01 13*

Pepel, ki vsebuje nevarne snovi

19 01 14

Pepel, ki ni naveden pod 19 01 13

19 01 15*

Kotlovski prah, ki vsebuje nevarne snovi

19 01 16

Kotlovski prah, ki ni naveden pod 19 01 15

19 01 17*

Odpadki iz pirolize, ki vsebujejo nevarne snovi

19 01 18

Odpadki iz pirolize, ki niso navedeni pod 19 01 17

19 01 19

Peski iz kurišþ na lebdeþo plast

19 01 99

Drugi tovrstni odpadki

19 02

Odpadki iz fizikalno-kemiþnih obdelav odpadkov (vkljuþno z odstranjevanjem
kromatov, cianidov, nevtralizacijo)
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19 02 03

Pomešani odpadki, sestavljeni samo iz odpadkov, ki niso oznaþeni kot nevarni

19 02 04*

Pomešani odpadki, v katerih je vsaj en odpadek oznaþen kot nevaren

19 02 05*

Mulji, ki nastanejo pri fizikalno-kemiþni obdelavi in vsebujejo nevarne snovi

19 02 06

Mulji, ki nastanejo pri fizikalno-kemiþni obdelavi in niso navedeni pod 19 02 05

19 02 07*

Olje in koncentrati iz separacije

19 02 08*

Tekoþi gorljivi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

19 02 09*

Trdni gorljivi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

19 02 10

Drugi gorljivi odpadki, ki niso navedeni pod 19 02 08 in 19 02 09

19 02 11*

Drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

19 02 99

Drugi tovrstni odpadki

19 03

Stabilizirani/utrjeni (soldificirani) odpadki4

19 03 04*

Odpadki, oznaþeni kot nevarni, delno stabilizirani5

19 03 05

Drugi stabilizirani odpadki, ki niso navedeni pod 19 03 04

19 03 06*

Utrjeni (soldificirani) odpadki, oznaþeni kot nevarni

19 03 07

Drugi utrjeni (soldificirani) odpadki, ki niso navedeni pod 19 03 06

19 04

Zastekljeni odpadki in odpadki iz zasteklitve

19 04 01

Zastekljeni odpadki

19 04 02*

Pepel in drugi odpadki iz þišþenja odpadnih plinov

19 04 03*

Nezastekljena trdna faza

19 04 04

Tekoþi odpadki na vodni osnovi iz priprave vitrificiranih odpadkov

19 05

Odpadki iz aerobne obdelave trdnih odpadkov

19 05 01

Nekompostirana frakcija komunalnih in podobnih odpadkov

19 05 02

Nekompostirana frakcija živalskih in rastlinskih odpadkov

19 05 03

Kompost, ki ne ustreza specifikaciji

19 05 99

Drugi tovrstni odpadki

19 06

Odpadki iz anaerobne obdelave trdnih odpadkov

19 06 03

Lužnica iz anaerobne obdelave komunalnih odpadkov

19 06 04

Pregnito blato iz anaerobne obdelave komunalnih odpadkov

19 06 05

Lužnica iz anaerobne obdelave živalskih in rastlinskih odpadkov

19 06 06

Pregnito blato iz anaerobne obdelave živalskih in rastlinskih odpadkov

13987

4

S stabilizacijo se s spremembo nevarnih lastnosti sestavin v odpadkih nevarni odpadki spremenijo v nenevarne. S
soldifikacijo se z uporabo aditivov spremeni samo fizikalno stanje odpadka (npr. tekoþe v trdno), ne spremenijo pa se
kemiþne lastnosti odpadka.
5
Odpadek je delno stabiliziran, þe se lahko po postopku stabilizacije nevarne sestavine, ki se ne spremenijo
popolnoma v nenevarne sestavine, sprošþajo v okolje v krajšem, srednjem ali daljšem obdobju.

Stran 38 od 38

Stran

13988 /

Št.

103 / 16. 12. 2011

Uradni list Republike Slovenije

19 06 99

Drugi tovrstni odpadki

19 07

Izcedne vode z odlagališþ

19 07 02*

Izcedne vode z odlagališþ, ki vsebujejo nevarne snovi

19 07 03

Izcedne vode z odlagališþ, ki niso navedene pod 19 07 02

19 08

Odpadki iz naprav za þišþenje odpadne vode, ki niso navedeni drugje

19 08 01

Ostanki na grabljah in sitih

19 08 02

Odpadki iz peskolovov

19 08 05

Blato iz þišþenja komunalnih odpadnih voda

19 08 06*

Nasiþene ali izrabljene smole ionskih izmenjevalnikov

19 08 07*

Raztopine in mulji iz regeneracije ionskih izmenjevalnikov

19 08 08*

Odpadki iz membranskih sistemov, ki vsebujejo nevarne snovi

19 08 09

Masti in oljne mešanice iz loþevanja olja in vode, ki vsebujejo le jedilna olja in
masti

19 08 10*

Masti in oljne mešanice iz loþevanja olja in vode, ki niso navedene pod 19 08 09

19 08 11*

Blato iz biološke obdelave tehnoloških odpadnih voda, ki vsebuje nevarne snovi

19 08 12

Blato iz biološke obdelave tehnoloških odpadnih voda, ki ni navedeno pod 19
08 11

19 08 13*

Blato iz druge obdelave tehnoloških odpadnih voda, ki vsebuje nevarne snovi

19 08 14

Blato iz druge obdelave tehnoloških odpadnih voda, ki ni navedeno pod 19 08
13

19 08 99

Drugi tovrstni odpadki

19 09

Odpadki iz priprave pitne ali tehnološke vode

19 09 01

Trdni odpadki iz primarnega filtriranja ter ostanki na grabljah in sitih

19 09 02

Mulji iz bistrenja vode

19 09 03

Mulji iz dekarbonacije

19 09 04

Izrabljeno aktivno oglje

19 09 05

Nasiþene ali izrabljene smole ionskih izmenjevalnikov

19 09 06

Raztopine in mulji iz regeneracije ionskih izmenjevalnikov

19 09 99

Drugi tovrstni odpadki

19 10

Odpadki iz drobljenja (šrediranja) odpadkov, ki vsebujejo kovine

19 10 01

Odpadno železo in jeklo

19 10 02

Odpadne barvne kovine

19 10 03*

Lahka drobljena (šredrska) frakcija in prah, ki vsebujeta nevarne snovi

19 10 04

Lahka drobljena (šredrska) frakcija in prah, ki nista navedena pod 19 10 03
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19 10 05*

Druge frakcije, ki vsebujejo nevarne snovi

19 10 06

Druge frakcije, ki niso navedene pod 19 10 05

19 11

Odpadki iz regeneracije olj

19 11 01*

Izrabljene filtrirne zemlje

19 11 02*

Kisli katrani

19 11 03*

Odpadne vodne raztopine

19 11 04*

Odpadki iz þišþenja goriva z lugi

19 11 05*

Blato iz þišþenja odpadne vode na kraju nastanka, ki vsebuje nevarne snovi

19 11 06

Blato iz þišþenja odpadne vode na kraju nastanka, ki ni navedeno pod 19 11 05

19 11 07*

Odpadki iz þišþenja odpadnih plinov

19 11 99

Drugi tovrstni odpadki

19 12

Odpadki iz mehanske obdelave odpadkov (npr. razvršþanje, drobljenje,
stiskanje, peletiranje), ki niso navedeni drugje

19 12 01

Papir in karton

19 12 02

Železne kovine

19 12 03

Barvne kovine

19 12 04

Plastika in gume

19 12 05

Steklo

19 12 06*

Les, ki vsebuje nevarne snovi

19 12 07

Les, ki ni naveden pod 19 12 06

19 12 08

Tekstil

19 12 09

Minerali (npr. pesek, kamenje)

19 12 10

Gorljivi odpadki (iz odpadkov pridobljeno gorivo)

19 12 11*

Drugi odpadki (tudi mešanice materialov) iz mehanske obdelave odpadkov, ki
vsebujejo nevarne snovi

19 12 12

Drugi odpadki (tudi mešanice materialov) iz mehanske obdelave odpadkov, ki
niso navedeni pod 19 12 11

19 13

Odpadki iz sanacije tal in podtalnice

19 13 01*

Trdni odpadki iz sanacije tal, ki vsebujejo nevarne snovi

19 13 02

Trdni odpadki iz sanacije tal, ki niso navedeni pod 19 13 01

19 13 03*

Mulji iz sanacije tal, ki vsebujejo nevarne snovi

19 13 04

Mulji iz sanacije tal, ki niso navedeni pod 19 13 03

19 13 05*

Mulji iz sanacije podtalnice, ki vsebujejo nevarne snovi

19 13 06

Mulji iz sanacije podtalnice, ki niso navedeni pod 19 13 05

19 13 07*

Odpadne vodne raztopine in vodni koncentrati iz sanacije podtalnice, ki
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vsebujejo nevarne snovi
19 13 08

Odpadne vodne raztopine in vodni koncentrati iz sanacije podtalnice, ki niso
navedeni pod 19 13 07

20

KOMUNALNI ODPADKI (gospodinjski in njim podobni odpadki iz trgovine,
proizvodnih, poslovnih, storitvenih in drugih dejavnosti ter javnega sektorja),
VKLJUýNO Z LOýENIMI FRAKCIJAMI

20 01

Loþene frakcije (razen 15 01)

20 01 01

Papir in karton

20 01 02

Steklo

20 01 08

Biorazgradjivi kuhinjski odpadki in odpadki iz restavracij

20 01 10

Oblaþila

20 01 11

Tekstil

20 01 13*

Topila

20 01 14*

Kisline

20 01 15*

Alkalije

20 01 17*

Fotokemikalije

20 01 19*

Pesticidi

20 01 21*

Fluorescenþne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro

20 01 23*

Zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljikovodike

20 01 25

Jedilno olje in mašþobe

20 01 26*

Olja in mašþobe, ki niso navedeni pod 20 01 25

20 01 27*

Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi

20 01 28

Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki niso navedeni pod 20 01 27

20 01 29*

ýistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi

20 01 30

ýistila, ki niso navedena pod 20 01 29

20 01 31*

Citotoksiþna in citostatiþna zdravila

20 01 32

Zdravila, ki niso navedena pod 20 01 31

20 01 33*

Baterije in akumulatorji, ki so navedeni pod 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03, ter
nesortirane baterije in akumulatorji, ki vsebujejo te baterije in akumulatorje

20 01 34

Baterije in akumulatorji, ki niso navedeni pod 20 01 33

20 01 35*

Zavržena elektriþna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne snovi in ni
navedena pod 20 01 21 in 20 01 236

20 01 36

Zavržena elektriþna in elektronska oprema, ki ni navedena pod 20 01 21, 20 01
23 in 20 01 35

20 01 37*

Les, ki vsebuje nevarne snovi

6

Nevarne sestavine iz elektriþne in elektronske opreme so lahko akumulatorji in baterije, navedene pod 16 06 in
oznaþene kot nevarne; živosrebrna stikala, steklo iz katodnih cevi in drugo aktivirano steklo ter podobno.
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20 01 38

Les, ki ni naveden pod 20 01 37

20 01 39

Plastika

20 01 40

Kovine

20 01 41

Odpadki iz þišþenja dimnikov

20 01 99

Drugi tovrstni odpadki

20 02

Odpadki z vrtov in iz parkov (vkljuþno z odpadki s pokopališþ)

20 02 01

Biorazgradljivi odpadki

20 02 02

Zemlja in kamenje

20 02 03

Drugi odpadki, ki niso biorazgradljivi

20 03

Drugi komunalni odpadki

20 03 01

Mešani komunalni odpadki

20 03 02

Odpadki z živilskih trgov

20 03 03

Odpadki iz þišþenja cest

20 03 04

Blato iz greznic

20 03 06

Odpadki iz þišþenja kanalizacije

20 03 07

Kosovni odpadki

20 03 99

Drugi tovrstni komunalni odpadki

Stran
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PRILOGA 5

PRIMERI UKREPOV ZA PREPREýEVANJE NASTAJANJA ODPADKOV
Ukrepi, ki lahko vplivajo na okvirne pogoje, povezane z nastajanjem odpadkov:
1.
Uporaba ukrepov naþrtovanja ali drugih ekonomskih instrumentov, ki spodbujajo uþinkovito rabo
virov.
2.
Spodbujanje raziskav in razvoja na podroþju doseganja þistejših in manj potratnih proizvodov in
tehnologij ter širjenje in uporaba izsledkov takih raziskav in razvoja.
3.
Oblikovanje uþinkovitih in pomembnih kazalnikov obremenitve okolja, povezanih z nastajanjem
odpadkov, katerih namen je prispevati k prepreþevanju nastajanja odpadkov na vseh ravneh, od
primerjave proizvodov na ravni Skupnosti, ukrepanja lokalnih organov do ukrepov države.
Ukrepi, ki lahko vplivajo na faze zasnove, proizvodnje in distribucije:
4.
Spodbujanje okoljsko primerne zasnove (sistematiþna vkljuþitev okoljskih vidikov v zasnovo
proizvoda, da se izboljša okoljska uþinkovitost proizvoda v njegovem celotnem življenjskem krogu).
5.
Zagotavljanje informacij o tehnikah prepreþevanja nastajanja odpadkov, da se olajša izvajanje
najboljših razpoložljivih tehnik v industriji.
6.
Organizacija usposabljanja pristojnih organov v zvezi z vkljuþitvijo zahtev za prepreþevanje
nastajanja odpadkov v dovoljenja skladno s to uredbo in predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki
lahko povzroþajo onesnaževanje okolja veþjega obsega.
7.
Vkljuþitev ukrepov za prepreþevanje nastajanja odpadkov v napravah, za katere se ne uporablja
predpis, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzroþajo onesnaževanje okolja veþjega obsega.
Taki ukrepi lahko po potrebi vkljuþujejo ocene ali operativne programe prepreþevanja nastajanja
odpadkov.
8.
Uporaba kampanj za ozavešþanje ali zagotavljanje finanþne pomoþi, pomoþi pri odloþanju ali druge
pomoþi podjetjem. Taki ukrepi so še zlasti uþinkoviti, kadar so usmerjeni v mala in srednje velika podjetja
in so jim prilagojeni ter delujejo prek vzpostavljenih poslovnih omrežij.
9.
Uporaba prostovoljnih dogovorov, združenj potrošnikov/proizvajalcev ali sektorskih pogajanj, da
ustrezna podjetja ali industrijski sektorji doloþijo svoje lastne naþrte ali cilje za prepreþevanje nastajanja
odpadkov ali izboljšajo potratne proizvode ali embalažo.
10.

Spodbujanje verodostojnih sistemov za ravnanje z okoljem, vkljuþno z EMAS in ISO 14001.

Ukrepi, ki lahko vplivajo na fazo potrošnje in uporabe:
11. Ekonomski instrumenti, kot so spodbude za þiste nakupe ali uvedba obveznega plaþila potrošnikov
za dani izdelek ali enoto embalaže, ki bi bila sicer zagotovljena brezplaþno.
12.

Uporaba kampanj za ozavešþanje in obvešþanje širše javnosti ali doloþene skupine potrošnikov.

13.

Spodbujanje verodostojnih znakov za okolje.

14. Dogovori z industrijo, npr. z združenji proizvajalcev, kot so dogovori v okviru integriranih politik do
proizvodov, ali s prodajalci na drobno o razpoložljivosti informacij o prepreþevanju nastajanja odpadkov in
o proizvodih, ki na okolje vplivajo manj škodljivo.
15. Pri javnih in zasebnih naroþilih vkljuþevanje okoljskih meril in meril za prepreþevanje nastajanja
odpadkov v javne razpise in pogodbe v skladu s Priroþnikom o okoljskih javnih naroþilih, ki ga je 29.
oktobra 2004 objavila Komisija.
16. Spodbujanje ponovne uporabe in/ali popravila ustreznih zavrženih proizvodov ali njihovih delov,
zlasti s pomoþjo izobraževalnih, ekonomskih, logistiþnih ali drugih ukrepov, kot so na primer podpora
pooblašþenim centrom in mrežam za popravilo in ponovno uporabo ali vzpostavitev takih centrov in mrež
zlasti na gosto naseljenih obmoþjih.
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Uredba o normativih in standardih za
določanje sredstev za izvajanje raziskovalne
dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike
Slovenije

Na podlagi 13. člena Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11) izdaja Vlada Republike
Slovenije
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– se izvaja v prostorih (kabinetih) raziskovalnih organi-

– za izvajanje ni potreben prostor s posebno opremo
(laboratorij);
– se pri obdelavi podatkov uporablja računalnik;
– se izvaja v zaprtih prostorih (arhivih, knjižnicah), izven
kraja sedeža raziskovalne organizacije.
6. člen
(Laboratorijski programi oziroma projekti)

UREDBO
o normativih in standardih za določanje sredstev
za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane
iz Proračuna Republike Slovenije
I. SPLOŠNI DOLOČBI

V laboratorijske programe oziroma projekte se razvrsti
raziskava, če:
– se več kot 20 odstotkov raziskave izvaja v laboratoriju
in se pri raziskovanju uporablja posebna laboratorijska oziroma
infrastrukturna računalniška oprema;
– skupna vrednost laboratorijske opreme, ki je potrebna
za izvajanje raziskave, znaša vsaj 50.000 eurov.

1. člen

7. člen

(Vsebina)

(Terenski programi oziroma projekti)

S to uredbo se določijo normativi in standardi, kot podlaga za določitev obsega sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov, raziskovalnih
projektov, infrastrukturnih programov, programa usposabljanja
mladih raziskovalcev (v nadaljnjem besedilu: programi oziroma
projekti), ustanoviteljskih obveznosti in ostalih povračil v zvezi
z delom in drugih osebnih prejemkov, katerih izvajaje se financira iz Proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
proračun), za določitev cene ekvivalenta polne zaposlitve ter
za spremljanje in porabo sredstev proračuna.

V terenske programe oziroma projekte se razvrsti raziskava, če:
– se izvaja na prostem (polje, gozd itd.);
– se izvaja v kraju sedeža raziskovalne organizacije na
zemljišču, s katerim upravlja raziskovalna organizacija;
– se izvaja izven sedeža raziskovalne organizacije;
– se pri izvajanju uporablja oprema v vrednosti najmanj
30.000 eurov;
– je potrebna dodatna nekvalificirana oziroma kvalificirana
delovna sila.

2. člen

8. člen

(Obseg sredstev)

(Točkovanje programov oziroma projektov
glede na okolje izvajanja)

Obseg sredstev, potrebnih za izvedbo programa oziroma
projekta, se določi odvisno od razvrstitve programa oziroma
projekta po vrsti raziskave, povprečne cene ekvivalenta polne
zaposlitve in dodeljenega števila ekvivalentov polne zaposlitve
za izvedbo programa oziroma projekta.
II. RAZVRSTITEV PROGRAMOV OZIROMA PROJEKTOV
PO VRSTI RAZISKAVE
3. člen
(Razvrstitev programov oziroma projektov)
(1) Programe oziroma projekte se razvršča z določitvijo točk,
glede na vrsto raziskave, v cenovne kategorije: A, B, C in D.
(2) Število točk se določi ob upoštevanju:
– okolja, kjer se raziskava izvaja;
– potrebne raziskovalne opreme in drugih, za izvajanje
raziskave potrebnih, osnovnih sredstev;
– neposrednih materialnih stroškov in stroškov storitev;
– posebnih pogojev pri izvajanju programa oziroma projekta.
(3) Poleg kriterijev iz prejšnjega odstavka je za razvrstitev
potrebno upoštevati še kriterij, ki je vezan na stopnjo opremljenosti raziskovalne organizacije, kjer raziskovalna skupina
izvaja programe oziroma projekte.
4. člen
(Razvrstitev glede na okolje izvajanja)
Glede na okolje, v katerem se raziskava izvaja, so raziskovalni programi oziroma projekti razvrščeni v kabinetne,
laboratorijske in terenske.
5. člen
(Kabinetni programi oziroma projekti)
V kabinetne programe oziroma projekte se razvrsti raziskava, če:

Posamezne programe oziroma projekte se točkuje glede
na razvrstitev v skladu s 5., 6. in 7. členom te uredbe tako, da
se dodeli:
– do 30 točk za kabinetni program oziroma projekt;
– do 50 točk za laboratorijski program oziroma projekt;
– do 40 točk za terenski program oziroma projekt.
9. člen
(Točkovanje programov oziroma projektov glede na sedež)
Programu oziroma projektu, ki se vsaj 25 odstotkov časa
izvaja izven sedeža raziskovalne organizacije, se dodeli:
– do 5 točk, če se raziskava izvaja v Sloveniji, toda izven
kraja sedeža raziskovalne organizacije, in se člani ekipe vračajo v kraj bivanja;
– do 10 točk, če se raziskava izvaja v Sloveniji, toda izven
kraja sedeža raziskovalne organizacije, in člani ekipe prenočujejo v kraju izvajanja projekta;
– do 20 točk, če se raziskava izvaja v tujini.
10. člen
(Razvrstitev in točkovanje glede na opremo)
(1) Glede na opremo in druga sredstva, potrebna za izvedbo programa oziroma projekta, se dodeli:
– do 15 točk za kabinetni program oziroma projekt, če je
za izvajanje potrebna računalniška oprema v vrednosti vsaj
50.000 eurov;
– do 30 točk laboratorijskemu programu oziroma projektu, kjer je za izvajanje potrebna laboratorijska in računalniška
oprema;
– do 25 točk za terenski program oziroma projekt, če se
na terenu uporablja posebna oprema.
(2) Ne glede na razvrstitev programa oziroma projekta
se dodeli:
– 15 točk, če je za izvedbo programa oziroma projekta potrebna raziskovalna oziroma infrastrukturna oprema ali
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osnovna sredstva (v vrednosti posameznega instrumenta nad
200.000 eurov) in delovanje te opreme ni v celoti pokrito iz
proračuna, (oziroma ustrezno manj, če se sofinancira iz proračuna, npr. za infrastrukturne centre);
– 15 točk, če je za izvedbo programa oziroma projekta
potrebno vzdrževati infrastrukturne objekte (npr. osnovna čreda, dolgoletni nasadi), pri čemer se ne upoštevajo objekti, ki se
posebej sofinancirajo iz proračuna;
– 5 točk, če se na terenu uporabljajo specialna prevozna
sredstva, kot so terenska vozila, prevozne terenske delovne
postaje z merilno opremo ipd.

(3) Pri raziskovalnih programih in raziskovalnih projektih
se, glede na izračunano povprečno plačo skladno s to uredbo
in vrednost obračunske točke, določene s to uredbo, k vsoti
doda za plače in prispevke ustrezno število točk. Skupno število točk za posamezno kategorijo se za raziskovalne programe
in raziskovalne projekte oblikuje ločeno.
(4) Infrastrukturni programi se v cenovne kategorije ne
razvrščajo. Pri plačah pa se skladno s to uredbo določi povprečno plačo izvajalcev infrastrukturnih programov ter, glede na
vrednost obračunske točke, določi ustrezno število točk.

11. člen

III. CENA EKVIVALENTA POLNE ZAPOSLITVE

(Razvrstitev in točkovanje glede na obseg stroškov)
V zvezi z neposrednimi materialnimi stroški in stroški
storitev se dodeli:
– do 15 točk, če so materialni stroški in stroški storitev za
izvedbo programa oziroma projekta enaki ali večji od stroškov
za bruto plače izvajalcev;
– 5 točk, če materialni stroški in stroški storitev za izvedbo
programa oziroma projekta ne presegajo stroškov za bruto
plače izvajalcev;
– do 30 točk, če raziskovalno skupino raziskovalnega
projekta oziroma raziskovalnega programa sestavlja več kot
polovica raziskovalcev z najvišjim raziskovalnim nazivom.
12. člen
(Razvrstitev in točkovanje glede na posebne pogoje)
V zvezi s posebnimi pogoji pri izvajanju programa oziroma
projekta se dodeli:
– do 4 točke, kadar so pri izvedbi programa oziroma projekta potrebni posebni zaščitni ukrepi za raziskovalce zaradi
izpostavljanja povečani nevarnosti (radioaktivno sevanje, delo
z nevarnimi snovmi itd.);
– do 4 točke, kadar so pri izvedbi programa oziroma
projekta potrebni posebni zaščitni ukrepi in uporaba posebnih
zaščitnih sredstev, da se preprečijo škodljivi vplivi na okolje;
– do 4 točke, kadar je izvedba programa oziroma projekta
sezonske narave (določen del ali celotno raziskavo se lahko
opravi samo v določenem letnem času);
– do 3 točke, kadar je določene faze programa oziroma projekta, ki obsegajo več kot 10 odstotkov časa celotnega programa
oziroma projekta, potrebno izvesti v več izmenskem delu.
13. člen
(Razvrstitev in točkovanje glede na raziskovalno organizacijo)
(1) Kriterij, ki je vezan na raziskovalno organizacijo, je
stopnja opremljenosti raziskovalne organizacije, ki se izračuna
kot delež osnovnih sredstev v sredstvih raziskovalne organizacije. Pri izračunu se upoštevajo podatki iz zadnje letne bilance
stanja.
(2) Glede na ugotovljeno stopnjo opremljenosti se dodeli:
Delež osnovnih sredstev v odstotku
do 25
do 55
nad 55

Točk
8
13
18

14. člen
(Razvrstitev v cenovno kategorijo)
(1) Zbrane točke po vseh kriterijih se seštejejo.
(2) Glede na seštevek točk uvrstimo raziskavo v ustrezno
cenovno kategorijo skladno s tabelo:
Seštevek točk
do 55
od 55 do 80
od 80 do 110
od 110

Kategorija
razred A
razred B
razred C
razred D

15. člen
(Elementi za določitev cene)
Povprečna cena ekvivalenta polne zaposlitve se določi na
podlagi dejanske cene dela raziskovalca in dejanskih ostalih
stroškov programa oziroma projekta.
16. člen
(Cena dela raziskovalca)
(1) Pri ceni dela raziskovalca se upošteva povprečna
plača raziskovalcev, vključenih v programe oziroma projekte,
financirane iz proračuna, ter povprečni prispevki delodajalca
na izplačane plače.
(2) Pri ceni dela raziskovalca se pri izračunu upošteva, da
ima posamezni raziskovalec dovoljeno obremenitev največ en
ekvivalent polne zaposlitve za redno delo, za dopolnilno delo
pa sorazmeren del tega obsega, v skladu s predpisi, ki urejajo
to področje.
17. člen
(Povprečna plača raziskovalcev na raziskovalnih programih)
(1) Pri izračunu povprečne plače za raziskovalce, vključene v raziskovalne programe in financirane iz proračuna,
se upošteva višina osnovne plače, dodatkov in dela plače za
delovno uspešnost v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo
ter povprečno delovno dobo.
(2) Pri izračunu povprečne plače za financiranje v tekočem
letu se upošteva struktura izvajalcev raziskovalnih programov v
preteklem letu. V izračunu se upošteva naziv raziskovalcev in
napredovanje za dva razreda v okviru naziva, dovoljen odstotek
mase za izplačilo delovne uspešnosti in napredovanj, ki velja za
zaposlene v javnem sektorju, ter povprečno delovno dobo raziskovalcev, vključenih v raziskovalne programe, ki znaša 24 let.
18. člen
(Povprečna plača raziskovalcev na raziskovalnih projektih)
(1) Pri izračunu povprečne plače za raziskovalce, vključene v raziskovalne projekte, financirane iz sredstev proračuna,
se upošteva višina osnovne plače, dodatkov in dela plače za
delovno uspešnost v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo
ter povprečno delovno dobo.
(2) Pri izračunu povprečne plače za financiranje v tekočem
letu se upošteva struktura izvajalcev raziskovalnih projektov v
preteklem letu. V izračunu se upošteva naziv raziskovalcev in
napredovanje za dva razreda v okviru naziva, dovoljen odstotek
mase za izplačilo delovne uspešnosti in napredovanj, ki velja za
zaposlene v javnem sektorju, ter povprečno delovno dobo raziskovalcev, vključenih v raziskovalne projekte, ki znaša 24 let.
19. člen
(Povprečna plača izvajalcev na infrastrukturnih programih)
(1) Pri izračunu povprečne plače za izvajalce, vključene
v infrastrukturne programe, financirane iz sredstev proračuna,
se upošteva višina osnovne plače, dodatkov in dela plače za
delovno uspešnost v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo
ter povprečno delovno dobo.
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(2) Pri izračunu povprečne plače za financiranje v tekočem letu se upošteva struktura izvajalcev infrastrukturnih
programov v preteklem letu. V izračunu se upošteva naziv
raziskovalcev in napredovanje za dva razreda v okviru naziva,
dovoljen odstotek mase za izplačilo delovne uspešnosti in
napredovanj, ki velja za zaposlene v javnem sektorju, ter povprečno delovno dobo raziskovalcev, vključenih v infrastrukturne
programe, ki znaša 24 let.
20. člen
(Mentorski dodatek)
Dodatek za mentorstvo mladim raziskovalcem pripada
mentorjem na podlagi kolektivne pogodbe, ki ureja javni sektor
(v nadaljnjem besedilu: kolektivna pogodba). Pri določitvi višine
dodatka za mentorstvo mladim raziskovalcem velja normativ,
da se dodatek za mentorstvo mladim raziskovalcem obračuna
v višini ene ure uvajanja enega mladega raziskovalca dnevno
in se za vsakega naslednjega mladega raziskovalca poveča v
sorazmernem deležu, vendar največ za štiri mlade raziskovalce. Sredstva za mentorski dodatek se prištejejo k obroku za
mlade raziskovalce.
21. člen
(Plača mladih raziskovalcev)
Pri določitvi višine sredstev za plače mladih raziskovalcev
se upošteva višina osnovne plače, dodatkov in dela plače za
delovno uspešnost v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo,
ki ureja raziskovalno dejavnost, ter povprečno delovno dobo
za naziv, v okviru katerega se mladi raziskovalec usposablja,
ki znaša v okviru naziva:
– mladi raziskovalec 0 odstotkov,
– mladi raziskovalec na enovitem doktorskem študiju
0,99 odstotka in
– mladi raziskovalec z magisterijem na doktorskem študiju
1,99 odstotka.
22. člen
(Prispevki delodajalca)
Višina prispevkov delodajalca za izplačane plače se upošteva v zakonsko določeni višini.
23. člen
(Tehnični in strokovni sodelavci)
(1) Če je za izvedbo raziskovalnega programa oziroma
raziskovalnega projekta potrebno sodelovanje tehničnih in strokovnih sodelavcev, se njihov obseg dela v izračunu skupnega
števila ekvivalenta polne zaposlitve na programu oziroma projektu določi s faktorjem 2/3 (dve tretjini).
(2) Pri posameznem raziskovalnem programu oziroma
raziskovalnem projektu razmerje vsote vseh ekvivalentov polne
zaposlitve za tehnične in strokovne sodelavce ter vsote vseh ekvivalentov polne zaposlitve za raziskovalce ne sme biti večje kot:
– A razred 0,10,
– B razred 0,20,
– C razred 0,30,
– D razred 0,35.
24. člen
(Ostali stroški)
(1) Pri izračunu povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve se upoštevajo pri neposrednih materialnih stroških
in stroških storitev in amortizaciji naslednji stroški, ki jih je na
podlagi knjigovodske listine neposredno ali s pomočjo verodostojno postavljenih ključev za delitev stroškov mogoče pripisati
posameznemu projektu oziroma programu:
– neposredni materialni stroški v zvezi z raziskovalnim
delom;
– neposredni stroški storitev v zvezi z raziskovalnim
delom, kot so: stroški potovanj, avtorsko delo, storitve po
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drugih pogodbah, vezane na izvedbo programa oziroma projekta ipd.;
– strošek raziskovalne opreme, ki se prizna v višini obračunane amortizacije ob upoštevanju obsega uporabljene
raziskovalne opreme, neposredno potrebne za izvedbo posameznega programa oziroma projekta, razen programa mladih
raziskovalcev. Obseg uporabe posamezne raziskovalne opreme mora raziskovalna organizacija izkazati z evidenco uporabe
raziskovalne opreme.
(2) Sredstva, ki jih raziskovalna organizacija prejme za
pokritje stroškov amortizacije uporabljene raziskovalne opreme, raziskovalna organizacija v nadaljnjem koraku nameni za
nabavo, s katero nadomesti ali obnovi potrebno raziskovalno
opremo. Iz sredstev, ki jih je raziskovalna organizacija prejela
za pokritje stroškov amortizacije, je raziskovalna organizacija
najpozneje v petih letih od zaključka leta, v katerem je prejela
sredstva, dolžna pričeti postopek nakupa nove raziskovalne
opreme.
(3) Pri določitvi višine sredstev materialnih stroškov za
izvedbo infrastrukturnih programov se upoštevajo dejanski materialni stroški in stroški storitev. Pri določitvi višine sredstev
za pokrivanje stroškov amortizacije za izvedbo infrastrukturnih
programov se upoštevajo dejanski stroški obnavljanja in nadomeščanja raziskovalne opreme in drugih osnovnih sredstev,
neposredno potrebnih za izvedbo infrastrukturnih programov.
(4) Pri določitvi višine sredstev za mlade raziskovalce
se financirajo materialni stroški in stroški storitev, v deležu
glede na višino, določeno za posamezno cenovno kategorijo v
ekvivalentu polne zaposlitve pri raziskovalnih programih oziroma raziskovalnih projektih. Glede na naziv, v okviru katerega
se mladi raziskovalec usposabljanja, znaša delež financiranja
za:
– mladega raziskovalca 55 odstotkov,
– mladega raziskovalca na enovitem doktorskem študiju
65 odstotkov in
– mladega raziskovalca z magisterijem na doktorskem
študiju 65 odstotkov.
Če razpoložljiva sredstva proračuna ne zadoščajo za pokritje
stroškov materiala in storitev v navedenem obsegu, se delež
sorazmerno zniža.
25. člen
(Stroški, ki se pokrivajo v okviru ustanoviteljskih obveznosti)
(1) Posredni stroški, ki se pokrivajo v okviru ustanoviteljskih obveznosti, so stroški upravljanja in vodenja, fiksni stroški
delovanja, ki predstavljajo posredne stroške za zagotavljanje
pogojev za izvajanje raziskovalnega dela ter stroški vzdrževanja in obnavljanja nepremičnin in opreme.
(2) Natančnejšo opredelitev ter način izračuna višine
stroškov, ki se pokrivajo v okviru ustanoviteljskih obveznosti,
predpiše agencija.
26. člen
(Povračila stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih
prejemkov)
(1) Povračila stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih
prejemkov, so:
– stroški za prehrano med delom,
– stroški za prevoz na delo in z dela,
– regres ter
– ostali stroški, ki jih opredeljujejo pravni predpisi, ki urejajo to področje.
(2) Postopek in način izračuna povračil sredstev v zvezi
z delom in drugih osebnih prejemkov iz prejšnjega odstavka
predpiše agencija v skladu z veljavnimi predpisi.
27. člen
(Povprečna cena ekvivalenta polne zaposlitve)
(1) Povprečna cena enega ekvivalenta polne zaposlitve
se določi za posamezno cenovno kategorijo (A, B, C in D) na
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podlagi števila obračunskih točk, določenih za posamezne
elemente cene.
(2) Število obračunskih točk za posamezne elemente
cene glede na kategorijo je:
– za izvajalce raziskovalnih programov:
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

sklada za regionalni razvoj, se uporablja povprečna cena ekvivalenta polne zaposlitve za cenovno kategorijo raziskovalnega
projekta D.
(2) V okviru stroškovnih elementov ekvivalenta polne
zaposlitve za sofinanciranje raziskovalnih projektov centrov
odličnosti se priznajo tudi posredni (režijski) stroški v višini do
20 odstotkov vrednosti cene ekvivalenta polne zaposlitve za
cenovno kategorijo raziskovalnega projekta D, pri čemer se
ostali štirje elementi cene ekvivalenta polne zaposlitve sorazmerno znižajo.
(3) Posredne (režijske) stroške izvajalci raziskovalnih
projektov centrov odličnosti utemeljujejo na podlagi predpisov, ki urejajo porabo sredstev strukturne politike v Republiki
Sloveniji.

ELEMENT CENE
A
B
C
Plača
124,77 124,77 124,77
Prispevki
20,08
20,08
20,08
Materialni stroški
in storitve
33,94
47,87
63,66
Amortizacija
9,64
17,90
30,34
Obračunske
točke
188,43 210,62 238,85
– za izvajalce raziskovalnih projektov:

D
124,77
20,08

ELEMENT CENE
A
B
C
Plača
110,47 110,47 110,47
Prispevki
17,78
17,78
17,78
Materialni stroški
in storitve
33,94
47,87
63,66
Amortizacija
9,64
17,90
30,34
Obračunske
točke
171,83 194,02 222,25
– za izvajalce infrastrukturnih programov:

D
110,47
17,78

IV. SPREMLJANJE PORABE SREDSTEV

79,64
40,29

Raziskovalna organizacija, v kateri se programi oziroma
projekti izvajajo na podlagi pogodb, mora v letnem poročilu glede namenske porabe sredstev proračuna priložiti finančni obračun s podano porabo sredstev po elementih, ki so s to uredbo
določeni za določitev cene ekvivalenta polne zaposlitve.

79,64
40,29
264,78

248,18

ELEMENT CENE
A
B
C
D
Plača
71,06
71,06
71,06
71,06
Prispevki
11,44
11,44
11,44
11,44
Obračunske
točke
82,50
82,50
82,50
82,50
(3) Obseg financiranja s strani agencije, vezan na posameznega raziskovalca, lahko znaša največ en ekvivalent polne
zaposlitve.
1.
2.

28. člen
(Financiranje raziskovalnega projekta
oziroma programa brez plače)
(1) Pri določitvi obsega financiranja raziskovalnega projekta oziroma raziskovalnega programa brez plače se v stroškovnih elementih ekvivalentov polne zaposlitve odštejeta postavki za plače ter prispevke za tiste raziskovalce, ki že imajo
plačo financirano iz proračuna.
(2) Prijavitelj raziskovalnega projekta oziroma raziskovalnega programa brez plače mora ob prijavi priložiti finančni
načrt izvajanja projekta oziroma programa, s katerim utemelji
celoten obseg zaprošenih sredstev za izvedbo projekta oziroma programa.
29. člen
(Vrednost in sprememba števila obračunskih točk)
(1) Vrednost obračunske točke se vsako leto izračuna na
novo, tako da se vrednost točke v predhodnem letu indeksira
z rastjo cen življenjskih potrebščin.
(2) Število točk pri stroškovnih elementih blago in storitev
ter amortizacija se ne spreminja. Število točk pri stroškovnih
elementih plač ter prispevkov se za posamezno leto izračuna,
tako da se povprečna plača, izračunana glede na 17., 18. in
19. člen te uredbe, deli z vrednostjo obračunske točke.
(3) Spremembo vrednosti točke in števila točk ter višine
financiranja mladih raziskovalce glede na določila te uredbe izračuna agencija. Na podlagi izračuna direktor agencije sprejme
sklep, ki ga agencija objavi na svoji spletni strani.
30. člen
(Povprečna cena ekvivalenta polne zaposlitve
za sofinanciranje raziskovalnih projektov
centrov odličnosti)
(1) Za določanje obsega sredstev za raziskovalne projekte centrov odličnosti, ki se sofinancirajo iz sredstev Evropskega

31. člen
(Spremljanje porabe sredstev)

32. člen
(Namenska poraba)
(1) Namensko porabo sredstev za izvajanje raziskovalne
dejavnosti, financirane iz proračuna, se preveri tako, da se
računovodsko ugotovljena poraba za navedene vrste izdatkov
v tabeli v preteklem letu primerja z nakazanimi sredstvi za
preteklo leto.
(2) Namenska poraba sredstev za izvajanje programov
oziroma projektov, ki jih izvajajo člani programske skupine,
se preverja tako, da se računovodsko izkazana poraba za
posamezne stroškovne elemente v strukturi cene ekvivalenta
polne zaposlitve za programe oziroma projekte sodelavcev,
vključenih v raziskovalni program, primerja z nakazanimi
sredstvi programov oziroma projektov članov programske
skupine.
(3) Namenska poraba sredstev za izvajanje programov
oziroma projektov, ki jih izvajajo člani, ki niso vključeni v programske skupine, se preverja tako, da se računovodsko izkazana skupna poraba za posamezne stroškovne elemente v
strukturi cene za programe oziroma projekte, primerja z nakazanimi sredstvi za vse programe oziroma projekte iz sredstev
proračuna v raziskovalni organizaciji.
33. člen
(Dovoljena odstopanja)
(1) V okviru odobrenih sredstev v strukturi programov
oziroma projektov lahko poraba po posameznih stroškovnih
elementih odstopa v breme oziroma korist enega ali več stroškovnih elementov, pri vsakem največ do 15 odstotkov razen
porabe pri stroškovnem elementu amortizacija, ki lahko odstopa največ do 30 odstotkov.
(2) Poleg odstopanj, določenih v prejšnjem odstavku, je
dovoljen dodaten prenos iz sredstev namenjenih pokrivanju
neposrednih materialnih in nematerialnih stroškov programa
oziroma projekta v višini 15 odstotkov ob pogoju, da gre v
celoti za prenos sredstev v korist sredstev za pokrivanje
stroškov amortizacije opreme, neposredno potrebne pri izvedbi programa oziroma projekta. V tem primeru je dovoljeno
odstopanje, določeno v prejšnjem odstavku, za sredstva za
pokrivanje stroškov amortizacije lahko preseženo za preneseni del iz sredstev za neposredne materialne in nematerialne
stroške.
(3) Dodatno odstopanje je dovoljeno, kadar na programu
oziroma projektu ni izplačanih avtorskih honorarjev oziroma
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storitev fizičnim osebam po drugih pogodbah, in sicer se lahko
delež za avtorske honorarje, ki je določen v 35. členu te uredbe,
prenese v plače ter prispevke.
(4) Pri raziskovalnih programih in raziskovalnih projektih
je dodatno dovoljena poraba sredstev za materialne stroške in
stroške storitev ter sredstev za pokrivanje stroškov amortizacije
raziskovalne opreme za pokrivanje fiksnih stroškov zavoda, ki
so potrebni za nemoteno izvajanje raziskovalnih programov in
raziskovalnih projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da
vsota tega prenosa na nivoju celotne raziskovalne organizacije
ne sme preseči 12 odstotkov.
(5) Če izvajanje programov oziroma projektov traja več
kot eno leto, je dovoljeno ob koncu poslovnega leta v okviru
obdobja izvajanja programov oziroma projektov izkazati kratkoročno odložene prihodke, skladno z Zakonom o računovodstvu
in/ali Slovenskimi računovodskimi standardi, na način, da se
ohrani struktura in namen v okviru dovoljenih odstopanj, določenih s to uredbo.
(6) Če raziskovalna organizacija pri izvajanju programa
oziroma projekta uporablja raziskovalno opremo, ki je že v
celoti amortizirana in ne more obračunati amortizacije, oziroma če znesek sredstev, prejetih od financerja, za pokrivanje
stroškov amortizacije presega znesek stroškov amortizacije
obračunskega obdobja, se za razliko prihodkov iz tega naslova oblikuje presežek prihodkov nad odhodki. Presežek
iz tega naslova pa se razporedi za investiranje v nakup
raziskovalne opreme ali sredstva vrne v proračun, skladno z
normativnimi akti, ki urejajo razporejanje presežka prihodkov
nad odhodki.
(7) Če pri izvajanju programov oziroma projektov pride
do nižjih stroškov od normiranih, ki so določeni s to uredbo in
iz tega naslova pride do presežka prihodkov nad odhodki, je
dovoljeno presežek, ki nastane iz naslova financiranja programov oziroma projektov, razporediti za razvoj raziskovalne dejavnosti, in sicer za investiranje v nakup raziskovalne opreme
oziroma presežek vrniti v proračun, skladno z ustanovitvenimi
akti in ostalimi normativnimi akti, ki urejajo razporejanje presežka prihodkov nad odhodki.
(8) Če se presežek prihodkov nad odhodki iz naslova
izvajanja raziskovalne dejavnosti, financirane iz proračuna,
nameni za nakup raziskovalne opreme, mora biti ta nakup
izveden najpozneje v petih letih od datuma zaključka leta, na
katerega se ugotovljeni presežek nanaša.
(9) O višini presežka, ki je nastal iz naslova sredstev za
izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz proračuna,
je raziskovalna organizacija o njegovi razporeditvi in porabi
dolžna poročati financerju.

vrednosti materialnih stroškov cenovne kategorije C, pod pogojem da delo nima elementov delovnega razmerja.
(3) Izplačila avtorskih honorarjev iz sredstev za programe oziroma projekte, financirane iz proračuna, niso dovoljena
za zaposlene na raziskovalni organizaciji, razen za direktorje
javnih raziskovalnih zavodov ob izpolnjevanju pogoja, da delo,
opredeljeno v avtorski pogodbi, ne sodi v okvir del in nalog po
pogodbi o zaposlitvi.
(4) Posamezna raziskovalna organizacija, ki izplača avtorski honorar iz sredstev proračuna, prejetih za izvajanje raziskovalne dejavnosti, mora upoštevati, da je najvišja dovoljena
višina, ki jo lahko posamezniku v letu izplača, do 30 odstotkov
vrednosti plačnega dela ekvivalenta polne zaposlitve.
(5) Če je upravičenec do avtorskega honorarja zaposleni
na raziskovalni organizaciji, mora biti delo, ki je predmet plačila
po avtorski pogodbi, opravljeno izven delovnega časa. Raziskovalna organizacija je dolžna zagotoviti ustrezne evidence, iz
katerih je razvidno, da je predmetno delo bilo opravljeno izven
delovnega časa.
(6) Če raziskovalno delo, ki je predmet plačila po avtorski
pogodbi, nastane z materialnimi sredstvi raziskovalne organizacije, se stroški materialnih sredstev raziskovalne organizacije
ne smejo vključiti v avtorski honorar.

34. člen

Za leto 2011 in nadaljnja leta se upošteva, da ima en
ekvivalent polne zaposlitve 1 700 efektivnih raziskovalnih ur.
Pretvorba v ekvivalent polne zaposlitve se opravi z zaokrožitvijo na dve decimalni mesti.

(Odgovornost za porabo sredstev)
Za namensko in učinkovito porabo sredstev, odobrenih za
izvajanje programov in projektov v okviru izvajanja raziskovalne
dejavnosti financiranja iz proračuna, so poleg vodstvenih oseb
raziskovalnih organizacij soodgovorni tudi vodje raziskovalnih
programov in projektov oziroma mentorji mladim raziskovalcem, kar pomeni, da morajo biti vključeni v načrtovanje porabe,
odločanje o porabi ter poročanje.
35. člen

36. člen
(Ostala odstopanja)
(1) Dodatna odstopanja oziroma izjeme, poleg navedenih v 33. členu te uredbe, so dovoljena v soglasju z agencijo,
ki se ga izda v obliki sklepa na podlagi utemeljitve, podane
skupaj s finančnim poročilom. Pri tem je potrebno upoštevati,
da skupna vsota porabe sredstev za pokrivanje materialnih in
nematerialnih stroškov ter stroškov amortizacije projekta oziroma programa, ki se nameni za pokrivanje posrednih stroškov
na nivoju celotne organizacije, ne sme preseči 12 odstotkov
teh sredstev.
(2) Za raziskovalne projekte centrov odličnosti, ki se
sofinancirajo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni
razvoj, so dodatna odstopanja oziroma izjeme, poleg navedenih v 33. členu te uredbe, dovoljena le po predhodnem
soglasju ministra, pristojnega za znanost, ki ga izda v obliki
sklepa.
V. PREHODNE DOLOČBE
37. člen
(Pretvorba raziskovalnih ur v ekvivalent polne zaposlitve)

38. člen
(Vrednost obračunske točke za leto 2011)
Vrednost obračunske točke za leto 2011 znaša 273,45
eura.
39. člen

(Izplačila avtorskih honorarjev)

(Določitev cenovnih kategorij)

(1) Izvajalci programov oziroma projektov so dolžni upoštevati omejitve, ki jih v zvezi z opravljanjem dela preko avtorskih in podjemnih pogodb sprejme Vlada Republike Slovenije
ali Državni zbor Republike Slovenije. Poleg tega pa so izvajalci
programov oziroma projektov dolžni upoštevati tudi omejitve,
določene v tem členu.
(2) Iz materialnih stroškov programa oziroma projekta je
za posamezno cenovno kategorijo dovoljeno izplačati avtorske
honorarje oziroma storitve fizičnim osebam po drugih pogodbah (v nadaljnjem besedilu: avtorski honorarji) do ene tretjine

(1) Za programe oziroma projekte, ki so ob uveljavitvi
te uredbe že uvrščeni v cenovno kategorijo, se za leto 2011
cenovna kategorija ne spremeni.
(2) Če v letu 2012 in nadaljnjih letih za že potekajoče
raziskovalne programe oziroma raziskovalne projekte pride
do spremembe cenovne kategorije, se sprememba kategorije
opravi tako, da se ohrani finančni obseg financiranja. Pri pretvorbi se upošteva obseg sredstev. Zaokrožitve se opravijo na
celo raziskovalno uro, pri pretvorbi v ekvivalent polne zaposlitve pa na dve decimalni mesti natančno.
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40. člen

(Izjema od začetka uporabe)
(1) 33. člen te uredbe, ki ureja dodatna odstopanja, se v
letu 2011 uporablja za porabo vseh sredstev, prejetih iz proračuna, za izvajanje programov oziroma projektov za leto 2011.
(2) Četrti odstavek 24. člena te uredbe se začne uporabljati 1. januarja 2012.
VI. KONČNI DOLOČBI
41. člen
(Prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje
nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni
list RS, št. 74/04, 32/05, 26/06, 80/07, 89/08 in 102/09).
42. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00723-7/2011
Ljubljana, dne 15. decembra 2011
EVA 2011-3211-0035
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

4516.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje
2007–2013 v letih 2011–2013

Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08), četrtega odstavka
10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), osmega odstavka
11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list
RS, št. 52/10) ter petega odstavka 25. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih
1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2007–2013
v letih 2011–2013
1. člen
V Uredbi o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–
2013 (Uradni list RS, št. 28/11 in 37/11 – popr.) se v drugem
odstavku 1. člena šesta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta
(ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368
z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 679/2011 z dne 14. julija 2011 o
spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih
glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
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podeželja (EKSRP) (UL L št. 185 z dne 15. 7. 2011, str. 57), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES),«.
2. člen
V 3. členu se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. dejavno kmetijsko gospodarstvo je tisto kmetijsko
gospodarstvo, ki v letu pred objavo javnega razpisa vloži zbirno
vlogo po predpisih, ki urejajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske
politike, in ob predložitvi vloge na javni razpis ustvari primeren
bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih,
gozdarskih in dopolnilnih dejavnostih na kmetijah na enoto
vloženega dela. Kot primeren bruto prihodek se šteje prihodek
v višini 1 bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki
Sloveniji v letu pred objavo javnega razpisa. Enota vloženega
dela pa pomeni obseg dela, ki ga opravi ena zaposlena oseba
za polni delovni čas v obdobju enega leta oziroma eno polno
delovno moč, ki znaša 1800 ur letno;«.
3. člen
V drugem odstavku 6. člena se za besedilom »izplačilo
sredstev« vejica nadomesti s piko, besedilo »vendar najkasneje do 30. junija 2015« pa se črta.
4. člen
V tretjem odstavku 8. člena se 4. točka spremeni tako,
da se glasi:
»4. upravičenec mora na ARSKTRP predložiti poročilo o
izvedenem usposabljanju, dokazila o številu udeležencev na
usposabljanju ter ostala dokazila, zahtevana v javnem razpisu.«.
5. člen
V prvem odstavku 13. člena se v 1. točki pod b) napovedni
stavek spremeni tako, da se glasi:
»b) mora postati lastnik kmetije, ki obsega najmanj 3 ha
primerljivih kmetijskih površin, kamor spada tudi gozd. Če kmetija obsega manj kot 3 ha primerljivih kmetijskih površin, mora
biti vlagatelj imetnik oziroma lastnik najmanj:«.
V prvi točki pod b) se peta alineja spremeni tako, da se
glasi:
»– vlagatelj, ki ima del svojih zemljišč izven območja
Republike Slovenije in zaradi tega ne izpolnjuje kriterija 3 ha
primerljivih kmetijskih površin, mora biti kmetija prevzemnika
dejavno kmetijsko gospodarstvo. Vlagatelj mora postati nosilec in lastnik kmetije, ki obsega kmetijska in gozdna zemljišča
v Republiki Sloveniji. Na prevzeti kmetiji mora imeti stalno ali
začasno prebivališče;«.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. za izračun primerljivih kmetijskih površin iz prejšnje
točke se upoštevajo podatki o katastrski kulturi (v nadaljnjem
besedilu: kultura) na parceli iz zemljiškega katastra. Za 1 ha
primerljivih kmetijskih površin se šteje:
a) 1 ha njiv (šifra kulture 101) ali vrtov (šifra kulture 102),
b) 2 ha travnikov (šifra kulture 107) ali ekstenzivnih sadovnjakov (šifra kulture 104),
c) 4 ha pašnikov (šifra kulture 109),
d) 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (šifra kulture 103) ali
vinogradov (šifra kulture 105) ali hmeljišč (šifra kulture 106),
e) 8 ha gozdov (šifra kulture 112),
f) 5 ha gozdnih plantaž (šifra kulture 111) ali
g) 6 ha barjanskih travnikov (šifra kulture 108) ali trstičja
(šifra kulture 110);«.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. kot prevzem kmetije se šteje vpis lastninske pravice
v zemljiško knjigo;«.
11. točka se spremeni tako, da se glasi:
»11. iz poslovnega načrta iz 10. točke tega odstavka mora
biti razviden namen porabe pridobljenih sredstev najmanj v
višini vlagateljevega preliminarnega izračuna, na osnovi meril,
ki se določijo v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Višina
sredstev, izračunana na podlagi preliminarnega izračuna, se
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lahko nameni za naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge 1 k Pogodbi vključno z naložbami,
namenjenimi za opravljanje storitev s kmetijsko mehanizacijo,
trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, predelavo kmetijskih
proizvodov, ter z naložbami v diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti, ki se izvajajo v obliki dopolnilne dejavnosti na prevzeti
kmetiji;«.
Za 11. točko se dodajo nove 12., 13. in 14. točka, ki se
glasijo:
»12. podrobnejši pogoji glede izvajanja in pogojev, vezanih na upravičenosti posamezne naložbe, ter vrste upravičenih
naložb se določijo z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo;
13. sredstva se ne dodelijo za stroške in naložbe iz devetega in desetega odstavka 22. člena te uredbe, šestega in
sedmega odstavka 34. člena te uredbe ter petega odstavka
63. člena te uredbe;
14. 	podrobnejša razlaga pogojev za dodelitev sredstev
se določi v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.«.
V tretjem odstavku se v 4. točki besedilo »določil poslovnega načrta« nadomesti z besedilom »določil v tistem delu
poslovnega načrta«.
Na koncu 7. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda
nova 8. točka, ki se glasi:
»8. kadar je pri kontroli ugotovljeno, da je prevzemnik kršil
določbe 1. točke pod a) in 2. točke pod a) četrtega odstavka
tega člena in le-to odstopanje, glede na podatke iz RKG, v
celotnem obdobju, ki je lahko predmet kontrole, ne presega
10 odstotkov, se določbe o sankcioniranju ne uporabijo.«.
6. člen
V prvem odstavku 18. člena se v 5. točki napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»5. prenosnik mora na prevzemnika pred oddajo vloge
na javni razpis prenesti lastninsko pravico na kmetiji, ki obsega
najmanj 5 ha primerljivih kmetijskih površin. Če takšna kmetija,
ne obsega najmanj 5 ha primerljivih kmetijskih površin, mora
prenosnik na prevzemnika prenesti najmanj:«.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. za izračun primerljivih kmetijskih površin iz prejšnje
točke se upoštevajo podatki o kulturi na parceli iz zemljiškega
katastra. Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:
a) 1 ha njiv (šifra kulture 101) ali vrtov (šifra kulture 102),
b) 2 ha travnikov (šifra kulture 107) ali ekstenzivnih sadovnjakov (šifra kulture 104),
c) 4 ha pašnikov (šifra kulture 109),
d) 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (šifra kulture 103) ali
vinogradov (šifra kulture 105) ali hmeljišč (šifra kulture 106),
e) 8 ha gozdov (šifra kulture 112),
f) 5 ha gozdnih plantaž (šifra kulture 111) ali
g) 6 ha barjanskih travnikov (šifra kulture 108) ali trstičja
(šifra kulture 110);«.
7. točka se spremeni tako, da se glasi:
»7. nepreklicno mora prenehati opravljati kmetijsko in gozdarsko dejavnost, pri čemer se nobena veljavna komercialna
pogodba, ki se nanaša na opravljanje kmetijske in gozdarske
dejavnosti, ob oddaji vloge na javni razpis ne sme več glasiti
na ime prenosnika;«.
9. točka se spremeni tako, da se glasi:
»9. kot prenos kmetije se šteje vpis lastninske pravice v
zemljiško knjigo;«.
12. točka se spremeni tako, da se glasi:
»12. podrobnejša razlaga pogojev za dodelitev sredstev
se določi v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.«.
V drugem odstavku se v 3. točki črta beseda »notarsko«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. prevzemnik iz 1. točke pod a) tega odstavka mora
pripraviti poslovni načrt o razvoju kmetijske dejavnosti v skladu
z drugim odstavkom 13. člena Uredbe 1974/2006/ES in ga
priložiti k vlogi na javni razpis.«.
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V četrtem odstavku se 1. točka spremeni tako, da se
glasi:
»1. prevzemnik iz 1. točke pod a) drugega odstavka tega
člena se obvezuje, da bo:
a) pripravil poslovni načrt o razvoju kmetijske dejavnosti
v skladu z drugim odstavkom 13. člena Uredbe 1974/2006/ES
in ga izpolnil najkasneje pred iztekom petih let od dneva izdaje
odločbe o prevzetih obveznostih,
b) ohranil ali povečal obseg kmetijskih zemljišč v uporabi
oziroma obseg staleža rejnih živali, najmanj v obsegu, na
podlagi katerega je bila dodeljena letna renta prenosniku, in
sicer še najmanj pet let od dneva izdaje odločbe o prevzetih
obveznostih,
c) nosilec kmetijskega gospodarstva in lastnik kmetije
še najmanj pet let od dneva izdaje odločbe o prevzetih obveznostih.«.
Za 1. točko se doda nova 2. točka, ki se glasi:
»2. prevzemnik iz 1. točke pod b) drugega odstavka tega
člena se obvezuje da bo:
a) ohranil ali povečal obseg kmetijskih zemljišč v uporabi
oziroma obseg staleža rejnih živali, najmanj v obsegu, na
podlagi katerega je bila dodeljena letna renta prenosniku, in
sicer še najmanj pet let od dneva izdaje odločbe o prevzetih
obveznostih;
b) nosilec kmetijskega gospodarstva in lastnik kmetije
še najmanj pet let od dneva izdaje odločbe o prevzetih obveznostih.«.
Dosedanja 2. točka postane 3. točka.
7. člen
V prvem odstavku 19. člena se 1. točka pod a) spremeni
tako, da se glasi:
»a) če se prenosnik še vedno ukvarja s kmetijsko in
gozdarsko dejavnostjo in se katerakoli veljavna komercialna
pogodba, ki se nanaša na opravljanje kmetijske in gozdarske dejavnosti, še glasi na ime prenosnika, se mu ob prvi
ugotovljeni nepravilnosti izplačevanje rente prekine za šest
mesecev, ob drugi nepravilnosti pa se prenosnika izključi iz
ukrepa;«.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. za prevzemnika iz 1. točke pod a) drugega odstavka
prejšnjega člena:
a) če krši določbe 7. točke drugega odstavka prejšnjega
člena ali 1. točke pod a) in c) četrtega odstavka prejšnjega
člena, plača sankcijo v višini šestih mesečnih rent za vsako
leto kršitve;
b) če prevzemnik zmanjša obseg kmetijskih zemljišč v
uporabi, na podlagi katerega je bila dodeljena letna renta prenosniku in ga najkasneje do dneva oddaje naslednje zbirne
vloge ne nadomesti v najmanj enakem obsegu, plača sankcijo
v višini šestih mesečnih rent za vsako leto kršitve;
c) če prevzemnik zmanjša obseg staleža rejnih živali,
na podlagi katerega je bila dodeljena letna renta prenosniku
in ga do dneva oddaje naslednje zbirne vloge ne nadomesti
najmanj v enakem obsegu, plača sankcijo v višini šestih mesečnih rent za vsako leto kršitve;«.
Za 2. točko se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. za prevzemnika iz 1. točke pod b) drugega odstavka
prejšnjega člena:
a) če krši določbe 7. točke drugega odstavka prejšnjega
člena ali 2. točke pod b) četrtega odstavka prejšnjega člena,
plača sankcijo v višini šestih mesečnih rent za vsako leto
kršitve;
b) če prevzemnik zmanjša obseg kmetijskih zemljišč v
uporabi, na podlagi katerega je bila dodeljena letna renta prenosniku in ga najkasneje do dneva oddaje naslednje zbirne
vloge ne nadomesti v najmanj enakem obsegu, plača sankcijo
v višini šestih mesečnih rent za vsako leto kršitve;
c) če prevzemnik zmanjša obseg staleža rejnih živali,
na podlagi katerega je bila dodeljena letna renta prenosniku
in ga do dneva oddaje naslednje zbirne vloge ne nadomesti
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najmanj v enakem obsegu, plača sankcijo v višini šestih mesečnih rent za vsako leto kršitve.«.
8. člen
Tretji odstavek 20. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(3) Finančna pomoč se zagotavlja v obliki letne rente,
ki se izplačuje mesečno po dvanajstinah. Letna renta je
sestavljena iz:
1. fiksnega dela, ki znaša 5.000 eurov na kmetijo na
leto, razen v primeru kmetij, katere ne izpolnjujejo vstopnega
kriterija glede minimalnega obsega primerljivih kmetijskih
površin iz 5. točke prvega odstavka 18. člena te uredbe, kjer
pripada prenosniku renta, ki znaša 6.500 eurov na leto, in
2. variabilnega dela, ki se izračuna na podlagi podatka
o primerljivih kmetijskih površinah. Za izračun variabilnega
dela rente se upoštevajo podatki o ugotovljeni površini in
rabi GERK-a iz zadnje oddane zbirne vloge, na podlagi
katere je bila za kmetijo izdana odločba o izplačilu sredstev.
Za vsak ha primerljivih kmetijskih površin po tem izračunu
se izplača znesek v višini 300 eurov/ha na leto, vendar največ do vključno 20 ha primerljivih kmetijskih površin po tem
izračunu. Če je kmetija po tem izračunu večja, se morajo
prenesti vse površine, vendar se renta ne poveča. Za 1 ha
primerljivih kmetijskih površin se za izračun variabilnega
dela rente upošteva vrsta rabe v skladu s pravilnikom, ki
ureja evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč,
in sicer:
a) 1 ha njiv (šifra dejanske rabe 1100; v nadaljnjem
besedilu: raba),
b) 2 ha trajnih travnikov (raba 1300), ekstenzivnih oziroma travniških sadovnjakov (raba 1222), ostalih trajnih
nasadov (raba 1240) ali barjanskih travnikov (raba 1321),
c) 0,25 ha hmeljišč (raba 1160), trajnih rastlin na njivskih površinah (raba 1180), rastlinjakov (raba 1190), vinogradov (raba 1211), matičnjakov (raba 1212). intenzivnih
sadovnjakov (raba 1221) ali oljčnikov (raba 1230) ali
d) 8 ha kmetijskih zemljišč, poraslih z gozdnim drevjem
(raba 1800);«.
9. člen
V prvem odstavku 22. člena se v 1. točki besedilo »ali
obnove« nadomesti z vejico in besedilom »rekonstrukcije ali
investicijskega vzdrževanja«.
V drugem, četrtem in osmem odstavku se za besedilom
»izplačilo sredstev« vejica nadomesti s piko, besedilo »vendar najkasneje do 30. junija 2015« pa se črta.
V devetem odstavku se v 4. točki beseda »in« nadomesti s piko, 5. točka pa se črta.
10. člen
V tretjem, četrtem in šestem odstavku 28. člena se za
besedilom »izplačilo sredstev« vejica nadomesti s piko, besedilo »vendar najkasneje do 30. junija 2015« pa se črta.
V sedmem odstavku se v 6. točki beseda »in« nadomesti s piko, 7. točka pa se črta.
11. člen
V prvem odstavku 31. člena se 6. točka spremeni tako,
da se glasi:
»6. gozdna posest vlagatelja, ki kandidira na predmet
podpore iz 1. točke 27. člena te uredbe, ne sme biti manjša
od 0,5 ha. Vlagatelj je lahko tudi združenje lastnikov gozdov,
če gozdna posest, na kateri se ukrep izvaja, ni manjša od
0,5 ha. Kadar je vlagatelj samostojni podjetnik posameznik,
mora biti nosilec gozdarske dejavnosti in lastnik najmanj
0,5 ha gozda;«.
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. sredstva se ne dodelijo za naložbe v gozdove v
lasti države ter gozdove v lasti pravnih oseb, katerih najmanj
50 odstotni delež je v lasti države.«.
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12. člen
V prvem odstavku 34. člena se v 2. točki besedilo »gradnja in obnova« nadomesti z besedilom »novogradnje, rekonstrukcije in investicijsko vzdrževanje«.
V 3. točki se za besedilom »IKT opreme« dodata vejica in
besedilo »vključene v proces trženja ali predelave,«.
V 4. točki se za besedilom »izvedbo naložbe« doda besedilo »in izpolnjevanjem obveznosti iz javnih razpisov«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Podrobnejši seznam upravičenih stroškov in zgornje
višine priznanih stroškov se določijo v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.«.
V tretjem odstavku se v točki a) in b) za besedilom »izplačilo sredstev« vejica nadomesti s piko, besedilo »vendar
najkasneje do 30. junija 2015« pa se črta.
V petem odstavku se za besedilom »izplačilo sredstev«
vejica nadomesti s piko, besedilo »vendar najkasneje do 30. junija 2015« pa se črta.
V šestem odstavku se v 9. točki beseda »in« nadomesti
s piko, 10. točka pa se črta.
V sedmem odstavku se za 2. točko doda nova 3. točka,
ki se glasi:
»3. naložbe, ki so predmet sofinanciranja v okviru drugih
ukrepov iz PRP 2007–2013;«.
Dosedanje 3., 4. in 5. točka postanejo 4., 5. in 6. točka.
13. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
»36. člen
(pogoji za pridobitev sredstev)
(1) Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. zagotoviti mora ustrezno projektno dokumentacijo v
skladu s predpisi in s podrobnim stroškovno ovrednotenim
popisom del in predpisana dovoljenja za naložbo;
2. v primeru zahtevne naložbe mora predložiti poslovni
načrt, iz katerega mora biti razvidna ekonomska upravičenost
naložbe. Poslovni načrt mora biti izdelan v skladu z navodili, ki
so objavljena na spletnih straneh MKGP. Poslovni načrt mora
biti izdelan najmanj za obdobje izvajanja naložbe ter za pet let
od zadnjega izplačila sredstev, v primeru, če je doba vračanja
investicijskih sredstev daljša, pa mora biti izdelan najmanj za
dobo vračanja vloženih sredstev;
3. v vlogi na javni razpis mora prikazati prispevek naložbe
k izboljšanju splošne učinkovitosti podjetja. Podrobnejša določila, kaj se šteje za izboljšanje splošne učinkovitosti podjetja, so
opredeljena v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji;
4. v vlogi na javni razpis mora predstaviti dva modela izračuna: enega, ki upošteva pridobljeno pomoč iz naslova tega
ukrepa, in drugega, ki te pomoči ne upošteva. Iz primerjave
teh dveh izračunov mora biti razvidno, da bo dodeljena pomoč
prispevala k:
a) dejanskemu povečanju velikosti oziroma obsega naložbe, v stvarni ali denarni obliki,
b) skrajšanju dejanskega časa, ki ga bo vlagatelj porabil
za dokončanje naložbe, ali
c) izvedljivosti naložbe;
5. z naložbo mora prispevati k izpolnjevanju najmanj enega od naslednjih ciljev ukrepa:
a) uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih
izboljšav,
b) uvajanje učinkovitega trženja proizvodov,
c) stabilizacija dohodkov in zagotavljanje splošne učinkovitosti in večje produktivnosti dela,
d) uvajanje izboljšav s področja higiene, varovanja okolja
in varnosti pri delu;
6. naložbe, ki se nanašajo na 2., 3. in 5. točko prvega
odstavka 33. člena te uredbe, so upravičene do podpore, če
gre za naložbo, ki se nanaša na:
a) vzpostavitev novega obrata,
b) širitev obstoječega obrata,
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c) povečanje raznovrstnosti proizvodnje obrata z novimi
dodatnimi proizvodi ali
d) bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu
obstoječega obrata.
7. biti mora lastnik, solastnik ali dolgoročni najemnik nepremičnine oziroma mora imeti sklenjeno dolgoročno pogodbo
o stavbni ali služnostni pravici za obdobje najmanj desetih let
po zaključku naložbe. Če je vlagatelj solastnik, mora predložiti
notarsko overjeno soglasje solastnikov za izvedbo naložbe;
8. ne glede na prejšnjo točko je treba v primeru nakupa
in postavitve aparatov za namen trženja kmetijskih proizvodov
vlogi priložiti overjeno pogodbo o najemu, služnosti ali stavbni
pravici za obdobje najmanj petih let po dokončanju naložbe in
dovoljenje, iz katerega je razvidno soglasje lastnika nepremičnine, da dovoljuje namestitev aparata. Če je najemodajalec
pravna oseba javnega prava, je treba k vlogi priložiti petletno
pogodbo, ki vključuje klavzulo o možnosti podaljšanja;
9. biti mora registriran za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet podpore;
10. 	izkazati mora sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev za naložbo. V primeru zahtevnih naložb, ko
vlagatelj predvideva vlaganje več kot enega zahtevka za izplačilo sredstev, mora priložiti izjavo banke, iz katere je razvidna
finančna konstrukcija prijavljene naložbe;
11. 	ob gradbeno-obrtniških delih in nakupu opreme za
pridobivanje energije iz obnovljivih virov se kot upravičen strošek priznajo stroški v sorazmernem deležu glede na pridobljeno količino energije za lastne potrebe predelovalnega obrata.
Iz priložene dokumentacije morajo biti razvidni:
a) popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo,
b) izračun sorazmernega deleža, ki se nanaša na upravičeni del naložbe;
12. 	dokazati mora, da je naložba skladna z minimalnimi
standardi Evropske unije, ki veljajo za takšno naložbo. Pri
naložbah, katerih namen je uskladitev s standardi Evropske
unije, se pomoč lahko dodeli samo tistim naložbam, ki so jih
izvedla mikro podjetja in so bila izvedena z namenom izpolnjevanja na novo uvedenih standardov Evropske unije, v obdobju
36 mesecev od dneva, s katerim je standard za podjetje postal
obvezen;
13. če se naložba nanaša na predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 k Pogodbi, ter bo
prispevala k izboljšanju predelave in trženja mlečnih proizvodov, izboljšanju energetske učinkovitosti, predelavi kmetijske
oziroma gozdne biomase za obnovljive vire energije, uvedbi
proizvodnih tehnik za varčevanje z vodo in vgradnjo naprav za
obdelavo odpadnih voda pri predelavi v skladu s 16.a členom
Uredbe 1698/2005/ES ter četrtim in petim odstavkom 38. člena
te uredbe ter vlagatelj za te upravičene stroške uveljavlja višji
delež podpore, potem mora vlagatelj predložiti:
a) popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo,
b) popis del in stroškov, ki se nanašajo na v tem odstavku
opredeljene vrste naložb ter za katere vlagatelj uveljavlja višji
delež podpore;
14. 	k vlogi mora za stroške storitev, dobav, del strojev in
opreme, ki so višji od 10.000 eurov brez DDV, priložiti pisne
ponudbe več med seboj neodvisnih ponudnikov;
15. 	do sofinanciranja nakupa nepremičnin so upravičena
mikro, mala in srednja podjetja, katerih naložba se nanaša na
predmet podpore iz 1. in 4. točke prvega odstavka 33. člena
te uredbe. V okviru tega upravičenega stroška je upravičen
strošek tudi nakup zemljišč v višini do vključno deset odstotkov
skupnih upravičenih stroškov celotne naložbe. Nakup nepremičnine je upravičen ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
a) nakup mora omogočiti tehnološko zaključeno proizvodno celoto,
b) kupljeni objekt se mora v celoti uporabljati za namene
predelave kmetijskih proizvodov,
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c) prodajalec in kupec nepremičnine sta lahko imela v
zadnjih dveh letih (od podpisa kupoprodajne pogodbe) največ
petodstotni lastniški delež v enem ali drugem podjetju,
d) sofinanciranje nakupa nepremičnine ni možno, če gre
za prenos:
– od fizične osebe na pravno osebo, v kateri ima le-ta več
kot petodstotni lastniški delež, ali
– od samostojnega podjetnika posameznika na pravno
osebo,
e) nepremičnina ni smela biti sofinancirana z javnimi sredstvi Republike Slovenije ali sredstvi Evropske unije v obdobju
sedmih let pred vložitvijo vloge na ta javni razpis;
16. 	tehnološko zaključeno proizvodno celoto vlagatelj
izkaže z izpolnjevanjem naslednjih pogojev:
a) da je v primeru naložbe, za katero je treba pridobiti
gradbeno dovoljenje, izveden tehnični prevzem in pridobljeno
uporabno dovoljenje za proizvodni objekt ter izveden vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo,
b) da je v primeru nakupa objekta upravičen strošek nakup proizvodnega objekta. Če so v proizvodnem objektu tudi
skladiščne površine, se kot upravičen strošek štejejo površine
v obsegu proizvodnega objekta,
c) da je prenova objekta s stroji in opremo po nakupu celovita, kar pomeni, da dosežejo stroški prenove proizvodnega
objekta oziroma novih strojev in opreme v proizvodnem objektu
najmanj 50 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov naložbe,
d) da vlagatelj predloži cenitveno poročilo, ki ga izdela
pooblaščen cenilec vrednosti nepremičnin, sodno zapriseženi
cenilec gradbene stroke ali cenilec nepremičnin s certifikatom
Agencije Republike Slovenije za pospeševanje prestrukturiranja gospodarstva in spodbujanja prenove podjetij. Iz priložene
dokumentacije mora biti ločeno razvidna neto kvadratura in
cenitev za proizvodne prostore in skladišča ter za prostore, ki
niso upravičeni do sofinanciranja v okviru tega javnega razpisa.
Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva nižja cena
(cena iz cenitvenega poročila ali nakupna cena).
(2) Podrobnejši pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
glede na vrsto registracije:
1. vlagatelj iz 4. in 5. točke prvega odstavka prejšnjega
člena mora izkazati, da kmetijsko gospodarstvo, na katerem se
bo izvedla naložba, ustvari primeren bruto prihodek iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih dejavnosti na enoto vloženega
dela. Višina primernega bruto prihodka na enoto vloženega
dela in potreben obseg vloženega dela, opredeljen v višini
polne delovne moči, se določi v javnem razpisu;
2. vlagatelj iz 4. točke prvega odstavka prejšnjega člena
mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisano v
RKG in je vložilo zbirno vlogo na ARSKTRP v predpisanem
roku za tekoče leto. Če v tekočem letu še ni bilo mogoče vlagati
zbirnih vlog, se upošteva zbirna vloga, oddana v predhodnem
letu;
3. vlagatelj iz 5. točke prvega odstavka prejšnjega člena
mora biti vpisan v RKG kot nosilec ali član kmetijskega gospodarstva, na katerem se bo izvedla naložba in katero je vložilo
zbirno vlogo na ARSKTRP v predpisanem roku za tekoče leto.
Če v tekočem letu še ni bilo mogoče vlagati zbirnih vlog, se
upošteva zbirna vloga, oddana v predhodnem letu;
4. vlagatelj iz 6. točke prvega odstavka prejšnjega člena
mora biti vpisan v RKG kot planina, izpolnjevati pogoje o minimalnem staležu molznih živali na paši, ki se podrobneje določijo v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji, ter vložiti zbirno
vlogo na ARSKTRP v predpisanem roku za tekoče leto. Če v
tekočem letu še ni bilo mogoče vlagati zbirnih vlog, se upošteva
zbirna vloga, oddana v predhodnem letu. Naložba, ki je predmet prijave na javni razpis, mora biti izvedena na planini.
(3) Končni prejemnik sredstev, ki je kmetija, mora začeti
spremljati rezultate gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo po metodologiji FADN in
zagotoviti obdelavo teh podatkov. Rezultate gospodarjenja na
kmetijskem gospodarstvu po tej metodologiji mora spremljati
pet obračunskih let po izplačilu sredstev. Standardne rezultate
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obdelave podatkov po metodologiji FADN mora v elektronski
obliki in v formatu, določenem na spletni strani ARSKTRP,
poslati na MKGP do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.
Če se na kmetijskem gospodarstvu rezultate gospodarjenja
za primarno kmetijsko pridelavo že spremlja na podlagi knjigovodstva po dejanskih prihodkih in odhodkih, spremljanje
rezultatov gospodarjenja po metodologiji FADN ni potrebno. V
tem primeru mora končni prejemnik sredstev poslati poročilo
na ARSKTRP do 31. marca tekočega leta za preteklo leto,
in sicer za pet obračunskih let po izplačilu sredstev. Poročilo
mora končni prejemnik sredstev poslati na prijavnem obrazcu,
objavljenem na spletni strani ARSKTRP.
(4) V javnem razpisu se lahko omeji razpisan predmet
naložbe, tip in velikost vlagateljev ter sektor pridelave oziroma
predelave, za katere se razpisujejo sredstva.
(5) V javnem razpisu se lahko določi, koliko vlog na posamezen javni razpis lahko vloži vlagatelj ter koliko nezaključenih
naložb iz naslova tega ukrepa ima lahko vlagatelj na dan vložitve vloge na javni razpis.
(6) Podrobnejši pogoji za dodelitev sredstev glede na posamezno vrsto naložbe in posamezne upravičence se določijo
v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.«.
14. člen
V četrtem in petem odstavku 40. člena se za besedilom
»izplačilo sredstev« vejica nadomesti s piko, besedilo »vendar
najkasneje do 30. junija 2015« pa se črta.
V šestem odstavku se v 7. točki beseda »in« nadomesti
s piko, 8. točka pa se črta.
15. člen
V prvem odstavku 42. člena se v 3. točki besedilo »najpozneje do 30. junija 2015« nadomesti z besedilom »do vložitve
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev«.
V drugem odstavku se v 5. točki besedilo »najpozneje do
30. junija 2015« nadomesti z besedilom »do vložitve zadnjega
zahtevka za izplačilo sredstev«.
V tretjem odstavku se v 3. točki besedilo »najpozneje do
30. junija 2015« nadomesti z besedilom »do vložitve zadnjega
zahtevka za izplačilo sredstev«.
V četrtem odstavku se v 4. točki besedilo »najpozneje do
30. junija 2015« nadomesti z besedilom »do vložitve zadnjega
zahtevka za izplačilo sredstev«.
16. člen
Drugi odstavek 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ukrep se izvaja z zaprtim javnim razpisom v skladu
s postopkom iz XXII. poglavja te uredbe.«.
17. člen
Drugi odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Do podpore so upravičeni stalni stroški, ki so nastali
od 1. januarja 2011 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo
sredstev.«.
V četrtem odstavku se v 3. točki vejica in beseda »in«
nadomestita s piko, 4. točka pa se črta.
18. člen
Drugi odstavek 48. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
19. člen
V tretjem odstavku 49. člena se za besedo »Najvišji«
doda beseda »letni«.
20. člen
V drugem odstavku 51. člena se v 4. točki vejica in beseda »in« nadomestita s piko, 5. točka pa se črta.
V tretjem in četrtem odstavku se za besedilom »izplačilo
sredstev« vejica nadomesti s piko, besedilo »vendar najkasneje do 30. junija 2015« pa se črta.
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21. člen
Peti odstavek 53. člena se črta.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
22. člen
Drugi odstavek 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ukrep se izvaja z zaprtim javnim razpisom v skladu
s postopkom iz XXII. poglavja te uredbe.«.
23. člen
V drugem odstavku 57. člena se za besedo »leto« vejica
nadomesti s piko, besedilo »vendar najkasneje do 30. junija
2015« pa se črta.
V četrtem odstavku se za besedilom »izplačilo sredstev«
vejica nadomesti s piko, besedilo »vendar najkasneje do 30. junija 2015« pa se črta.
V sedmem odstavku se v 2. točki vejica in beseda »in«
nadomestita s piko, 3. točka pa se črta.
24. člen
Tretji odstavek 59. člena se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
25. člen
V tretjem in četrtem odstavku 63. člena se za besedilom
»izplačilo sredstev« vejica nadomesti s piko, besedilo »vendar
najkasneje do 30. junija 2015« pa se črta.
V petem odstavku se v 10. točki vejica in beseda »in«
nadomestita s piko, 11. točka pa se črta.
26. člen
64. člen se spremeni tako, da se glasi:
»64. člen
(vlagatelji)
(1) Vlagatelji so člani kmetijskega gospodinjstva, ki so:
1. fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na naslovu
sedeža kmetijskega gospodarstva in so nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali samostojni podjetniki posamezniki,
2. pravne osebe, ki v času oddaje vloge na javni razpis
opravljajo kmetijsko dejavnost in so kmetijska gospodarstva po
zakonu, ki ureja kmetijstvo.
(2) Kmetijska gospodarstva iz prejšnjega odstavka morajo izpolnjevati kriterije za mikro podjetja iz Priloge I Uredbe
800/2008/ES.
(3) Kmetijsko gospodarstvo mora imeti poleg kmetijske
dejavnosti registrirano tudi dejavnost, ki je predmet podpore.«.
27. člen
V prvem odstavku 65. člena se v 3. točki besedilo »prvim
odstavkom prejšnjega člena« nadomesti z besedilom »prejšnjim členom«.
5. in 6. točka se črtata.
Dosedanje 7. do 10. točka postanejo 5. do 8. točka.
28. člen
Šesti odstavek 67. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Ukrep se izvaja z zaprtim javnim razpisom v skladu
s postopkom iz XXII. poglavja te uredbe.«.
29. člen
V tretjem odstavku 69. člena se v 10. točki vejica in beseda »in« nadomestita s piko, 11. točka pa se črta.
V petem in šestem odstavku se za besedilom »izplačilo
sredstev« vejica nadomesti s piko, besedilo »vendar najkasneje do 30. junija 2015« pa se črta.
30. člen
V prvem odstavku 71. člena se 1. točka črta.
Dosedanje 2. do 8. točka postanejo 1. do 7. točka.
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31. člen
V tretjem odstavku 75. člena se v 5. točki vejica in beseda »in« nadomestita s piko, 6. točka pa se črta.
V četrtem in petem odstavku se za besedilom »izplačilo
sredstev« vejica nadomesti s piko, besedilo »vendar najkasneje do 30. junija 2015« pa se črta.
32. člen
V prvem odstavku 77. člena se v 6. točki za besedo
»sredstev« vejica nadomesti s piko, besedilo »vendar najkasneje do 30. junija 2015« pa se črta.
33. člen
V prvem odstavku 81. člena se 1. točka spremeni tako,
da se glasi:
»1. novogradnje, rekonstrukcije in investicijska vzdrževalna dela;«.
V četrtem in šestem odstavku se za besedilom »izplačilo
sredstev« vejica nadomesti s piko, besedilo »vendar najkasneje do 30. junija 2015« pa se črta.
V osmem odstavku se v 9. točki beseda »in« nadomesti
z vejico.
10. točka spremeni se tako, da se glasi:
»10. naložbe v objekte oziroma prostore za zasebno
rabo,«.
Za 10. točko se dodajo nove 11., 12. in 13. točka, ki se
glasijo:
»11. objekte za opravljanje pridobitne dejavnosti,
12. 	nakup nepremičnin, razen zemljišč in v okviru predmeta podpore iz 5. točke prejšnjega člena, in
13. 	prenovo fasad (zunanjih ometov) v okviru predmeta
podpore iz 2. točke prejšnjega člena.«.
34. člen
V prvem odstavku 83. člena se 3. točka spremeni tako,
da se glasi:
»3. predložiti mora investicijsko dokumentacijo z opredelitvijo ciljev v skladu s predpisi, ki urejajo enotno metodologijo
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ter načrt upravljanja;«.
5. točka se črta.
Dosedanje 6. do 11. točka postanejo 5. do 10. točka.
Dosedanja 12. točka, ki postane 11. točka, se spremeni
tako, da se glasi:
»11. če vlagatelj ni lastnik oziroma edini lastnik predmeta
podpore, mora vlogi na javni razpis priložiti overjeno pogodbo
o najemu, služnosti ali stavbni pravici. V kolikor iz navedenih
dokumentov ni razvidno, da se lastnik oziroma solastnik strinja z načrtovanimi aktivnostmi, mora priložiti tudi overjeno
soglasje lastnika oziroma solastnika.«.
Dosedanja 13. točka postane 12. točka.
V tretjem odstavku se besedilo »kulturnovarstveno soglasje« nadomesti z besedo »izjavo«, za besedilom »kulturnovarstvenimi pogoji« pa se doda besedilo »in kulturnovarstvenim soglasjem«.
Četrti odstavek se črta.
35. člen
Drugi odstavek 84. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(2) Vloge se ocenijo na podlagi meril za pridobitev
spodnje, vstopne meje točk, določene v javnem razpisu in
razpisni dokumentaciji. Med vlogami, ki presežejo vstopno
mejo točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do
porabe sredstev za posamezen javni razpis. Pri ocenjevanju
vlog se upoštevajo naslednja merila:
a) demografsko-socialni vidik,
b) naravovarstveni vidik,
c) regionalni vidik,
d) ekonomski vidik,
e) kulturnovarstveni vidik.«.
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36. člen
Četrti odstavek 85. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ukrep se izvaja z zaprtim javnim razpisom v skladu
s postopkom iz XXII. poglavja te uredbe.«.
37. člen
87. člen se spremeni tako, da se glasi:
»87. člen
(upravičeni stroški)
(1) Upravičeni stroški za predmet podpore iz 1. točke
prejšnjega člena so:
1. rekonstrukcije in investicijsko vzdrževanje objektov nepremične kulturne dediščine na podeželju;
2. nakup nove opreme v višini do vključno deset odstotkov
upravičenih stroškov naložbe iz naslova tega ukrepa;
3. nakup IKT opreme;
4. konservatorsko-restavratorska dela v višini do vključno
deset odstotkov upravičenih stroškov naložbe iz naslova tega
ukrepa;
5. splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in
izvedbo naložbe, kot so priprava vloge na javni razpis, stroški
pridobitve projektne in investicijske dokumentacije, vključno s
konservatorskim načrtom, kadar ga je v skladu s predpisi potrebno izdelati, stroški dokumentacije za konservatorsko-restavratorske posege ter priprava zahtevkov za izplačilo sredstev, v
višini do vključno deset odstotkov upravičenih stroškov naložbe
iz naslova tega ukrepa.
(2) Upravičeni stroški za predmet podpore iz 2. točke
prejšnjega člena so:
1. rekonstrukcije in investicijsko vzdrževanje objektov, ki
sodijo v okvir muzeja na prostem;
2. investicijsko vzdrževanje prostorov, v katerih se nahajajo stalne zbirke etnološke dediščine;
3. novogradnja enostavnih in nezahtevnih objektov po
predpisih, ki urejajo graditev objektov, namenjenih za potrebe
varovanja, hranjenja in predstavljanja stalnih zbirk etnološke
dediščine, če to ni v nasprotju z varovanimi vrednotami območja;
4. nakup nove opreme;
5. nakup IKT opreme;
6. konservatorsko-restavratorska dela v višini do vključno
deset odstotkov upravičenih stroškov naložbe iz naslova tega
ukrepa;
7. splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in
izvedbo naložbe, kot so priprava vloge na javni razpis, stroški
pridobitve projektne in investicijske dokumentacije, vključno s
konservatorskim načrtom, kadar ga je v skladu s predpisi potrebno izdelati, stroški dokumentacije za konservatorsko-restavratorske posege ter priprava zahtevkov za izplačilo sredstev, v
višini do vključno deset odstotkov upravičenih stroškov naložbe
iz naslova tega ukrepa.
(3) Upravičeni stroški za predmet podpore iz 3. točke
prejšnjega člena so:
1. novogradnja, rekonstrukcija in investicijsko vzdrževanje
tematskih poti;
2. novogradnja enostavnih in nezahtevnih objektov po
predpisih, ki urejajo graditev objektov, namenjenih za potrebe
varovanja objektov nepremične kulturne dediščine, če to ni v
nasprotju z varovanimi vrednotami območja;
3. nakup nove opreme;
4. nakup IKT opreme;
5. splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in
izvedbo naložbe, kot so priprava vloge na javni razpis, stroški
pridobitve projektne in investicijske dokumentacije, vključno s
konservatorskim načrtom, kadar ga je v skladu s predpisi potrebno izdelati, stroški dokumentacije za konservatorsko-restavratorske posege ter priprava zahtevkov za izplačilo sredstev v
višini do vključno deset odstotkov upravičenih stroškov naložbe
iz naslova tega ukrepa.
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(4) Pri posameznih gradbeno-obrtniških delih se priznavajo tudi stroški dobave gotovih elementov, prevoza,
njihove montaže, stroški izvedbe del na kraju samem (stroški
materiala, prevoza in opravljenih del) in ureditev neposredne
okolice objekta.
(5) Upravičeni stroški naložbe so samo stroški, nastali
od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev do vložitve
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
(6) Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni
stroški, nastali od 1. januarja 2007 do vložitve zadnjega
zahtevka za izplačilo sredstev.
(7) Poleg neupravičenih stroškov iz tretjega odstavka
71. člena Uredbe 1698/2005/ES se podpora ne dodeli za:
1. 	 nakup patentiranih pravic, strokovnega znanja in
izkušenj, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja,
2. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
3. prevozna sredstva in kmetijsko mehanizacijo,
4. stroške poslovanja,
5. bančne stroške in stroške garancij,
6. splošne upravne stroške,
7. izdatke pri naložbah, ki so nastali zaradi pristojbin za
uporabo in kotizacij pred dokončanjem, pa ti zneski niso bili
odšteti od upravičenih stroškov,
8. premično in živo dediščino,
9. sakralne objekte, razen samostanov v primeru izpolnjevanja pogoja iz 9. točke prvega odstavka 89. člena
Uredbe PRP in znamenj,
10. 	nakup sadilnega materiala enoletnih rastlin,
11. 	novogradnje, razen v primeru 5. točke prvega odstavka tega člena,
12. 	naložbe v notranje prostore za zasebno rabo in
13. 	nakup nepremičnin.«.
38. člen
V prvem odstavku 88. člena se drugi stavek spremeni
tako, da se glasi:
»Vlagatelji so lahko tudi pooblaščeni upravljavci predmeta podpore in občine.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zavod za varstvo kulturne dediščine, ki je po predpisu, ki ureja varstvo kulturne dediščine, pristojen za varstvo
nepremične kulturne dediščine, in Zavod za ohranjanje narave, ki je po predpisu, ki ureja ohranjanje narave, pristojen
za ohranjanje narave, ne moreta biti vlagatelja.«.
39. člen
V prvem odstavku 89. člena se v 7. točki pod a) za besedo »prikazovati« doda besedilo »nepremično,«.
V 9. točki se za besedo »vlagatelj« doda beseda »dejavno«.
11. točka se spremeni tako, da se glasi:
»11. če vlagatelj ni lastnik predmeta podpore, mora
vlogi na javni razpis priložiti overjeno pogodbo o najemu, služnosti ali stavbni pravici. V kolikor iz navedenih dokumentov
ni razvidno, da se lastnik strinja z načrtovanimi aktivnostmi,
mora priložiti tudi overjeno soglasje lastnika.«.
12. točka se spremeni tako, da se glasi:
»12. v primeru, ko je vlagatelj koncesionar, mora predložiti koncesijsko pogodbo. Kadar je vlagatelj upravljavec,
mora predložiti pogodbo o upravljanju oziroma drug ustrezen
dokument, iz katerega je razvidno razmerje med lastnikom
in upravljavcem in«.
V tretjem odstavku se 1. točka spremeni tako, da se
glasi:
»1. predložiti mora investicijsko dokumentacijo z opredelitvijo ciljev v skladu s predpisi, ki urejajo enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ;«.
V četrtem odstavku se besedilo »kulturnovarstveno soglasje« nadomesti z besedo »izjavo«, za besedilom »kulturno-

Uradni list Republike Slovenije
varstvenimi pogoji« pa se doda besedilo »in kulturnovarstvenim
soglasjem«.
Peti odstavek se črta.
40. člen
Drugi odstavek 90. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vloge se ocenijo na podlagi meril za pridobitev spodnje, vstopne meje točk, določene v javnem razpisu in razpisni
dokumentaciji. Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk,
se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe
sredstev za posamezen javni razpis. Pri ocenjevanju vlog se
upoštevajo naslednja merila:
a) demografsko-socialni vidik,
b) naravovarstveni vidik,
c) kulturnovarstveni vidik,
d) regionalni vidik,
e) ekonomski vidik.«.
41. člen
Peti odstavek 91. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ukrep se izvaja z zaprtim javnim razpisom v skladu
s postopkom iz XXII. poglavja te uredbe.«.
42. člen
V 99. členu se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. če je v NIP vključen projekt, ki vsebuje predmet
podpore iz ostalih ukrepov 1., 2. ali 3. osi iz PRP 2007–2013,
mora biti v skladu z Uredbo 1698/2005/ES in PRP 2007–2013.
Nosilec projekta mora ob oddaji NIP izpolnjevati pogoje, ki jih
za posamezen ukrep določa v času oddaje NIP ta uredba in
uredba, ki ureja plačila ukrepov 2. osi iz PRP 2007–2013, in
upoštevati določbe te uredbe, ki se nanašajo na upravičene
stroške in finančne določbe za posamezen ukrep.«.
43. člen
V 106. členu se za devetim odstavkom doda novi deseti
odstavek, ki se glasi:
»(10) Končni prejemnik sredstev mora zagotoviti obveščanje javnosti o izvedenih naložbah in projektih, sofinanciranih
iz naslova ukrepov PRP 2007–2013, z ustrezno označitvijo v skladu z navodili, objavljenimi na spletni strani MKGP,
in podrobnimi pravili o informiranju in obveščanju javnosti iz
Priloge VI Uredbe 1974/2006/ES.«.
44. člen
Drugi odstavek 115. člena se črta.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji
odstavek.
Dosedanji peti odstavek, ki postane četrti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(4) Vloge na javni razpis, ki so popolne, se oceni na
podlagi meril, določenih s to uredbo, in podrobnejših meril,
določenih v javnem razpisu. Sredstva se odobrijo vlogam na
javni razpis, ki dosežejo z javnim razpisom postavljeni prag
minimalnega števila točk, in sicer po vrstnem redu višine prejetih točk, do porabe sredstev za posamezni javni razpis. Pri
doseganju praga minimalnega števila točk se ne upoštevajo
pridobljene točke iz naslova lokacije naložbe na območjih izvajanja iz 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v
obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), 9. člena Zakona
o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10) ter
24. in 25. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja (Uradni list RS, št. 20/11).«.
Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.
45. člen
Četrti odstavek 116. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Sprememba vloge na javni razpis je dopustna do
objave obvestila o zaprtju odprtega javnega razpisa, vendar
se pri tem glede vrstnega reda popolnih vlog šteje, da je bila
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spremenjena vloga ponovno vložena, oziroma do roka zaprtja,
določenega v zaprtem javnem razpisu.«.
46. člen
V četrtem in petem odstavku 118. člena se številka
»56/10« nadomesti s številko »52/10«.
47. člen
V prvem odstavku 120. člena se drugi stavek črta.
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Če se vlagatelj v skladu s predpisi, ki urejajo javno
naročanje, ne šteje za naročnika, mora za stroške vseh storitev,
dobav, del in opreme, ki so višji od 10.000 eurov (brez DDV),
pridobiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh med
seboj neodvisnih ponudnikov. Prav tako pri izvedbi naložbe ne
sme sodelovati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi
sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih
poslovanja.
(3) Za izvedbo naložbe, ki zahteva pridobitev gradbenega
dovoljenja, mora vlagatelj pridobiti gradbeno dovoljenje, iz katerega je razvidna namembnost objekta, ki mora biti v skladu z
dejavnostjo prijavljene naložbe.«.
Dosedanji drugi do dvanajsti odstavek postanejo četrti do
štirinajsti odstavek.
Dosedanji trinajsti odstavek, ki postane petnajsti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(15) V primeru kandidiranja na javne razpise iz naslova
ukrepov Pomoč mladim prevzemnikom kmetij – ukrep 112 in
Zgodnje upokojevanje kmetov – ukrep 113 mora kmetijsko
gospodarstvo za pridobitev sredstev v letu pred objavo javnega razpisa vložiti zbirno vlogo po predpisih, ki urejajo izvedbo
letnih ukrepov kmetijske politike. Kmetijsko gospodarstvo, ki
kandidira na javne razpise iz naslova ukrepov Posodabljanje
kmetijskih gospodarstev – ukrep 121, Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom – ukrep 123, Diverzifikacija v
nekmetijske dejavnosti – ukrep 311 in Ohranjanje in izboljšanje
dediščine podeželja – ukrep 323 (le v primeru naložb v gradove, graščine, dvorce in samostane) mora biti dejavno kmetijsko
gospodarstvo.«.
Dosedanji štirinajsti odstavek postane šestnajsti odstavek.
48. člen
Četrti, peti in šesti odstavek 121. člena se spremenijo
tako, da se glasijo:
»(4) Končni prejemnik sredstev mora v skladu s to uredbo
na ARSKTRP poročati o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti še pet let od zadnjega izplačila sredstev. Pri ukrepu
Zgodnje upokojevanje kmetov – ukrep 113 pa mora poročati
prevzemnik v skladu s 3. točko četrtega odstavka 18. člena
te uredbe. Obrazci za pripravo poročila se objavijo na spletni
strani ARSKTRP.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek se pri ukrepih Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane
– ukrep 132, Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so
vključeni v sheme kakovosti hrane – ukrep 133, Podpora za
ustanavljanje in delovanje skupine proizvajalcev – ukrep 142,
Obnova in razvoj vasi – ukrep 322 in Ohranjanje in izboljše-
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vanje dediščine podeželja – ukrep 323 podatki za spremljanje
kazalnikov pridobijo iz vlog ter zahtevkov.
(6) Kmetijsko gospodarstvo, ki pridobi sredstva iz naslova
ukrepov Pomoč mladim prevzemnikom kmetij – ukrep 112, Posodabljanje kmetijskih gospodarstev – ukrep 121 in Dodajanje
vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom – ukrep 123,
z izjemo čebelarjev, Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti
– ukrep 311, Ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja –
ukrep 323 (v primeru naložb v gradove, graščine, dvorce in
samostane), mora še pet let po zadnjem izplačilu sredstev
opravljati kmetijsko dejavnost in v predpisanem roku posredovati na ARSKTRP zbirno vlogo po predpisih, ki urejajo izvedbo
letnih ukrepov kmetijske politike.«.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Če se upravičenec v skladu s predpisi, ki urejajo
javno naročanje, šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo,
da je bil postopek izbire dobavitelja oziroma izvajalca izveden
v skladu z navedenimi predpisi.«.
V desetem odstavku se za besedilom »izplačilo sredstev«
vejica nadomesti s piko, besedilo »vendar najkasneje do 30. junija 2015« pa se črta.
Za desetim odstavkom se doda novi enajsti odstavek, ki
se glasi:
»(11) Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo
sredstev, ki se lahko določi v odločbi oziroma sklepu, je 30. junij
2015.«.
Dosedanja enajsti in dvanajsti odstavek postaneta dvanajsti in trinajsti odstavek.
Doda se novi štirinajsti odstavek, ki se glasi:
»(14) Končni prejemnik sredstev mora zagotoviti obveščanje javnosti o izvedenih naložbah in projektih, sofinanciranih
iz naslova ukrepov PRP 2007–2013, z ustrezno označitvijo v skladu z navodili, objavljenimi na spletni strani MKGP,
in podrobnimi pravili o informiranju in obveščanju javnosti iz
Priloge VI Uredbe 1974/2006/ES.«.
49. člen
V drugem odstavku 127. člena se 1. točka spremeni tako,
da se glasi:
»1. original izvoda računa, ki se upravičencu ne vrača, ali
overjeno fotokopijo računa,«.
V četrtem odstavku se beseda »normiranih« črta.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Na podlagi vloženega popolnega zahtevka za izplačilo sredstev, ki ustreza predpisanim pogojem, se sredstva
izplačajo na transakcijski račun upravičenca, po opravljeni
kontroli in nadzoru iz prejšnjega člena.«.
50. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-30/2011
Ljubljana, dne 15. decembra 2011
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Vlada Republike Slovenije
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VSEBINA
PREDSEDNIK REPUBLIKE

4419.

Ukaz o sklicu prve seje Državnega zbora Republike Slovenije
13769

4514.
4515.

Uredba o odpadkih
13935
Uredba o normativih in standardih za določanje
sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije
13993
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih
2011–2013
13998

4516.

4420.
4421.
4422.
4423.
4424.
4425.

4426.

4427.

4428.

4429.
4430.
4431.
4432.
4433.
4434.
4435.
4436.

4437.

VLADA

MINISTRSTVA

Pravilnik o določitvi območij, ki so primerna za
ekološko čebelarjenje
Pravilnik o reševalcih iz vode
Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji in stroških pri
vrednotenju in priznavanju izobraževanja
Pravilnik o informacijskem sistemu za vodenje obnov, nadgradenj in investicij v javno železniško
infrastrukturo
Pravilnik o spremembi Pravilnika o protieksplozijski
zaščiti
Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba
ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih

13770
13775

OBČINE
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci
13861

4439.

Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob
Sotli v obdobju januar–marec 2012
13862
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2012
13863
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
»Pomoč družini na domu« 2012
13863

4440.
4441.

BISTRICA OB SOTLI

BLED

4442.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo zazidanega stavbnega zemljišča v Občini
Bled za leto 2012
13863

4443.

Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec v
obdobju januar–marec 2012
13864

13785
13785

BELTINCI

4438.

13781
13784

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Pravilnik o izvajanju postopka javnega razpisa
Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko
predvajanje
13849

BOVEC

BREZOVICA

BANKA SLOVENIJE

4444.

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

4445.

Sklep o začasnem financiranju Občine Cankova v
obdobju januar–marec 2012
13865

4446.
4447.

Odlok o turistični taksi v Mestni občini Celje
Odlok o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb
vzdrževanja javnih cest in urejanja prometne signalizacije ter o podelitvi koncesije teh gospodarskih javnih služb v Mestni občini Celje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta
rekreacijskega centra na Golovcu
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
Mestne občine Celje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
organiziranju javnega zavoda Poklicna gasilska
enota Celje
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu v Mestni občini Celje
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o
razporediti delovnega časa in uradnih ur v mestni
upravi Mestne občine Celje

Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
13819

Poročilo o izidu predčasnih volitev poslancev v
državni zbor
13825

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko
omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Šempeter - Vrtojba (območje Podmark)
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Občine Muta
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Občine Mežica
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Občine Žirovnica
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Občine Prevalje
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Občine Dravograd
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Slovenj Gradec
Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije

4448.
13832
4449.
13839
4450.
13840
4451.
13841
13842
13843

4452.
4453.

13847

CANKOVA
CELJE

13866

13868
13873
13874
13874
13874
13875
13875

CERKNO

4454.

Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v
obdobju januar–marec 2012
13875

4455.

Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske
regije
13877
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh,
Dobrna
13878

13844
13845

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012
13864

4456.

DOBRNA
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4457.
4458.

4459.

4460.

4461.
4462.
4463.
4464.
4465.
4466.
4467.
4468.
4469.
4470.
4471.
4472.
4473.

4474.

4475.

4476.
4477.
4478.
4479.
4480.
4481.
4482.

4483.

Št.

Sklep o povišanju cen grobnin za m2 grobnega
prostora v Občini Dobrna in povišanju cen za žarni
grob v Občini Dobrna
13879
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Dobrna za leto 2012
13879

GORJE

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2011 – rebalans II
13880

IDRIJA

Odlok o merilih za določitev javnih površin ob pripadajočih zemljiščih k stavbam
Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju
Občine Idrija
Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Idrija
Odlok o spremembi Odloka o koncesiji za dejavnost oskrbe s toplotno energijo na območju Občine
Idrija
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju sredstev za pospeševanje malega
gospodarstva v Občini Idrija
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Idrija
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012
Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za
zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine
Idrija, za leto 2012
Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč
v Občini Idrija za leto 2012
Sklep o ukinitvi javnega dobra

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave semaforjev
ter druge cestno prometne svetlobne signalizacije
in opreme na območju Občine Prebold
13905

4486.
4487.
4488.

Sprememba Statuta Občine Puconci
13906
Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2012 13906
Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Puconci
13909

4489.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode na območju Občine Razkrižje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje Občine Razkrižje
Tehnični pravilnik o zbiranju komunalnih odpadkov
ter prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Razkrižje
Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun cene storitev javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov ter
prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine
Razkrižje
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Razkrižje
Sklepi o določitvi ekonomskih cen in stroškov
vzgojno-varstvenih programov

4490.
13886
4491.
13887

13888
13888
13888
13889

4492.
4493.

4494.
4495.

KANAL

Odlok o urejanju javne razsvetljave v Občini Kanal
ob Soči
13889
Odlok o plakatiranju v Občini Kanal ob Soči
13891

KOZJE

Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za
leto 2012
13893

LENDAVA

Sklep o začasnem financiranju Občine Lendava za
obdobje od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012
13893

LJUBLJANA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev
v plačne razrede
13893

MEDVODE

Odlok o denarnih pomočeh v Občini Medvode
Sklep o subvenciji k ceni storitve pomoč družini na
domu v Občini Medvode
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na
domu v Občini Medvode
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode za
leto 2012
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra

4497.

4498.

4499.
4500.
4501.
4502.

13894

4503.

13895

4504.

13895
13895
13896

4505.

Odlok o regionalnem prostorskem načrtu Čistilna
naprava ob Vrtojbici
13896

MORAVSKE TOPLICE

4496.

13893

MIREN - KOSTANJEVICA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2011
13902

POSTOJNA

4485.

13886

13888

14007

Odlok o ustanovitvi Skupnega organa Občine Postojna in Občine Pivka za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Kovod Postojna,
vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna
13904

13883
13884

Stran

4484.

GROSUPLJE

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Grosuplje, Ig in Škofljica«
13881
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4506.
4507.
4508.

PREBOLD

PUCONCI

RAZKRIŽJE

13909
13910

13910
13910

13917
13918
13919

ROGAŠKA SLATINA

Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto
2012
13919
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2012 13922

SEMIČ

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta Kamnolom Brezovica
13922

SEVNICA

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica
Odlok o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta Krmelj
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu Sevnica – Stari center (centralne
dejavnosti) URN 32 (območje Trga svobode)
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v Občini Sevnica
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družini na domu za leto 2011
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Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
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Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje pri
Jelšah v obdobju januar–marec 2012
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Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Tržič
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Sklep o začasnem financiranju Občine Železniki v
obdobju januar–marec 2012
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