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MINISTRSTVA
1477. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano 

čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec april 2012

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – 
ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 27/10 – odl. US, 38/10 – ZUKN, 
61/10 – ZSVarPre, 79/10 – ZPKDPIZ, 94/10 – ZIU, 94/11 – odl. 
US, 105/11 – odl. US in 110/11 – ZDIU12) objavlja minister za 
finance

M I N I M AL N O   Z A J A M Č E N O    
D O N O S N O S T

na vplačano čisto premijo prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja za mesec april 2012

Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 
298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarova-
nju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 27/10 – 
odl. US, 38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre, 79/10 – ZPKDPIZ, 
94/10 – ZIU, 94/11 – odl. US, 105/11 – odl. US in 110/11 – 
ZDIU12) in Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti do do-
spetja državnih vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 120/05, 
66/08, 23/11 in 6/12), za mesec april 2012 znaša 1,56% na letni 
ravni oziroma 0,13% na mesečni ravni.

Št. 4021-4/2012/6
Ljubljana, dne 16. aprila 2012
EVA 2012-1611-0088

dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister

za finance

USTAVNO SODIŠČE
1478. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o pogojih in postopku 
za napredovanje sodnega osebja 
Ustavnega sodišča v plačne razrede

Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Ustav-
nem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno 

besedilo – ZUstS) je Ustavno sodišče Republike Slovenije na 
upravni seji 16. aprila 2012 sprejelo

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o pogojih in postopku za napredovanje sodnega 
osebja Ustavnega sodišča v plačne razrede

1. člen
V Pravilniku o pogojih in postopku za napredova-

nje sodnega osebja Ustavnega sodišča v plačne razrede, 
št. Su-V-24/08-8 z dne 30. 6. 2008 (v nadaljevanju pravilnik), 
se v prvem odstavku 5. člena za besedama "direktor službe" 
črta besedilo "glede na to, kdo izmed njiju opravlja funkcijo 
predstojnika državnega organa".

2. člen
V 8. členu pravilnika:
– se v prvem odstavku za besedo "dobro" doda vejica in 

besedi "zelo dobro";
– se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
"Zelo dobra ocena delovne uspešnosti pomeni zelo do-

bro opravljeno delo, to je nad pričakovanji glede na merila 
ocenjevanja v ocenjevalnem obdobju."

– dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek, v njem 
pa se za besedama "to je" doda beseda "visoko".

3. člen
V drugem odstavku 17. člena pravilnika se za besedama 

"direktor službe" črta besedilo "glede na to, kdo izmed njiju 
opravlja funkcijo predstojnika državnega organa".

4. člen
V 18. členu pravilnika se:
– v prvem odstavku besedilo "najmanj z oceno dela do-

bro" nadomesti z besedilom "z oceno dela odlično";
– v drugem odstavku za besedama "njeno delo" dodata 

besedi "dvakrat zapored".

5. člen
V 21. členu pravilnika se:
– v prvem odstavku se za besedama "direktor službe" 

črta besedilo "glede na to, kdo izmed njiju opravlja funkcijo 
predstojnika državnega organa (v nadaljevanju predstojnik 
državnega organa),",

– v drugem odstavku besedilo "Predstojnik državnega 
organa" nadomesti z besedilom "Generalni sekretar ali di-
rektor službe", besedilo "imenujeta" se zamenja z besedilom 
"imenuje" in črta besedilo "oziroma direktor službe".
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6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi na 

oglasni deski Ustavnega sodišča, objavi pa se še na intra-
netni strani Ustavnega sodišča in v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Št. Su-V-24/08-17
Ljubljana, dne 16. aprila 2012

dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

1479. Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 
49. člena Kazenskega zakonika (KZ) ni bil 
v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-24/10-12
Datum: 19. 4. 2012

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, za-
četem z zahtevo Višjega sodišča v Mariboru, na seji 19. aprila 
2012

o d l o č i l o:

1. Tretji odstavek 49. člena Kazenskega zakonika (Uradni 
list RS, št. 63/94, 70/94 – popr., 23/99, 40/04 in 95/04 – urad-
no prečiščeno besedilo) v delu, ki se je nanašal na vštevanje 
sankcije za prekršek v kazen, izrečeno za kaznivo dejanje, ni 
bil v neskladju z Ustavo.

2. Zahteva za oceno ustavnosti tretjega odstavka 
56. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 55/08, 
66/08 – popr. in 39/09) se zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Višje sodišče v Mariboru (v nadaljevanju predlaga-

telj) vlaga zahtevo za presojo ustavnosti tretjega odstavka 
49. člena Kazenskega zakonika (v nadaljevanju KZ) in tretje-
ga odstavka 56. člena Kazenskega zakonika (v nadaljevanju 
KZ-1), ker naj bi bila v neskladju z 31. členom Ustave ter 
4. členom Protokola št. 7 k Evropski konvenciji o varstvu 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, 
št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP).

2. Predlagatelj navaja, da mora sodišče na podlagi tre-
tjega odstavka 49. člena KZ, ki ga uporabi, kadar obdolžencu 
sodi za kaznivo dejanje, ki ga je storil pred uveljavitvijo KZ-1, 
v primeru, če obdolženca spozna za krivega storitve kazni-
vega dejanja ter ugotovi, da je prestal oziroma plačal kazen 
za prekršek, obravnavano kaznivo dejanje pa ima znake 
tega prekrška, kazen za prekršek všteti v kazen, ki mu jo je 
izreklo za kaznivo dejanje. Enako naj bi sodišče zavezovala 
nova kazenska zakonodaja, ki glede vštevanja kazni za pre-
kršek v kazen za kaznivo dejanje ni bila spremenjena (tretji 
odstavek 56. člena KZ-1). Predlagatelj ugotavlja, da je Zakon 
o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 – popr., 42/85, 
2/86 – popr. in 47/87 ter Uradni list RS, št. 5/90, 10/91, 13/93, 
66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/2000 in 24/01 – v nadaljevanju 
ZP) v prvem odstavku 15. člena določal, da se, kdor je bil v 
kazenskem postopku ali v postopku za gospodarski prestopek 
pravnomočno spoznan za krivega dejanja, ki ima tudi znake 
prekrška, ne kaznuje za prekršek. Dalje navaja, da je bil glede 
tega vprašanja Zakon o prekrških spremenjen, tako da določ-

ba prvega odstavka 12. člena veljavnega Zakona o prekrških 
(Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo – v 
nadaljevanju ZP-1) določa, da se zoper storilca, ki je bil v ka-
zenskem postopku pravnomočno spoznan za krivega kazni-
vega dejanja, ki ima tudi znake prekrška, ne vodi postopek za 
prekršek in se mu tudi ne izrekajo sankcije za prekrške in da 
velja enako, če kazenski postopek zaradi storitve kaznivega 
dejanja, ki ima tudi vse znake prekrška, zaradi poravnave ni 
bil uveden ali če je bil storilec pravnomočno oproščen storitve 
kaznivega dejanja, ki ima tudi vse znake prekrška; nadalje, 
da se postopek o prekršku ne vodi, če je podan sum storitve 
kaznivega dejanja, ki ima tudi vse znake prekrška, vse dokler 
ni postopek v zvezi s kaznivim dejanjem končan, in da se, če 
kazenski postopek zaradi storitve kaznivega dejanja, ki ima 
tudi vse znake prekrška, zaradi odloženega pregona ni bil 
uveden ali če zoper storilca med postopkom o prekršku začne 
teči kazenski postopek za kaznivo dejanje, ki ima tudi znake 
prekrška, postopek o prekršku prekine do pravnomočnosti 
odločitve v kazenskem postopku. Predlagatelj opozarja, da 
KZ-1 kljub spremenjeni ureditvi v ZP-1 glede vštevanja prej-
šnje kazni še ni bil spremenjen.

3. Predlagatelj navaja nekaj primerov sodb Evropskega 
sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP),1 ki 
obravnavajo navedeno vprašanje, in povzema njihovo vse-
bino. Meni, da iz odločitev ESČP izhaja, da načelo ne bis 
in idem ni kršeno le takrat, ko je nekdo dvakrat kaznovan, 
temveč tudi, ko je za isto ravnanje dvakrat obravnavan, ter da 
je kršeno tudi, če je bila kazen za prekršek všteta v kazen za 
kaznivo dejanje. ESČP naj bi tudi posebej poudarilo, da mora 
biti navedeno načelo uporabljeno praktično in učinkovito ter 
da se mora razlagati tako, da se prepoveduje kazenski pregon 
ali sojenje za drugo "dejanje", če to izhaja iz istih dejstev ali 
dejstev, ki so po vsebini ista, pri tem pa ni pomembno, ali so 
deli obtožbe v novem postopku dodani ali odvzeti oziroma 
ali ima prekršek le nekatere znake kaznivega dejanja. Zato 
predlagatelj ocenjuje, da sta tretji odstavek 49. člena KZ in 
tretji odstavek 56. člena KZ-1 v nasprotju z načelom ne bis 
in idem oziroma 31. členom Ustave in 4. členom Protokola 
št. 7 k EKČP, saj omogočata, da je storilec za isto ravnanje 
dvakrat kaznovan, ker je ravnanje hkrati opredeljeno kot pre-
kršek in kaznivo dejanje oziroma ker sodišču, ki ju je dolžno 
uporabiti, preprečujeta, da bi po 3. točki 372. člena Zakona 
o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 68/08, 77/09 in 91/11 – v nadaljevanju 
ZKP) obtožbo, ker je stvar zaradi obstoječe odločbe oziroma 
sodbe o prekršku pravnomočno razsojena, zavrnilo. Navaja 
tudi opis spornega prekrška in opis kaznivega dejanja iz ka-
zenske zadeve, ki jo obravnava.

4. Ustavno sodišče je zahtevo posredovalo Državnemu 
zboru Republike Slovenije in Ministrstvu za pravosodje. Dr-
žavni zbor nanjo ni odgovoril, stališče o navedbah zahteve pa 
je predložilo Ministrstvo za pravosodje. Po mnenju Ministrstva 
za pravosodje z zahtevo izpodbijani določbi nista v neskladju 
z 31. členom Ustave Republike Slovenije in 4. členom Proto-
kola št. 7 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, saj upoštevata dejstvo, da se lahko nekateri po-
stopki o prekrških pravnomočno zaključijo, preden je podan 
sum storitve kaznivega dejanja na podlagi istega historičnega 
dogodka. Ministrstvo za pravosodje meni, da se 31. člen 
Ustave ne sme razlagati tako, da bi se lahko storilec, ki je 
že bil pravnomočno spoznan za odgovornega za prekršek, 
izognil kaznovanju za kaznivo dejanje, če se je na podlagi 
na novo odkritih dejstev ali zbranih dokazov ugotovilo, da so 
izpolnjeni znaki kaznivega dejanja. V slovenskem pravnem 
redu so po navedbah Ministrstva za pravosodje tudi taki pre-
krški, ki se sicer nanašajo na podobne situacije kot kazniva 

1 Zadeva Gradinger proti Avstriji, sodba z dne 23. 10. 1995, 
zadeva Franz Fischer proti Avstriji, sodba z dne 29. 5. 2001, za-
deva Veronika Falkner proti Avstriji, odločitev z dne 30. 9. 2004, in 
zadeva Maresti proti Hrvaški, sodba z dne 25. 6. 2009.
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dejanja, vendar se njihovi znaki ne prekrivajo v celoti z znaki 
kaznivega dejanja. Zato bi bilo po mnenju Ministrstva za pra-
vosodje sankcioniranje storilca zgolj za prekršek, čeprav se 
kasneje ugotovi, da je s svojim dejanjem izpolnil zakonske 
znake kaznivega dejanja, predvsem zaradi milejše sankcije 
v nasprotju z načelom pravičnosti. Po mnenju Ministrstva za 
pravosodje je treba upoštevati tudi razliko med dvema prekr-
škovnima postopkoma – postopkom, ki ga vodi prekrškovni 
organ (hitri postopek), in postopkom, ki ga vodi sodišče (redni 
sodni postopek). Pooblaščena uradna oseba naj bi v hitrem 
postopku izdala plačilni nalog glede na dejstva in dokaze, 
ki so ji znani v času vodenja postopka o prekršku. Zato naj 
bi bilo neutemeljeno pričakovati od prekrškovnega organa, 
da bo odlašal z vodenjem postopka o prekršku, ker obstaja 
možnost, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ali pa da bo iz 
previdnosti vložil kazensko ovadbo. Primerov, ko prekrškovni 
organ neko dejanje sprva obravnava kot prekršek, kasneje 
pa se ugotovijo nova dejstva in pridobijo novi dokazi, zaradi 
katerih bi bilo treba dejanje obravnavati kot kaznivo dejanje, 
je po mnenju Ministrstva za pravosodje v praksi veliko, saj ni 
nujno, da prepovedana posledica nastane ali da jo je mogoče 
ugotoviti takoj po dogodku. Če je bil v takih primerih nekdo 
pravnomočno spoznan za odgovornega za prekršek, kasneje 
pa obsojen tudi zaradi kaznivega dejanja, po mnenju Ministr-
stva za pravosodje ne gre za sojenje o isti stvari, temveč za 
vodenje postopka na podlagi istega historičnega dogodka. 
Zakonski znaki naj bi bili pri kaznivem dejanju namreč širši 
in obsegajo tudi znake prekrška. Prav tako je po navedbah 
Ministrstva za pravosodje v kazenskem postopku za obsodbo 
treba dokazati, da so izpolnjeni vsi zakonski znaki kaznivega 
dejanja, v prekrškovnem postopku pa tega ni treba dokazati, 
saj ne gre za znake prekrška. Prav zaradi vštevanja sankcije, 
ki jo je storilec plačal na podlagi pravnomočne odločbe o pre-
kršku, v sankcijo, izrečeno v kazenskem postopku, pa tudi ne 
pride do dvojnega kaznovanja, saj je izvršena celotna sankcija 
iz prekrškovnega postopka in le del sankcije iz kazenskega 
postopka.

5. Vlada Republike Slovenije je poslala Ustavnemu so-
dišču v vednost svoje mnenje o zahtevi, ki ga je poslala Dr-
žavnemu zboru. V njem v pretežnem delu povzema stališče 
Ministrstva za pravosodje. Stališče Ministrstva za pravosodje 
in mnenje Vlade sta bili poslani predlagatelju, ki na njiju ni 
odgovoril.

B. – I.
6. Sodišče, ki pri odločanju meni, da je zakon ali del za-

kona, ki bi ga moralo uporabiti, protiustaven, prekine postopek 
in z zahtevo začne postopek za oceno njegove ustavnosti 
(156. člen Ustave, prvi odstavek 23. člena Zakona o Ustav-
nem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno 
besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Da zahteva sodišča zadosti 
tej procesni predpostavki, se mora torej nanašati na del za-
kona oziroma zakonsko določbo, na katero bi moralo sodišče 
opreti svojo odločitev.

7. Predlagatelj izpodbija tretji odstavek 49. člena KZ in 
tretji odstavek 56. člena KZ-1. Čeprav zahteve ne omejuje 
izrecno na tisti del izpodbijanih določb, ki se nanašajo na 
vštevanje sankcije za prekršek v kazen, izrečeno za kaznivo 
dejanje, pa je iz vsebine zahteve razvidno, da izpodbija nave-
deni določbi le v tem delu. Z uveljavitvijo KZ-1 je izpodbijana 
določba KZ (še pred vložitvijo zahteve) prenehala veljati. V 
skladu s prvim odstavkom 47. člena ZUstS Ustavno sodišče 
odloči o ustavnosti zakona, ki v času vložitve zahteve ne 
velja več, le v primeru, če niso bile odpravljene posledice 
njegove neustavnosti. Vlagatelj je prekinil postopek odloča-
nja o pritožbi v kazenski zadevi opr. št. K 49/2003 (ki jo vodi 
Okrožno sodišče na Ptuju). Iz zahteve izhaja, da je bila v tej 
kazenski zadevi, kjer je sodišče v skladu z drugim odstavkom 
28. člena Ustave sodilo po zakonu, veljavnem v času storitve 
kaznivega dejanja, v zvezi z vštevanjem sankcije za prekršek 
v kazen, izrečeno za kaznivo dejanje, uporabljena določba 

tretjega odstavka 49. člena KZ, zato bo tudi predlagatelj, kot 
pritožbeno sodišče, moral pri odločanju uporabiti navedeno 
določbo. Glede na navedeno so izpolnjeni pogoji iz prvega 
odstavka 47. člena ZUstS za oceno ustavnosti te izpodbijane 
zakonske določbe.

8. Glede tretjega odstavka 56. člena KZ-1 pa ni izpol-
njena procesna predpostavka iz prvega odstavka 23. člena 
ZUstS, saj te določbe predlagatelju pri odločanju ne bo treba 
uporabiti. Zgolj dejstvo, da se navedena določba ne razliku-
je od določbe prej veljavnega zakona, samo po sebi še ne 
izkazuje obstoja navedene procesne predpostavke. Glede 
na navedeno je bilo treba zahtevo predlagatelja v tem delu 
zavreči (2. točka izreka).

B. – II.
9. Tretji odstavek 49. člena KZ se je v izpodbijanem delu 

glasil:
"Zapor, denarna kazen ali kakšna druga sankcija, ki jo 

je obsojenec prestal oziroma plačal za prekršek, […], se mu 
všteje v kazen, izrečeno za kaznivo dejanje, katerega znaki 
imajo tudi znake prekrška […]."

10. Predlagatelj določbi očita neskladje z 31. členom 
Ustave ter 4. členom Protokola št. 7 k EKČP. Člen 31 Ustave 
opredeljuje ustavno pravico prepovedi ponovnega sojenja o isti 
stvari (ne bis in idem). Določa, da nihče ne sme biti ponovno 
obsojen ali kaznovan zaradi kaznivega dejanja, za katero je bil 
kazenski postopek zoper njega pravnomočno ustavljen, ali je 
bila obtožba zoper njega pravnomočno zavrnjena, ali je bil s 
pravnomočno sodbo oproščen ali obsojen.

11. Protokol št. 7 k EKČP v prvem odstavku 4. člena 
zagotavlja pravico, da nisi dvakrat sojen ali kaznovan za isto 
kaznivo dejanje. Določa, da pravosodni organi iste države 
ne smejo nikogar ne kazensko preganjati ne kaznovati za 
kaznivo dejanje, za katero je bil na podlagi zakona in v skladu 
s kazenskim postopkom te države s pravnomočno sodbo že 
oproščen ali obsojen. V drugem odstavku istega člena pa 
dopušča ponovno uvedbo kazenskega postopka (obnovo ka-
zenskega postopka na podlagi zakona in skladno s kazenskim 
postopkom države), če obstajajo dokazi o novih ali na novo 
odkritih dejstvih ali če je v prejšnjih postopkih prišlo do bistvene 
napake, ki bi lahko vplivala na izid sojenja. Glede na navedeno 
možnost ponovne uvedbe kazenskega postopka je standard 
EKČP nižji od standarda, ki ga zagotavlja Ustava,2 vendar to 
ni predmet odločanja v tej zadevi. Poleg tega se konvencijska 
prepoved ponovnega sojenja drugače kot ustavna prepoved, 
ki se nanaša tudi na nemeritorne pravnomočne sodne odločbe, 
nanaša le na meritorne sodne odločbe (obsodilno in oprostilno 
sodbo). Z besedno razlago 31. člena Ustave bi sicer lahko 
prišli do zaključka, da ta, drugače kot EKČP, prepoveduje le 
ponovno obsodbo za isto kaznivo dejanje. Vendar pa že na-
daljnja analiza besedila, ki zagotavlja to pravico v situacijah, ko 
do predhodne obsodbe sploh še ni prišlo (npr. pravnomočna 
ustavitev kazenskega postopka), in naslov ustavne določbe 
kažeta, da Ustava ne prepoveduje le ponovne obsodbe, ampak 
tudi ponovno sojenje o isti stvari.3 Glede na navedeno je treba 
ugotoviti, da tako 31. člen Ustave kot prvi odstavek 4. člena 
Protokola št. 7 k EKČP zagotavljata vsebinsko enako pravico 
prepovedi ponovnega sojenja o isti stvari.

12. Na podlagi navedene določbe EKČP je ESČP izdalo 
več pomembnih sodb. Nekatere omenja že predlagatelj. No-
silna odločitev v zvezi z vprašanjem identitete kaznivih dejanj 
pri ugotavljanju kršitve načela ne bis in idem je sodba veli-
kega senata ESČP v zadevi Sergey Zolotukhin proti Rusiji z 
dne 10. 2. 2009. Sodbo je ESČP sprejelo na podlagi analize 
mednarodnih instrumentov, v katere je vgrajeno navedeno na-

2 V skladu z drugim odstavkom 10. člena ZKP se sme pravno-
močna sodna odločba spremeniti v postopku z izrednimi pravnimi 
sredstvi samo v obsojenčevo korist.

3 Določba prvega odstavka 10. člena ZKP govori o prepovedi 
ponovnega pregona. 
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čelo, in z njo poenotilo svojo razlago navedene konvencijske 
pravice.4 Ugotovitve, ki izhajajo iz omenjene sodbe, pa so še 
toliko pomembnejše, ker ima veliki senat ESČP po drugem 
odstavku 43. člena EKČP5 precedenčno vlogo.6 ESČP je s tem 
ponudilo temeljni izhodiščni pristop pri ugotavljanju morebitne 
kršitve konvencijske pravice prepovedi ponovnega sojenja o isti 
stvari. Tako je glede vprašanja, ali gre pri prejšnji obsodbi za 
"kazensko zadevo oziroma za kaznivo dejanje", sprejelo stali-
šče, da pravna opredelitev postopka po nacionalni zakonodaji 
ni edino merilo za uporabo prvega odstavka 4. člena Protokola 
št. 7 k EKČP. V skladu s sodno prakso ESČP se uporabijo trije 
kriteriji, ki jih sodišče imenuje kriteriji Engel (sodba v zadevi 
Engel in drugi proti Nizozemski z dne 8. 6. 1976). Prvi izmed 
navedenih kriterijev je pravna opredelitev dejanja in postopka 
po nacionalni zakonodaji, drugi je narava dejanja, pri čemer 
teža dejanja nima odločilnega vpliva, tretji pa je teža sankcije, 
ki bi bila lahko (in ne, ki je bila) izrečena storilcu. Drugi in tretji 
kriterij nista nujno kumulativna. Glede nadaljnjega vprašanja, 
ali gre za identiteto kaznivih dejanj (element idem), je ESČP 
sprejelo stališče, da je treba 4. člen Protokola št. 7 k EKČP 
razumeti tako, da prepoveduje pregon posameznika ali sojenje 
posamezniku za drugo kaznivo dejanje, če to izhaja iz dejstev, 
ki so identična ali v bistvu enaka kot tista, ki so bila podlaga 
za prvo kaznivo dejanje. Pri tem ESČP posebej poudarja, da 
prepoved ni omejena zgolj na ponovno kaznovanje, ampak 
obsega že prepoved ponovnega pregona in ponovnega sojenja 
za isto dejanje. Iz odločitev ESČP je tudi razvidno, da vštevanje 
sankcije, izrečene v prvem sojenju, v kazen, izrečeno v drugem 
sojenju, ne vpliva na ugotovitev, ali je bilo ponovno sojeno o 
isti stvari. Pri ugotavljanju, ali je prišlo do podvajanja postopka 
(element bis), pa ESČP izpostavlja pomen ugotovitve, ali so 
nacionalne oblasti vedele za predhodni postopek, pa so kljub 
temu dopustile ponovno sojenje o isti stvari. Predvsem zato, 
da bi nacionalne oblasti imele možnost same popraviti zatrje-
vane kršitve načela ne bis in idem, je ESČP sprejelo stališče, 
da v primeru, ko nacionalne oblasti sprožijo dva postopka za 
isto dejanje, kasneje pa priznajo kršitev navedenega načela in 
oškodovanemu ponudijo primerno nadomestilo, na primer tako, 
da ustavijo ali razveljavijo drugi postopek in izničijo njegove 
učinke, sodišče lahko šteje, da je oškodovani izgubil položaj 
žrtve očitane kršitve.

13. V skladu s petim odstavkom 15. člena Ustave nobene 
človekove pravice ali temeljne svoboščine, urejene v pravnih 
aktih, ki veljajo v Sloveniji, torej tudi pravic in svoboščin iz 
EKČP, ni dopustno omejevati z izgovorom, da je ta ustava 
ne priznava ali da jo priznava v manjši meri. S tem Ustava 
uveljavlja načelo t. i. največjega varstva človekove pravice ali 
temeljne svoboščine. Zato je pri razlagi 31. člena Ustave treba 
upoštevati prvi odstavek 4. člena Protokola št. 7 k EKČP in nje-
gove razlage, ki jih je že sprejelo ESČP. Člen 31 Ustave je zato 
treba razlagati tako, da prepoveduje pregon, sojenje, obsodbo 
ali kaznovanje posameznika za drugo kaznivo dejanje, če to 
izhaja iz dejstev, ki so identična ali v bistvu enaka kot tista, ki so 
bila podlaga za prvo kaznivo dejanje, glede katerega je bil ka-
zenski postopek bodisi že pravnomočno ustavljen bodisi je bila 
izdana pravnomočna zavrnilna, oprostilna ali obsodilna sodba. 

4 ESČP navaja, da je v zvezi z vprašanjem identitete kazni-
vih dejanj v preteklosti uporabilo različne pristope, tako da je dalo 
poudarek bodisi identiteti dejstev neodvisno od njihove pravne 
kvalifikacije bodisi pravni kvalifikaciji ob ugotovitvi, da so lahko ista 
dejstva podlaga za različna kazniva dejanja, ali pa analizi bistvenih 
elementov, ki so bili skupni obema kaznivima dejanjema. 

5 Drugi odstavek 43. člena EKČP določa, da zbor petih 
sodnikov velikega senata sprejme zahtevo stranke, da se zadeva 
predloži v ponovno obravnavo velikemu senatu, če se zastavlja 
pomembno vprašanje v zvezi z razlago ali uporabo Konvencije ali 
njenih protokolov ali pa gre za pomembno vprašanje splošnega 
pomena.

6 V novejšem času je bila sprejeta tudi odločitev v zadevi To-
masović proti Hrvaški (sodba z dne 18. 10. 2011), ki se pri presoji 
sklicuje tudi na kriterije iz prej navedene zadeve.

Navedeno pomeni, da sodišče ne sme o obtožbi zoper isto 
osebo za kaznivo dejanje, o katerem že obstaja pravnomočna 
sodna odločba (res iudicata), znova meritorno odločati oziroma 
ne sme iste osebe za isto kaznivo dejanje kaznovati dvakrat.7 
To jamstvo mora biti v temelju zagotovljeno tudi, kadar je zoper 
posameznika še pred uvedbo kazenskega postopka že tekel 
prekrškovni postopek in je bil tudi pravnomočno končan, če 
narava dejanja in teža predpisane sankcije za prekršek kažeta 
na to, da je šlo v resnici za kaznivo ravnanje, ki ima naravo 
"kaznivega dejanja", iz opisa prekrška pa je razvidno, da je 
temeljil na istem historičnem dogodku.

14. Ko gre za to, da so zakonski znaki prekrška vsebovani 
v zakonskih znakih kaznivega dejanja, zaradi česar je mogoče, 
da na podlagi istih dejstev tečeta oba postopka, sta mogoča v 
temelju dva različna položaja. Prvi položaj nastopi, če je enako 
ravnanje hkrati opredeljeno kot prekršek in kot kaznivo dejanje. 
Ali bo neko ravnanje opredeljeno kot prekršek ali kot kaznivo 
dejanje, odloča zakonodajalec. Pri tem praviloma upošteva, ali 
gre le za kršitev predpisa ali že za nastanek posledic za pravno 
zavarovano dobrino. Vendar zakonodajalec ne sme enakega 
ravnanja hkrati opredeliti kot kaznivo dejanje in kot prekršek. V 
takem primeru bi šlo za anomalijo pravnega reda, ki bi bila v ne-
skladju z načeli pravne države (2. člen Ustave) in z načelom za-
konitosti v kazenskem pravu (prvi odstavek 28. člena Ustave).8 
Če bi na podlagi takšne, sicer iz drugih razlogov protiustavne 
določbe teklo sojenje za kaznivo dejanje potem, ko bi bil za isto 
dejanje že pravnomočno končan postopek o prekršku, oba pa 
bi izhajala iz enakega opisa dejanja oziroma identičnih ali v 
bistvenem enakih dejstev, bi nedvomno prišlo v posameznem 
postopku tudi do kršitve prepovedi iz 31. člena Ustave.

15. V drugem položaju pa imamo opravka s tem, da so za-
konski znaki prekrška vsebovani v zakonskih znakih kaznivega 
dejanja, vendar se kaznivo dejanje od prekrška razlikuje prav 
po tem, da vsebuje še druge elemente zakonskega dejanskega 
stanu, ki so lastni le kaznivemu dejanju, prekršku pa ne. Če 
bo v takšnem primeru zoper posameznika na primer uveden 
in pravnomočno končan postopek o prekršku, zatem pa bo v 
zvezi z istim historičnim dogodkom uveden še kazenski posto-
pek, bo ta dopusten le, če bo sodišče ugotovilo, da ne izhajata 
iz enakega opisa dejanja oziroma identičnih ali v bistvenem 
enakih dejstev, zaradi tega pa bo mogoč sklep, da pri prekršku 
in kaznivem dejanju ne gre za isto stvar. Vendar pa je v tem 
primeru ustrezno presojo, ali gre za isto stvar, mogoče opraviti 
le v vsakem posameznem postopku.

16. Ustavne zahteve, ki izhajajo iz 31. člena Ustave, upo-
števa tudi ZKP. Prvi odstavek 10. člena ZKP vsebinsko povze-
ma 31. člen Ustave. Načelo prepovedi ponovnega sojenja o isti 
stvari ne zavezuje le sodišča, ampak tudi upravičenega tožilca. 
Tako ZKP določa, da v primeru obstoja navedene okoliščine 
državni tožilec zavrže ovadbo (prvi odstavek 161. člena ZKP). 
Sodišče je dolžno izdati sklep, da se zahteva za preiskavo zavr-
ne (sedmi odstavek 169. člena ZKP), v fazi preiskave pa pred-
videva njeno ustavitev (3. točka prvega odstavka 181. člena 
ZKP). Ustavitev kazenskega postopka predvideva tudi v prime-
ru odločanja o ugovoru zoper obtožnico (3. točka prvega od-
stavka 277. člena ZKP). Če pa sodišče šele na glavni obravnavi 
ugotovi, da je bil obtoženec za isto dejanje že pravnomočno 
obsojen (ali oproščen obtožbe ali je bil postopek zoper njega s 
sklepom pravnomočno ustavljen), mora izreči sodbo, s katero 
obtožbo zavrne (3. točka 357. člena ZKP). Če sodišče prve 
stopnje krši načelo prepovedi ponovnega sojenja o isti stvari 
in izreče obsodilno sodbo, krši kazenski zakon. To kršitev ZKP 
sankcionira kot pritožbeni razlog iz 3. točke 372. člena ZKP. 
Ali je bil v škodo obdolženca prekršen kazenski zakon, mora 

7 Da gre za ponovno sojenje o isti stvari, mora biti poleg 
subjektivne identitete (istega storilca) podana tudi objektivna iden-
titeta med kaznivim dejanjem iz pravnomočne sodne odločbe in 
kaznivim dejanjem, ki je predmet ponovnega sojenja. 

8 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-88/07 z dne 8. 1. 
2009 (Uradni list RS, št. 5/09 in OdlUS XVIII, 1). 
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pritožbeno sodišče preizkusiti tudi po uradni dolžnosti (2. toč-
ka prvega odstavka 383. člena ZKP). Nepravilno uporabo 
kazenskega materialnega zakona odpravi pritožbeno sodišče 
s sodbo, s katero na podlagi prvega odstavka 394. člena ZKP 
spremeni sodbo prvostopenjskega sodišča (obsodilno sodbo v 
zavrnilno sodbo). Zoper pravnomočno sodbo je mogoče zaradi 
kršitve načela prepovedi ponovnega sojenja o isti stvari vložiti 
tudi zahtevo za varstvo zakonitosti (1. točka prvega odstavka 
420. člena ZKP).

17. Po predlagateljevem mnenju izpodbijana določba 
omogoča, da je storilec za isto ravnanje dvakrat kaznovan, 
saj sodišču, ki jo mora uporabiti, preprečuje, da bi po 3. točki 
372. člena ZKP zavrnilo obtožbo, ker je stvar zaradi obstoječe 
odločbe oziroma sodbe o prekršku pravnomočno razsojena. 
Tretji odstavek 49. člena KZ je bil uvrščen v poglavje o kaznih, 
in sicer je zaključeval podpoglavje o odmeri kazni. Zahteva po 
vštevanju v kazen je namreč nujna sestavina odmere kazni 
obsojencu. Kazen pa se izreče storilcu kaznivega dejanja v 
obsodilni sodbi,9 ki je meritorna odločba, s katero sodišče 
ugotovi, da je obtožba, da je obtoženec storil kaznivo dejanje, 
ki ga je obtožen, utemeljena.10 Šele če je sodišče prepričano 
o krivdi obtoženega, izreče obsodilno sodbo in mu izreče 
kazen, v katero všteje sankcijo, ki jo je prestal oziroma plačal 
za prekršek. Izpodbijana določba torej izhaja iz položaja, ko 
imamo opravka s postopkom o prekršku, ki je že pravnomoč-
no končan, in s kaznivim dejanjem, ki vsebuje tudi zakonske 
znake prekrška. Ker je sodnik pri sodnem odločanju vezan na 
Ustavo in zakon (125. člen Ustave), mora pri razlagi vsake 
zakonske določbe upoštevati tudi Ustavo. Glede na navede-
no v 14. in 15. točki obrazložitve te odločbe je razvidno, da 
je izpodbijano zakonsko določbo ustavnoskladno mogoče 
razložiti le tako, da je njena uporaba dopustna v primerih, ko 
je bil zoper posameznika pravnomočno končan postopek o 
prekršku, v kazenskem postopku v zvezi z istim historičnim 
dogodkom pa bo sodišče ugotovilo, da ne izhaja iz dejstev, 
ki so identična ali v bistvu enaka kot tista, ki so bila podlaga 
za prekršek, zaradi tega pa bo mogoč sklep, da pri prekršku 
in kaznivem dejanju ne gre za isto stvar. Drugačna razlaga 
te zakonske določbe bi namreč pomenila kršitev načela ne 
bis in idem. Če bo sodišče ugotovilo, da gre za isto stvar, pa 
bo moralo v skladu z 31. členom Ustave in določbami ZKP 
izdati zavrnilno sodbo. Zavrnilna sodba je procesna sodba, v 
kateri sodišče odloči o obtožbi, ne da bi se spuščalo v njeno 
utemeljenost.11 Z zavrnilno sodbo sodišče ne izreče kazni, 
zato izpodbijana določba o vštevanju prej izrečene sankcije v 
kazen sploh ne bo prišla v poštev in torej na odločitev sodišča 
ne bo vplivala. Člen 31 Ustave tako ni ovira za izdajo nave-
dene sodbe. Tudi pritožbeno sodišče mora, če ugotovi, da je 
bilo s prvostopenjsko sodbo kršeno načelo ne bis in idem, 
izdati zavrnilno sodbo. Tudi na morebitno takšno odločitev 
pritožbenega sodišča izpodbijana določba ne bo vplivala. 
Sicer pa, kot pravilno ugotavlja tudi predlagatelj, načelo ne bis 
in idem ni kršeno le takrat, ko je nekdo dvakrat kaznovan za 
isto kaznivo dejanje, temveč tudi, če je za isto kaznivo dejanje 
le dvakrat obravnavan. Dejstvo, da je bila sankcija za prekr-
šek, izrečena v prvem postopku, všteta v kazen, izrečeno za 
kaznivo dejanje v drugem postopku, pa tudi glede na prakso 
ESČP, sama po sebi na morebitno ugotovitev kršitve pravice 
prepovedi ponovnega sojenja o isti stvari nima vpliva.

18. Glede na navedeno je torej izpodbijano zakonsko 
določbo mogoče ustavnoskladno razlagati le tako, da se ob-
dolženemu sankcija, ki jo je prestal oziroma plačal za prekršek, 
všteje v kazen, izrečeno za kaznivo dejanje, katerega znaki 

9 V skladu s 6. točko prvega odstavka 359. člena ZKP izreče 
sodišče odločbo o vštetju že prestane kazni v sodbi, s katero spo-
zna obtoženca za krivega kaznivega dejanja.

10 Zakon o kazenskem postopku s komentarjem; Š. Horvat, 
GV založba, 2004, str. 746.

11 Sodišče v izreku navede opis dejanja iz obtožbe in njegovo 
pravno opredelitev ter razlog za svojo odločitev.

imajo tudi znake prekrška, vendar pod pogojem, da ne gre za 
ponovno sojenje o bistveno istem kaznivem ravnanju. Ali je 
sodišče v posameznem postopku odločilo v skladu z načelom 
ne bis in idem, pa je lahko le stvar konkretnega postopka, ne 
pa stvar ustavnosodne presoje izpodbijane zakonske določbe. 
Zato tudi navedbe predlagatelja v zvezi z opisom spornega 
prekrška in kaznivega dejanja iz kazenske zadeve, ki jo obrav-
nava, ne morejo biti predmet odločanja o zahtevi za oceno 
ustavnosti zakona.

19. Glede na navedeno je Ustavno sodišče odločilo, da 
tretji odstavek 49. člena KZ v delu, ki se je nanašal na všteva-
nje sankcije za prekršek v kazen, izrečeno za kaznivo dejanje, 
ni bil v neskladju z 31. členom Ustave (1. točka izreka).

C.
20. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podla-

gi 21. člena, prvega odstavka 25. člena in prvega odstavka 
47. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter 
sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, 
mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, mag. Miroslav 
Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. 
Odločbo je sprejelo soglasno.

dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

1480. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe

Številka: Up-308/11-8
Datum: 6. 3. 2012

S K L E P

Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustav-
ne pritožbe, ki jo je vložil Andrej Žabjek, Ljubljana, ki ga zastopa 
mag. Matevž Krivic, Spodnje Pirniče, na seji 6. marca 2012

s k l e n i l:

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II 
Up 1/2009 z dne 22. 12. 2010 v zvezi s sklepom Vrhovnega 
sodišča št. II Upr 20/2009 z dne 19. 2. 2009 se zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

1. V postopku za pridobitev mednarodne zaščite je Vr-
hovno sodišče izdalo sklep, s katerim je z denarno kaznijo 
600,00 EUR kaznovalo pritožnika, ki je v pritožbenem po-
stopku kot pooblaščenec zastopal prosilca za mednarodno 
zaščito. Izrek denarne kazni je utemeljilo s povzetkom žaljivih 
navedb v pritožbi z dne 26. 1. 2009, vloženi zoper sodbo 
Upravnega sodišča št. U 2594/2008 z dne 7. 1. 2009. Zoper 
ta sklep je pritožnik vložil pritožbo, ki jo je Vrhovno sodišče 
zavrnilo. Ocenilo je, da je šlo v pritožbi zoper prvostopenjsko 
sodbo za strokovno diskvalifikacijo in žalitev sodišča ter to-
žene stranke. Očitek pritožnika, da ni odgovoren za vsebino 
pritožbe, ki naj bi jo sestavil mag. Matevž Krivic, je zavrnilo 
kot neutemeljen. Po presoji Vrhovnega sodišče je pritožnik 
žalil sodišče in toženo stranko na način, ki ga ni mogoče 
upravičiti niti s potekom konkretnega postopka niti z njegovo 
prizadetostjo zaradi neuspešnega uveljavljanja svojih stališč 
in pravnih naziranj glede razumevanja posameznih določb Za-
kona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo – ZMZ).

2. Pritožnik zatrjuje kršitve pravic iz 22. in 39. člena Usta-
ve. Meni, da obravnavana zadeva odpira pomembno ustav-
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nopravno vprašanje, ki presega pomen konkretne zadeve, 
in sicer gre za vprašanje, ali tako »disciplinsko« kaznovanje 
odvetnika pomeni kršitev pravice do svobode izražanja in 
pravice do izjave, varovane v 22. členu Ustave, še zlasti če 
do njega pride ob očitnem neupoštevanju stališč Ustavnega 
sodišča, sprejetih v odločbi št. U-I-145/03 z dne 23. 6. 2005 
(Uradni list RS, št. 69/05, in OdlUS XIV, 62). Pritožnik zlasti 
opozarja na to, da mora sodišče ob odločanja o kaznovanju 
po 109. členu Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, 
št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08 – ZPP) v vsa-
kem konkretnem primeru upoštevati načelo sorazmernosti. 
Meni, da sodišče v obravnavani zadevi ni spoštovalo stališč, 
sprejetih v navedeni odločbi Ustavnega sodišča. Vrhovnemu 
sodišču tudi očita, da se je izognilo opredelitvi do več bistve-
nih pritožbenih navedb, s čimer naj kršilo 22. člen Ustave. 
Predlaga razveljavitev izpodbijanih sklepov.

3. V skladu s prvo alinejo drugega odstavka 55.a člena 
Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) se šteje, da 
ne gre za kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, 
ki bi imela hujše posledice za pritožnika, kadar se z ustavno 
pritožbo izpodbija posamični akt, izdan v sporu majhne vred-
nosti po določbah zakona, ki ureja pravdni postopek, oziroma 
v drugih sporih, če vrednost spornega predmeta za pritožnika 
ne presega zneska, ki je določen za opredelitev spora majhne 
vrednosti v zakonu, ki ureja pravdni postopek. Izpodbijana 
sklepa pritožniku nalagata plačilo denarne kazni v znesku 
600 EUR. Ker vrednost spornega predmeta za pritožnika ne 
presega zneska, ki je določen za opredelitev spora majhne 
vrednosti, ustavna pritožba ni dovoljena.

4. Po tretjem odstavku 55.a člena ZUstS lahko Ustavno 
sodišče v posebno utemeljenih primerih izjemoma odloča o 
ustavni pritožbi, ki sicer ni dovoljena. Za posebej utemeljen 
primer gre, če gre za odločitev o pomembnem ustavnoprav-
nem vprašanju, ki presega pomen konkretne zadeve. Pritož-
nik sicer zatrjuje, da obravnavana zadeva odpira pomembno 
ustavnopravno vprašanje, ki presega pomen konkretne zade-
ve. Vendar bi moral trditve o obstoju pomembnega ustavno-
pravnega vprašanja ustrezno utemeljiti, česar pa pritožnik ne 
stori. Kot sam navaja, je Ustavno sodišče stališča, ki jih mora 
sodišče upoštevati pri denarnem kaznovanju po 109. členu 
ZPP, obrazložilo v odločbi št. U-I-145/03. Odločitev Ustavnega 
sodišča v tej zadevi torej ne bi imela precedenčnega pomena. 
Ker ustavna pritožba ni dovoljena, pogoji za izjemno obravna-
vo pa niso izpolnjeni, jo je senat Ustavnega sodišča zavrgel.

5. Senat je sprejel ta sklep na podlagi tretje alineje 
prvega odstavka 55.b člena v zvezi s prvo alinejo druge-
ga odstavka 55.a člena ZUstS ter prve alineje tretjega od-
stavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list 
RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednica senata 
mag. Marta Klampfer ter člana mag. Miroslav Mozetič in Ja-
sna Pogačar. Sklep je sprejel soglasno.

mag. Marta Klampfer l.r.
Predsednica senata

BANKA SLOVENIJE
1481. Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje 

Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega 
tveganja bank in hranilnic

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki 
Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno bese-
dilo in 59/11) in drugega odstavka 27. člena Sklepa o ocenje-
vanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list 
RS, št. 28/07, 102/08, 3/09 in 29/12) izdaja guverner Banke 
Slovenije

N A V O D I L O
o spremembi Navodila za izvajanje Sklepa  
o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja  

bank in hranilnic

1. V 11. točki V. poglavja Navodila za izvajanje Sklepa 
o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic 
(Uradni list RS, št. 28/12) se beseda »april« nadomesti z be-
sedo »maj«.

2. Navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 7. maja 2012

Marko Kranjec l.r.
guverner

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

1482. Dopolnitev splošnih pogojev uporabe 
elektronskih naprav DARS d.d. za cestninjenje

Na podlagi sedmega odstavka 75.č člena Zakona o javnih 
cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09 
in 109/10 – ZCes-1), točk 7.2.8. in 7.2.11 Statuta Družbe za 
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. ter 6. člena Poslovnika 
uprave Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. je uprava 
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. dne 24. januarja 
2012 sprejela

D O P O L N I T E V   S P L O Š N I H 
P O G O J E V

uporabe elektronskih naprav DARS d.d.  
za cestninjenje

I.
V Splošnih pogojih uporabe elektronskih naprav DARS 

d.d. za cestninjenje (Uradni list RS, št. 113/09) se za podtočko 
2.4 v 2. točki doda nova podtočka 2.5, ki se glasi:

»2.5 Ne glede na določbe podtočk 1.2.3, 1.3, 2.1, 2.2 in 
2.4 se od 1. junija 2012 dalje izdajajo samo rabljene elektron-
ske tablice ABC za plačevanje cestnine za vozila, ki izpolnjujejo 
merila za emisijski razred EURO III in več.«.

II.
Ta dopolnitev splošnih pogojev začne veljati 1. junija 2012.

Št. 420-3/12
Ljubljana, dne 24. januarja 2012
EVA 2012-2430-0098

Mateja Duhovnik l.r.
Predsednica

uprave DARS d.d.

1483. Spremembe in dopolnitve Cenika cestnine 
za uporabo cestninskih cest

Na podlagi 15. člena Zakona o cestnini za vozila, katerih 
največja dovoljena masa presega 3.500 kg (Uradni list RS, 
št. 69/08 in 109/09), točk 7.2.8. in 7.2.11 Statuta Družbe za 
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avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. ter 6. člena Poslovnika 
uprave Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., je 
uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. dne 
24. januarja 2012 sprejela

S P R E M E M B E    
I N   D O P O L N I T V E   C E N I K A

cestnine za uporabo cestninskih cest

I.
V Ceniku cestnine za uporabo cestninskih cest (Uradni list 

RS, št. 109/09, 51/10 in 21/11) se črta peti odstavek XIV. točke.
Dosedanji šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek 

postanejo peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek.
V dosedanjem enajstem odstavku, ki postane nov deseti 

odstavek, se besedilo »Deveti in deseti« nadomesti z besedi-
lom »Osmi in deveti«.

Za dosedanjim dvanajstim odstavkom, ki postane nov 
enajsti odstavek, se doda nov dvanajsti odstavek, ki se glasi:

»Ta točka cenika velja za elektronske tablice ABC, ki so 
bile uporabnikom izdane pred 1. junijem 2012. Po tem datu-
mu se brezplačno izdajajo samo rabljene elektronske tablice 
ABC za plačevanje cestnine, določene v naslednji točki tega 
cenika.«.

II.
Prvi odstavek XV. točke se spremeni tako, da se glasi:
»Za vozilo, ki izpolnjuje merila za emisijski razred EURO 

III in več, lahko uporabnik plača znižano cestnino, določeno 
v VI. in VIII. točki tega cenika, če plačuje cestnino z enim 
od elektronskih medijev DARS d.d., ki jih pridobi na svojo 
zahtevo za

– prilagoditev elektronskih medijev DARS d.d., s katerimi 
uporabnik že razpolaga. Prilagoditev se izvede tako, da se 
na vsak medij zapišeta registrska oznaka in emisijski razred 
vozila, za katerega bo medij uporabljen, za elektronsko tablico 
ABC, izdano pred 1. junijem 2012, pa se označi tudi cestninskih 
razred vozila (zelena tablica za R3 in modra tablica za R4);

– izdajo DARS kartice ali DARS kartice Transporter z 
zapisom registrske oznake in emisijskega razreda vozila, za 
katerega bo kartica uporabljena;

– izdajo brezplačne rabljene elektronske tablice ABC z 
zapisom registrske oznake in emisijskega razreda vozila ter 
označitvijo cestninskega razreda vozila (zelena tablica za R3 
in modra tablica za R4).«.

V četrtem odstavku se za besedo »ABC« črta besedilo 
»ali ena DARS kartica ali DARS kartica Transporter oziroma 
ena elektronska tablica ABC«.

Za devetim odstavkom se dodata nov deseti in enajsti 
odstavek, ki se glasita:

»Za vplačila dobroimetja, obveznosti evidentiranja vstopa 
v zaprt cestninski sistem ter navodila o uporabi in splošnih 
pogojev uporabe veljajo za rabljene elektronske tablice ABC 
pogoji, določeni v prejšnji točki tega cenika.

Ob vračilu rabljene elektronske tablice ABC, ki v sistemu 
elektronskega cestninjenja ne deluje pravilno iz razlogov, za 
katere uporabnik ni odgovoren, je uporabnik upravičen do 
brezplačne nadomestne elektronske tablice ABC. Ob izdaji 
nadomestne elektronske tablice ABC iz drugih razlogov se za 
uvrstitev nadomeščene elektronske tablice ABC na stop listo 

in za izdajo nadomestne elektronske tablice ABC uporabniku 
zaračuna 20 eurov, vključno z davkom na dodano vrednost. 
Uporabniku, ki elektronsko tablico ABC uporablja kot poplačilni 
medij za odloženo plačevanje cestnine po posebni pogodbi z 
DARS d.d. iz XVII. točke tega cenika, se ta znesek zaračuna 
ob prvem naslednjem obračunu cestnine.«.

III.
Te spremembe in dopolnitve cenika cestnine začnejo 

veljati 1. junija 2012.

Št. 420-3/12
Ljubljana, dne 24. januarja 2012
EVA 2012-2430-0097

Mateja Duhovnik l.r.
Predsednica

uprave DARS d.d.

Skladno z drugim odstavkom 15. člena Zakona o cestnini 
za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg 
(Uradni list RS, št. 69/08, 109/09 in 21/11), je bilo k Spremem-
bam in dopolnitvam Cenika cestnine za uporabo cestninskih 
cest pridobljeno soglasje Vlade Republike Slovenije, izdano 
pod št. 37101-3/2012/3 z dne 26. 4. 2012.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1484. Sklep o razrešitvi in imenovanju v volilni 

komisiji 13. volilne enote Murska Sobota

Na podlagi sklepa Volilne komisije KGZS z dne 19. 3. 
2012 št. 014-3/2012-22 31. in 32. člena Zakona o Kmetij-
sko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-UPB1, Uradni list RS, 
št. 69/04, 117/06 – ZDavP-2, 26/08, 7/09 Odl.US: U-I-25/08-11) 
je Volilna komisija Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na 
seji dne 21. 4. 2012 sprejela

S K L E P
o razrešitvi in imenovanju v volilni komisiji  

13. volilne enote Murska Sobota

V volilni komisijo 13. volilne enote Murska Sobota za iz-
vedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in 
v svet območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, 
s sedežem na Območni enoti Murska Sobota, Ulica Štefana 
Kovača 40, 9000 Murska Sobota, se:

– razreši namestnik predsednice: Robert Jelen, Stara 
nova vas 23, 9249 Križevci pri Ljutomeru,

– imenuje kot namestnik predsednice: Jernej Pečnik, 
Ulica ob progi 2, 9240 Ljutomer.

Št. 014-3/2012-22a
Ljubljana, dne 21. aprila 2012

Jože Benec l.r.
predsednik
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AJDOVŠČINA

1485. Odlok o turističnem vodenju na turističnem 
območju Občine Ajdovščina ter na turističnem 
območju Smaragdne poti

Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o spodbujanju razvoja 
turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 33. člena Statuta Občine 
Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/1999 in Uradni list RS, št. 2/02, 
41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 16. redni 
seji dne 19. 4. 2012 sprejel

O D L O K
o turističnem vodenju na turističnem območju 
Občine Ajdovščina ter na turističnem območju 

Smaragdne poti

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem odlokom se določa vsebino turističnega vode-

nja, pogoje za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja in 
vodenje registra turističnih vodnikov za turistično območje Ob-
čine Ajdovščina ter za turistično območje Smaragdne poti, ki jo 
sestavljajo občine Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči, Brda, 
Šempeter - Vrtojba, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko, Aj-
dovščina, Vipava, Idrija, Cerkno in Mestna občina Nova Gorica.

(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za 
ženske.

2. člen
(1) Vodniško dejavnost za turistično območje Občine Aj-

dovščina organizira in vodi Občina Ajdovščina v okviru Turi-
stično informacijskega centra Ajdovščina (v nadaljevanju: TIC 
Ajdovščina).

(2) Vodniško dejavnost za turistično območje Smaragdne 
poti vodi pooblaščena organizacija za vodenje regionalnih de-
stinacijskih aktivnosti (v nadaljevanju: RDO Smaragdna pot).

3. člen
(1) Dejavnost turističnega vodenja po tem odloku je stro-

kovno vodenje obiskovalcev na turističnem območju Občine 
Ajdovščina oziroma na turističnem območju Smaragdne poti 
po vnaprej določenem programu.

(2) Ta odlok ureja dva nivoja turističnega vodenja na turi-
stičnih območjih in vodniške kvalifikacije kot sledi:

– lokalni turistični vodnik za turistično območje Občine 
Ajdovščina,

– regionalni turistični vodnik za turistično območje Sma-
ragdne poti.

II. VSEBINA TURISTIČNEGA VODENJA

4. člen
Vsebina turističnega vodenja obsega spremljanje in vo-

denje domačih in tujih gostov, razkazovanje in strokovno po-
jasnjevanje naravnih lepot, kulturnozgodovinskih spomenikov, 
pomembnih dogodkov, umetniških del, življenja prebivalcev, 
geografskih, etnografskih in drugih značilnosti na območjih, za 
katere velja licenca turističnega vodnika.

III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 
TURISTIČNEGA VODENJA

5. člen
(1) Dejavnost turističnega vodenja na turističnem območju 

Občine Ajdovščina lahko opravlja oseba, ki:
– ima opravljen strokovni preizkus znanja iz programa tu-

rističnega vodenja na turističnem območju Občine Ajdovščina,
– je vpisana v register turističnih vodnikov kot lokalni 

turistični vodnik.
(2) K strokovnemu preizkusu znanja, ki obsega teoretični 

del s specifičnimi znanji po programu, opravljeno samostojno 
seminarsko nalogo ter praktični del kot demonstracija vodenja 
pred komisijo, se lahko prijavijo osebe z:

– najmanj srednješolsko izobrazbo,
– aktivnim znanjem vsaj enega svetovnega jezika.
(3) Osebe morajo ob prijavi predložiti dokazilo o izobrazbi 

in aktivnem znanju vsaj enega svetovnega jezika. Del praktič-
nega dela preizkusa mora biti opravljen v tujem jeziku.

(4) Oseba, ki opravi strokovni preizkus znanja iz drugega 
odstavka tega člena, pridobi naziv lokalni turistični vodnik turi-
stičnega območja Občine Ajdovščina.

6. člen
(1) Dejavnost turističnega vodenja na turističnem območju 

Smaragdne poti lahko opravlja oseba, ki:
– ima opravljen strokovni preizkus znanja iz programa 

turističnega vodenja na turističnem območju Smaragdne poti,
– je vpisana v register turističnih vodnikov kot regionalni 

turistični vodnik.
(2) K strokovnemu preizkusu znanja, ki obsega teoretični 

del s specifičnimi znanji po programu, opravljeno samostojno 
seminarsko nalogo ter praktični del kot demonstracija vodenja 
pred komisijo, se lahko prijavijo osebe z:

– najmanj srednješolsko izobrazbo,
– aktivnim znanjem vsaj enega svetovnega jezika.
(3) Osebe morajo ob prijavi predložiti dokazilo o izobrazbi 

in aktivnem znanju vsaj enega svetovnega jezika. Del praktič-
nega dela preizkusa mora biti opravljen v tujem jeziku.

(4) Oseba, ki opravi strokovni preizkus znanja iz drugega 
odstavka tega člena, pridobi naziv regionalni turistični vodnik 
turističnega območja Smaragdne poti.

7. člen
(1) Program izobraževanja, vsebino in način izvedbe pre-

izkusa znanja za turistične vodnike iz 5. člena tega odloka 
pripravi TIC Ajdovščina skupaj z izobraževalnimi ustanovami, 
registriranimi za izobraževanje v turizmu. Vse kandidate, ki 
uspešno opravijo preizkus, TIC Ajdovščina vpiše v register 
turističnih vodnikov turističnega območja in jim izda vodniško 
izkaznico.

(2) Program izobraževanja, vsebino in način izvedbe 
preizkusa znanja za turistične vodnike iz 6. člena tega odlo-
ka pripravi RDO Smaragdna pot. Vse kandidate, ki uspešno 
opravijo preizkus, vpiše v register turističnih vodnikov turistič-
nega območja in jim izda vodniško izkaznico. Podatke za te 
turistične vodnike posreduje tudi vsem ostalim pooblaščenim 
organizacijam na turističnem območju za vpis v njihove registre 
turističnih vodnikov.

(3) Vodniška izkaznica mora vsebovati:
– ime, priimek in naslov turističnega vodnika,
– pridobljen vodniški naziv,
– datum izdaje izkaznice, žig in podpis odgovorne osebe 

pooblaščene organizacije.

OBČINE
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(4) Turistični vodnik mora pri opravljanju dejavnosti turi-
stičnega vodenja izkaznico nositi na vidnem mestu. Izkaznica 
velja tri leta.

(5) Turističnemu vodniku, ki je aktiven, kar pomeni, da v 
treh letih opravi najmanj tri vodenja, se izkaznica avtomatično 
podaljša. Če v treh letih opravi manj kot tri vodenja, mora v 
šestih mesecih ponovno uspešno opraviti ustrezen strokovni 
preizkus znanja, sicer se izbriše iz registra turističnih vodni-
kov in izgubi pravico vodenja. Izbris odredi odgovorna oseba 
institucije, ki je pooblaščena za vodenje registra turističnih 
vodnikov, z odločbo po uradni dolžnosti.

IV. REGISTER TURISTIČNIH VODNIKOV

8. člen
(1) Občina Ajdovščina za vodenje registra turističnih vo-

dnikov iz 5. člena tega odloka pooblašča TIC Ajdovščina.
(2) Občina Ajdovščina za vodenje registra turističnih vo-

dnikov iz 6. člena tega odloka pooblašča RDO Smaragdna  
pot.

9. člen
V registru turističnih vodnikov mora biti ločeno voden vpis 

lokalnih turističnih vodnikov in regionalnih turističnih vodnikov. 
Lokalni turistični vodniki morajo biti vpisani v registre turističnih 
vodnikov v občinah, na območju katerih opravljajo svojo dejav-
nost. Regionalni turistični vodniki morajo biti vpisani v registre 
turističnih vodnikov v vseh občinah na turističnem območju 
Smaragdne poti.

10. člen
(1) Register turističnih vodnikov vsebuje naslednje po-

datke:
– ime in priimek turističnega vodnika,
– stalno prebivališče,
– telefonsko številko in naslov elektronske pošte,
– podatke o znanju tujih jezikov,
– podatke o številu dni vodenja v preteklem letu,
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.
(2) Lokalni turistični vodnik dokazuje svojo aktivnost s 

poročilom o opravljenih vodenjih, ki ga mora dostaviti TIC Aj-
dovščina do 15. januarja za preteklo leto.

(3) Regionalni turistični vodnik dokazuje svojo aktivnost 
s poročilom o opravljenih vodenjih, ki ga mora dostaviti RDO 
Smaragdna pot do 15. januarja za preteklo leto.

(4) Vodnik, ki v svojih poročilih navaja vodenja, ki jih ni 
izvedel, se izbriše iz registra turističnih vodnikov in nima več 
pravice do vpisa v register.

V. PRAVICA VODENJA DRUGIH TURISTIČNIH  
VODNIKOV

11. člen
Ne glede na določbe tega odloka lahko na turističnem 

območju Občine Ajdovščina turistični vodniki z veljavno licenco 
Gospodarske zbornice Slovenije ali drugo primerljivo veljavno 
licenco katerekoli izmed držav Evropske unije vodijo svoje 
goste brez omejitev.

VI. KAZENSKE DOLOČBE  
IN NADZOR

12. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja organ, pristo-

jen za tržno inšpekcijo.
(2) Za dejavnost, ki jo opredeljuje ta odlok, se uporabljajo 

enake kazenske določbe, kot jih določa zakon.

VII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

13. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 

o lokalni turistični vodniški službi v Občini Ajdovščina (Uradni 
list RS, št. 46/04, 47/11).

(2) Vsi turistični vodniki, ki so pridobili naziv po odloku iz 
prejšnjega odstavka, se vpišejo v register turističnih vodnikov 
skladno z določbami tega odloka.

(3) Obstoječe izkaznice registriranih turističnih vodnikov 
se po prenehanju veljavnosti nadomestijo z novimi.

14. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 332-2/2004
Ajdovščina, dne 25. aprila 2012

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

BOVEC

1486. Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 56/02 – ZJU, 
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in Statuta 
Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet 
Občine Bovec na 15. redni seji dne 25. 4. 2012 sprejel

O D L O K 
o proračunu Občine Bovec za leto 2012

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za Občino Bovec za leto 2012 določajo 

proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževa-
nja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 
nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in iz-

datki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Določa se v 
naslednjih zneskih.
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  v EUR

 Proračun leta 
2012

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 7.530.902,64
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.523.929,60

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 3.301.541,00
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 2.752.210,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 260.431,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 288.900,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 1.222.388,60
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710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI 
OD PREMOŽENJA 974.166,80

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 300,00
712 DENARNE KAZNI 7.800,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA  

IN STORITEV 173.500,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 66.621,80
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 254.313,50
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 

SREDSTEV 181.638,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ  

IN NEOPR. DOLG. SREDSTEV 72.675,50
73 PREJETE DONACIJE (730+731) 1.800,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 

VIROV 1.800,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.949.159,54
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 

JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 1.298.549,40
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. 

PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU 650.610,14
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 

UNIJE 801.700,00
782 PREJETA SRED. IZ PROR. EU  

ZA STRUKTURNO POLITIKO 800.000,00
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH 

EVROPSKIH INSTITUCIJ 1.700,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 7.986.867,14
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 1.690.567,94
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM 466.563,13
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  

ZA SOCIALNO VARNOST 82.225,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.114.116,81
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 21.163,00
409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 6.500,00
41 TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413) 2.153.689,06
410 SUBVENCIJE 537.689,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM  

IN GOSPODINJSTVOM 607.950,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZAC. IN USTANOVAM 157.945,13
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 850.104,93
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 3.848.397,48
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 3.848.397,48
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432) 294.212,66
431 INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. 

OSEBAM, KI NISO PR. POR. 51.350,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 242.862,66
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 

(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (prih.–odhod.) –455.964,50

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751) 7.244,00

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 7.244,00
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 1.345,20

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN  

IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 1.345,20
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  

IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV  
(IV. – V.) 5.898,80

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 695.751,88
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 695.751,88
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 105.295,80
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 105.295,80
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE 

SREDSTEV NA RAČUNIH) 140.390,38
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.) 590.456,08
XI. NETO FINANCIRANJE –455.964,50
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČ.  

OB KONCU PRET. LETA 140.390,38

Sestavni deli Odloka o proračunu Občine Bovec za leto 2012 
so:
a. Splošni del proračuna Občine Bovec za leto 2012

Bilanca prihodkov in odhodkov po ekonomski 
klasifikaciji
Račun finančnih terjatev in naložb
Račun financiranja

b. Bilanca odhodkov – po programski klasifikaciji javno 
finančnih izdatkov
izdatki razporejeni po področjih proračunske porabe, 
glavnih programih in podprogramih

c. Načrt razvojnih programov
d. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 

in premičnim premoženjem Občine Bovec
e. Kadrovski načrt.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 

konta.

4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določe-

nih v 43. členu ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse,
– prihodki turistične takse,
– prihodki iz naslova koncesijske dajatve od posebnih 

iger na srečo,
– prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih 

cest,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje 

okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje 

okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za 

določene namene.
Namenska sredstva, ki niso porabljena v tekočem letu, 

razen sredstev, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno 
dejavnostjo, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.

5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-

jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposredne-

ga uporabnika župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe 
med posameznimi postavkami v okviru posameznega področja 
proračunske porabe v posebnem delu proračuna.

Župan v mesecu septembru in konec leta z zaključnim 
računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za 
leto 2012 in o njegovi realizaciji.
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6. člen
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni uporabljati do-

deljena sredstva le za namene, ki so opredeljeni v proračunu.
Župan mora v primeru, da je ugotovljena neracionalna 

poraba dodeljenih sredstev pri posameznem proračunskem po-
rabniku, začasno (s soglasjem občinskega sveta pa dokončno) 
ustaviti financiranje posamezne proračunske postavke.

Uporabniki na račun občinskega proračuna ne smejo 
prevzemati obveznosti, ki bi presegale z občinskim proračunom 
določena sredstva za posamezne namene.

7. člen
Uporabnik sredstev proračuna lahko v tekočem letu raz-

piše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen 
v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice 
porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu za 
tekoče leto in predvidene obveznosti v načrtu razvojnih progra-
mov za naslednja leta.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

Župan je pooblaščen za potrjevanje investicijske doku-
mentacije projektov, ki so uvrščeni v načrt razvojnih programov.

Župan lahko spremeni vrednost projektov v načrtu razvoj-
nih programov katerih vrednost se spremeni do 20 %.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, 
se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve 
občinskega sveta.

8. člen
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih 

se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno 
področje.

Poraba sredstev za opravljene naloge na posameznih 
področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za po-
samezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno 
nalogo, izstavljenega računa, zahtevka oziroma sklepa župana 
ali naloga za izplačilo, ki ga odobri župan.

Vsi proračunski uporabniki morajo za nabavo opreme, 
investicijska in vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije, 
skleniti pogodbo z izvajalcem oziroma uporabnikom storitve v 
skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.

9. člen
Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 

4.500,00 EUR. Oblikuje se kot račun proračunske rezerve, 
oblikovane po ZJF. O uporabi sredstev proračunske rezerve za 
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o 
tem obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

10. člen
Župan lahko dolžniku do višine 420,00 EUR odpiše ozi-

roma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka 
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi neiz-
terljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče 
izterjati. Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do 
občine iz naslova obveznih dajatev.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

11. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za izvedbo razvojnih 

programov, ki jih potrdi občinski svet. Pogodbe o dolgoročnem 
zadolževanju se lahko podpiše ob predhodnem pisnem soglas-

ju ministrstva pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa 
zakon, ki ureja financiranje občin.

Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica ozi-
roma soustanoviteljica je Občina Bovec, se smejo zadolževati 
le s soglasjem občinskega sveta Občine Bovec.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov iz-
vrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se občina lahko 
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega 
sprejetega proračuna. Dolg iz tega naslova mora občina odpla-
čati do konca proračunskega leta, to je do 31. 12. 2012.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Bovec v letu 

2012, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega 
financiranja.

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

Št. 410-02/2011-7
Bovec, dne 25. aprila 2012 

Župan
Občine Bovec

Siniša Germovšek l.r.

1487. Sklep o zaključnem računu proračuna Občine 
Bovec za leto 2011

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 79/99 in sprem.), Zakona o računovodstvu (Uradni list 
RS, št. 23/99 in sprem.), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 72/93 in sprem.), Pravilnika o sestavljanju letnih 
poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02 in sprem.), Statuta 
Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet 
Občine Bovec na 15. redni seji dne 25. 4. 2012 sprejel

S K L E P 
o zaključnem računu proračuna Občine Bovec  

za leto 2011

1. člen
Zaključni račun proračuna je akt občine, kjer je v splo-

šnem delu podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih 
prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter 
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in 
realiziranih odhodkov in drugih izdatkov občine za preteklo leto. 
Zaključni račun je poročilo o izvršitvi s proračunom opredeljenih 
ciljev in nalog občine in s tem prikaz uporabe javnega denarja, 
je torej odraz preteklega delovanja proračunskih uporabnikov.

2. člen
Zaključni račun Občine Bovec za leto 2011 izkazuje:

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 5.896.921,50

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.372.147,28

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 3.214.527,58
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700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 2.657.337,00

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 281.320,27

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  
IN STORITVE 275.870,31

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 1.157.619,70

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN 
DOHODKI OD PREMOŽENJA 914.394,65

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 1.421,55

712 DENARNE KAZNI 6.045,29

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA  
IN STORITEV 196.209,15

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 39.549,06

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722) 121.973,88

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 0

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ  
IN NEEOPR. DOLG. SREDSTEV 121.973,88

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 8.908,12

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 
VIROV 8.908,12

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.391.392,22

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 1.095.973,69

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. 
PRORAČUNA IZ SRED.  
PRORAČUNA EU 295.418,53

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 2.500,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 6.196.555,78

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 1.661.131,41

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 426.346,28

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  
ZA SOCIALNO VARNOST 68.432,25

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.151.579,52

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 10.273,36

409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 4.500,00

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 2.240.441,81

410 SUBVENCIJE 592.862,39

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM  
IN GOSPODINJSTVOM 591.778,16

412 TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZAC. IN USTANOVAM 224.673,81

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 831.127,45

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 2.116.375,87

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 2.116.375,87

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  
(431 + 432) 178.606,69

431 INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. 
OSEBAM, KI NISO PR. POR. 54.800,00

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 123.806,69

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ)  
(I. – II.) (prih.-odhod.) –299.634,28

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751) 7.351,35

751 SREDSTVA, PRIDOBLJENA S 
PRODAJO KAPITALSKIH DELEŽEV 924,09

752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 6.427,26

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 1.289,04

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

442 PORABA SREDSTEV KUPNIN  
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 1.289,04

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV  
(IV. – V.) 6.062,31

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 300.000,00

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 300.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 95.292,52

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 95.292,52

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE 
SREDSTEV NA RAČUNIH) –88.864,49

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.) 204.707,48

XI. NETO FINANCIRANJE 299.634,28

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU  
NA DAN 31. 12. 2011 140.390,38

3. člen
Presežek sredstev na računih v višini 140.390,38 EUR se 

prenese v naslednje leto.

4. člen
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Bovec 

za leto 2011 je obravnaval Nadzorni odbor Občine Bovec dne 
19. 3. 2012, in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in 
sprejem.

5. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bovec za 

leto 2011.

6. člen
Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2011 se 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-01/2010-6
Bovec, dne 25. aprila 2012

Župan
Občine Bovec

Siniša Germovšek l.r.
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CELJE

1488. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za gradnjo enodružinskih stanovanjskih 
hiš Babno – Ložnica II

Na podlagi 61. člena v povezavi s 97. in 98. členom 
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C) 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 13. seji dne 24. 4. 2012 
sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  
za gradnjo enodružinskih stanovanjskih hiš 

Babno – Ložnica II

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)

(1) Ta odlok se sprejema skladno s prostorskimi sesta-
vinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 
1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega 
družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do 
leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski pro-
storski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS,  
št. 86/01).

(2) Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo enodru-
žinskih stanovanjskih hiš Babno – Ložnica II (v nadaljnjem be-
sedilu: podrobni načrt) je izdelalo podjetje Biro Žveplan d.o.o., 
Lava 5, 3000 Celje, pod številko projekta 09056.

2. člen
(vsebina odloka)

(1) Ta odlok določa območje podrobnega načrta, prostor-
ske ureditve, ki se načrtujejo s podrobnim načrtom, območje 
in umestitev načrtovane ureditve v prostoru, rešitve in ukrepe 
za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanja okolja 
in naravnih virov ter varstva pred naravnimi in drugimi ne-
srečami, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja 
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno v 
javno dobro, etapnost izvedbe prostorskih ureditev in dopu-
stna odstopanja.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v gra-
fičnem delu podrobnega načrta, ki je skupaj z obvezno prilogo 
na vpogled na Mestni občini Celje.

OPIS PROSTORSKE UREDITVE

3. člen
(predmet podrobnega načrta)

(1) Območje podrobnega načrta se nahaja v Mestni občini 
Celje, v naselju Ložnica in se navezuje na obstoječo pozidavo.

(2) Po prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeroč-
nega družbenega plana je obravnavano območje opredeljeno 
kot območje stavbnih zemljišč znotraj območja predvidenega 
za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti.

(3) Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem podrobnim 
načrtom, so:

– nova interna navezovalna cesta;
– individualna stanovanjska gradnja;
– gospodarska javna infrastruktura.

OBMOČJE PODROBNEGA NAČRTA

4. člen
(območje podrobnega načrta)

(1) Območje podrobnega načrta obsega zemljišča s par-
celnimi številkami: 1707, 1708/3, 1710/2, 1710/3 in 1710/4, vse 
k.o. Medlog. Površina območja meri 8.535 m².

(2) Za izvedbo navezav podrobnega načrta na obstoječo 
in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo bodo potrebni 
tudi posegi na zemljišča zunaj podrobnega načrta, kolikor se v 
postopku priprave projektne dokumentacije gospodarske jav-
ne infrastrukture, na podlagi strokovno preverjenih rešitev, to 
izkaže za potrebno.

(3) Na območju podrobnega načrta ni predvidenih odstra-
nitev obstoječih objektov.

UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE  
V PROSTOR

5. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi območji)

(1) Območje je obdano z obstoječo stanovanjsko pozida-
vo. V okolici so kmečka gospodarstva in nepozidana zemljišča. 
Lokacija narekuje načrtovanje objektov za stanovanjsko de-
javnost. Območje se preko interne ceste priključuje na južno 
ležečo občinsko cesto.

(2) Območje se navezuje na sosednja območja preko 
interne ceste po obstoječi občinski cesti, peš komunikacijah in 
kolesarskih poteh. Predvidena je cesta »A«, ki predstavlja po-
vezavo med občinsko lokalno cesto in cesto »B«, ki je interna 
cesta znotraj ureditvenega območja. Kot koridor je predvidena 
tudi rezervacija zemljišča za potencialno povezavo ceste »A« 
proti severu.

6. člen
(namembnost območja)

S podrobnim načrtom so načrtovane prostorske uredi-
tve za območje gradnje za izgradnjo desetih stanovanjskih 
objektov.

7. člen
(vrste gradenj)

(1) Na območju podrobnega načrta so dopustni posegi:
– gradnja novih objektov;
– dozidava;
– nadzidava do s tem odlokom predvidene etažnosti;
– redna vzdrževalna dela, investicijsko vzdrževalna dela;
– rekonstrukcija objektov;
– odstranitve objektov;
– gradnja gospodarske infrastrukture;
– urejanje utrjenih zunanjih površin;
– gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov.
(2) Pogoji za urejanje okolice stanovanjskih objektov so:
– znotraj ureditvenega območja je mogoče parcelo ogra-

diti z živo mejo, žično ali leseno ograjo višine do 1,8 m, v mini-
malni oddaljenosti 0,5 m od cestnega telesa, polne zidane ali 
lesene ograje niso dovoljene;

– na priključku na občinsko cesto (cesta »A«) se v ob-
močju preglednega trikotnika lahko ogradijo parcele z živo 
mejo, žično ali leseno ograjo višine do 0,75 m (preglednost 
pri vključevanju v promet). Vzorec zasaditve površin ob cesti 
je potrebno prilagoditi pogojem vzdrževanja cestišča, pregle-
dnosti ceste in priključevanja, namestitve prometne signali-
zacije in opreme;

– ob objektu je dovoljeno izvesti nezahtevne objekte za 
lastne potrebe in enostavne objekte za lastne potrebe, dovo-
ljeni faktor zazidanosti parcele je 0,4.



Stran 3376 / Št. 34 / 11. 5. 2012 Uradni list Republike Slovenije

8. člen
(gradbene meje)

Razmestitev objektov je določena z gradbenimi mejami, 
črtami, ki jih načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko 
pa se dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost 
zemljišča.

9. člen
(pogoji in usmeritve glede lege, velikosti  

in oblikovanja objektov)
(1) Za vse objekte (1–10) se tip pozidave poenoti 

na sodobno oblikovane objekte, zasnovane kot podolgo-
vati kubusi orientirani vzdolžno ali prečno na interno in 
občinsko cesto. Objekti so zasnovani sodobno, z ravnimi 
ali dvokapnimi strehami. Dvokapne strehe so v naklonu 
25–40 stopinj, z možnostjo frčad z ravno streho. Dovoljena 
je gradnja arhitekturno kvalitetnih ter energetsko učinkovitih 
stanovanjskih objektov.

(2) Objekti so etažnosti P+IP v primeru dvokapnih streh, 
ali P+1 pri ravnih. Mogoča je izvedba kleti, vendar v nepro-
pustni kesonski izvedbi in z obveznim geološkim mnenjem, v 
celoti vkopanih oziroma do opredeljene kote pritličja. Garažo 
je možno izgraditi tudi v objektu. Fasade so oblikovane in 
konstrukcijsko zasnovane z uporabo enostavnih pravokotnih 
rastrov; materiali: omet, beton, steklo ali drugi sodobni obložni 
materiali, poenotena uporaba materialov v barvni lestvici toplih 
zemeljskih barv.

(3) Gabariti objektov:
– tlorisne dimenzije novih individualnih objektov se lahko 

razvijajo znotraj razmerja stranic od 1:1,3 do 1:2;
– gabariti objektov 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 in 9 so dimenzij 

19,00 m x 10,00 m z garažo ali nadstreškom;
– gabariti objekta 5 so dimenzij 18,00 m x 10,00 m z ga-

ražo ali nadstreškom;
– gabariti objekta 10 so 12,00 m x 16,00 m z garažo ali 

nadstreškom.
(4) Stanovanjske objekte se načrtuje s koto pritličja dvi-

gnjeno nad obstoječi teren, na koto poplavne vode z varnostnim 
nadvišanjem minimalno 0,5 m, in sicer na koti 239,80 mnv.

(5) Na objektih je dovoljeno postavljati fotovoltaične ele-
mente, vendar le v ravnini strešin oziroma fasade.

10. člen
(zunanja ureditev)

Dostopi in dovozi do objektov so predvideni iz strani 
dovozne ceste, kjer so predvidene zunanje parkirne in manipu-
lativne površine. Okolice objektov so zatravljene in zasajene z 
okrasnimi grmovnicami in nizkim drevjem. Ograje se v pregle-
dnem trikotniku priključka na občinsko cesto postavlja v skladu 
s 7. členom tega odloka.

11. člen
(ekološki otoki)

Predvidena je izgradnja šestih komunalno-ekoloških oto-
kov za vsak par stanovanjskih objektov, le stanovanjska objekta 
1 in 4 imata svoj komunalno-ekološki otok. Do teh otokov je 
predvidena izgradnja vodovodnega omrežja s posameznimi 
vodomernimi jaški, elektro NN omrežja s priključnimi omaricami 
in kabelska kanalizacija za telekomunikacijsko omrežje (TK in 
CATV) s priključnimi omaricami.

12. člen
(zelene površine)

Zelene površine so sestavni del ureditve območja. Trase 
komunalne infrastrukture je potrebno voditi izven območja ze-
lenic pod pešpotmi in dovozi.

POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  

IN GRAJENO JAVNO DOBRO

13. člen
(splošni pogoji priključevanja objektov na gospodarsko 

infrastrukturo in grajeno javno dobro)
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske 

in telekomunikacijske infrastrukture na območju podrobnega 
načrta so:

– vsi objekti znotraj območja podrobnega načrta morajo 
biti priključeni na obstoječe in predvideno komunalno in ener-
getsko infrastrukturno omrežje in sicer minimalno na kanaliza-
cijsko, vodovodno, ter elektroenergetsko omrežje;

– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi pote-
kati po prometnih in intervencijskih površinah oziroma površi-
nah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastruk-
turnih objektov in naprav;

– v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora 
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje 
javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču; upravljavec 
posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika 
pridobiti služnost;

– pred predvideno gradnjo je treba zakoličiti obstoječo 
komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo 
na kraju samem;

– trase komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih 
objektov, vodov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z 
upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od 
ostalih naravnih in grajenih struktur;

– dopustne so spremembe tras posameznih infrastruktur-
nih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše 
izrabe prostora;

– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v 
skladu s programi upravljavcev infrastrukturnih vodov in morajo 
biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ure-
ditve posameznega infrastrukturnega voda po izdelavi idejnih 
rešitev za to območje;

– obstoječe infrastrukturne vode, ki se nahajajo v obmo-
čju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in 
jim povečati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi 
možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov;

– dopušča se uporaba alternativnih virov za energetsko 
oskrbo objektov (geotermalna, sončna ipd.) v skladu s predpisi, 
ki urejajo to področje.

14. člen
(cestno omrežje)

(1) Območje podrobnega načrta se nahaja v naselju Bab-
no, jugozahodno od stanovanjske soseske Lava. Priključevanje 
območja se uredi z novo interno navezovalno cesto (cesta 
»A«), ki bo na južni strani priključena na obstoječo lokalno 
cesto LC 032640 Lava–Čulk–Babno.

(2) Na interno navezovalno cesto »A« se pravokotno pri-
ključi cesta »B«, ki poteka v smeri vzhod–zahod. Nova cesta 
se predvidi med dvema vrstama stanovanjskih hiš in se slepo 
zaključi na eni in drugi strani, v sredini pa naveže na cesto »A«.

(3) Karakteristični normalni profil ceste »A« in »B« znaša:
– bankina 1 x 0,50 m;
– vozišče 1 x 4,50 m;
– bankina 1 x 0,50 m;
– zelenica 1 x 0,80 m;
– skupna širina  6,30 m.

(4) Prečni sklon ceste je 2,0 %. Cesta ni robničena, tako 
da se padavinske vode izlivajo enakomerno po terenu in v 
bankinah in zelenicah poniknejo.

(5) Pred asfaltiranjem ceste je potrebno izvesti vse komu-
nalne, energetske in telekomunikacijske vode ter hišne priključ-
ke, ki predvidoma potekajo pod asfaltnimi površinami.
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15. člen
(parkiranje)

Za vsak objekt je potrebno zagotoviti minimalno dve par-
kirni mest na lastni parceli.

16. člen
(kolesarski in peš promet)

Ob interni navezovalni cesti niso predvidene posebne 
površine za kolesarski in peš promet.

17. člen
(vodovodno omrežje)

(1) Predvidena je izgradnja šestih komunalnih eko otokov, 
do koder se bodo pripeljali vsi komunalni priključki za posa-
mezne objekte. Predviden je en otok za dva objekta, le otoka 
številka 4 in 6 sta predvidena za en objekt.

(2) Po sredini obravnavanega območja v smeri sever-jug 
poteka obstoječi javni vodovod LŽ400. Le-tega se je potrebno 
izogibati ter ga zaščititi na celotnem odseku trase znotraj po-
drobnega načrta. Predvideni stanovanjski objekti morajo biti od 
njega odmaknjeni minimalno 3,00 m. Na obstoječi vodovod je 
vezana lokacija priključne ceste »A«, ki je predvidena tako, da 
se bo ta vodovod kasneje nahajal v bankini ceste. Pri prečkanju 
ceste »B« je potrebno vodovod zaščititi.

(3) Za zagotavljanje zadostne količine pitne in požarne 
vode se območje podrobnega načrta priključi na obstoječ vo-
dovod LŽ-N100.

(4) Na območju se zgradi za predvidene objekte sekun-
darno vodovodno omrežje. Nov vodovod se izvede pod pred-
videno cesto »B« iz LŽ-N, cevi DN 100 mm. Hišni priključki se 
izvedejo z navrtnim oklepom ter cestnim zapornim ventilom. 
Priključki morajo biti profila Φ25 mm, cevi polietilen 10 barov. 
Vodomer se vgradi v tipsko toplotno izoliran vodomerni jašek, ki 
je lociran ob komunalnih otokih. Pred začetkom gradnje ceste 
in objektov je potrebno odkopati spoje na vodovodu LŽ400mm 
in nanje namestiti varovalne obroče, kot so npr. Georg Fisher 
WAGA tip WAL/V, na stroške investitorja.

(5) Na projektirano vodovodno omrežje se namestita dva 
nadzemna hidranta za zagotovitev požarne varnosti.

(6) Pod utrjenimi površinami je obvezna uporaba materi-
alov iz nodularne litine.

18. člen
(kanalizacija)

(1) Fekalna kanalizacija za odvod komunalnih odpadnih 
vod iz objektov na območju obravnavanega podrobnega načrta 
še ni zgrajena, zato jo bo potrebno najprej zgraditi in predvideti 
priključitev na obstoječ javni kanal 103000 ali 103075, preko 
enega od obstoječih revizijskih jaškov na koto nad temenom 
kanalizacijske cevi. Pred izdajo soglasja k projektnim rešitvam 
za prvi objekt iz obravnavanega podrobnega načrta je potrebno 
izdelati načrt predvidene fekalne kanalizacije in zanjo pridobiti 
soglasje upravljavca.

(2) Interna kanalizacija posameznih objektov, ki poteka 
skozi prostore pod nivojem terena, mora biti izvedena brez 
priključkov in brez prekinitev, ki bi lahko povzročali povratno 
zaplavitev objekta. Odpadne vode iz prostorov pod nivojem 
terena morajo biti speljane v javno kanalizacijo preko črpa-
lišča.

(3) V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vodo, ki 
ustreza Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 
vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 
45/07, 79/09) in Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem 
monitoringu odpadnih vod ter pogojih za njegovo izvajanje 
(Uradni list RS, št. 74/07, 54/11) ter občinskemu odloku.

(4) Onesnažene padavinske vode iz manipulativnih po-
vršin in parkirišč se odvajajo preko peskolovov in lovilcev olj 
v ponikovalnico. Padavinske vode iz strešin se vodijo preko 
peskolovov v ponikovalnice posameznih objektov.

(5) Odvodnjavanje padavinskih vod za posamezne objek-
te se predvidi v skladu z Zakonom o vodah (Uradni list RS, 
št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrL-A, 41/04 – ZVO-1, 
57/08), in sicer z zadrževanjem in ponikanjem v skladu z geolo-
ško-geomehanskim poročilom, ki ga je izdelal Hidrosvet, d.o.o., 
številka projketa 48/10, september 2010.

(6) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju 
kanalizacije se mora upoštevati vsa določila, ki jih vsebujejo 
veljavni predpisi in pravilniki o oskrbi z vodo in kanalizacijo ter 
o odvajanju komunalnih in padavinskih odpadnih voda.

19. člen
(električno omrežje)

(1) Na območju podrobnega načrta ni zadostnih kapacitet 
električne energije za napajanje predvidenih objektov. Energija 
za napajanje predvidenih odjemalcev znotraj podrobnega načr-
ta je na razpolago na SN zbiralnicah 10(20) kV predvidene TP 
10(20)/0.4 kV Ložnica s priključnim SN kablovodom 10(20) kV. 
Predvidena TP 10(20)/0.4 kV Babno–Ložnica je vzankana v SN 
mrežo 10(20) kV preko predvidenega priključnega kablovoda 
10(20) kV nadomestna TP 10(20)/0.4 kV Ronkova–nadome-
stna TP 10(20)/0.4 kV Klanjškova. Transformatorska postaja 
10(20)/0.4 kV je montažno betonske tipske izvedbe. Predvidi 
se postavitev ene transformatorske postaje Babno–Ložnica, ki 
se zgradi na jugozahodnem robu parcele št. 1147 k.o. Medlog, 
tipa IGM 1, SF(6) 10(20)/0,4 kV, 1 x 630 kVA.

(2) V predvideno TP 10(20)/0.4 kV se vgradi en distri-
bucijski transformator maksimalno 1 x 630 kVA. Točen tip 
TP 10(20)/0.4 kV in nazivna moč transformatorja se določi v 
projektu PGD in PZI.

(3) Trase v podrobnem načrtu služijo kot osnova za iz-
delavo projektne dokumentacije PGD, PZI transformatorske 
postaje s priključnimi SN in NN vodi skladno s pogoji upra-
vljavca vodov.

(4) Predvidena distribucijska mreža znotraj kompleksa 
podrobnega načrta se izvede z zemeljskimi kablovodi:

– SN kablovodi 20 kV: 3 (NA2XS(F)2Y) 1x 150/25 mm², 
20 kV;

– NN kablovodi 1 kV: E-AYY(AY2Y) – J 4 X (35 DO 150)
SM + 1.5RE mm².

(5) Hišni priključki se morajo zgraditi kot kabelski priklju-
ček, položen v zemljo ali v kabelsko kanalizacijo. Predvideni 
nizkonapetostni izvodi iz TP 10(20)/0.4 kV se izvedejo s kabli 
tipa E-AYY (AY2Y) – J 4 x (35 do 150) SM + 1,5 RE mm². Tra-
sa kablovoda poteka po travnatih in voznih površinah. Znotraj 
podrobnega načrta se kablovod položi v predvideni kabelski 
kanalizaciji, ki se zgradi pretežno v bankini novih cest.

(6) Za NN priključno merilne omarice Rg/Rm se uporabijo 
prosto stoječe NN omarice, ki se postavijo na montažne pla-
stične ali betonske temelje. Predvidena oprema so števci MT 
371-D1A54: projekt (PGD oziroma PZI).

(7) Kabelski jaški so različnih dimenzij, armirano betonski 
ali zidani z ustreznimi litoželeznimi pokrovi nosilnosti 250 kN 
(po tipizaciji Elektro Celje d.d.). Lokacija jaškov kot tudi detajli 
kabelske kanalizacije se obdelajo v projektu PGD in PZI.

(8) Pri načrtovanju (PGD in PZI) dokumentacije je po-
trebno upoštevati že izdelano idejno rešitev elektrifikacije 
obravnavanega območja – IDP 70/2009 OPPN za območje 
Babno LKS, ki ga je izdelalo podjetje Urbanisti d.o.o., Ašker-
čeva ul. 14, Celje.

20. člen
(komunikacijsko omrežje)

Na območju podrobnega načrta ni obstoječega TK. Ob 
navezovalni cesti je vrisan koridor za CATV omrežje. Na ob-
močju podrobnega načrta se predvidi izgradnja kabelske kana-
lizacije za komunikacijsko omrežje. Fizične kable vgradi izbrani 
operater sam. Priključevanje objektov se podrobneje obdela v 
PGD, PZI dokumentaciji.
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21. člen
(javna razsvetljava)

Javna razsvetljava se izvede s tipskimi kandelabri in sve-
tilkami, ki ustrezajo obstoječi zakonodaji. Razdalja med kan-
delabri bo 20 do 30 m. Oddaljenost od roba cestišča bo znaša 
od 0.5 m do 1 m. Predvideni kablovodi so tipa NAYY – J 4 x 
16 do 25 mm2. Javna razsvetljava se uredi na trasi interne 
navezovalne ceste. Izbrana morajo biti takšna svetila, ki bodo 
preprečevala svetlobno onesnaženje okolja, skladno z določili 
Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja 
(Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10).

22. člen
(plinovod)

(1) V bližini obravnavanega območja podrobnega načrta 
poteka nizkotlačno (0,10 bar) plinovodno omrežje.

(2) Za predvidene objekte na območju podrobnega načrta 
se predvidi priključitev na nizkotlačno plinovodno omrežje za 
potrebe ogrevanja z zemeljskim plinom.

(3) Pri projektiranju in izgradnji je potrebno upoštevati pa-
rametre v skladu s Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, 
obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim 
tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02, 54/02) ter 
tehnične predpise in smernice sistemskega operaterja plinske-
ga omrežja v Mestni občini Celje.

(4) Plinomeri se postavijo na mesto in način, ki ga določi 
predstavnik distributerja. Mesto postavitve plinomerov mora 
biti vedno dostopno za odčitavanje in nadzor (v fasadnih oma-
ricah).

REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

23. člen
(kulturna dediščina)

(1) Na osnovi Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovin-
skih spomenikov na območju Občine Celje (Uradni list SRS, 
št. 28/86, Uradni list RS, št. 1/92) varstveni režim za spomenik 
zahteva izvedbo predhodnih arheoloških raziskav pred posegi 
v prostor.

(2) Na obravnavanem območju se skladno s 27. točko 
3. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, 
št. 16/08, 123/08, 8/11) izvedejo predhodne arheološke razi-
skave za določitev vsebine in sestave najdišča.

(3) Na obravnavanem območju se izvedejo geomehanske 
vrtine z jedrom premera od 0.10 do 0.15 m, in sicer predvido-
ma 4 do 5 vrtin na parcelo (velikost parcel je 582–1040 m²) 
do sterilne geološke osnove s poterensko obdelavo gradiva; 
torej 40–50 vrtin (pričakovana globina 5–6 m). Lokacija vrtin 
se uskladi na terenu z odgovornim konservatorjem. Tam, kjer 
je glede na koncentracijo arheoloških najdb in za razjasnitev 
arheološke stratigrafije potrebno, se v dogovoru z odg. konser-
vatorjem po potrebi izvede še do 10 vrtin do globine sterilne 
geološke osnove, s poterensko obdelavo gradiva. V primeru 
ugotovitve novih okoliščin se lahko metodologija predhodnih 
arheoloških raziskav v dogovoru z odgovornim konservatorjem 
smiselno prilagodi novim okoliščinam.

(4) Izvede se makroskopsko petrografski, sedimento-
loški in pedološki pregled jeder in izdela poročilo. Izvede se 
arheološka interpretacija antropogenih ostankov v vrtinah in 
izdela poročilo. V primeru najdb izjemnega pomena se lahko 
zahteva spremembo izvedbenega projekta in prezentacija 
ostalin na mestu odkritja – in situ (ZVKD-1, čl. 75–80 in Evrop-
ska konvencija o varstvu arheološke dediščine, 5. čl. – četrta 
alineja).

(5) Na osnovi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav/
vrtin se podajo nadaljnje smernice oziroma kulturnovarstveni 
pogoji za izvedbo objektov v ureditvenem območju.

REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH 
VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

24. člen
(varovanje okolja)

(1) Pri projektiranju in izvedbi objektov je vsak investitor 
dolžan upoštevati Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa 
v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10), na 
podlagi katere območje obravnave sodi v III. stopnjo varstva 
pred hrupom, kjer ni dopusten noben poseg v okolje, ki je moteč 
zaradi povzročanja hrupa, saj gre za stanovanjsko območje.

(2) Emisije iz kurilnih naprav, ki se izpuščajo v ozračje, ne 
smejo presegati mejnih koncentracij vsebnosti snovi, določenih 
z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih na-
prav (Uradni list RS, št. 23/11).

(3) Do izvedbe celovitih protipoplavnih ukrepov je ob-
močje lahko poplavljeno. Območje se nahaja na robu po-
plavnega območja. Po hidrološki analizi je zaradi zagotovi-
tve poplavne varnosti predlagana višina predvidenih objek-
tov ±0,00=239,80 mnv. Varovanje vod je potrebno izvajati na 
osnovi 18. člena tega odloka. Odvajanje padavinskih voda z 
območja obravnave je potrebno izvesti skladno z 92. členom 
Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 
2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08) na tak način, da je v čim 
večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z utrjenih 
površin oziroma je potrebno zagotoviti zadrževanje padavinskih 
voda pred iztokom. Padavinske vode je potrebno prioritetno 
ponikati.

25. člen
(odpadki)

(1) Način zbiranja in odvoz odpadkov mora biti skladen z 
določili občinskega odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki in 
določili Odredbe o ravnanju z ločenimi frakcijami pri opravljanju 
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, 
št. 21/01, 41/04 – ZVO-1).

(2) Prostor za odpadke se nahaja na komunalnih otokih, 
kjer bodo posode za dva objekta. Dovoz do njih je omogočen 
preko internega cestnega omrežja. Posode za ločeno zbiranje 
odpadkov je potrebno postaviti na ekološko tehnično brezhiben 
prostor vzhodno ob vstopu na območje podrobnega načrta, ki 
je posebej oblikovan, skladno z oblikovanjem objekta.

(3) Gradbene odpadke, ki nastajajo med gradnjo, objekta 
je potrebno deponirati in ravnati z njimi skladno z Uredbo o 
obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, 
št. 34/08, 61/11).

REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO  
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VARSTVO 

PRED POŽAROM

26. člen
(vodnogospodarski ukrepi)

Območje podrobnega načrta je poplavno ogroženo s 
strani vodotoka Koprivnica. Skladno z izdelano študijo Hidrolo-
ško-hidravlična presoja (Hidrosvet, d.o.o., št. proj.: 48/10, sep-
tember 2010) in izdelano karto poplavne nevarnosti se nahaja 
predmetno območje v razredu majhne nevarnosti. Predvideni 
so naslednji ukrepi:

– stanovanjske objekte se načrtuje s koto pritličja dvi-
gnjeno nad obstoječi teren, na koto poplavne vode z var-
nostnim nadvišanjem minimalno 0,5 m, in sicer na koti 
±0,00=239,80 nmv; glede na visoko podtalnico je mogoča le 
izgradnja objektov brez kleti, ob tehnološko ustrezni izvedbi 
je kot toleranca mogoča podkletitev, vendar v nepropustni 
kesonski izvedbi skladno s predhodnim geološkim mnenjem;

– kote terena obravnavanih zemljišč ni dopustno dvigniti 
nad koto obstoječega terena z namenom, da se ne poslabša 
stanje obstoječim zemljiščem in obstoječi pozidavi.
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27. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati smer-
nice in pravilnike s področja gradnje objektov v potresnih 
območjih za območje seizmične intenzitete VII. stopnje Mer-
calli-Cancani-Sieberg. Pospešek tal je 0,150.

28. člen
(varstvo pred požarom)

(1) Požarna varnost objektov je zagotovljena z dovozi 
za interventna vozila po predvideni interni navezovalni cesti. 
Varen umik je možen na zunanje površine, dovozne in parkirne 
površine.

(2) Načrtovano je vodovodno in hidrantno omrežje z za-
gotovljeno zadostno količino vode za gašenje požarov skladno 
s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za 
gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91, Uradni list RS, 
št. 1/95 – ZSta, 59/99 – ZTZPUS, 52/00 – ZGPro, 83/05), na 
vodovodnem omrežju morajo biti nameščeni nadzemni hidranti.

(3) Na osnovi izračuna požarne obremenitve je pri projek-
tiranju in izvedbi objektov potrebno upoštevati takšne materiale 
in naprave, ki ustrezajo varnosti objekta in njegovih naprav pred 
požarom. Način varovanja pred požarom za objekt in dobrine 
se opredeli v PGD projektu (zasnova požarne varnosti) in bo 
skladen z določili predpisov s področja varstva pred požarom.

29. člen
(erozivna in plazovita ogroženost)

Območje podrobnega načrta ni erozivno in plazovito ogro-
ženo.

30. člen
(razlitje nevarnih snovi)

Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja 
nevarnih snovi, je treba načrtovati ustrezne tehnične rešitve in 
način gradnje, ki bodo preprečili razlitje nevarnih snovi.

31. člen
(zaščita pred vojnimi in drugimi nevarnostmi)

Za zaščito ljudi in premoženja pred vojnimi in drugimi 
nevarnostmi je potrebno kot dopolnilna zaščita ojačitev prve 
plošče.

32. člen
(etapnost prostorske ureditve)

V prvi fazi se območje podrobnega načrta v celoti komu-
nalno opremi, v drugi fazi se pristopi k izgradnji enostanovanj-
skih objektov (1–10).

DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE

33. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture 
in naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na 
svoje stroške.

(2) Poleg obveznosti iz predhodnih določil, morajo inve-
stitorji in izvajalci:

– pred začetkom del obvestiti upravljavce prometne, ko-
munalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter 
skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe infrastrukturne 
vode;

– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa 
po obstoječem omrežju cest in poti;

– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ce-
ste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene 
ali poškodovane;

– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo 
objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in 
naprav;

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukre-
pe in organizacijo gradbišča, da se prepreči onesnaženje okolja 
in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe 
tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru ne-
zgode;

– vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smer-
nicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na 
podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne 
zakonodaje.

VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ  
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH 

REŠITEV

34. člen
(dopustna odstopanja)

(1) Pri realizaciji podrobnega načrta so dopustna odsto-
panja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se 
pri nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, geoloških, 
geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so 
primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega in oblikoval-
skega vidika, s katerimi se ne smejo poslabšati prostorske in 
okoljske razmere. Odstopanja od tehničnih rešitev ne smejo biti 
v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in 
organizacije, v delovno področje katerih posegajo ta odstopanja.

(2) Dopustna so tudi odstopanja:
– v gabaritih objektov do +/-2,0 m v predpisanem razmerju 

stranic, tolerance na predvideno etažnost ni;
– pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju 

prostora na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumenta-
cije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parameter, eko-
nomsko primernejša investicijska vlaganja in če prestavitve ne 
spreminjajo vsebinskega koncepta podrobnega načrta.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

35. člen
(prenehanje veljavnosti podrobnega načrta)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
prostorsko ureditvenih pogoji za območje Babno (Uradni list 
SRS, št. 36/88, 80/09) v delu, ki se nanaša na območje, ki ga 
ureja ta odlok.

36. člen
(vpogled)

Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih 
službah Mestne občine Celje.

37. člen
(nadzor)

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristoj-
ne republiške in občinske inšpekcijske službe.

38. člen
(veljavnost odloka)

Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 3505-00020/2008
Celje, dne 24. aprila 2012

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.
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1489. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
Bežigrad – Bukovžlak in Vrhe

Na podlagi 61. člena v povezavi s 97. in 98. členom 
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C) 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 13. seji dne 24. 4. 2012 
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
Bežigrad – Bukovžlak in Vrhe

1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 

Bežigrad – Bukovžlak in Vrhe (Uradni list SRS, št. 10/89, Ura-
dni list RS, št. 31/93, 131/03, 32/09, 39/09, 80/09, 109/10) se 
v 2. členu za sedmim odstavkom doda nov osmi odstavek, ki 
se glasi:

»(8) Območje Vrhe obsega tudi območja 23 a ter 46 b in 
47 b, ki se vsebinsko navezujejo na obstoječe ureditveno ob-
močje 15 a in obsegajo zemljišča s parcelnimi številkami 1092, 
1093/2, 1091/2 in 1093/1, vse k.o. Teharje.«

2. člen
V 3. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odsta-

vek, ki se glasi:
»(5) Ureditveno območje z oznako 23 a je namenjeno 

enodružinski stanovanjski gradnji, ureditveno območje z ozna-
ko 46 b je namenjeno stavbam in posegom za rejo živali (konj) 
ter prostorom za šport in rekreacijo z gostinsko dejavnostjo, 
ureditveno območje z oznako 47 b je namenjeno obstoje-
či dejavnosti izdelave gradbenih izdelkov in fasaderstva pod 
pogojem legalnosti obstoječe dejavnosti, bistvena širitev ni 
mogoča.«

3. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
– novogradnje morajo biti v gabaritih prilagojene gabari-

tom obstoječe zazidave in praviloma ne presegajo višine dveh 
etaž;

– dovoljene so rekonstrukcije;
– prizidki so dopustni do višine obstoječega objekta, v 

mejah funkcionalnega zemljišča in 50 % volumna obstoječega 
objekta;

– nadzidave so dopustne do višine sosednjih objektov in 
ne smejo v le-teh poslabšati bivalnih pogojev ter ne presegajo 
z odlokom predpisane etažnosti;

– objekti, ki imajo zazidano površino večjo od 150 m2, 
morajo biti oblikovani tako, da je stavbna masa prilagojena 
ruralnemu okolju;

– naklon, barva in tekstura strešin morajo biti usklajeni s 
sosednjimi objekti in gabariti kulturne krajine, načeloma so to 
dvokapnice, mogoče pa je tudi sodobnejše oblikovanje, vendar 
ob upoštevanju vpliva in vpetosti objekta v okolje in krajino; pri 
naklonu strešin so izjema objekti za šport in rekreacijo, kjer je 
naklon odvisen od funkcije objekta ter začasni objekti za skla-
diščenje in prireditve;

– barva fasade in kritine se obvezno in natančno določi v 
projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja;

– pri vseh novogradnjah je mogoče za bivalne prostore 
izkoristiti tudi mansardne prostore;

– pri lociranju novogradenj in prizidkov je treba upoštevati 
predpisane odmike od prometnih površin in infrastrukturnih 
objektov ter sosednjih objektov, upoštevati je potrebno tudi 
gradbene linije in gradbene meje, ki so izražene v prostoru;

– ograje so dopustne v obliki žive meje, utrjene z žično 
mrežo do višine 180 cm, pri objektih za šport in rekreacijo je 
ograja odvisna od funkcije objekta in je lahko tudi višja in v 
drugačni izvedbi;

– oporni zidovi, razen v mejnih primerih (sanacija zemelj-
skih plazov) niso dovoljeni;

– na gradbenih parcelah legalno zgrajenih objektov je 
dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov za 
lastne potrebe v skladu z veljavno prostorsko in gradbeno 
zakonodajo; za oblikovanje objektov veljajo enako določila kot 
za druge objekte;

– za lastne potrebe ali oddajanje viškov energije je mogo-
ča postavitev fotovoltaičnih panelov v ravnini strešin in fasade 
objektov;

– rekonstrukcija obstoječega stanovanjskega objekta, 
gradnja prizidka ali nadzidave z namenom transformacije eno-
družinskega objekta v tri- ali večstanovanjskega ni dovoljena;

– dovoljene niso štiri- ali večkapne strehe, stožčasti ali 
okrogli stolpiči ter drugi izzidki in oblike, ki pomenijo krnitev 
izvirnega stanja območja, posebej stavbnih gmot ter značilnosti 
prepoznane gručaste zasnove, dovoljene niso barve fasad in 
kritine, ki so izstopajoče in neprimerne posamezni lokaciji.«

Za četrtim odstavkom se dodata nova peti in šesti odsta-
vek, ki se glasita:

»(5) Pogoji komunalnega urejanja za območja, ki so do-
ločena v osmem odstavku 2. člena, so naslednji:

– Prometna infrastruktura: Ureditvena območja 23 a, 46 b 
in 47 b so dostopna iz interne servisne ceste iz javne poti JP 
534661 Sveta Ana–Teharska cesta. Parkirna mesta za načrto-
vane stavbe oziroma dejavnosti v njih so predvidene ob javni 
poti, maksimalno 25 parkirnih mest.

– Energetska infrastruktura: Načrtovani objekti se z ener-
gijo napajajo na NN zbiralkah obstoječe TP Cesta v Štore. Pred 
priključitvijo je potrebno preurediti NN zbiralke v obstoječi TP 
Cesta v Štore. Po zahodni strani ureditvenega območja pro-
storskega akta poteka obstoječ visokonapetostni DV 2x110 kV 
Podlog–Lipa z varovalnim pasom 30.00 m (15.00 m levo in 
15.00 m desno od osi DV). V varovalnem pasu DV ni načrto-
vanih objektov, oziroma ureditev.

– Telekomunikacijska infrastruktura: Obstoječa stavba 
in načrtovane stavbe se navezujejo na obstoječe telefonsko 
omrežje ob obstoječi javni poti.

– Ogrevanje: Na obravnavanem območju ni plinovodne-
ga omrežja, predlagane stavbe – enostanovanjska stavba in 
nestanovanjske stavbe se bodo ogrevale z električno energijo. 
Kot alternativni vir energije je mogoče uporabiti tudi električno 
energijo pridobljen iz fotovoltaičnih modulov.

– Meteorna in fekalna kanalizacija: Na območju načrtova-
nih objektov in ureditev ni javnega kanalizacijskega omrežja. 
Komunalne odpadne vode iz obstoječe (razen hleva za konje) 
in načrtovanih stavb se speljejo v individualno čistilno napravo 
za 15 PE in dalje po novo predvideni kanalizaciji v obstoječ 
površinski odvodnik. Meteorne vode s streh in povoznih površin 
se vodijo v predviden pretočno zadrževalno zbiralni bazen, iz 
zadrževalnega bazena pa se vode speljejo v odprti jarek. Na 
južni strani nestanovanjske stavbe, v kateri je tudi hlev za ko-
nje, se uredi pokrito gnojišče z gnojno jamo brez iztoka.

– Vodovod: Načrtovane stavbe in ureditve se bodo oskr-
bovale s pitno vodo iz javnega vodovoda PE DN 25 mm, 
oziroma javnega vodovoda DN 80 mm, ki sta del Osrednjega 
vodovodnega sistema Celja. Hidrantno omrežje mora biti del 
internega vodovodnega omrežja.

(6) Pogoji za varovanje okolja za območja, ki so določena 
v osmem odstavku 2. člena, so naslednji:

– Ukrepi za varovanje pred hrupom: Območje prostorske-
ga akta sodi v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev 
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hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10) 
v III. stopnjo varstva pred hrupom in neposredno ne meji na sta-
novanjske objekte. Ureditveno območje 46 b višinsko je nižje 
od obstoječih objektov, zunanje športne površine so načrtovane 
na južnem delu pobočja v smeri proti glavni cesti in nadvozu 
Lipa–Štore, ki ni pozidano. Na jugozahodni strani konjeniškega 
poligona je predvidena zasaditev z drevjem.

– Ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti zraka: Namemb-
nost načrtovanih stavb in ureditev glede na namembnost ne bo 
prekomerno onesnaževala ozračja. Pokrito gnojišče z gnojno 
jamo mora biti urejeno v skladu s predpisi, gnojna jama ne sme 
imeti iztoka.

– Odpadki: Za vse načrtovane stavbe – enostanovanjsko 
in nestanovanjske je potrebno zagotoviti zbirno mesto za me-
šane komunalne odpadke. Pokrito gnojišče z gnojno jamo je 
načrtovano na južni strani ureditvenega območja prostorskega 
akta.

– Ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine: Na območju 
obravnavanega prostorskega akta ni registriranih enot kulturne 
dediščine. Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno Zavo-
du za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do 
zemljišč, kjer se bodo izvajala dela, o čemer mora lastnik pred 
pričetkom del pisno obvestiti pristojni Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije. Kljub temu pa se varuje značilnosti kraja, 
poselitve in s tem povezane vedute.

– Tla in geološki podatki: Za načrtovano območje je izde-
lano Geološko poročilo Geosvet – Samo Marinc (oktober 2009, 
dopolnitev marec 2012) iz katerega izhaja, da so zemljišča po 
izvedenih ukrepih že stabilna in omogočajo gradnjo. Geološko 
poročilo je sestavni del projekta iz 1. člena odloka in ga je po-
trebno upoštevati pri posegih v prostor.

– Zelene površine in varstvo narave: Območje ureditvene 
enote 46 b, ki je med drugim namenjeno tudi konjeniški dejav-
nosti, je predvideno kot zunanja zelena jahalna površina, razen 
pokrite jahalnice in lonžirnega kroga. Zasaditev z drevjem je 
predvidena na jugo zahodni strani. Na območju prostorskega 
akta ni enot naravne dediščine.

– Varstvo pred požarom in drugimi naravnimi nesreča-
mi: Ureditveno območje prostorskega akta se nahaja na ob-
močju, ki je na osnovi Ocene potresne ogroženosti Republi-
ke Slovenije, marec 2006 (Ministrstvo za obrambo, Uprava 
RS za zaščito in reševanje) uvrščeno v VII. stopnjo lestvice 
Mercalli-Cancani-Sieberg, kar je potrebno upoštevati v projek-
tni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pro-
jektni pospešek tal za obravnavano območje znaša 0,150. Pri 
gradnji enostanovanjske stavbe in nestanovanjskih stavb je 
potrebno ojačati prvo ploščo. Načrtovani posegi se nahajajo 
na pobočju nad glavno cesto G II – 107/1274 Celje–Šentjur 
in s strani vodotoka Voglajna ni poplavno ogroženo in ne 
leži v vodovarstvenem pasu vodnih virov pitne vode. Urejene 
so ustrezne prometne in delovne površine za intervencijska 
vozila, odmiki med načrtovanimi stavbami in tudi med obsto-
ječimi in načrtovanimi stavbami omogočajo zadostne odmike 
in zagotavljajo varnost glede širjenja požara, omogočajo do-
stop interventnim vozilom in napravam ter zagotavljajo varen 
umik ljudi in živali. Oskrba za gašenje z vodo je predvidena iz 
nadzemnega hidranta, ki je izveden v skladu s predpis s po-
dročja hidrantnih omrežij in gašenja požarov. Pri projektiranju 
je potrebno upoštevati Predpise s področja požarne varnosti. V 
fazi izdelave projekte dokumentacije PGD je potrebno izdelati 
elaborat zasnove požarne varnosti.«

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

4. člen
Projekt številka 012/10, ki ga je izdelalo podjetje Vizura 

– Vitez d.o.o., Celje, je sestavni del tega odloka in stalno na 
vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine 
Celje.

5. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 3505-15/2011
Celje, dne 24. aprila 2012

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

1490. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
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 Za-
kona 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 go-
spodarskih 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), 5. člena Odloka o režijskem obratu v Mestni občini 
Celje (Uradni list RS, št. 31/10) ter Odloka o kategorizaciji 
občinskih cest (Uradni list RS, št. 19/10) je Mestni svet Mestne 
občine Celje na 13. seji dne 24. 4. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka 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

1. člen
Za 38. členom Odloka o načinu izvajanja gospodarskih 

javnih služb vzdrževanja javnih cest in urejanja prometne si-
gnalizacije ter o podelitvi koncesije teh gospodarskih javnih 
služb v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št 103/11) se doda 
nov 38.a člen, ki se glasi:

»38.a člen
Obvezna gospodarska javna služba vzdrževanja javnih 

cest se lahko do podelitve koncesije po tem odloku zagotavlja 
v režijskem obratu v Mestni občini Celje.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 0302-8/2011
Celje, dne 24. aprila 2012

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.
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1491. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za obmestni 
prostor Mestne občine Celje

Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C) 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 13. seji dne 24. 4. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o prostorskih ureditvenih pogojih za obmestni 
prostor Mestne občine Celje

1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za obmestni 

prostor Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 108/01, 45/10 
– obvezna razlaga) se črta deveti odstavek 8. člena.

2. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da glasi:
»(1) Brez spremembe namembnosti zemljišč so na kme-

tijskih zemljiščih dopustni posegi, kot jih določa zakon o kme-
tijskih zemljiščih. Nezahtevni in enostavni objekti za kmetijske 
namene so dopustni le za potrebe registriranih kmetijskih go-
spodarstev.

(2) Na mestu samostojno stoječih kozolcev, pomožnih 
objektov ali drugih kmetijskih objektov, ki so locirani izven 
funkcionalnih zemljišč domačij oziroma kmečkih gospodarstev 
je mogoča samo gradnja objektov enake namembnosti«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

3. člen
Projekt številka 322/98 ZPI Celje, je sestavni del tega 

odloka in stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni 
službi Mestne občine Celje.

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 3505-17/2010
Celje, dne 24. aprila 2012

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

1492. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o enkratni denarni pomoči 
za novorojence v Mestni občini Celje

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 
51/10, 84/10) 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 13. seji 
dne 24. 4. 2012 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o enkratni denarni pomoči za novorojence  
v Mestni občini Celje

1. člen
V Pravilniku o enkratni denarni pomoči za novorojence 

v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 60/04) se v 3. členu 
vrednost in valuta: »25.000 SIT« nadomesti s »110 EUR«, 
»30.000 SIT« nadomesti s »130 EUR« in »40.000 SIT« nado-
mesti s »170 EUR«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 602-3/2012
Celje, dne 24. aprila 2012

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

1493. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o postopku sprejema otrok v javne 
vrtce Mestne občine Celje

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – UPB2, 25/08 in 36/10) in 17. člena Statuta Mestne 
občine (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 13. seji dne 24. 4. 2012 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  
o postopku sprejema otrok v javne vrtce  

Mestne občine Celje

1. člen
V Pravilniku o postopku sprejema otrok v javne vrtce 

Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 7/11) se v peti alineji 
tretjega odstavka 1. člena besedilo spremeni tako, da glasi: 
»Javni vpis novincev je v javnih medijih objavljen razpis vrtca 
za vpis novincev na prosta mesta v vrtcu. Javni vpis novincev, 
ki se izvaja v aprilu, je naravnan na novo šolsko leto«.

2. člen
Tretji in peti odstavek 3. člena se črtata.
Dosedanji prvi, drugi in četrti odstavek postanejo prvi, 

drugi in tretji.

3. člen
V 5. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»Starši vpisujejo otroke v izbrani vrtec in ne v enote vrtca. 

Ob vpisu imajo starši možnost izraziti želeno enoto, vrtec pa 
glede na razpoložljiva prosta mesta odloči v katero enoto bo 
vključen otrok.«

4. člen
V drugem odstavku 6. člena se besedna zveza »določen 

starostni pogoj« nadomesti z besedama »določene pogoje«.
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5. člen
V prvem odstavku 13. člena se v tabeli pod zaporedno 

številko 1a besedi »starši imajo« nadomestita z besedama 
»starša imata«.

6. člen
Doda se nov peti odstavek, ki glasi:
»Komisija in vrtec lahko preverjata pravilnost podatkov 

navedenih v vlogi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov. Pri 
kriteriju o zaposlitvi staršev starši predložijo potrdilo o zaposlitvi 
oziroma potrdilo o vpisu, če uveljavljajo status študenta.«

7. člen
Besedilo prvega odstavka 17. člena se spremeni tako, da 

glasi: »Centralni čakalni seznam velja do izpraznitve seznama 
oziroma do naslednjega javnega vpisa za novince«. Vejica se 
nadomesti s piko. V prvem odstavku se črta drugi stavek.

8. člen
Črta se besedilo prvega odstavka 18. člena.

9. člen
V drugem odstavku se za besedno zvezo »Komisija se 

skliče« črta beseda »tudi«.

10. člen
V četrtem odstavku se črta besedna zveza »evidenčno 

vpisanih otrok«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo prvi, 

drugi in tretji.

KONČNA DOLOČBA

11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 602-2/2011
Celje, dne 24. aprila 2012

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

1494. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni  
rabi

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 
27/08, 76/08, 79/09 in 51/10), 23. člena Zakona o graditvi 
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 93/05 
– ZVMS) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 126/07, 57/09, 108/09, 
61/10 – ZRud-1, (62/10 – popr.), 20/11 – Odl. US)) in 17. člena 
Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 
37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na 13. seji 
dne 24. 4. 2012 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi

1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišč v splošni rabi za 

nepremičnini:

Parcelna 
številka

Vrsta rabe Površina m2 Katastrska 
občina

2500/15 dvorišče 169 Celje
1726/10 dvorišče 91 Sp. Hudinja

2. člen
Nepremičnini iz 1. člena tega sklepa prenehata imeti 

značaj zemljišč v splošni rabi in postaneta last Mestne občine 
Celje.

3. člen
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 3502-150/2010
Celje, dne 24. aprila 2012

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

1495. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o določitvi cen programov javnih vrtcev 
na območju Mestne občine Celje

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 
62/10 – ZUPJS in 40/11 – ZUPJS-A), 24. in 31. člena Zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 
in 40/11), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen progra-
mov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 
77/05 in 120/05) 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 
13. seji dne 24. 4. 2012 sprejel

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi 

cen programov javnih vrtcev na območju  
Mestne občine Celje

1. člen
V Sklepu o določitvi cen programov javnih vrtcev na ob-

močju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 49/09) se v prvi 
alineji prvega odstavka 1. člena vrednost »438,88« nadomesti 
s »431,70«, v drugi alineji se vrednost »317,22« nadomesti 
s »325,97«, v tretji alineji se vrednost »358,19» nadomesti s 
»361,25«, v četrti alineji se vrednost »960,31« nadomesti s 
959,64«.

V drugem odstavku se vrednost »348,54« nadomesti s 
»342,82 « in vrednost »251,11« z »258,16«.

2. člen
V 2. členu se vrednost »8.236,65 EUR« nadomesti z 

»8.328,96« in vrednost »8.035,97« nadomesti z »8.121,86«.

3. člen
V 4. členu se besedna zveza »Pravilnika o plačilih star-

šev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/96, 79/08 in 
119/08)« nadomesti z »Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11)«.

4. člen
V 4. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»Pravica do znižanega plačila za vrtec pripada staršem 

od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, razen v 
primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice 
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do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan 
vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica do znižanega 
plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.«

5. člen
V 5. členu se vrednost »37,29« nadomesti z »38,49«.

6. člen
V 7. členu se besedna zveza »30 koledarskih dni,« nado-

mesti z besedno zvezo »30, vendar ne več kot 40 koledarskih 
dni,«.

Za piko se doda nov stavek, ki glasi: »Dodatno oprostitev 
plačila nad 40 dni lahko starši v izjemnih primerih (poškodbe, 
operativni posegi) uveljavijo s pisno vlogo, ki jo oddajo na pri-
stojni oddelek Mestne občine Celje.«

KONČNA DOLOČBA

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. junija 
2012.

Št. 602-3/2012
Celje, dne 24. aprila 2012

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

CERKNICA

1496. Zaključni račun proračuna Občine Cerknica 
za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo), 98. člena Zakona o javnih financah ZJF-UPB4 (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena 
Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št 58/10) je Občinski 
svet Občine Cerknica na 10. redni seji dne 19. 4. 2012 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Cerknica za leto 2011

1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Cerknica 

za leto 2011.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Cerknica je sestavljen 

iz splošnega in posebnega dela. Prihodki in odhodki ter drugi 
prejemki in izdatki proračuna Občine Cerknica za leto 2011 so 
bili realizirani v zneskih, kot je prikazano v bilanci prihodkov 
in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa 
financiranja, ki predstavljajo splošni del proračuna. V poseb-
nem delu proračuna so izkazani predvideni in realizirani izdatki 
proračuna Občine Cerknica za leto 2011.

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV Proračun Realizacija
Skupina/Podskupina kontov 2011 2011
I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 13.747.738 10.074.160
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 9.096.241 8.726.775
70 DAVČNI PRIHODKI 7.867.176 7.731.058

700 Davki na dohodek in dobiček 6.777.176 6.777.176
703 Davki na premoženje 850.000 740.937
704 Domači davki na blago in 
storitve 240.000 210.191
706 Drugi davki 0 2.754
71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.229.065 995.717
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 780.600 704.590
711 Takse in pristojbine 4.000 4.315
712 Denarne kazni 21.000 27.087
713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 20.000 17.569
714 Drugi nedavčni prihodki 403.465 242.157
72 KAPITALSKI PRIHODKI 796.150 71.726
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 520.500 8.958
721 Prihodki od prodaje zalog 0 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopr. dolgo. sredstev 275.650 62.769
73 PREJETE DONACIJE 0 0
730 Prejete donacije iz domačih 
virov 0 0
731 Prejete donacije iz tujine 0 0
74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.855.347 1.275.659
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 3.274.343 864.452
741 Prejeta sredstva iz držav. pror. 
iz sredstev proračuna EU 581.004 411.207
II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 16.713.674 10.496.353
40 TEKOČI ODHODKI 2.895.372 2.570.914
400 Plače in drugi izdatki 
zaposlenim 478.780 465.783
401 Prispevki delodajalcev za 
socialno varnost 87.430 85.362
402 Izdatki za blago in storitve 2.214.331 1.938.146
403 Plačila domačih obresti 109.700 81.623
409 Rezerve 5.132 0
41 TEKOČI TRANSFERI 3.734.327 3.700.879
410 Subvencije 39.564 26.873
411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 1.451.519 1.477.805
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 579.234 538.605
413 Drugi tekoči domači transferi 1.664.010 1.657.595
414 Tekoči transferi v tujino 0 0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 9.821.109 4.010.075
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 9.821.109 4.010.075
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 262.866 214.485
431 Investicijski transferi 117.000 116.975
432 Investicijski transferi 145.866 97.510
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
(I.-II.) –2.965.936 –422.193
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB   
IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA KAP. 
DELEŽEV (750+751+752) 0 0
75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 0
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V. DANA POSOJILA IN 
POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442) 0 0

44 DANA POSOJILA IN POV. 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0

440 Dana posojila 0 0

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 0 0

442 Poraba sredstev kupnin iz 
naslova privatizacije 0 0

VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  
(IV.-V.) 0 0

C. RAČUN FINANCIRANJA   

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 3.504.000 1.500.000

50 ZADOLŽEVANJE 3.504.000 1.500.000

500 Domače zadolževanje 3.504.000 1.500.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 440.499 109.574

55 ODPLAČILA DOLGA 440.499 109.574

550 Odplačila domačega dolga 440.499 109.574

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČINIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 97.565 968.233

X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII.-VIII.) 3.063.501 1.390.426

XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+VII.-VIII.-IX.= -III) 2.965.936 422.193

9009 SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO –97.565 968.233

3. člen
Sestavni del tega sklepa so tudi dokumenti zaključne-

ga računa pripravljenega v skladu z Navodilom o pripravi 
zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 
Metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih 
neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.

4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 4103-0001/2012
Cerknica, dne 19. marca 2012

Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

1497. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 21. in 213. člena Zakona o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 popr.), 92/05 – ZJC-B, 
93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: 
U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 
61/10 – ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34), 
Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski 
svet Občine Cerknica, v zadevi zaznambe grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica na 10. redni 
seji dne 19. 4. 2012 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

I.
Nepremičnine s 
parc. št. 2739/3, katastrska občina 1676 Cerknica (ID 

5912215) (ID znak 1676-2739/3-0), parc. št. 2739/4, katastrska 
občina 1676 Cerknica (ID 5912216) (ID znak 1676-2739/4-0), 
parc. št. 2739/5, katastrska občina 1676 Cerknica (ID 5912217) 
(ID znak 1676-2739/5-0), parc. št. 2739/6, katastrska občina 
1676 Cerknica (ID 5912218) (ID znak 1676-2739/6-0), parc. 
št. 993/56, katastrska občina 1659 Rakek (ID 1519799) (ID 
znak: 1659-993/56-0), parc. št. 993/57, katastrska občina 
1659 Rakek (ID 3199690) (ID znak: 1659-993/57-0) in parc. 
št. 3516/6 in 3516/7, katastrska občina 1677 Dolenja vas,

pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega po-
mena v lasti Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerkni-
ca, matična številka: 5880157000.

II.
Pri zemljiščih iz I. točke tega sklepa se dovoli vpis za-

znambe, da so navedena zemljišča grajeno javno dobro lokal-
nega pomena v lasti Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 
Cerknica, matična številka: 5880157000.

III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 478-5/2012
Cerknica, dne 19. aprila 2012

Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

1498. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 
– ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: 
U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 
61/10 – ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34) 
Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski 
svet Občine Cerknica, v zadevi ukinitve statusa grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena na 10. redni seji dne 19. 4. 
2012 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

I.
Nepremičninam s 
parc. št. 2739/6, katastrska občina 1676 Cerknica (ID 

5912218) (ID znak 1676-2739/6-0), s parc. št. 993/56, katastr-
ska občina 1659 Rakek (ID 1519799) (ID znak: 1659-993/56-0) 
in za zemljišče s parc. št. 993/57, katastrska občina 1659 Ra-
kek (ID 3199690) (ID znak: 1659-993/57-0) in parc. št. 3516/6, 
katastrska občina 1677 Dolenja vas, 

vknjižene kot grajeno javno dobro lokalnega pomena v la-
sti Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, matična 
številka: 5880157000, se odvzame status grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena.
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II.
Navedena nepremičnina zgubi status grajenega javnega 

dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na pod-
lagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska 
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu 
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznam-
ba o grajenem javnem dobru lokalnega pomena.

III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 478-5/2012
Cerknica, dne 19. aprila 2012

Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

DIVAČA

1499. Zaključni račun proračuna Občine Divača 
za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe), 
98. člena Zakona o javnih financah – UPB4 (Uradni list RS, 
št. 11/11) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, 
št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 
13. seji dne 23. 4. 2012 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Divača za leto 2011

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Divača za 

leto 2011.

2. člen
Proračun Občine Divača za leto 2011 je bil realiziran v 

naslednjih zneskih:
Znesek v 

EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74) 5.328.537
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.573.692

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 2.773.065
700 DAVKI NA DOHODEK  
IN DOBIČEK 2.456.218
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 208.794
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  
IN STORITVE 108.013
706 DRUGI DAVKI 40

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 800.627
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 687.235
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 2.050
712 DENARNE KAZNI 4.433
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA  
IN STORITEV 7.525
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 99.384

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722) 115.730
720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 29.751
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722 PRIHODKI OD PRODAJE 
ZEMLJIŠČ  
IN NEMATERIALNEGA 
PREMOŽENJA 85.979

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 19.341
730 PREJETE DONACIJE IZ 
DOMAČIH VIROV 19.341

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.619.774
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 

JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 1.619.774
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 5.678.873
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 1.036.422
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 272.585
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  
ZA SOCIALNO VARNOST 43.514
402 IZDATKI ZA BLAGO IN 
STORITVE 676.265
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 44.057
409 SREDSTVA, IZLOČENA  
V REZERVE 0

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 2.004.173
410 SUBVENCIJE 29.210
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM  
IN GOSPODINJSTVOM 739.157
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZAC. IN USTANOVAM 211.015
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 1.024.791

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 2.369.889
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 2.369.889

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 268.389
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 191.032
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 77.357

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ 
PRIHODKI MINUS SKUPAJ 
ODHODKI) –350.336

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751) 3.267
750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 
751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 3.267

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0
440 DANA POSOJILA
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 
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VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV. – V.) 3.267

VII. SKUPNI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS 
ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN 
DANIH POSOJIL  
(I. + IV.) – (II. + V.) –347.069

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VIII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.200.000

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 1.200.000
5001 Najeti krediti pri poslovnih 
bankah 1.200.000
500101 Najeti krediti pri poslovnih 
bankah – dolgoročni krediti 1.200.000

55 IX. ODPLAČILA DOLGA (550) 747.822
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 747.822

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII. – IX.) 452.178
XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(III. + VI. + X) = (I. + IV. + VIII.)  
– (II. + V. + IX.) 105.109

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2011 

sestavljajo splošni in posebni del.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih 

in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in 
izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih 
terjatev in naložb ter računa financiranja. V posebnem delu je 
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov 
proračuna Občine Divača za leto 2011. Sestavni del zaključne-
ga računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan 
prikaz o njihovi realizaciji v letu 2011.

4. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Divača iz-

kazujejo po zaključnem računu Občine Divača za leto 2011 
naslednje stanje:
1. Stanje na dan 1. 1. 2011 (prenos iz leta 2010) 13.355 EUR
2. Prilivi v letu 2011 0 EUR
3. Odlivi v letu 2011 0 EUR
4. Stanje na dan 31. 12. 2011 13.355 EUR.

Denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2011 
se prenesejo v rezervni sklad Občine Divača za leto 2012.

5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Divača se objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0003/2012-07
Divača, dne 24. aprila 2012

Župan
Občine Divača

Drago Božac l.r.

1500. Odlok o uresničevanju javnega interesa 
na področju kulture v Občini Divača

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 
76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – odl. US), Zakona o uresniče-
vanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, 
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 
4/10, 20/11 in 100/11 – odl. US), Statuta Občine Divača (Ura-

dni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine 
Divača na 13. redni seji dne 23. 4. 2012 sprejel

O D L O K
o uresničevanju javnega interesa na področju 

kulture v Občini Divača

1. člen
Občina Divača s tem Odlokom o uresničevanju javnega 

interesa na področju kulture v Občini Divača (v nadaljevanju: 
Odlok) udejanja skrb za uresničevanje javnega interesa na 
področju kulture v Občini Divača.

2. člen
Javni interes Občine Divača na področju kulture obsega 

naloge lokalnega pomena v vseh segmentih kulture, ki se 
opredelijo v občinskih letnih programih kulture. Letni program 
kulture v Občini Divača na predlog župana sprejme Občinski 
svet Občine Divača.

Namen lokalnega programa kulture je predvsem določiti te-
meljne cilje na področju kulture ter urediti način izvajanja kulturne 
politike in spodbuditi nadaljnji razvoj kulture v lokalni skupnosti.

3. člen
Posamezni izrazi imajo po tem Odloku skladno z 

ZUJIK-om naslednji pomen:
– javni interes na področju kulture je interes za ustvar-

janje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin na državni 
in lokalnih ravneh, ki se uresničuje z zagotavljanjem pogojev 
zanje (v nadaljnjem besedilu: javni interes za kulturo);

– nosilci javnega interesa so pristojni občinski organi, v 
sodelovanju z nosilci javnega interesa v državi. Nosilci javnega 
interesa izvajajo svoje naloge v sodelovanju s civilno družbo;

– kulturna dobrina je kulturni proizvod ali storitev, ki je na-
menjena zadovoljevanju človekovih potreb na področju kulture;

– javna kulturna dobrina je tista kulturna dobrina, ki jo v 
javnem interesu zagotavlja država oziroma lokalna skupnost 
kot javno službo oziroma v obliki podpore posamičnim kultur-
nim projektom;

– javni kulturni program je kulturna dejavnost izvajalcev, 
ki niso javni zavodi, pa jo država oziroma lokalna skupnost 
zagotavlja/financira na primerljiv način kot javne zavode;

– kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajal-
cev (izdaja knjige, obnova kulturnega spomenika, gledališka 
predstava, koncert, štipendija ipd.), ki jo financira država ozi-
roma lokalna skupnost;

– financiranje pomeni, kadar se uporablja samostojno, 
tako financiranje kot sofinanciranje;

– javna kulturna infrastruktura so nepremičnine in opre-
ma, namenjeni kulturi;

– društvo = klub;
– samozaposleni v kulturi so osebe, ki samostojno kot 

poklic opravljajo kulturno dejavnost in so kot taki registrirani v 
posebnem razvidu pri ministrstvu, pristojnem za kulturo.

4. člen
Javni interes lokalna skupnost udejanja predvsem na podla-

gi letnega izvedbenega načrta kulture (Letnega programa kulture), 
javnih razpisov in javnih pozivov za financiranje javnih kulturnih 
programov in kulturnih projektov, aktov o ustanovitvi javnih zavo-
dov, njihovih strateških načrtov in letnih programov dela, javnih 
razpisov za oddajo javne kulturne infrastrukture, upravnih odločb.

Občina Divača uresničuje javni interes na področju kulture 
tako, da:

– zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje vsebin 
na področju kulture, ki so v javnem interesu občine in so za 
občino pomembne,

– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj 
kulturnih dejavnosti,

– načrtuje, posodablja, gradi in vzdržuje infrastrukturo na 
področju kulture v občini.
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5. člen
Občina Divača skrbi za zagotavljanje javnih dobrin in iz-

vajanje kulturne politike preko programov javnih zavodov na 
področju kulture, organizirane ljubiteljske kulture v sodelovanju z 
izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine, kot varuha nepremične kulturne dedi-
ščine, s sofinanciranjem programov in projektov različnih društev 
ter drugih izvajalcev preko javnih razpisov ali javnih pozivov.

6. člen
Poleg zagotavljanja kulturnih dobrin občina uresničuje 

javni interes za kulturo tudi z vzdrževanjem javne kulturne 
infrastrukture v občini.

7. člen
Za uresničevanje javnega interesa na področju kulture 

Občina Divača lahko sprejeme posamične akte, (dokumente) 
za posamezna področja kulturnega ustvarjanja. Z akti ureja 
postopke, način, vsebine, ipd. na posameznem področju kul-
turnega ustvarjanja v občini.

8. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0003/2012-04
Divača, dne 23. aprila 2012

Župan
Občine Divača

Drago Božac l.r.

1501. Odlok o spremembah Odloka o uresničevanju 
javnega interesa na področju športa v Občini 
Divača

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi – 
(ZLS – UPB 2) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, odločba US, 14/10 – odl. US: U-I-267/209-19, 84/10 – 
odl. US: U-I-176/08-10, 27/08, 76/08), Zakona o športu (ZSpo) 
(Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 110/02, 15/03), Pravilnika o 
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011), Nacional-
nega programa športa v Republiki Sloveniji (NPS) (Uradni list 
RS, št. 24/00, 31/00), Statuta Občine Divača (Uradni list RS, 
št. 39/99, 77/06 in 115/07), Odloka o uresničevanju javnega 
interesa na področju športa v Občini Divača (Uradni list RS, 
št. 54/04, 48/11) je Občinski svet Občine Divača na 13. redni 
seji dne 23. 4. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o uresničevanju javnega 

interesa na področju športa v Občini Divača

1. člen
V 5. členu se besedilo, ki je podano pod točko »8. ŠPOR-

TNE PRIREDITVE«, črta.

2. člen
V 6. členu se na koncu besedila doda naslednje besedilo:
»Izvajalci programov športa v Občini Divača, ki so v 

občini v tekočem letu izbrani za izvajalce programov športa in 
na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, pridobijo sofinancer-
ska sredstva iz občinskega proračuna za izvajanje programov 
športa, lahko pridobijo tudi sofinancerska sredstva za izvajanje 
športnih prireditev v tekočem letu, skladno z Merili za izbor in 
sofinanciranje programov športa v Občini Divača.

Obseg finančnih sredstev, ki se v tekočem letu namenijo 
za sofinanciranje športnih prireditev, se določi vsako leto v 
proračunu Občine Divača kot samostojna postavka v okviru 
programov športa.«

3. člen
Besedilu 8.h člena se kot tretji odstavek v členu doda 

naslednje besedilo:
»Komisija lahko, kolikor ugotovi v prijavi na javni razpis 

kršitve pri napačno in neresnično navedenih podatkih, le-to 
izloči iz javnega razpisa in je ne obravnava. Taka prijava se s 
sklepom zavrže.«

4. člen
Besedilo 17. člena se delno črta, tako, da novo besedilo 

glasi:
»S sprejetjem tega Odloka preneha veljati obstoječi sis-

tem zagotavljanja sredstev za izvajanje letnega programa špor-
ta v Občini Divača.«

5. člen
V področje »IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE« se 

doda nov člen, ki se umesti za obstoječim 17. členom in glasi:
»Na javni razpis za pridobitev proračunskih finančnih 

sredstev za organizacijo in izvedbo športnih prireditev se lahko 
prijavijo tudi društva/klubi, ki izpolnjujejo pogoje Odloka o ure-
sničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača 
in bi ustrezali kriterijem javnega razpisa s področja turizma 
(TŠKD, TD, RAZVOJNA DRUŠTVA), in sicer za organizacijo 
športnih prireditev (npr. pohodov), ki niso izvedene v okviru 
redne dejavnosti. To določilo velja v prehodnem obdobju do 
sprejetja pravilnikov, ki bodo uredila to področje.«

Besedilo se oštevilči kot 18. člen, ostali členi se ustrezno 
preštevilčijo.

6. člen
Besedilo 19. člena glasi:
»Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.«

Št. 032-0003/2012-05
Divača, dne 23. aprila 2012

Župan
Občine Divača

Drago Božac l.r

1502. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti 
v Občini Divača

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 65/07 – Odl. 
US, 56/08, 4/10) 100/11 – Odl. US), Odloka o uresničevanju 
javnega interesa na področju kulture v Občini Divača (2012), 
Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 
115/07) je Občinski svet Občine Divača na 13. redni seji dne 
23. 4. 2012 sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju kulturnih dejavnosti  

v Občini Divača

1. člen
Občina Divača s Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih 

dejavnosti v Občini Divača (v nadaljevanju: Pravilnik) udejanja 
skrb za uresničevanje javnega interesa na področju kulture v 
Občini Divača.
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S Pravilnikom se določa pogoje, postopke in merila za 
izbiro in vrednotenje sofinanciranja kulturnih dejavnosti, ki so v 
javnem interesu Občine Divača, za katera se sredstva zagota-
vljajo v občinskem proračunu.

2. člen
Za uresničevanje javnega interesa na področju kulture, 

opredeljenega z Letnim programom kulture, se na osnovi tega 
Pravilnika iz občinskega proračuna lahko zagotavljajo finančna 
sredstva za sofinanciranje naslednjih vsebin:

I. SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LJUBITELJSKIH 
DRUŠTEV, KI V OBČINI DIVAČA DELUJEJO NA PODROČJU 
KULTURE;

II. SOFINANCIRANJE ORGANIZACIJE IN IZVEDBE 
KULTURNIH PRIREDITEV V OBČINI DIVAČA;

III. SOFINANCIRANJE NAKUPA OPREME ZA POTREBE 
DELOVANJA LJUBITELJSKIH DRUŠTEV, KI V OBČINI DIVA-
ČA DELUJEJO NA PODROČJU KULTURE.

I. SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LJUBITELJSKIH 
DRUŠTEV, KI V OBČINI DIVAČA DELUJEJO  

NA PODROČJU KULTURE

3. člen
S tem Pravilnikom se določajo upravičenci/upravičene 

osebe, pogoji, merila in postopek za izbiro in vrednotenje ter 
razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov 
ljubiteljskih kulturnih društev, ki v Občini Divača delujejo na 
področju kulture in sestavljenih ljubiteljskih društev, ki imajo 
v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, ki se 
izvaja redno, preko celega leta v okviru posamezne sekcije, 
skupine (v nadaljevanju: ljubiteljska društva).

4. člen
Iz proračuna Občine Divača se lahko sofinancira pro-

gram ljubiteljskih društev v skladu z Merili za sofinanciranje 
programov ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na 
področju kulture (v nadaljevanju: I. Merila), ki so sestavni del 
tega Pravilnika.

Merila so po posameznih kriterijih izražena v točkah. Vre-
dnost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih 
sredstev in skupnega števila točk.

5. člen
Ljubiteljska društva lahko za sofinanciranje programov 

društev na podlagi vsakoletnega javnega razpisa pridobijo so-
financerska sredstva iz občinskega proračuna, če izpolnjujejo 
v Pravilniku navedene pogoje.

Upravičena oseba za pridobitev finančnih sredstev za 
sofinanciranje programa društva mora izpolnjevati naslednje 
pogoje:

– ima sedež v Občini Divača,
– ima registrirano kulturno društveno dejavnost najmanj 

eno leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki je minil do 
objave javnega razpisa v tekočem letu,

– je izvedla najmanj 3 nastope v preteklem letu (upošteva 
se skupno število nastopov ne glede na to ali so izvedeni na 
območju Občine Divača ali izven Občine Divača),

– ima v tekočem letu izvedenih najmanj 90 vaj na skupino; 
šteje se, da vaja traja 60 min,

– ima v tekočem letu organizirano redno kulturno dejav-
nost kot osnovno dejavnost ali dejavnost v okviru posamezne 
sekcije, skupine,

– ima zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske 
pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju kulture,

– ima urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in 
ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,

– dejavnost opravlja na neprofitni osnovi oziroma če jo 
opravljajo na profitni osnovi, mora imeti registrirano kulturno 

dejavnost, pri čemer se jim sofinancerska sredstva lahko do-
delijo skladno z določili v I. Merilih,

– občini redno letno predloži dokumentacijo o planih in 
realizaciji, skladno z določbami opredeljenimi v pogodbi o so-
financiranju dejavnosti.

Prijavijo se lahko le društva in zveze društev; posamezne 
sekcije ali skupine društva se prijavijo v okviru društva.

6. člen
Ljubiteljska društva, ki izpolnjujejo pogoje po tem Pravil-

niku, imajo pod enakimi pogoji možnost pri izbiri za izvajanje 
občinskega letnega programa kultura.

Ljubiteljska društva, ki vključujejo v društveno dejavnost 
mlade, se pri vrednotenju dodatno nagradi, skladno z določili 
v I. MERILIH.

7. člen
Izvajalcem programov kulture, ki so bili izbrani na javnem 

razpisu, se za izvedbo pogodbeno določenega programa, omo-
goči brezplačna uporaba pokritih in nepokritih objektov, ki so 
last Občine Divača in/ali v upravljanju Osnovne šole Divača, 
Razvojnega centra Divača, krajevnih skupnosti v Občini Divača 
ali drugih prostorov, za katere se Občina Divača in izvajalec 
kulturnega programa posebej dogovorijo, s tem, da imajo pred-
nost pri izbiri terminov uporabe izvajalci kulturnih programov 
otrok in mladine.

II. SOFINANCIRANJE ORGANIZACIJE IN IZVEDBE 
KULTURNIH PRIREDITEV V OBČINI DIVAČA

8. člen
Iz proračuna Občine Divača se lahko sofinancira orga-

nizacija kulturnih prireditev v skladu z Merili za sofinanciranje 
kulturnih prireditev v Občini Divača (v nadaljevanju: Merili), ki 
so sestavni del tega Pravilnika.

Merila so po posameznih kriterijih izražena v točkah. Vre-
dnost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih 
sredstev in skupnega števila točk.

9. člen
Organizatorji kulturnih prireditev, ki so sofinancirane iz 

občinskega proračuna, lahko na podlagi vsakoletnega javnega 
razpisa pridobijo sofinancerska sredstva iz občinskega prora-
čuna, če izpolnjujejo v Pravilniku navedene pogoje.

Upravičena oseba za pridobitev finančnih sredstev za 
sofinanciranje mora izpolnjevati naslednje pogoje:

DRUŠTVA/KLUBI
– ima sedež v Občini Divača in tudi deluje na območju 

Občine Divača,
– ima sedež izven Občine Divača, vendar njihove 

enote-sekcije delujejo tudi v Občini Divača in organizirajo kul-
turno prireditev na območju Občine Divača, pri čemer se njiho-
vo prijavo vrednoti skladno z II. MERILI,

– ima registrirano kulturno društveno dejavnost najmanj 
eno leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki je minil do 
objave javnega razpisa v tekočem letu,

– deluje kot samostojno kulturno društvo ali kot posame-
zna skupina (sekcija) v okviru društva, ki ima poleg KULTUR-
NE registrirano še drugo dejavnost – turistično in/ali razvojno 
dejavnost na področju kulture in/ali turizma najmanj eno leto, 
pri čemer se upošteva čas registracije, ki je minil do objave 
javnega razpisa v tekočem letu,

– deluje pretežno na neprofitni osnovi,
– je organizator kulturne prireditve na območju Občine 

Divača ali v Kosovelovem domu v Sežani,
– kulturna prireditev, ki je predmet prijave na javni razpis, 

mora biti izvedena v tekočem letu, na katerega se javni razpis 
nanaša,

– ima zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske 
pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
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– ima urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in 
ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih.

JAVNI ZAVODI
– javni zavod, katerega ustanovitelj ali soustanovitelj je 

Občina Divača in deluje na območju Občine Divača ali ima z 
Občino Divača pogodbeno razmerje za izvajanje dejavnosti v 
Občini Divača in podružnice oziroma dislocirane enote javnih 
zavodov, ki delujejo na območju Občine Divača,

– ima registrirano kulturno dejavnost in/ali le-ta izhaja že 
iz njegove osnovne dejavnosti,

– je organizator kulturne prireditve na območju Občine 
Divača,

– kulturna prireditev, ki je predmet prijave na javni razpis, 
mora biti izvedena v tekočem letu na katerega se javni razpis 
nanaša,

– ima zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske 
pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju kulture.

10. člen
Do dodelitve sofinancerskih sredstev po tem Pravilniku 

niso upravičena društva, klubi, druge pravne ali fizične osebe, 
s katerimi je Občina Divača posebej sklenila pogodbo za or-
ganizacijo posamezne prireditve (božično-novoletni koncert, 
občinski praznik, kulturni dan, spominski dan …).

Iz naslova javnega razpisa za sofinanciranje prireditev, ki 
se objavi skladno s Pravilnikom, se finančna sredstva iz občin-
skega proračuna za isto prireditev v tekočem letu namenijo le 
enemu organizatorju.

III. SOFINANCIRANJE NAKUPA OPREME ZA POTREBE 
DELOVANJA LJUBITELJSKIH DRUŠTEV, KI V OBČINI 

DIVAČA DELUJEJO NA PODROČJU KULTURE

11. člen
Iz proračuna Občine Divača se lahko sofinancira nakupa 

opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev, ki v Občini 
Divača delujejo na področju kulture (v nadaljevanju: ljubiteljska 
društva). Sofinanciranje se izvaja v skladu z Merili za sofinanci-
ranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev 
na področju kulture (v nadaljevanju: Merili), ki so sestavni del 
tega Pravilnika.

Merila so po posameznih kriterijih izražena v točkah. Vre-
dnost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih 
sredstev in skupnega števila točk.

12. člen
Ljubiteljska društva lahko na podlagi vsakoletnega jav-

nega razpisa iz občinskega proračuna pridobijo sofinancerska 
sredstva za nakup opreme za potrebe delovanja ljubiteljskega 
društva, če izpolnjujejo v Pravilniku navedene pogoje.

Upravičena oseba za pridobitev finančnih sredstev za 
sofinanciranje mora izpolnjevati naslednje pogoje:

– ima sedež v Občini Divača in tudi deluje na območju 
Občine Divača,

– ima registrirano kulturno društveno dejavnost najmanj 
eno leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki je minil do 
objave javnega razpisa v tekočem letu,

– deluje kot samostojno kulturno društvo ali kot posame-
zna skupina (sekcija) v okviru društva, ki ima poleg KULTUR-
NE registrirano še drugo dejavnost – turistično in/ali razvojno 
dejavnost na področju kulture in/ali turizma najmanj eno leto, 
pri čemer se upošteva čas registracije, ki je minil do objave 
javnega razpisa v tekočem letu,

– ima v tekočem letu organizirano redno kulturno dejav-
nost kot osnovno dejavnost ali dejavnost v okviru posamezne 
sekcije, skupine,

– ima zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske 
pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju kulture,

– ima urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in 
ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,

– dejavnost opravlja pretežno na neprofitni osnovi.

Prijavijo se lahko le društva in zveze društev; posamezne 
sekcije ali skupine društva se prijavijo v okviru društva.

IV. SPLOŠNA DOLOČILA

13. člen
Občina Divača v skladu z zakonodajo in Pravilnikom iz-

vede letni Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v 
Občini Divača (v nadaljevanju: Javni razpis).

Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slove-
nije.

Postopek javnega razpisa in dodeljevanje finančnih sred-
stev izvajalcem programov kulture poteka po naslednjem za-
poredju:

– sklep o začetku postopka javnega razpisa,
– imenovanje komisije, ki vodi postopek javnega razpisa,
– priprava in objava javnega razpisa,
– odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje prispelih vlog,
– priprava predloga prejemnikov sredstev in višine sofi-

nanciranja prijavljenih programov na podlagi Meril ter predloži-
tev le-tega županu občine,

– obveščanje izvajalcev programov kulture o izbiri,
– reševanje morebitnih pritožb izvajalcev,
– sklepanje pogodb z izbranim izvajalci,
– spremljanje in nadzor izvajanja pogodb ter izvajanja 

programov kulture,
– priprava morebitnih predlogov ukrepov in sankcij v 

skladu z določili tega Pravilnika in pogodb z izvajalci programov 
kulture,

– izvajanje ostalih nalog po naročilu župana.

14. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, razpi-

sne roke določi na predlog občinske uprave župan.
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– ime oziroma naziv in sedež naročnika javnega razpisa, 

ki dodeljuje sredstva,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem 

razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo 
pogoje, izberejo prejemniki sredstev,

– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet 
javnega razpisa,

– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena 
dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno 
dodeljevanje sredstev,

– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dode-
litev sredstev,

– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma 
datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno za-
poredno odpiranje le-teh,

– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o 
izidu javnega razpisa,

– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvi-
gnejo razpisno dokumentacijo.

Naročnik javnega razpisa lahko v javnem razpisu poleg 
podatkov iz prejšnjega odstavka objavi tudi druge podatke, če 
so potrebni, glede na vrsto predmeta javnega razpisa.

Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in 
sprejetja občinskega proračuna.

15. člen
Postopek javnega razpisa vodi komisija (v nadaljevanju: 

Komisija), ki jo s sklepom imenuje župan.
Komisijo sestavlja predsednik in najmanj dva člana.
Administrativna dela izvaja strokovni delavec občinske 

uprave.
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Predsednik in člani komisije ne smejo biti s prejemniki 
sredstev interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, 
sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do všte-
tega četrtega kolena), v zakonski zvezi ali v svaštvu do vštete-
ga drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala ali 
v izvenzakonski skupnosti kakor tudi ne smejo biti aktivni člani 
društva ali kluba, ki se v tekočem letu prijavlja na javni razpis 
v Občini Divača. V primeru, da se med postopkom izvajanja 
javnega razpisa ugotovi, da je kateri izmed članov komisije 
aktiven član katerega izmed prijaviteljev na javnem razpisu, 
župan imenuje v komisijo novega nadomestnega člana.

Drugi elementi interesne povezanosti se presojajo v skla-
du s Kodeksom ravnanja javnih uslužbencev.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka interesna po-
vezanost ne more biti izločitveni razlog v primeru, če Komisije 
ni možno sestaviti drugače zaradi omejenega števila strokov-
njakov na določenem področju.

16. člen
Predlog razpisne dokumentacije pripravi občinska uprava, 

potrdi jo župan.
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni 

podatki, ki bodo omogočili prejemniku izdelati popolno vlogo za 
dodelitev sredstev.

V razpisni dokumentaciji je potrebno navesti vse pogoje, 
ki jih mora prejemnik izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dode-
litev sredstev oziroma, ki jih mora izpolnjevati vloga, da se šteje 
kot formalno popolna.

17. člen
Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena do roka, 

ki je določen v objavi javnega razpisa. Rok za predložitev vlog 
mora biti dovolj dolg, da lahko vlagatelj pripravi kakovostno 
vlogo v skladu z zahtevanimi pogoji v razpisni dokumentaciji in 
ne sme biti krajši od 30 dni.

18. člen
Predložena vloga mora biti v zaprtem ovitku, ovitek pa 

mora biti označen z napisom »ne odpiraj – javni razpis« in 
navedba javnega razpisa, na katerega se nanaša.

19. člen
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi Komi-

sija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu ali v 
predvidenih rokih, če gre za zaporedno odpiranje vlog.

Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene 
in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem 
redu, v katerem so bile predložene. Prepozno prispele vloge 
se ne obravnavajo in se zavržejo.

20. člen
O odpiranju vlog mora Komisija voditi zapisnik, ki vsebuje 

predvsem:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena oziroma naziv vlagateljev vlog (potencialnih pre-

jemnikov sredstev),
– ugotovitve o popolnosti vlog,
– navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vlo-

ge.
Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na 

to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna 
popolnost).

21. člen
Komisija pisno pozove tiste vlagatelje vlog, katerih vloge 

niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme 
biti daljši od 15 dni.

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega od-
stavka ne dopolni, se ne obravnavajo in se zavržejo.

22. člen
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih 

oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v jav-
nem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija mora o 
opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem 
ocenjevanju voditi zapisnik.

Komisija lahko, kolikor ugotovi v prijavi na javni razpis 
kršitve pri napačno in neresnično navedenih podatkih, le-to 
izloči iz javnega razpisa in je ne obravnava. Taka prijava se s 
sklepom zavrže.

Komisija v postopku obravnave vloge samostojno presoja 
in odloča o posamezni vlogi, pri čemer lahko upošteva specifike 
posamezne vloge.

Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemni-
kov sredstev in višine sofinanciranja prijavljenih programov.

23. člen
Komisija dokončni predlog predloži direktorju občinske 

uprave ali osebi, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odlo-
čitve o dodelitvi sredstev.

Na podlagi predloga direktor občinske uprave izda posa-
meznim prijaviteljem sklep o izboru izvajalca programa kulture, 
višini točk in višini sredstev, ki jih je prejel posamezni izvajalec.

Občinska uprava posreduje izbranim izvajalcem sklep.

24. člen
Zoper sklep, ki ga prejmejo izvajalci, je možna pritožba 

v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena pritožba ne zadrži 
podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.

O pritožbi odloči župan.
Zoper županovo odločbo ni pritožbe, možno je sprožiti 

upravni spor.

25. člen
Izbor in višino sofinanciranja programov potrdi župan, ki 

tudi sklene letno pogodbo z izvajalci.

26. člen
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv in naslov sofinancerja in prejemnika sredstev,
– namen, za katerega so sredstva dodeljena,
– višina dodeljenih sredstev,
– rok porabe sredstev,
– način in okvirni rok izplačila sredstev,
– trajanje pogodbe,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– rok predložitve poročil o poteku programa, opravljenih 

nalogah, in porabi sredstev z dokazili,
– druge medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih 

strank ter ostala določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja 
predmeta pogodbe.

V primeru, da se ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje oziro-
ma ni izpolnil pogodbenih določil, mu občina lahko zadrži izpla-
čilo še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že 
dodeljenih sredstev, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.

Dodeljena sredstva so strogo namenska in jih sme iz-
vajalec uporabljati izključno za namen, določen s pogodbo. 
Če izvajalec sredstev ne porabi namensko, občina lahko preki-
ne pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sred-
stev.

V primeru, da komisija ugotovi, da izvajalec ni upravičen 
do števila točk, ki mu jih je v sklepu na podlagi meril odmerila 
komisija, se mu število točk zniža sorazmerno z doseženim 
obsegom dejavnosti.

27. člen
Sredstva za sofinanciranje kulturnih dejavnosti se zagota-

vljajo v proračunu Občine Divača. Obseg sredstev je določen z 
odlokom o proračunu za posamezno leto.
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28. člen
Sestavni del tega Pravilnika so:
– I. MERILA – Merila za sofinanciranje programov ljubi-

teljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture,
– II. MERILA – Merila za sofinanciranje organizacije in 

izvedbe kulturnih prireditev v Občini Divača.

29. člen
S sprejetjem tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o 

sofinanciranju programov kulturnih društev na območju Obči-
ne Divača (Uradni list RS, št. 54/04, 109/04, 116/07 in 24/09), 
Pravilnik o spodbujanju in sofinanciranju večjih prireditev na 
območju Občine Divača (Uradni list RS, št. 18/08, 24/09), Pra-
vilnik o sofinanciranju kulturnih projektov na področju ljubitelj-
ske kulture za društva, ki delujejo na območju Občine Divača 
(Uradni list RS, št. 37/08).

30. člen
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0003-2012/06
Divača, dne 23. aprila 2012

Župan
Občine Divača

Drago Božac l.r.

 
Priloga
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I. MERILA 
 

MERILA 
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LJUBITELJSKIH  DRUŠTEV, KI V OBČINI 

DIVAČA DELUJEJO  NA PODROČJU KULTURE 
 
 
 

SPLOŠNA DOLOČILA 
 
Upravičena oseba je ljubiteljsko kulturno društvo / klub, ki v občini Divača delujejo na področju kulture  
ali je sestavljeno ljubiteljsko društvo, ki ima v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,  ki se izvaja 
redno, preko celega leta v okviru posamezne sekcije, skupine. 
  
 
Pogoj za prijavo na javni razpis:  
 

 Upravičena oseba izpolnjuje pogoje za prijavo, navedene v Pravilniku o sofinanciranju kulturnih 
dejavnosti v občini Divača; 

 Upravičena oseba  je izvedla najmanj  3 nastope v preteklem letu (upošteva se skupno število nastopov 
ne glede na to ali so izvedeni na območju občine Divača ali izven občine Divača) in deluje najmanj 1 leto 
– pri čemer se šteje čas delovanja od ustanovitve društva do  dneva prijave na javni razpis.  

 
 
Pri društvih, kjer se izvaja dejavnost v več različnih skupinah (sekcijah), se za eno skupino (sekcijo) upošteva, da 
je to funkcionalna zaokrožena celota, ki samostojno deluje in samostojno izvaja vaje pod umetniškim vodstvom in 
jih istočasno ne združuje z drugimi skupinami; lahko pa izvaja skupne nastope.  V primeru izvedbe skupnih vaj, 
se upošteva vaja za eno skupino.  
Društva,  v okviru katerih deluje več sekcij oz. podskupin, na javnem razpisu sodelujejo z eno prijavo. 
 
Število priznanih vaj je najmanj  90 v  tekočem letu na skupino; šteje se, da vaja traja 60 min.  
 
Vsak element v prijavi  je pri posamezni upravičeni osebi (prijavitelju na javni razpis) pri  vrednotenju lahko le 
enkrat upoštevan.  
 
Šteje se, da je sofinanciranje = financiranje.  
Šteje se, da je društvo = klub.  
 
 

MERILO ŠTEVILO TOČK DOKAZILO 

 
1. NASTOPI  
(v tekočem letu) 
 

  

Število nastopov društva  NA OBMOČJU OBČINE  
DIVAČA 

 navedba nastopov 

 do  3 200   
 več kot  3 400   

   
Število nastopov  društva IZVEN OBMOČJA OBČINE 
DIVAČA 

 navedba nastopov 

 do  3 100   
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 od  4  do 10  200   
 več  kot  10 300   

   
Sodelovanje na prireditvi, ki jo organizira Občina Divača  
 
Upravičeni osebi  se dodelijo točke ZA VSAKO UDELEŽBO 

30  
 

navedba nastopov 

   
 
2. DRUŠTVO, KI  SE VSEH NASTOPOV UDELEŽUJE Z 

MNOŽIČNO PRISOTNOSTJO ČLANOV, KER BREZ  
VEČINE  ČLANOV NE MORE IZVAJATI KULTURNEGA 
PROGRAMA  

 
Društvu se dodelijo točke ZA TEKOČE LETO  
 

 
100  

 

 
izjava 

   
 
3. PREJETE NAGRADE NA SREČANJIH, KI SO 

TEKMOVALNEGA ZNAČAJA   
(za preteklo leto)  

 
Za vsako tekmovanje se upoštevajo  nagrade, ki jih prejme 
upravičena oseba  ne glede na to ali jih prejme društvo kot 
celota ali posameznik, če jih prejme kot član društva.  
 

  
 

3. 1  Dosežena nagrada  na medobčinskem,  območnem,  
REGIJSKEM nivoju za doseženo 1., 2., ali 3. mesto oz. 
zlato, srebrno ali  bronasto priznanje oz. ustrezno 
primerljivo nagrado 
 

40  dokazilo o prejeti 
nagradi, iz katerega 
mora biti razvidno 

doseženo mesto/nivo 
prejete nagrade in 

podatki o tekmovanju 
3. 2  Dosežena nagrada  DRŽAVNEM nivoju 
za doseženo za doseženo 1., 2., ali 3. mesto oz. zlato, 
srebrno ali  bronasto priznanje oz. ustrezno primerljivo 
nagrado 
 

60  dokazilo o prejeti 
nagradi, iz katerega 
mora biti razvidno 

doseženo mesto/nivo 
prejete nagrade in 

podatki o tekmovanju 
3. 3  Dosežena nagrada  MEDNARODNEM nivoju  
za doseženo za doseženo 1., 2., ali 3. mesto oz. zlato, 
srebrno ali  bronasto priznanje oz. ustrezno primerljivo 
nagrado 
 

80  dokazilo o prejeti 
nagradi, iz katerega 
mora biti razvidno 

doseženo mesto/nivo 
prejete nagrade in 

podatki o tekmovanju 
   
 
4.  UMETNIŠKO VODSTVO   

(za tekoče leto)  
 
Društvu se dodelijo točke  NA LETO 
Pogoj: skupine izvajajo vaje ločeno po skupinah 

 
 

 

   
4. 1 Društvo z eno ali dvema skupinama 
 

400 seznam aktivnih članov 
po posameznih 

skupinah 



Uradni list Republike Slovenije Št. 34 / 11. 5. 2012 / Stran 3395                                                                                               
 

4. 2 Društvo s tremi skupinami 
 

600  seznam aktivnih članov 
po posameznih 

skupinah 
4. 3 Društvo s štirimi ali več  skupinami 
 

800  seznam aktivnih članov 
po posameznih 

skupinah 
   
 
5.  PROMOCIJA 

 (za tekoče leto)  
 
Društvu se dodelijo točke NA LETO 
 

  

5.1 Sprotno promoviranje društva na svoji  spletni 
strani   – ažurna objava dogodkov 

50 točk 
 
 

dokazila o objavah na 
spletni strani 

5.2  Zapis izvedenega dogodka društva: 
        upošteva se CD, DVD (za promocijske namene 
        društva) ali 3 objave o dogodkih društva  v   
        medijih)   

 
Ne upoštevajo se zapisi na CD, DVD, za katere upravičena oseba 
posebej prejme proračunska finančna sredstva iz posebne 
postavke ali iz postavke nakupa opreme ali investicij. 

50 točk 
 
 

predložitev CD, DVD 
oz. dokazila o objavah v 

medijih 

   
 
6. PROGRAMSKI STROŠKI  
(za tekoče leto)  
 
Programski stroški so vezani na izvedbo programa. Pri vrednotenju 
se upošteva št. aktivnih članov. 
 
Društvu  se dodelijo točke NA LETO 
Društvu se dodelijo točke ZA POSAMEZNEGA ČLANA 
 

   
 

ŠTEVILO aktivnih  članov društva v tekočem letu   
(na člana) 
Upošteva se število članov na dan prijave na javni razpis 
 

15  
(na člana) 

seznam aktivnih članov 

   
 
7. DELO Z MLADIMI ČLANI  
 
Društvu se dodelijo točke NA LETO 
 

  
 

Vključitev članov v starosti od 3 do 18 let  – min. 5 mladih 
 
(Društvu se dodelijo točke, če vključuje v tekočem letu min. 5 
aktivnih mladih  članov  navedene starosti    ne glede na 
max. št. mladih ) 
 

100  
(na leto) 

seznam aktivnih članov 
z navedbo rojstnih 

podatkov 

   
 
8. IZOBRAŽEVANJE 

(za preteklo leto) 
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8. 1 Enodnevno izobraževanje 
 

50  dokazilo o udeležbi 

8. 2 Dvodnevno ali večdnevno izobraževanje 
 

100  dokazilo o udeležbi 

   
 
9. DELOVANJE DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU 
    (potrditev pristojnega ministrstva) 
 

  

Društva, ki delujejo v javnem interesu 300  dokument o priznanju 
javnega interesa 

   
 
10. KRITJE STROŠKOV UPORABE PROSTORA 

(za preteklo leto) 
 
Upošteva se pri društvih, ki same pokrivajo stroške uporabe 
prostora oz. jih ne pokriva Občina direktno iz proračuna.  

  

Najem dvorane  300 dokument, iz katerega 
je razvidna višina 
plačila stroškov za 
uporabo prostorov 

(pogodba, računi,…)  
   
 
11. IZVAJANJE KULTURNIH PROJEKTOV V TUJINI  
 
Društvu se dodelijo točke NA LETO 
 
(Upošteva se izvedba DVODNEVNIH ALI 
VEČDNEVNIH PROJEKTOV) 

 
Upravičena oseba lahko v tekočem letu prijavi  en (1)  
projekt  
 
 

 

 
Predvidi se 

posebna postavka 
v proračunu. 

Obseg sredstev se 
določi vsako leto 
posebej, odvisno 
od  razpoložljivih 

proračunskih 
možnosti. 

 
Ta kriterij se 
upošteva le v 

primeru, ko so v 
proračunu občine 

za tekoče leto 
zagotovljena 

namenska sredstva 
za to postavko. 

 

 
Upravičeni stroški: 

prevoz in/ali nastanitev; 
dokazilo z računi 

prevozni stroški 250 računi 
nastanitev 250 računi 
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GODBENIŠKA DEJAVNOST V OBČINI DIVAČA 

 
Obseg finančnih sredstev,  ki so namenjena sofinanciranju izvajanja godbeniške dejavnosti,  se določi vsako leto 
posebej, odvisno od  razpoložljivih proračunskih možnosti.  
Obseg sredstev določi župan. 
 
 
 DOKAZILO 

 
Izvedba letnega programa dela 
 

Poročilo o delu, 
 dokazila o nakupu opreme,  

računi,.. 
 

 
 
 
 
 

LJUBITELJSKA KULTURNA DRUŠTVA, KI DELUJEJEO V OBČINI DIVAČA 
PRETEŽNO NA PROFITNI OSNOVI 

 
 

MERILO ŠTEVILO TOČK DOKAZILO 
 

Ljubiteljska kulturna društva, ki delujejo pretežno na 
profitni osnovi  
 
Društvu se dodelijo točke NA LETO 
 

300  
 

program dela 
 poročilo o delu 

 
 
 
 
 

 
SOFINANCIRANJE NAKUPA OPREME ZA POTREBE DELOVANJA LJUBITELJSKIH 

DRUŠTEV,  KI  V OBČINI DIVAČA DELUJEJO NA PODROČJU KULTURE  
 sredstva se dodelijo za preteklo leto 

 
 
Obseg finančnih sredstev, ki so namenjena sofinanciranju nakupa opreme in/ali popravilu opreme za potrebe 
društvene dejavnosti, se določi vsako leto posebej, odvisno od  razpoložljivih proračunskih možnosti.  
 
Ta kriterij se upošteva le v primeru, ko so v proračunu občine za tekoče leto zagotovljena namenska sredstva za 
to postavko. 
Predvidi se posebna postavka v proračunu. Obseg sredstev se določi vsako leto posebej, odvisno od  
razpoložljivih proračunskih možnosti. 
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MERILO VREDNOTENJE DOKAZILO 

 
Nakup opreme ali popravilo opreme za potrebe društvene 
dejavnosti   v tekočem letu. 
 
Društvu se dodelijo točke NA LETO 
 

Nakup opreme v 
vrednosti do 

100,00 EUR (eden 
ali več računov v 

znesku do 100, 00 
EUR)  se krije v 

celoti, 
višji zneski pa 
proporcionalno 

glede na prejete 
račune po izračunu 

koeficienta – 
razmerje med 

proračunsko vsoto 
na postavki in 
vsoto računov 

dokazila o  izvedenem 
nakupu, popravilih 

(računi) 
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II. MERILA 
 

MERILA ZA SOFINANCIRANJE ORGANIZACIJE IN IZVEDBE KULTURNIH 
PRIREDITEV V OBČINI DIVAČA 

 
 
 

Upravičena oseba je  DRUŠTVO / KLUB S SEDEŽEM V OBČINI DIVAČA 
 

 
 
SPLOŠNA DOLOČILA 
 
Upravičena oseba,  pogoji za prijavo na javni razpis:  
 
Upravičena oseba, ki lahko pridobi proračunska finančna sredstva za organizacijo prireditve, je 
organizator prireditve; upravičena oseba lahko tudi sodeluje/nastopa na prireditvi, kar pa ni pogoj za 
prijavo.  
 

 Upravičena oseba je ljubiteljsko društvo / klub s sedežem v občini Divača in 
 izpolnjuje pogoje za prijavo, navedene v Pravilniku o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini 

Divača; 
 
Upravičena oseba lahko v tekočem letu prijavi na javni razpis največ ENO (1) prireditev. 
 
Šteje se, da je sofinanciranje = financiranje.  
Šteje se, da je društvo = klub.  
 
 
Obrazložitev meril 
 
OBLIKE KULTURNIH PRIREDITEV (priprava programa) 
 

1. OBLIKA 
1. ENOVITA  KULTURNA PRIREDITEV 
Je enovit kulturni dogodek  v trajanju enega (1) dne (npr. literarni večer, gledališka predstava, plesni večer, 
baletni večer, glasbeni koncert, likovna razstava, fotografska razstava,..), izveden na eni ali na več 
različnih lokacijah v enem kraju v občini Divača.   
Za prireditve enake namembnosti (isti organizator),  ki se ponavljajo na različnih lokacijah v občini Divača, 
se upošteva ena prireditev. 
 
 
2. OBLIKA 
2. SESTAVLJENA  KULTURNA PRIREDITEV 
 
a)    kulturna prireditev je sestavljena iz več  dogodkov,  izvedenih v enem kraju  v občini Divača, v trajanju   
       več dni,  vendar največ v razponu 1 tedna oziroma 7 dni zapored. 
 
b) kulturna prireditev je sestavljena iz sklopa treh ali več samostojnih dogodkov, izvedenih v enem ali v 

različnih krajih (vas, zaselek,..) v občini Divača. Posamezni dogodki znotraj kulturne prireditve se 
odvijajo vsaj enkrat  tedensko, vendar v razponu 1 meseca oziroma 30 dni zapored. 
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PROGRAMSKI STROŠKI  
Stroški,  ki so direktno vezani na izvedbo programa prireditve (priprava progama je izključena) 
Upravičeni osebi  se dodelijo točke  po posameznih merilih,  pri čemer mora  v končnem poročilu  priložiti 
ustrezna dokazila o realizaciji stroška najmanj  v višini, ki mu je bila pri prijavi na razpis pri posameznem 
merilu ovrednotena glede na št. točk in vrednost točke. 
V primeru, da predložena dokazila ne dosegajo zgoraj navedenega obsega sredstev, se upravičeni osebi 
glede na predložena dokazila obseg sredstev ustrezno zniža.   
 
 

UPRAVIČENI STROŠKI 
Upravičeni stroški so navedeni pri vsakem merilu posebej. So sestavni elementi finančne konstrukcije 
posamezne prireditve.  
 
 

MERILO ŠTEVILO TOČK 
 

DOKAZILO 

 
1. TRADICIJA KULTURNE PRIREDITVE 
 

  

1. 1 Kulturna prireditev se vzpostavlja na novo – PRVIČ 
v tekočem letu 
 

50  pisna izjava 

1. 2  Kulturna prireditev se izvaja  zaporedoma  od  2 do 
5 let 
 

100  pisna izjava 

1. 3 Kulturna prireditev se izvaja  zaporedoma  NAD 5 let 
 

150  pisna izjava 

   
 
2. OBLIKA (način izvedbe) KULTURNE 
PRIREDITVE 
 
Upravičeni osebi se dodelijo točke enkratno ZA PRIREDITEV 
oz. za SKLOP PRIREDITEV 

  

 
2. 1 Enovita kulturna prireditev (dogodek)   
 

 
100  

 

   
program prireditev 

 in predstavitev 
dogodkov 

 
2. 2   
a) Sestavljena kulturna prireditev   

 
200 

 
program prireditev 

 in predstavitev 
dogodkov 

 
2. 3   
b)  Sestavljena kulturna prireditev   

 
400 

 
program prireditev 

 in predstavitev 
dogodkov 

   
 
3. PROGRAMSKI STROŠKI 
 

  

 
1. ENOVITA KULTURNA PRIREDITEV (DOGODEK) 
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UPRAVIČENI STROŠKI    
 
3.1.1  HONORARJI,  POTNI  STROŠKI, STROŠKI  
          BIVANJA GOSTUJOČIH  NASTOPAJOČIH       
          (ne upoštevajo se nastopajoči iz občine Divača  
          posamezniki in /ali člani  društva) 
 

 
60 

 
računi ali druga 

dokazila o plačilu 

 
3.1.2  TEHNIČNA OPREMA KULTURNA PRIREDITVE 
          (osvetlitev, ozvočenje,  oder) 
 

 
60 

 
računi ali druga 

dokazila o plačilu 

 
3.1.3  STROŠKI POGOSTITVE  NASTOPAJOČIH   

 
80 

 
računi ali druga 

dokazila o plačilu 
   
 
2.  a) SESTAVLJENA PRIREDITEV  
 

 
 

 

UPRAVIČENI STROŠKI     
 
3.2.1 a HONORARJI,  POTNI  STROŠKI, STROŠKI  
           BIVANJA GOSTUJOČIH  NASTOPAJOČIH       
           (ne upoštevajo se nastopajoči iz občine Divača  
           posamezniki in /ali člani  društva) 
 

 
60 

 
računi ali druga 

dokazila o plačilu 

 
3.2.2 a TEHNIČNA OPREMA KULTURNE PRIREDITVE 
            (osvetlitev, ozvočenje,  oder) 
 

 
60

 
računi ali druga 

dokazila o plačilu 

 
3.2.3 a STROŠKI POGOSTITVE  NASTOPAJOČIH   

 
80

 
računi ali druga 

dokazila o plačilu 
  

 
2.  b) SESTAVLJENA PRIREDITEV  
 

 
 

 

UPRAVIČENI STROŠKI    
 
3.2.1 b  HONORARJI,  POTNI  STROŠKI, STROŠKI  
            BIVANJA GOSTUJOČIH  NASTOPAJOČIH       
            (ne upoštevajo se nastopajoči iz občine Divača  
            posamezniki in /ali člani  društva) 
 

 
100 

 
računi ali druga 

dokazila o plačilu 

 
3.2.2 b TEHNIČNA OPREMA PRIREDITVE 
           (osvetlitev, ozvočenje,  oder) 
 

 
100

 
računi ali druga 

dokazila o plačilu 

 
3.2.3 b STROŠKI POGOSTITVE  NASTOPAJOČIH   

 
200

 
računi ali druga 

dokazila o plačilu 
   
 
4. STROŠKI NAJEMA DVORANE V  
    KOSOVELOVEM DOMU SEŽANA  

 
200 

 

 
računi 
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Upravičeni osebi se dodelijo točke enkratno – letno  ZA 
PRIREDITEV  
 

 

 
5. STROŠKI PROMOCIJSKEGA MATERIALA ZA 
    PRIREDITEV 
    (vabila, plakati, programski listi, objave v medijih,  ipd.) 

 

 
200 

 
računi ali druga 

dokazila o plačilu 

 
6. PROFESIONALNA REDARSKA EKIPA   

 
200

 
računi ali druga 

dokazila o plačilu
   
 
7.  PROFESIONALNA MEDICINSKA EKIPA 
 

 
200

 
računi ali druga 

dokazila o plačilu
   
  
8. LASTNO DELO      
 

  

 
8. 1  Enovita kulturna prireditev (dogodek)   
 

 
100 

 
izjava in opis del

 
8. 2  
a) Sestavljena kulturna prireditev   
 

 
200 

 
izjava in opis del

 
8. 3   
b)  Sestavljena prireditev   
 
 

 
400 

 
izjava in opis del
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Upravičena oseba je  DRUŠTVO / KLUB S SEDEŽEM IZVEN OBČINE DIVAČA 
 

 
 
SPLOŠNA DOLOČILA 
 
 
Upravičena oseba,  pogoji za prijavo na javni razpis:  
 
Upravičena oseba, ki lahko pridobi proračunska finančna sredstva za organizacijo prireditve, je 
organizator prireditve; upravičena oseba lahko tudi sodeluje/nastopa na prireditvi, kar pa ni pogoj za 
prijavo.  
 

 Upravičena oseba je ljubiteljsko društvo/klub, s sedežem izven občine Divača in  
 izpolnjuje pogoje za prijavo, določene v Pravilniku o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini 

Divača.  
 
Upravičenim osebam, ki imajo sedež izven občine Divača, vendar njihove enote (sekcije, skupine)  delujejo tudi v 
občini Divača, in organizirajo kulturno prireditev  na območju občine Divača,  se pri vrednotenju prijave priznavajo 
programski stroški, skladno z merili za posamezno obliko prireditve (razvid v spodnji tabeli).  
Finančna sredstva se jim izplačajo  za eno prireditev – v obsegu določenih  točk in skladno z  višino točke v 
tekočem letu.  Upravičene osebe predložijo program prireditve in poročilo o realizaciji s prilogo (računi ali druga 
dokazila o plačilu) 
 
 
Upravičena oseba lahko v tekočem letu prijavi na javni razpis največ ENO (1) prireditev. 
 
Šteje se, da je sofinanciranje = financiranje.  
Šteje se, da je društvo = klub.  
 
 
Obrazložitev meril 
 
OBLIKE KULTURNIH PRIREDITEV (priprava programa) 
 

1. OBLIKA 
1. ENOVITA  KULTURNA PRIREDITEV 
Je enovit kulturni dogodek  v trajanju enega (1) dne (npr. literarni večer, gledališka predstava, plesni večer, 
baletni večer, glasbeni koncert, likovna razstava, fotografska razstava,..), izveden  na eni ali na več 
različnih lokacijah v enem kraju v občini Divača.   
Za prireditve enake namembnosti (isti organizator),  ki se ponavljajo na različnih lokacijah v občini Divača, 
se upošteva ena prireditev. 
 
2. OBLIKA 
2. SESTAVLJENA  KULTURNA PRIREDITEV 
 
a)    kulturna prireditev je sestavljena iz več  dogodkov,  izvedenih v  enem kraju  v občini Divača, v 

trajanju več dni,  vendar največ v razponu 1 tedna oziroma 7 dni zapored. 
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b) kulturna prireditev je sestavljena iz sklopa treh ali več samostojnih dogodkov, izvedenih v enem ali v  
različnih krajih (vas, zaselek,..) v občini Divača.  
Posamezni dogodki znotraj kulturne prireditve se odvijajo vsaj enkrat  tedensko, vendar v razponu  
1 meseca oziroma 30 dni zapored. 

 
 
PROGRAMSKI STROŠKI  

Stroški,  ki so direktno vezani na izvedbo programa prireditve (priprava progama je izključena) 
Upravičeni osebi  se dodelijo točke  glede na obliko prireditve,  pri čemer mora  v končnem poročilu  
priložiti ustrezna dokazila o realizaciji stroška najmanj  v višini, ki mu je bila pri prijavi na razpis pri 
ovrednotena glede na št. točk in vrednost točke. 
V primeru, da predložena dokazila ne dosegajo zgoraj navedenega obsega sredstev, se upravičeni osebi 
glede na predložena dokazila obseg sredstev ustrezno zniža.   
 
 

UPRAVIČENI STROŠKI 
Upravičeni stroški so programski stroški . So sestavni elementi finančne konstrukcije posamezne 
prireditve.  
 
 

MERILO ŠTEVILO TOČK 
 

DOKAZILO 

 
PROGRAMSKI STROŠKI 
 

  

 
1. ENOVITA KULTURNA PRIREDITEV (DOGODEK) 
 

 
150 

 
 

UPRAVIČENI STROŠKI    
 
1.1  HONORARJI,  POTNI  STROŠKI, STROŠKI  
       BIVANJA GOSTUJOČIH  NASTOPAJOČIH       
       (ne upoštevajo se nastopajoči iz občine Divača  
       posamezniki in /ali člani  društva) 
 

  
računi ali druga 

dokazila o plačilu 

 
1.2  TEHNIČNA OPREMA KULTURNA PRIREDITVE 
          (osvetlitev, ozvočenje,  oder) 
 

  
računi ali druga 

dokazila o plačilu 

 
1.3  STROŠKI POGOSTITVE  NASTOPAJOČIH   

 
 

 
računi ali druga 

dokazila o plačilu 
   
 
2.  a) SESTAVLJENA PRIREDITEV  
 

 
200 

 

UPRAVIČENI STROŠKI     
 
2.1 a HONORARJI,  POTNI  STROŠKI, STROŠKI  
         BIVANJA GOSTUJOČIH  NASTOPAJOČIH       
         (ne upoštevajo se nastopajoči iz občine Divača  
         posamezniki in /ali člani  društva) 
 

  
računi ali druga 

dokazila o plačilu 

   



Uradni list Republike Slovenije Št. 34 / 11. 5. 2012 / Stran 3405                                                                                               

















2.2 a  TEHNIČNA OPREMA KULTURNE PRIREDITVE 
          (osvetlitev, ozvočenje,  oder) 
 

računi ali druga 
dokazila o plačilu 

 
2.3 a  STROŠKI POGOSTITVE  NASTOPAJOČIH   

  
računi ali druga 

dokazila o plačilu 
  

 
2.  b) SESTAVLJENA PRIREDITEV  
 

 
250 

 

UPRAVIČENI STROŠKI    
 
2.1 b HONORARJI,  POTNI  STROŠKI, STROŠKI  
          BIVANJA GOSTUJOČIH  NASTOPAJOČIH       
          (ne upoštevajo se nastopajoči iz občine Divača  
          posamezniki in /ali člani  društva) 
 

  
računi ali druga 

dokazila o plačilu 

 
2.2 b  TEHNIČNA OPREMA PRIREDITVE 
          (osvetlitev, ozvočenje,  oder) 
 

  
računi ali druga 

dokazila o plačilu 

 
2.3 b STROŠKI POGOSTITVE  NASTOPAJOČIH   

 


 
računi ali druga 

dokazila o plačilu 
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Upravičena oseba je JAVNI ZAVOD 
 

 
SPLOŠNA DOLOČILA 
 
Upravičena oseba, pogoji za prijavo na javni razpis:  
 
Upravičena oseba, ki lahko pridobi proračunska finančna sredstva za organizacijo prireditve, je 
organizator prireditve; upravičena oseba lahko tudi sodeluje/nastopa na prireditvi, kar pa ni pogoj za 
prijavo. 
 

 Upravičena oseba je JAVNI ZAVOD, ki  
 izpolnjuje pogoje, določene v Pravilniku o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Divača. 

 

Upravičena oseba lahko v tekočem letu prijavi na javni razpis največ ENO (1) prireditev. 
Šteje se, da je sofinanciranje = financiranje.  
 
Vrednotenje: 
 
Vrednotenje vlog se izvede skladno z Merili za sofinanciranje kulturnih prireditev v občini Divača, vendar 
se pri vsakem merilu, (v primerjavi z merili za vrednotenje vlog društev/klubov) prizna 80% doseženih 
točk. 
  
 
OBRAZLOŽITEV MERIL 
 
OBLIKE KULTURNIH PRIREDITEV (priprava programa) 
 

1. OBLIKA 
 
1. ENOVITA  KULTURNA PRIREDITEV 
Je enovit kulturni dogodek  v trajanju enega (1) dne (npr. literarni večer, gledališka predstava, plesni večer, 
baletni večer, glasbeni koncert, likovna razstava, fotografska razstava,..), izveden  na eni ali na več 
različnih lokacijah v enem kraju v občini Divača.   
Za prireditve enake namembnosti (isti organizator),  ki se ponavljajo na različnih lokacijah v občini Divača, 
se upošteva ena prireditev. 
 
2. OBLIKA 
 
2. SESTAVLJENA  KULTURNA PRIREDITEV 
 
a)  kulturna prireditev je sestavljena iz več  dogodkov,  izvedenih v enem kraju  v občini Divača  v občini  
     Divača, v trajanju več dni,  največ v razponu 1 meseca oziroma 30 dni  zapored. 
 
b) kulturna prireditev je sestavljena iz sklopa treh ali  več samostojnih dogodkov, izvedenih  v enem ali v  
       različnih krajih (vas, zaselek,..) v občini Divača.  
       Posamezni dogodki znotraj kulturne prireditve se odvijajo v ponavljajočih časovnih terminih v razponu    
       tekočega leta.  
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Za prireditve enake namembnosti (isti organizator),  ki se ponavljajo na različnih lokacijah v občini Divača 
in v različnih terminih v okviru tekočega leta, se upošteva ena prireditev. 
 
 

PROGRAMSKI STROŠKI ( priprava progama je izključena) 
Stroški,  ki so direktno vezani na izvedbo programa prireditve. 
Upravičeni osebi  se dodelijo točke  po posameznih merilih,  pri čemer mora  v končnem poročilu  priložiti 
ustrezna dokazila o realizaciji stroška  najmanj  v višini, ki mu je bila pri prijavi na razpis pri posameznem 
merilu ovrednotena glede na št. točk in vrednost točke. 
V primeru, da predložena dokazila ne dosegajo zgoraj navedenega obsega sredstev, se upravičeni osebi 
obseg sredstev ustrezno zniža.   
 
 

UPRAVIČENI STROŠKI 
Upravičeni stroški so navedeni pri vsakem merilu posebej. So sestavni elementi finančne konstrukcije 
posamezne prireditve.  
 
 
 

MERILO ŠTEVILO TOČK 
 

DOKAZILO 

 
1. TRADICIJA KULTURNE PRIREDITVE   
 

  

1. 1 Prireditev se vzpostavlja na novo – PRVIČ v  
       tekočem letu 
 

50  pisna izjava 

1. 2 Prireditev se izvaja  zaporedoma  od  2 do 5 let 
 

100  pisna izjava 

1. 3 Prireditev se izvaja  zaporedoma  NAD 5 let 
 

150  pisna izjava 

   
 
2. OBLIKA (način izvedbe) KULTURNE 
PRIREDITVE 
 
Upravičeni osebi se dodelijo točke enkratno ZA PRIREDITEV 
oz. za SKLOP PRIREDITEV 

  

 
2. 1 Enovita prireditev (dogodek)   
 

 
100  

 

   
program prireditev 

 in predstavitev 
dogodkov 

 
2. 2  
a) Sestavljena prireditev     

 
200 

 
program prireditev 

 in predstavitev 
dogodkov 

 
2. 3    
b) Sestavljena prireditev  

 
400 

 
program prireditev 

 in predstavitev 
dogodkov 

   
 
3. PROGRAMSKI STROŠKI 
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1. ENOVITA PRIREDITEV (DOGODEK) 
 

 
 

 
 

UPRAVIČENI STROŠKI    
 
3.1.1  HONORARJI,  POTNI  STROŠKI, STROŠKI  
          BIVANJA GOSTUJOČIH  NASTOPAJOČIH       
          (ne upoštevajo se nastopajoči iz občine Divača  
          posamezniki in /ali člani  društva) 
 

 
60 

 
računi ali druga 

dokazila o plačilu 

 
3.1.2  TEHNIČNA OPREMA PRIREDITVE 
          (osvetlitev, ozvočenje,  oder) 
 

 
60 

 
računi ali druga 

dokazila o plačilu 

 
3.1.3  STROŠKI POGOSTITVE  NASTOPAJOČIH   

 
80 

 
računi ali druga 

dokazila o plačilu 
   
 
2. a  SESTAVLJENA KULTURNA PRIREDITEV   
 

 
 

 

UPRAVIČENI STROŠKI    
 
3.2.1 a  HONORARJI,  POTNI  STROŠKI, STROŠKI  
            BIVANJA GOSTUJOČIH  NASTOPAJOČIH       
            (ne upoštevajo se nastopajoči iz občine Divača  
            posamezniki in /ali člani  društva) 
 

 
60 

 
računi ali druga 

dokazila o plačilu 

 
3.2.2 a  TEHNIČNA OPREMA PRIREDITVE 
            (osvetlitev, ozvočenje,  oder) 
 

 
60

 
računi ali druga 

dokazila o plačilu 

 
3.2.3 a  STROŠKI POGOSTITVE  NASTOPAJOČIH   

 
80

 
računi ali druga 

dokazila o plačilu 
  

 
2. b SESTAVLJENA KULTURNA PRIREDITEV   
 

 
 

 

UPRAVIČENI STROŠKI    
 
3.2.1 b  HONORARJI,  POTNI  STROŠKI, STROŠKI  
             BIVANJA GOSTUJOČIH  NASTOPAJOČIH       
            (ne upoštevajo se nastopajoči iz občine Divača  
            posamezniki in /ali člani  društva) 
 

 
100 

 
računi ali druga 

dokazila o plačilu 

 
3.2.2 b TEHNIČNA OPREMA PRIREDITVE 
            (osvetlitev, ozvočenje,  oder) 
 
 

 
100

 
računi ali druga 

dokazila o plačilu 

 
3.2.3 b  STROŠKI POGOSTITVE  NASTOPAJOČIH   

 
200

 
računi ali druga 



Uradni list Republike Slovenije Št. 34 / 11. 5. 2012 / Stran 3409                                                                                               



dokazila o plačilu 
  
 
4. STROŠKI PROMOCIJSKEGA MATERIALA ZA 
    PRIREDITEV 
    (vabila, plakati, programski listi, objave v medijih, ipd.) 
 

 

 
200 

 
računi ali druga 

dokazila o plačilu 

   
 
5. PROFESIONALNA REDARSKA EKIPA   
 

 
200

 
računi ali druga 

dokazila o plačilu
   
 
6.  PROFESIONALNA MEDICINSKA EKIPA 
 
 

 
200

 
računi ali druga 

dokazila o plačilu

   
  
7. LASTNO DELO      
 

  

 
7. 1  Enovita prireditev (dogodek) 
 

 
100 

 
izjava in opis del

 
7. 2   
a) Sestavljena prireditev  
 

 
200 

 
izjava in opis del

 
7. 3   
b) Sestavljena prireditev  
 

 
400 

 
izjava in opis del

   



Stran 3410 / Št. 34 / 11. 5. 2012 Uradni list Republike Slovenije

IVANČNA GORICA

1503. Zaključni račun proračuna Občine Ivančna 
Gorica za leto 2011

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.), 7., 16. in 30. čle-
na Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/01) je 
Občinski svet na 16. seji dne 24. 4. 2012 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2011

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ivančna 

Gorica za leto 2011.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za 

leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu 
je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih pri-
hodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter 
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih 
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine 
Ivančna Gorica za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa 
je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz 
podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, 
njihovih spremembah tekom leta 2011 ter o njihovi realizaciji 
v tem letu.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 

2011 izkazuje:

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

SKUPINA, PODSK. ZAKLJUČNI 
RAČUN 2011

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 12.364.011,96

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 11.204.622,14

70 DAVČNI PRIHODKI 9.763.594,80

700 Davki na dohodek in dobiček 8.989.855,00

703 Davki na premoženje 364.167,90

704 Domači davki na blago in storitve 409.504,94

706 Drugi davki 66,96

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.441.027,34

710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 940.537,13

711 Takse in pristojbine 9.232,10

712 Globe in denarne kazni 3.446,31

713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 21.479,21

714 Drugi nedavčni prihodki 466.332,59

72 KAPITALSKI PRIHODKI 202.837,85

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 21.588,85

721 Prihodki od prodaje zalog 0,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sred. 181.249,00

73 PREJETE DONACIJE 306,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 306,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 956.245,97

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 956.245,97

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 12.621.925,40

40 TEKOČI ODHODKI 3.059.988,03

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 570.402,16

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varstvo 90.126,82

402 Izdatki za blago in storitve 2.379.379,03

403 Plačila domačih obresti 80,02

409 Rezerve 20.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 4.326.573,18

410 Subvencije 21.289,07

411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 2.715.904,61

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 652.756,86

413 Drugi tekoči domači transferi 936.622,64

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.828.916,30

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.828.916,30

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 406.447,89

431 Invest. transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 238.492,73

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 167.955,16

III. PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –257.913,44

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 2.686,06

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 2.686,06

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00

751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00

752 Kupnine iz naslova privatizacije 2.686,06

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0,00

440 Dana posojila 0,00

441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 2.686,06

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500) 0,00

50 ZADOLŽEVANJE 0,00

500 Domače zadolževanje 0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 1.653,06

55 ODPLAČILA DOLGA

550 Odplačila domačega dolga 1.653,06
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IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –256.880,44

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –1.653,06

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-
IX.) 257.913,44

STANJE SRED. NA RAČUNIH  
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 4.321.585,67

4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 

2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 450-0004/2012
Ivančna Gorica, dne 24. aprila 2012

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

JESENICE

1504. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice

Na podlagi 2. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list 
RS, št. 87/01), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega inte-
resa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 in spr.), 2. in 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in spr.), 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS – UPB2, št. 94/07 
in spr.) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, 
št. 1/06 in spr.) je Občinski svet Občine Jesenice na 17. redni 
seji dne 26. 4. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Občinska knjižnica Jesenice

1. člen
V tretji alinei prvega odstavka 40. člena Odloka o usta-

novitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice (Uradni 
list RS, št. 44/09) (v nadaljevanju: Odlok) se črta besedilo, ki 
se glasi: »po predhodnem mnenju pristojnih odborov občine 
ustanoviteljice«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-32/2011
Jesenice, dne 26. aprila 2012

Župan
Občine Jesenice

Tomaž Tom Mencinger l.r.

KAMNIK

1505. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine 
Kamnik

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 

100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US) 
in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08 
in 45/10) je Občinski svet Občine Kamnik na 14. seji dne 
25. 4. 2012 sprejel

S P R E M E M B E   
 I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A

Občine Kamnik

1. člen
Spremeni se naslov 43. člena Statuta Občine Kamnik 

(Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10), ki se po novem glasi »(letni 
program dela)«.

Črtajo se drugi, tretji in četrti odstavek 43. člena.

2. člen
Črta se zadnji odstavek 45. člena.

3. člen
57. člen statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občin-

ske uprave pa vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in 
razrešuje župan.

Vodje notranjih organizacijskih enot občinske uprave, ki 
jih imenuje in razrešuje župan, pooblasti direktor občinske 
uprave za posamezne naloge v zvezi z vodenjem teh enot.«

4. člen
Prvi in drugi odstavek 60. člena se spremenita tako, da 

se glasita:
»V sporih o pristojnosti med notranjimi organizacijskimi 

enotami občinske uprave odloča župan.
O izločitvi vodje notranje organizacijske enote občinske 

uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občin-
ske uprave, ki v primeru izločitve vodje notranje organizacijske 
enote ali zaposlenega v občinski upravi, če je pooblaščen za 
odločanje o upravnih stvareh, o stvari tudi odloči.«

5. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati nasle-

dnji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0014/2007
Kamnik, dne 25. aprila 2012

Župan
Občine Kamnik

Marjan Šarec l.r.

1506. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Kamnik za leto 2011

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4) in 14. člena Statuta Občine Kamnik 
(Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) je Občinski svet Občine 
Kamnik na 14. seji dne 25. 4. 2012 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik 

za leto 2011

1. člen
Realizacija proračuna Občine Kamnik (vključno s krajev-

nimi skupnostmi) za leto 2011 je naslednja:



Stran 3412 / Št. 34 / 11. 5. 2012 Uradni list Republike Slovenije

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v €

Skupina/Podskupina kontov Realizacija 
2011

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 21.650.761

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 20.390.770

70 DAVČNI PRIHODKI 17.846.598

700 Davki na dohodek in dobiček 15.550.952

703 Davki na premoženje 1.911.722

704 Domači davki na blago in storitve 383.031

706 Drugi davki 893

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.544.172

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 1.489.913

711 Takse in pristojbine 15.077

712 Globe in druge denarne kazni 88.690

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 123.010

714 Drugi nedavčni prihodki 827.483

72 KAPITALSKI PRIHODKI 117.485

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 32.260

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 85.225

73 PREJETE DONACIJE 4.950

730 Prejete donacije iz domačih virov 4.950

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.120.107

740 Transferni prihodki 
iz drugih javnofinančnih institucij 1.120.107

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 17.449

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij 17.449

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 20.979.488

40 TEKOČI ODHODKI 6.463.873

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.392.210

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 222.302

402 Izdatki za blago in storitve 3.357.928

409 Rezerve 1.491.434

41 TEKOČI TRANSFERI 9.930.573

410 Subvencije 241.704

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 6.160.487

412 Transferi nepridobitnim organizacijam 
in ustanovam 1.114.272

413 Drugi tekoči domači transferi 2.414.109

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.652.429

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.652.429

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 932.614

431 Inv. transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 444.579

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 488.035

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma 
PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 671.273

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 600.000

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 600.000

440 Dana posojila 0

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb 600.000

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) –600.000

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0

55 ODPLAČILA DOLGA 0

550 Odplačila domačega dolga 0

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 71.273

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –671.273

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 
31.12. PRETEKLEGA LETA – PRENOS 
V 2011 1.880.430

2. člen
Stanje sredstev (računi, depoziti) Občine Kamnik na dan 

31. 12. 2011:

v €

Občina Kamnik 1.627.009

Občina Kamnik – sklad za financiranje investicij 
v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta 5.157.086

Proračunska rezerva 17.679

Krajevne skupnosti 345.123

SKUPAJ 7.146.897
Neporabljena sredstva Občine Kamnik v letu 2011 se 

prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna 
Občine Kamnik za leto 2012.

Neporabljena sredstva Občine Kamnik – sklad za finan-
ciranje investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta se za 
isti namen prenesejo v leto 2012.

Neporabljena sredstva proračunske rezerve Občine Ka-
mnik se za isti namen prenesejo v leto 2012.

Neporabljena sredstva posameznih krajevnih skupnosti v 
letu 2011 se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov 
krajevnih skupnosti v letu 2012.
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3. člen
Sestavni del odloka o zaključnem računu proračuna Ob-

čine Kamnik za leto 2011 sta tudi splošni in posebni del za-
ključnega računa proračuna ter obrazložitve, kjer so podrobno 
prikazani podatki o načrtovanih in realiziranih prihodkih in dru-
gih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih proračuna Občine 
Kamnik za leto 2011.

4. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0012/2012
Kamnik, dne 25. aprila 2012

Župan
Občine Kamnik

Marjan Šarec l.r.

1507. Odlok o tržnem redu tržnice v Kamniku

Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, 
št. 24/08), tretjega odstavka 3. člena Zakona o prekrških (ura-
dno prečiščeno besedilo) ZP-1-UPB8 (Uradni list RS, št. 29/11), 
12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje 
trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09) in 14. člena Sta-
tuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) je Občin-
ski svet Občine Kamnik na 14. redni seji dne 25. 4. 2012 sprejel

O D L O K
o tržnem redu tržnice v Kamniku

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Tržni red ureja promet s kmetijskimi pridelki, živilsko pre-

hrambnimi izdelki in drugimi proizvodi, poslovni čas, lokacijo 
tržnice, pravice in dolžnosti, prodajni prostori, prodajo blaga, 
vzdrževanje reda in čistoče, nadzor prodaje in kvalitete blaga 
ter nadzor nad izvajanjem tržnega reda.

2. člen
Lastnik tržnice v Kamniku je Občina Kamnik (v nadaljnjem 

besedilu: upravljavec). Vzdrževalec tržnice v Kamniku je kon-
cesionar (v nadaljnjem besedilu: vzdrževalec).

3. člen
Promet s kmetijskimi in drugimi živilsko-prehrambnimi 

izdelki ter obrtnimi izdelki je na tržnici prost, opravlja pa se po 
določilih tržnega reda.

II. POSLOVNI ČAS

4. člen
Tržnica posluje po naslednjem rednem poslovnem času:
– v poletnem času torek in sobota od 7. do 14. ure
– v zimskem času torek in sobota od 8. do 14. ure
– ob nedeljah in praznikih ne posluje.
Prodajalec se lahko s soglasjem vzdrževalca dogovori za 

prodajo tudi izven rednega poslovnega časa.
Poletni čas je od 1. aprila do 30. septembra, zimski pa od 

1. oktobra do 31. marca.

5. člen
Dostava blaga na tržnico je dovoljena eno uro pred za-

četkom poslovnega časa, odvoz blaga pa eno uro po koncu 

poslovnega časa samo z osebnimi avtomobili in kombiniranimi 
vozili.

Parkiranje vozil na tržnici med rednim poslovnim časom 
ni dovoljeno, razen specializiranih vozil, namenjenih potujoči 
prodaji, na za to predvidenih prodajnih mestih.

III. LOKACIJA TRŽNICE

6. člen
Tržnica v Kamniku se nahaja na zemljišču parc. št. 27/1 

k.o. Kamnik (med objektom Maistrova 23 in strugo Kamniške 
Bistrice).

IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI

7. člen
Upravljavec zagotavlja na tržnici pogoje za izvajanje de-

javnosti in ima naslednje pravice in dolžnosti:
– zagotavlja sredstva za redno vzdrževanje tržnice;
– zagotavlja sredstva za investicije in investicijsko vzdr-

ževanje objektov in opreme  tržnice;
– plačuje storitve rednega vzdrževanja vzdrževalcu.

8. člen
Vzdrževalec tržnice ima naslednje pravice in dolžnosti:
– razporeja in oddaja v najem tržne površine;
– postavitev in demontaža premičnih prodajnih miz;
– zaračunava pristojbino v skladu s sklepom občinskega 

sveta občine;
– skrbi za urejenost tržnice, uporabnost tržne opreme in 

čistočo;
– o kršitvah in drugih nepravilnosti obvešča pristojne 

službe;
– odgovoren je za red na tržnici;
– zaračunano pristojbino odvaja upravljavcu.

9. člen
Prodajalci na tržnici imajo naslednje pravice in dolžnosti:
– odgovorni so za red in čistočo na svojih prodajnih 

prostorih;
– svoja prodajna mesta morajo vidno opremiti s cenikom 

in s podatki prodajalca  (naziv oziroma ime ter sedež oziroma 
naslov);

– dolžni so meriti in tehtati blago z merili, ki so predpisana, 
oziroma ki izpolnjujejo  zakonsko določene pogoje;

– po poteku poslovnega časa ali ko je blago prodano, 
so prodajalci dolžni zapustiti  tržnico in iz prodajnega prostora 
odstraniti vse neprodano blago;

– odstraniti embalažo v predpisan zabojnik, plastično in 
leseno embalažo pa so  dolžni odpeljati s seboj.

V. PRODAJNI PROSTORI

10. člen
Prodajni prostori na tržnici so:
1. prodajna lopa;
2. odkrita prodajna mesta (prodajne mize);
3. izven tržnice vzdrževalec lahko na predlog prodajalca 

določi začasni tržni prostor  za kar mora pridobiti soglasje 
upravljavca.

11. člen
Vzdrževalec oddaja prodajne lope in mize v uporabo pro-

dajalcem v skladu z načrtom razporeditve prodajnih prostorov.
Načrt razporeditve prodajnih prostorov pripravi vzdrževa-

lec z prehodnim soglasjem župana Občine Kamnik.
Stalni prodajalci lahko rezervirajo prodajno prostor za 

daljše časovno obdobje z mesečno rezervacijo z možnostjo 



Stran 3414 / Št. 34 / 11. 5. 2012 Uradni list Republike Slovenije

podaljševanja in dnevnih plačilom pristojbine. V primeru, da do 
8. ure ne zasedejo prodajna mesta, lahko vzdrževalec dodeli 
prodajno mesto drugemu prodajalcu, pri čemer vzdrževalec 
zadrži že plačani znesek mesečne rezervacije.

Občasni prodajalci najamejo prodajni prostor z dnevnim 
plačilom pristojbine.

VI. PRODAJA BLAGA

Pogoji prodaje blaga

12. člen
Na tržnici se trguje na drobno z živilskimi in neživilskimi 

proizvodi. Prednost prodaje imajo kmetijski lokalni pridelki (eko-
loško pridelane ali predelane hrane) ter izdelki in živila.

13. člen
Na trgu se trguje na drobno z naslednjim blagom:
– živila: žita, mlevski izdelki, vrtnine, sadje in izdelki iz sad-

ja, mleko in mlečni izdelki,  suhomesni izdelki, čebelarski izdelki, 
ostala živila rastlinskega in živalskega izvora,  brezalkoholne 
pijače, alkoholne pijače domačega izvora ter zdravilna zelišča;

– neživilski izdelki: cvetje, semena, sadike vrtnin, sadja 
in okrasnih rastlin, izdelki  domače obrti, turistični spominki, 
svečarski izdelki in galanterijsko blago;

– z dovoljenjem upravljavca se lahko na tržnici prodaja 
tudi oblačila, posteljnino,  toaletno in kuhinjsko perilo.

Trguje se v skladu z določili Pravilnika o minimalnih teh-
ničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti.

Trgovanje z mlekom in mlečnimi izdelki se vrši le pod 
pogoji in na način kot jih določajo veljavnimi predpisi.

14. člen
Na tržnici smejo prodajati:
– kmetovalci;
– nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah;
– nosilci osebnega dopolnilnega dela;
– drugi posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost 

domače obrti;
– nabiralci gozdnih sadežev, cvetja in zdravilnih zelišč;
– trgovci in društva;
– drugi posamezniki, ki izpolnjujejo za to potrebne pogoje.
Na tržnici lahko prodajajo sami, njihovi ožji družinski člani 

ali pa pri njih zaposleni delavci.
Registrirani trgovci ter druge pravne in fizične osebe 

morajo izpolnjevati veljavne zakonsko predpisane pogoje za 
prodajo na tržnici.

15. člen
Na tržnici je dovoljeno prodajati le blago, ki izpolnjuje vse 

veljavne zakonsko določene pogoje za prodajo.
Za blago, ki ne ustreza veljavnim zakonskim pogojem, 

odgovarja prodajalec.

16. člen
Blago se lahko prodaja samo s prodajnih mest, miz in 

pultov. Blaga za prodajo ni dovoljeno zlagati neposredno na tla.
Prodaja s tal je dovoljena le za lončarske in lesne izdelke, 

cvetje, novoletne jelke in podobno.

17. člen
Na tržnici je dovoljena prodaja ustrezno označenih (slo-

vensko in botanično ime) svežih gob in svežih ali posušenih 
zelišč.

Prodajalci sami odgovarjajo za ustreznost proizvodov.

18. člen
Za prodajo cvetja, semen, sadik vrtnin, sadja in okrasnih 

rastlin morajo biti izpolnjeni tudi pogoji, določeni z veljavnimi 
predpisi.

19. člen
Prodajalci morajo biti oblečeni v skladu z veljavnimi pred-

pisi, ki veljajo za prodajo izdelkov, ki jih tržijo.

20. člen
Pristojbine za uporabo tržnega prostora plača prodajalec 

dnevno, mesečno rezervacijo pa plača na osnovi in na način, 
ki ga določi vzdrževalec.

Prepovedi na tržnici

21. člen
Na tržnici je prepovedano prodajati:
– žive živali;
– razbita, natrta ali umazana jajca;
– zelenjavo, ki ni sveža, je preveč mokra, ima neprijeten 

vonj, je zmrznjena, uvela ali  drugače neprimerna za prehrano;
– sadje, ki ni zrelo, ni sveže, je umazano, namrznjeno ali 

upadlo od škodljivcev ali  bolezni ter
– gensko spremenjene hrane.
Prekupčevanje blaga je prepovedano. Kršitve iz tega 

člena ugotavljajo pristojne inšpekcijske službe.

22. člen
Ostale prepovedi na tržnici:
– pranje blaga na tržnici razen za manjšo količino, ki jo 

kupec neposredno zaužije po  nakupu (sadje);
– samovoljno zavzemanje prodajnih prostorov;
– izmikanje plačilu dnevne pristojbine in oviranje delavcev 

vzdrževalca pri delu;
– skladiščenje blaga.

23. člen
Vzdrževalec lahko odpove uporabno prodajnega mesta 

prodajalcem, ki kršijo določila tržnega reda zaradi:
– neurejenost na prodajnem mestu oziroma prostoru (od-

metavanje odpadkov ipd.);
– večkratnega poskusa prodaje blaga oporečne kvalitete;
– prodaje izdelkov, za katere nima ustreznega dovoljenja;
– prodaje izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati;
– nespodobnega obnašanja do drugih prodajalcev, kup-

cev;
– samovoljnega zasedanja prodajnega mesta in širitev 

prodajnega mesta;
– neplačevanje tržnih pristojbin;
– če odda prodajno mesto drugemu prodajalcu.

VII. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE

24. člen
Prodajalci so dolžni zaradi varstva živil pred onesnaže-

vanjem prekrivati prodajne pulte s primernimi in čistimi PVC 
pregrinjali skladno z veljavnimi predpisi.

25. člen
Prodajalci morajo skrbeti za osebno higieno in zgled. Ne 

smejo biti vinjeni, preglasni, se nedostojno vesti ali kršiti javni 
red in mir. V primeru kršitev se prodajalcu prepove prodaja.

26. člen
Delavci vzdrževalca so dolžni takoj obvestiti pristojne 

organe, če na tržnici opazijo sumljive osebe (neprimerno ve-
denje, beračenje, ogrožanje varnosti in podobno) ali osebe, pri 
katerih je očiten sum nalezljive bolezni.

VIII. NADZOR PRODAJE IN KVALITETE BLAGA

27. člen
Nadzor nad prodajo in kvaliteto blaga opravljajo pristojne 

inšpekcijske službe.
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28. člen
Delavci vzdrževalca so dolžni sodelovati z delavci pristoj-

nih inšpekcijskih služb in ostalih nadzornih organov ter jih o 
kršitvah in drugih nepravilnosti redno obveščati.

IX. NADZOR

29. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka v okviru svojih 

pristojnosti opravljajo pooblaščene uradne osebe Prekrškovne-
ga organa Občine Kamnik.

X. KAZENSKE DOLOČBE

30. člen
1. Z globo 40 evrov se kaznuje kršitelj, ki stori prekršek po 

9. členu ter 22. členu tega odloka.
2. Z globo 1000 evrov se za prekršek, naveden v prvem 

odstavku tega člena, kaznuje pravna oseba ali samostojni pod-
jetnik posameznik, njuna odgovorna oseba pa z globo 400 evrov.

31. člen
Z globo 1000 evrov se kaznuje vzdrževalec tržnice v 

Kamniku, ki stori prekršek po 8. členu tega odloka, njegova 
odgovorna oseba pa se kaznuje z globo 400 evrov.

XI. KONČNE DOLOČBE

32. člen
Župan enkrat letno s sklepom določi cene storitev tržnice v 

Kamniku, in sicer v mesecu januarju na podlagi povprečne letne 
stopnje inflacije za preteklo leto in ga objavi v Uradnem listu RS.

33. člen
Tržni red z obratovalnim časom tržnice mora biti pritrjen 

na vidnem mestu na tržnici. Objavi se tudi na spletni strani 
upravljavca in vzdrževalca.

34. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha uporabljati Tržni 

red na tržnici v Kamniku (Uradni list RS, št. 8/92).

35. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 007-0003/2012
Kamnik, dne 25. aprila 2012

Župan
Občine Kamnik

Marjan Šarec l.r.

1508. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik

Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, 
št. 109/10) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, 
št. 101/08 in 45/10) je Občinski svet Občine Kamnik na 14. seji 
dne 25. 4. 2012 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo  

v cestnem prometu Občine Kamnik
1. člen

S tem odlokom se ustanovi Svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu Občine Kamnik (v nadaljevanju besedila: 
Svet), in določa sestavo in naloge Sveta.

Svet deluje kot posvetovalno telo župana.

2. člen
Svet sestavljajo predstavniki organov, organizacij in in-

stitucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v 
cestnem prometu, in sicer:

– predstavnik vzgojno-izobraževalnih organizacij;
– predstavnik policije;
– predstavnik občinskega redarstva;
– predstavnik organizacij in institucij, katerih dejavnost je 

usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu;
– predstavnik občinske uprave s področja cestnega pro-

meta;
– predstavnik vzdrževanja občinskih cest;
– predstavnik organizacij civilne družbe.

3. člen
Svet ima predsednika in podpredsednika. Predsednika 

in člane Sveta imenuje Občinski svet na podlagi predlogov 
organizacij in institucij iz 2. člena tega odloka. Mandat članov 
Sveta se imenuje za dobo štirih let.

4. člen
Svet na prvi redni seji izmed svojih članov z večino glasov 

imenuje podpredsednika.
Podpredsednik nadomešča predsednika v primeru njego-

ve odsotnosti ali zadržanosti.
Strokovne in administrativno-tehnične naloge za potrebe 

sveta opravlja tajnik, ki ga imenuje župan izmed zaposlenih v 
občinski upravi, ki je lahko tudi član Sveta.

5. člen
Naloge Sveta so naslednje:
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni 

ravni;
– predlaga organom lokalne skupnosti programe za var-

nost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje;
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za 

varnost cestnega prometa na lokalni ravni;
– sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem iz-

obraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o 
ukrepih za doseganje prometne varnosti;

– koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih 
publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu na lokalni ravni;

– Svet sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristoj-
nim za promet.

6. člen
Sredstva za financiranje nalog Sveta se zagotavljajo v 

proračunu Občine Kamnik ter iz drugih sredstev.

7. člen
Za delo članov Sveta in tajnika se smiselno uporablja-

jo določbe Pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane 
organov občine in delovnih teles v Občini Kamnik (Uradni list 
RS, št. 10/10).

8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

ustanovitvi, sestavi in nalogah sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 48/99).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0002/2012 
Kamnik, dne 25. aprila 2012

Župan
Občine Kamnik

Marjan Šarec l.r.
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LJUBLJANA

1509. Zaključni račun proračuna Mestne občine 
Ljubljana za leto 2011

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih fi-
nancah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) 
ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana na 15. seji dne 23. aprila 2012 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine 

Ljubljana za leto 2011.

2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za 

leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu 
je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih pri-
hodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter 
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih 
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne 
občine Ljubljana za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa 
je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz 
programov in projektov, njihove spremembe tekom leta ter 
realizacija v letu 2011.

3. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 

2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in 
posebni del ter obrazložitev izvajanja načrtov razvojnih progra-
mov se objavi na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana.

Št. 410-83/2012-43
Ljubljana, dne 23. aprila 2012

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

1510. Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih 
odpadkov

Na podlagi 3. in 7. 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 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – 
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) in 27. člena Statuta 
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana na 15. seji dne 23. aprila 2012 sprejel

O D L O K
o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Ta odlok ureja obvezni gospodarski javni službi zbiranje 
komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov (v na-

daljnjem besedilu: javna služba) na območju Mestne občine 
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) tako, da določa:

– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne 
službe,

– vrste in obseg javnih dobrin in njihovo prostorsko raz-
poreditev,

– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njihovega obli-

kovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje 

javne službe.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

2. člen
(oblika izvajanja javne službe)

MOL na svojem območju zagotavlja javno službo v obliki 
javnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne služ-
be) po posameznih prostorsko in funkcionalno zaokroženih 
območjih, v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom. 
Izvajalec javne službe je Snaga Javno podjetje d.o.o..

3. člen
(program)

Izvajalec javne službe opravlja javno službo skladno s pro-
gramom za obvladovanje kakovosti poslovanja (v nadaljnjem be-
sedilu: program), katerega sestavni del je tudi program ravnanja 
z ločeno zbranimi frakcijami in program oskrbe kuhinjskih odpad-
kov (v nadaljnjem besedilu: program ravnanja) ter urnik zbiranja 
in prevoza komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: urnik), 
ki ga izdela vsako leto do konca oktobra za naslednje leto.

Z globo 20.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec 
javne službe, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega čle-
na, njegova odgovorna oseba pa z globo 2.000 eurov.

III. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE  
IN NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV

4. člen
(vrste javnih dobrin)

MOL na svojem celotnem območju z javno službo zago-
tavlja javno dobrino zbiranje komunalnih odpadkov in javno 
dobrino prevoz komunalnih odpadkov.

Javna dobrina javne službe zbiranja komunalnih odpad-
kov obsega naslednje vrste storitev:

– zagotavljanje in zamenjava posod za zbiranje vseh vrst 
komunalnih odpadkov,

– čiščenje posod za zbiranje komunalnih odpadkov,
– zagotavljanje tipiziranih vrečk za zbiranje komunalnih 

odpadkov,
– delovanje podzemnih zabojnikov za zbiranje komunal-

nih odpadkov,
– delovanje zbirnih stiskalnic za mešane komunalne od-

padke,
– delovanje zbiralnic ločenih frakcij,
– delovanje premičnih zbiralnic nevarnih frakcij,
– delovanje zbirnih centrov,
– delovanje centrov ponovne uporabe,
– prevzem in odvoz zbranih mešanih komunalnih odpad-

kov iz prevzemnega mesta,
– prevzem in odvoz bioloških odpadkov iz prevzemnega 

mesta,
– prevzem in odvoz zbranih ločenih frakcij,
– prevzem in odvoz kosovnih odpadkov,
– prevzem in odvoz komunalnih odpadkov iz območja 

javnih prireditev,
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– razvrščanje pripeljanih odpadkov po vrstah in njihovo 
predajo v predelavo,

– predajo mešanih komunalnih odpadkov v obdelavo,
– prevzem nevarnih frakcij, skladiščenje in predajo v 

predelavo.
Javna dobrina javne službe prevoz komunalnih odpadkov 

obsega naslednje vrste storitev:
– reden prevoz mešanih komunalnih odpadkov od izva-

jalca javne službe zbiranja komunalnih odpadkov do izvajalca 
javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov,

– reden prevoz preostanka mešanih komunalnih odpad-
kov po obdelavi od izvajalca javne službe obdelave mešanih 
komunalnih odpadkov do izvajalca javne službe odlaganja 
komunalnih odpadkov.

5. člen
(obseg javnih dobrin)

Obseg javnih dobrin javne službe pomeni omogočanje 
zbiranja vseh vrst komunalnih odpadkov in njihov prevoz.

Obseg zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (v na-
daljnjem besedilu: frekvenca prevoza) pri uporabniku, ki ureja 
ravnanje z odpadki, se zagotovi za:

– mešane komunalne odpadke (20 03 01) enkrat na tri te-
dne, pri čemer mora biti omogočena izbira velikosti posode od 
vključno 80 l navzgor, in enkrat na teden v območju blokovne 
pozidave nad 4000 prebivalcev na kvadratni kilometer,

– biološke razgradljive kuhinjske odpadke (20 01 08) in 
zeleni vrtni odpad (20 02 01) enkrat na teden, pozimi enkrat na 
dva tedna (od decembra do konca februarja),

– ločeno zbrano frakcijo komunalnih odpadkov papir in 
karton (20 01 01), vključno s papirno in kartonsko embala-
žo, ki je komunalni odpadek (15 01 01), plastiko (20 01 39), 
plastično embalažo, ki je komunalni odpadek (15 01 02), ko-
vine (20 01 40), kovinsko embalažo, ki je komunalni odpadek 
(15 01 04) in sestavljeno (kompozitno) embalažo (15 01 05) 
praviloma na tri tedne, steklo (15 01 07) po potrebi,

– kosovne odpadke (20 03 07) enkrat letno po predho-
dnem naročilu.

Dnevi odvoza za posamezno vrsto komunalnih odpadkov 
iz prejšnjega odstavka tega člena se za tekoče leto določijo v 
urniku. Če se zaradi višje sile (naravne katastrofe, obilno sne-
ženje, zapore cest in podobno) ne more prevzeti in odpeljati 
zbranih komunalnih odpadkov, se prevzem in prevoz opravi ta-
koj, ko je to mogoče. V tem primeru se lahko ob posodi postavi 
tudi netipizirane vrečke, napolnjene s komunalnimi odpadki, ki 
jih izvajalec javne službe mora odpeljati.

Obseg zbiranja in prevoza ločenih frakcij komunalnih od-
padkov iz zbiralnic se zagotavlja skladno s potrebami.

Za nevarne frakcije je obseg zbiranja in prevoza zagoto-
vljen za topila (20 01 13), kisline (20 01 14), alkalije (20 01 15), 
fotokemikalije (20 01 17), pesticide (20 01 19), fluorescentne 
cevi in druge odpadke, ki vsebujejo živo srebro (20 01 21), 
zavrženo opremo, ki vsebuje klorofluoroogljike (20 01 23), 
jedilno olje in maščobe (20 01 25), olja in maščobe, ki niso 
navedeni pod 20 01 25 (20 01 26), barve, tiskarske barve, 
lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi (20 01 27), barve, 
tiskarske barve, ki niso navedene pod 20 01 27 (20 01 28), 
čistila detergenti, ki vsebujejo nevarne snovi (20 01 29), 
citotoksična in citostatična zdravila (20 01 31), baterije in 
akumulatorje, ki so navedeni pod 16 06 01, 16 06 02 ali 
16 06 03 ter nesortirane baterije in akumulatorje, ki vsebujejo 
te baterije in akumulatorje (20 01 33), zavrženo električno in 
elektronsko opremo, ki vsebuje nevarne snovi in ni navedena 
pod 20 01 21 in 20 01 23 (20 01 35), les, ki vsebuje nevarne 
snovi (20 01 37), najmanj enkrat letno po urniku s premično 
zbiralnico nevarnih frakcij in v zbirnem centru.

Z globo 20.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec 
javne službe, ki ravna v nasprotju s katero izmed določb prve-
ga, drugega, tretjega, četrtega ali petega odstavka tega člena, 
njegova odgovorna oseba pa z globo 2.000 eurov.

6. člen
(prostorska razporeditev zagotavljanja zbiranja)

Zbiranje komunalnih odpadkov se zagotavlja v posodah, 
podzemnih zabojnikih, zbirnih stiskalnicah, zbiralnicah ločenih 
frakcij, premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij, zbirnih centrih, in 
centrih ponovne uporabe.

7. člen
(zbirno mesto)

Zbirno mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni po-
vršini in je namenjeno za postavitev posod za zbiranje mešanih 
komunalnih odpadkov, bioloških odpadkov in ločenih frakcij.

Pri načrtovanju velikosti prostora zbirnega mesta za vse 
uporabnike je treba upoštevati najmanj minimalno obračunsko 
prostornino posamezne vrste posode, določene s tem odlokom, 
pomnoženo s faktorjem 1,6. Če izračun ni enak posamezni 
velikosti posode, se pri načrtovanju velikosti prostora zbirnega 
mesta upošteva naslednja velikost posode. Posode na zbirnem 
mestu morajo biti zavarovane pred vremenskimi vplivi tako, da 
zaradi njih ne pride do onesnaženja okolice in poškodovanja 
posod.

Zbirno in prevzemno mesto sta lahko na isti lokaciji. To 
mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni površini in je na-
menjeno za postavitev posod za zbiranje mešanih, bioloških in 
kosovnih odpadkov ter ločenih frakcij in njihovemu prevzemu.

8. člen
(prevzemno mesto)

Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je začasno me-
sto, praviloma na najbližji možni javni površini, namenjeno 
prevzemu mešanih komunalnih odpadkov, ločenih frakcij, bi-
oloških ter kosovnih odpadkov in ne sme ovirati ali ogrožati 
rabe teh površin. Prevzemno mesto mora biti določeno tako, da 
izvajalcu javne službe omogoča prevzem in odvoz komunalnih 
odpadkov.

Uporabnik mora posode pripeljati iz zbirnega na prevze-
mno mesto in jih po odvozu, v najkrajšem možnem času, odpe-
ljati nazaj. Prevzemno mesto je lahko oddaljeno največ 15 m od 
roba prometne površine. Prevzemno mesto je lahko oddaljeno 
od roba zemljišča ali objekta uporabnika največ 150 m.

Prevzemno mesto določita uporabnik in izvajalec javne 
službe sporazumno. Tako določeno prevzemno mesto izvajalec 
javne službe vpiše v evidenco uporabnikov, ki vsebuje naslov 
objekta, ime lastnika objekta in ime najemnika objekta, ko po-
stane uporabnik storitve javne službe.

Če do sporazuma o določitvi prevzemnega mesta med 
uporabnikom in izvajalcem javne službe ne pride, zagotovi 
prevzemno mesto, na predlog katerekoli strani, organ mestne 
uprave, pristojen za gospodarske javne službe in promet (v 
nadaljnjem besedilu: pristojni organ). Tako zagotovljeno pre-
vzemno mesto izvajalec javne službe vpiše v evidenco upo-
rabnikov.

Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je tudi lokacija 
za odvoz kosovnih odpadkov, ki se jih odloži na to mesto zvečer 
po 20. uri pred dnevom odvoza do 6. ure zjutraj na dan odvoza. 
Če je določena natančnejša ura odvoza, pa do določene ure na 
dan odvoza. Prevzemno mesto za kosovne odpadke mora biti 
na javni površini, ki omogoča izvajalcu javne službe prevzem 
in odvoz.

9. člen
(dostop do prevzemnega mesta)

Do prevzemnega mesta mora biti zagotovljen dostop 
smetarskim vozilom dolžine 9,8 m, širine 3 m in višine 4 m. Če 
je dostopna pot ravna mora biti široka najmanj 3,5 m, svetla 
višina mora znašati najmanj 4 m, dostopna pot z ovinkom pa 
mora biti široka najmanj 4 m.

Slepa ulica, ki je daljša od 50 m, mora imeti na koncu 
obračališče za smetarsko vozilo z najmanjšim radijem se-
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demnajst metrov ali pravokotno obračališče v obliki črke »T« 
z najmanjšim radijem deset metrov. Dovoljen je tudi drugačen 
način ureditve obračališča, ki omogoča nemoteno obračanje 
smetarskega vozila. Če ti pogoji niso zagotovljeni, pristojni 
organ zagotovi prevzemno mesto, ki je lahko od pričetka slepe 
ulice oddaljeno največ petnajst metrov.

Če dostop do prevzemnega mesta ovirajo rastoče veje, 
druge rastline ali drugo izvajalec javne službe opozori lastnika, 
da oviro odstrani, če je lastnik ne odstrani, jo odstrani izvajalec 
javne služne na stroške lastnika.

Če je cesta do prevzemnega mesta preozka ali prestrma 
ali ima neurejeno ali preozko obračališče ali drugo oviro za 
smetarsko vozilo, lahko pristojni organ zagotovi prevzemno 
mesto tudi v razdalji več kot 150 m od roba zemljišča ali objekta 
uporabnika.

V času popolne ali delne zapore občinske ceste, ki 
izvajalcu javne službe ne omogoča dostopa s smetarskim 
vozilom do prevzemnih mest na območju zapore, mora 
pristojni organ zagotoviti začasna prevzemna mesta, ki so 
dostopna s smetarskim vozilom. Posode na začasna prevze-
mna mesta za čas zapore občinske ceste postavi izvajalec 
del na cesti z zaporo.

Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, če na cesto z zaporo ne postavi posod na 
začasna prevzemna mesta, kot to določa prejšnji odstavek tega 
člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 800 eurov.

10. člen
(mesto praznjenja posode)

Mesto praznjenja posode je prostor, praviloma na vozišču 
ceste, kjer stoji smetarsko vozilo. Med prevzemnim mestom in 
mestom praznjenja posode ne sme biti več kot 15 m razdalje.

11. člen
(prevzem in prevoz komunalnih odpadkov iz javnih prireditev)

Za čas javne prireditve na prostem, na kateri se pričakuje 
več kot 1000 udeležencev, mora organizator prireditve na kraju 
prireditve zagotoviti začasno zbiralnico ločenih frakcij in posode 
za mešane komunalne odpadke, če ima prireditev gostinsko 
ponudbo pa še posode za biološko razgradljive kuhinjske od-
padke. Vrsto in število posod določita izvajalec javne službe in 
organizator javne prireditve s pogodbo najkasneje štirinajst dni 
pred datumom prireditve. Pogodba mora biti v času prireditve 
na vpogled Inšpektoratu Mestne uprave MOL.

Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v 
nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njegova odgovorna 
oseba pa z globo 1.000 eurov.

Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega 
odstavka tega člena, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 600 eurov.

Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostoj-
no opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE  
IN UPORABO JAVNIH DOBRIN

12. člen
(pogoji za zagotavljanje javnih dobrin)

Pogoji za zagotavljanje javnih dobrin iz drugega in tretjega 
odstavka 4. člena tega odloka so:

– posode za zbiranje komunalnih odpadkov,
– tipizirane vrečke za komunalne odpadke,
– naprave za čiščenje posod za zbiranje komunalnih 

odpadkov,

– podzemni zabojniki,
– zbirne stiskalnice,
– zbiralnice,
– premične zbiralnice nevarnih odpadkov z začasnim 

skladiščem,
– zbirni centri,
– centri ponovne uporabe,
– vozila za prevzem in prevoz komunalnih odpadkov,
– objekti in naprave za razvrščanje komunalnih odpadkov in
– izpolnjevanje obveznosti izvajalca javne službe.

13. člen
(posode za zbiranje komunalnih odpadkov)

Posode za zbiranje komunalnih odpadkov zagotavlja iz-
vajalec javne službe. Izvajalec javne službe brezplačno po-
skrbi za zamenjavo posod, če so poškodovane, premajhne, 
prevelike, odtujene ali drugo. Če uporabnik odtuji ali dokazano 
namenoma poškoduje posodo, je dolžan kriti stroške nove 
posode ali popravila.

Posode za zbiranje komunalnih odpadkov so različne veli-
kosti in oblike, s prostornino od najmanj 80 litrov do 1.100 litrov 
ali več. Posode za uporabnika določi izvajalec javne službe, 
pri čemer upošteva za mešane komunalne odpadke 30 litrov 
na osebo, za embalažo 60 litrov na osebo, za papir 20 litrov 
na osebo, za steklo 10 litrov na osebo in za biološke odpadke 
15 litrov na osebo ter frekvence prevoza.

Izvajalec javne službe lahko z nalepkami na posodah 
obvešča uporabnike o storitvah javne službe, kar je za drugo 
obveščanje prepovedano.

14. člen
(tipizirane vrečke)

Tipizirane vrečke se lahko uporabijo občasno, ko se pri 
uporabniku pojavijo večje količine mešanih komunalnih od-
padkov, po potrebi tudi ločenih frakcij. Tipizirane vrečke imajo 
logotip izvajalca javne službe in so enotne barve. Z nakupom 
tipizirane vrečke je plačana tudi storitev odvoza komunalnih 
odpadkov. Zaprte tipizirane vrečke se smejo postaviti na pre-
vzemno mesto le v času prevzema komunalnih odpadkov.

Tipizirane vrečke se ne sme odlagati ob podzemnih za-
bojnikih.

15. člen
(čiščenje in vzdrževanje posod)

Izvajalec javne službe mora zagotavljati čiščenje in vzdr-
ževanje posod za zbiranje bioloških odpadkov z napravami za 
čiščenje posod vsaj enkrat letno.

16. člen
(podzemni zabojniki)

Postavitev podzemnih zabojnikov za zbiranje komunalnih 
odpadkov uredi pristojni organ v območjih strnjene pozidave 
(ožje mestno središče in podobno) ali ko ni prostora za zbirno 
mesto.

Podzemni zabojniki so postavljeni pod nivo javne po-
vršine, polnijo se iz nadzemne enote v podzemni zbirni del 
s pomočjo identifikacijske kartice. Prazni se jih s posebnimi 
smetarskimi vozili.

17. člen
(zbirne stiskalnice)

Zbirna stiskalnica se lahko postavi v območjih, kjer ni 
prostora za potrebno število posod za zbiranje vseh vrst ko-
munalnih odpadkov. Zbirna stiskalnica je elektronsko vodena in 
nadzorovana naprava z vgrajenim sistemom tehtanja. Polni se 
z identifikacijsko kartico. Ena zbirna stiskalnica je namenjena 
za okoli 300 uporabnikov. Postavi se jo na predlog izvajalca jav-
ne službe in mora biti dostopna vozilu za praznjenje. Lokacijo 
zagotovi pristojni organ.
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18. člen
(zbiralnice ločenih frakcij)

Zbiralnica je posebej urejen prostor na javni površini 
namenjen prepuščanju ločenih frakcij komunalnih odpadkov 
(papir, embalaža, steklo in drugo). Ena zbiralnica je namenjena 
za okoli 300 uporabnikov. Lokacijo zagotovi pristojni organ.

19. člen
(zbiralnice nevarnih odpadkov)

Zbiralnica nevarnih odpadkov je namenjena zbiranju ne-
varnih odpadkov iz gospodinjstva na vseh prostorsko in funk-
cionalno zaokroženih območjih, kamor uporabniki prinesejo po 
urniku svoje nevarne odpadke.

20. člen
(zbirni centri)

Zbirni center je posebej urejen in opremljen prostor za 
ločeno prepuščanje vseh vrst frakcij komunalnih odpadkov v 
posamezne zaboje in posode. Zbirne centre zagotovi pristojni 
organ. Začasno lokacijo za zbiranje frakcij komunalnih odpad-
kov, ki se jih zbira v zbirnih centrih lahko zagotovi v soglasju s 
pristojnim organom izvajalec javne službe.

Zbirni centri delujejo vse dni v tednu razen v nedeljo. 
Obratovalni čas zbirnih centrov objavi izvajalec javne službe 
na svoji spletni strani, v urniku in drugih obvestilih za javnost.

V zbirnih centrih se zagotavlja ločeno prepuščanje v za-
boje in posode naslednjih frakcij:

– papir in karton (20 01 01),
– papirno in kartonsko embalažo, ki je komunalni odpadek 

(15 01 01),
– steklo (20 01 02),
– stekleno embalažo, ki je komunalni odpadek (15 01 07),
– biološko razgradljive kuhinjske odpadke (20 01 08),
– oblačila (20 01 10) in tekstilije (20 01 11),
– jedilno olje in maščobe (20 01 25),
– barve, tekstilne barve, lepila in smole, ki niso navedeni 

pod 20 01 27 (20 01 28),
– čistila, ki niso navedena pod 20 01 29 (20 01 30),
– zdravila, ki niso navedena pod 20 01 31 (20 01 32),
– baterije in akumulatorji, ki niso navedeni pod 20 01 33 

(20 01 34),
– zavržena električna in elektronska oprema, ki ni nave-

dena pod 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 (20 01 36),
– les, ki ni naveden pod 20 01 37 (20 01 38),
– lesno embalažo (15 01 03),
– plastiko (20 01 39),
– plastično embalažo, ki je komunalni odpadek (15 01 02),
– kovine (20 01 40),
– kovinsko embalažo, ki je komunalni odpadek (15 01 04),
– druge tovrstne odpadke (20 01 99),
– sestavljeno (kompozitno) embalažo (15 01 05),
– biorazgradljive odpadke (20 02 01),
– kosovne odpadke (20 03 07),
– druge odpadke, ki jih določi izvajalec javne službe.

21. člen
(vozila za prevzem in prevoz komunalnih odpadkov)
Odvoz komunalnih odpadkov, zbranih na zbirnem mestu 

ali na zbirnem in prevzemnem mestu, se zagotavlja s spe-
cialnimi vozili za odvoz komunalnih odpadkov (v nadaljnjem 
besedilu: smetarsko vozilo) po urniku za prostorsko in funkci-
onalno zaokrožena območja, v enakem nivoju storitve za vse 
uporabnike.

22. člen
(objekti in naprave za razvrščanje)

Zbrane komunalne odpadke se pripelje v objekte in na-
prave za razvrščanje komunalnih odpadkov, kjer se jih razvrsti 
po vrstah in razvrščene preda v nadaljnjo rabo ali obdelavo.

23. člen
(obveznosti izvajalca javne službe)

V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec javne služ-
be dolžan:

– zagotoviti redno praznjenje in odvažanje odpadkov iz 
zbirnih centrov, zbiralnic, zbirnih stiskalnic, podzemnih zaboj-
nikov, posod za zbiranje komunalnih odpadkov ter redno od-
važanje odpadkov v tipiziranih vrečkah in kosovnih odpadkov,

– prazniti posode in nalagati tipizirane vrečke tako, da ne 
poškoduje posod ter ne onesnaži prevzemnega mesta ali mesta 
praznjenja ali njune okolice oziroma jih očisti, če jih onesnaži,

– zagotoviti čiščenje in vzdrževanje posod za zbiranje 
komunalnih odpadkov,

– zagotoviti čiščenje in vzdrževanje zbirnih centrov, zbi-
ralnic, zbirnih stiskalnic, podzemnih zabojnikov,

– zagotoviti posode za zbiranje komunalnih odpadkov 
glede na potrebe uporabnika,

– skrbeti za zamenjavo posod za komunalne odpadke 
skladno z odlokom,

– zagotavljati tipizirane vrečke za zbiranje komunalnih 
odpadkov za prodajo uporabnikom,

– izvajati nadzor nad uporabo posod za vse vrste komu-
nalnih odpadkov in opozarjati uporabnike na nepravilnosti,

– pridobivati podatke o uporabnikih iz uradnih evidenc,
– zagotavljati uporabnikom urnik za tekoče leto,
– voditi evidenco uporabnikov skladno z odlokom,
– voditi evidenco podzemnih zabojnikov, zbirnih stiskalnic, 

zbiralnic in zbirnih centrov,
– nabavljati in vzdrževati vozila in opremo za izvajanje 

storitev javne službe,
– voditi evidenco o zbranih in prepeljanih vrstah komu-

nalnih odpadkov,
– sproti obveščati uporabnike o storitvah javne službe,
– pisno v petnajstih dneh odgovoriti na ugovor uporab-

nika,
– izvajati druge naloge javne službe iz tega odloka, zako-

nov in drugih predpisov.
Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec 

javne službe, ki ravna v nasprotju s prvo, drugo, četrto, peto, 
šesto, sedmo, osmo, deseto, enajsto, dvanajsto, trinajsto, šti-
rinajsto, petnajsto ali šestnajsto alinejo prvega odstavka tega 
člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV  
JAVNE SLUŽBE

24. člen
(uporabnik javne službe)

Uporabnik javne službe na območju MOL po tem odloku 
je izvirni povzročitelj, katerega delovanje ali dejavnost povzro-
ča nastajanje komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: 
uporabnik), in je:

– izvirni povzročitelj iz gospodinjstva,
– izvirni povzročitelj iz javnega sektorja in
– izvirni povzročitelj iz proizvodne dejavnosti, trgovine, 

poslovne dejavnosti, storitvene dejavnosti ali druge dejavno-
sti, ki ni dejavnost javnega sektorja (v nadaljnjem besedilu: iz 
dejavnosti).

Uporabnik je na podlagi tega odloka vpisan v evidenco 
uporabnikov, ki jo vodi izvajalec javne službe za potrebe javne 
službe. Uporabnik ima pravico vpogleda v svoje podatke v 
evidenci uporabnikov.

Uporabnik se mora vključiti v sistem zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov, določen s tem odlokom.

Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske druž-
be, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v 
nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, njegova odgovorna 
oseba pa z globo 1.000 eurov.
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Z globo 6.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega 
odstavka tega člena, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 600 eurov.

Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostoj-
no opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.

Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – po-
sameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.

25. člen
(pravice uporabnika)

Pravica uporabnika je:
– trajna, nemotena in kvalitetna storitev javne službe,
– uporaba posod za komunalne odpadke,
– pravica do uskladitve prostornine in števila posod z 

njegovimi potrebami, ki začne veljati s prvim dnem naslednjega 
meseca po vpisani spremembi v evidenco uporabnikov,

– da v osmih dneh od datuma prejema računa vloži pisni 
ugovor pri izvajalcu javne službe,

– da je obveščen o storitvah javne službe,
– naročanje dodatnih storitev na poziv po ceniku izvajalca 

javne službe.

26. člen
(obveznosti uporabnika)

Uporabnik je dolžan prepuščati:
– mešane komunalne odpadke v posode za zbiranje me-

šanih komunalnih odpadkov,
– ločene frakcije v posode za ločene frakcije v zbiralnicah 

in na zbirnih mestih,
– biološke odpadke v posebne posode, razen če jih sam 

hišno kompostira,
– kosovne odpadke na prevzemno mesto ob določenem 

času po predhodnem naročilu,
– nevarne frakcije v zbirnih centrih ali v premične zbiral-

nice nevarnih frakcij,
– ločene frakcije v zbirnih centrih,
– posamezne vrste ločenih frakcij na mesta ob podze-

mnih zabojnikih, ki jih določi in označi na nadzemnih enotah 
podzemnih zabojnikov izvajalec javne službe, ob predhodnem 
soglasju pristojnega organa.

Uporabnik je dolžan zagotavljati:
– zbiranje komunalnih odpadkov tako, da pred njihovo 

oddajo ne škodijo okolju,
– da so posode ali tipizirane vrečke na dan prevzema 

postavljene na prevzemno mesto,
– da po prevzemu komunalnih odpadkov posode namesti 

nazaj na zbirno mesto, če nista zbirno in prevzemno mesto na 
istem mestu,

– da so pokrovi na posodah zaprti na zbirnem in prevze-
mnem mestu,

– da so tipizirane vrečke na prevzemnem mestu zaprte,
– da je okolica zbirnih mest ali zbirnih in prevzemnih mest 

čista,
– dostop do zbirnega in prevzemnega mesta za smetar-

ska vozila,
– odstranjevanje snega ob posodah ter čiščenje njihovih 

pokrovov,
– prijavo novih okoliščin, ki vplivajo na izvajanje in ob-

račun storitve javne službe, izvajalcu javne službe takoj, ko 
nastanejo oziroma najkasneje v roku petih dni po nastanku, kar 
dokaže z ustreznim dokumentov,

– plačilo opravljenih storitev javne službe v roku, določe-
nem na računu,

– pravilno hranjenje nevarnih frakcij do njihove oddaje.
Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 

– pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v na-

sprotju s prvo ali enajsto alinejo drugega odstavka tega člena, 
njegova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.

Z globo 6.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega 
odstavka tega člena, če ravna v nasprotju s prvo ali enajsto 
alinejo drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba 
pa z globo 600 eurov.

Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostoj-
no opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvo ali enajsto 
alinejo drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba 
pa z globo 300 eurov.

Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v na-
sprotju s peto, sedmo, osmo ali deveto alinejo drugega odstav-
ka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega 
odstavka tega člena, če ravna v nasprotju s peto, sedmo, 
osmo ali deveto alinejo drugega odstavka tega člena, njegova 
odgovorna oseba pa z globo 250 eurov.

Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s peto, sedmo, 
osmo ali deveto alinejo drugega odstavka tega člena, njegova 
odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.

Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – po-
sameznik, ki ravna v nasprotju s prvo alinejo drugega odstavka 
tega člena.

Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – po-
sameznik, ki ravna v nasprotju s tretjo, peto, sedmo ali deveto 
alinejo drugega odstavka tega člena.

Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
posameznik, ki ravna v nasprotju z osmo alinejo drugega 
odstavka tega člena.

27. člen
(prepovedi)

Prepovedano je:
– odlagati komunalne odpadke na območju MOL v na-

sprotju z določili tega odloka,
– mešati biološke odpadke z drugimi komunalnimi od-

padki,
– odlagati odpadke, ki niso opredeljeni kot komunalni 

odpadki, v posode za komunalne odpadke,
– odlagati odpadke izven posod za odlaganje komunalnih 

odpadkov,
– samovoljno premikati posode za ločeno zbiranje frakcij 

iz določene lokacije na drugo lokacijo,
– brskati po posodah za zbiranje komunalnih odpadkov ali 

iz njih odnašati odložene komunalne odpadke,
– odnašati odložene kosovne odpadke iz prevzemnih 

mest,
– razmetavati odpadke ali drugače onesnažiti prevzemna 

mesta,
– onesnažiti okolico podzemnih zabojnikov, zbirnih sti-

skalnic, zbiralnic, premičnih zbiralnic nevarnih odpadkov ali 
zbirnih centrov,

– poškodovati opremo, objekte in naprave za izvajanja 
javne službe,

– lepiti plakate in obvestila na posode za zbiranje komu-
nalnih odpadkov, pisati, risati po njih ali jih barvati.

V posode ali tipizirane vrečke, ki so namenjene mešanim 
komunalnim odpadkom ali biološkim odpadkom, je prepoveda-
no odlagati, zlivati ali postavljati:

– nevarne odpadke,
– ločene frakcije komunalnih odpadkov,
– gradbeni material, kamenje,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih 

dejavnosti,
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– tople ogorke in topel pepel,
– kosovne odpadke,
– tekoče odpadke, gošče in usedline, ne glede na vrsto 

odpadka.
Z globo 40.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 

– pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske druž-
be, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v 
nasprotju s prvo alinejo prvega odstavka tega člena, njegova 
odgovorna oseba pa z globo 2.000 eurov.

Z globo 30.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega 
odstavka tega člena, če ravna v nasprotju s prvo alinejo prve-
ga odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 
1.800 eurov.

Z globo 20.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvo alinejo 
prvega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z 
globo 1.500 eurov.

Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v 
nasprotju z drugo, tretjo, četrto, peto, osmo, deveto ali enajsto 
alinejo prvega odstavka tega člena ali prvo, drugo, tretjo, četrto, 
peto, šesto ali sedmo alinejo drugega odstavka tega člena, 
njegova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega 
odstavka tega člena, če ravna v nasprotju z drugo, tretjo, četrto, 
peto, osmo, deveto ali enajsto alinejo prvega odstavka tega 
člena ali prvo, drugo, tretjo, četrto, peto, šesto ali sedmo alinejo 
drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z 
globo 250 eurov.

Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z drugo, tretjo, 
četrto, peto, osmo, deveto ali enajsto alinejo prvega odstavka 
tega člena ali prvo, drugo, tretjo, četrto, peto, šesto ali sedmo 
alinejo drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba 
pa z globo 300 eurov.

Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
posameznik, ki ravna v nasprotju s prvo, četrto, šesto ali osmo 
alinejo prvega odstavka tega člena ali v posode ali tipizirane 
vrečke, ki so namenjene mešanim komunalnim odpadkom ali 
biološkim odpadkom, odlaga, zliva ali postavlja nevarne odpad-
ke (prva alineja drugega odstavka tega člena).

Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
posameznik, ki ravna v nasprotju z drugo, tretjo, peto, deveto, 
deseto ali enajsto alinejo prvega odstavka tega člena ali v 
posode ali tipizirane vrečke, ki so namenjene mešanim ko-
munalnim odpadkom ali biološkim odpadkom, odlaga, zliva ali 
postavlja odpadke iz druge, tretje, četrte, pet, šeste ali sedme 
alineje drugega odstavka tega člena.

28. člen
(kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad)

Uporabniki biološke odpadke odlagajo v posode za biolo-
ške odpadke zavite v papir ali v razgradljivi vrečki.

V hišnem kompostiranju uporabnik kompostira:
– zeleni vrtni odpad (odpadno vejevje, travo, listje, staro 

zemljo lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, steljo malih rastlinoje-
dih živali, lesni pepel) in

– kuhinjske odpadke (zelenjavni in sadni odpadki vseh 
vrst, jajčne lupine, kavna usedlina, filter vrečke, pokvarjeni 
izdelki hrane, kuhani ostanki hrane, papirnati robčki, brisače in 
vrečke) na način, kot to določa uredba o ravnanju z biološko 
razgradljivimi odpadki.

Uporabnik svojo odločitev o hišnem kompostiranju pisno 
sporoči izvajalcu javne službe. Možnost kompostiranja ugotovi 
izvajalec javne službe z ogledom prostora za hišno komposti-
ranje, in če so izpolnjeni vsi pogoji, to možnost pisno potrdi.

Pri uporabniku izvaja nadzor hišnega kompostiranja iz-
vajalec javne službe. Če pri nadzoru ugotovi nepravilno ali 
neredno kompostiranje, mu po trikratni ugotovitvi in opozorilu, 
izvajalec javne službe prične zaračunavati odvoz bioloških 
odpadkov.

29. člen
(novi uporabniki)

Lastnik ali upravljavec novega ali obnovljenega objekta 
mora kot novi uporabnik po tem odloku takoj po izdaji upo-
rabnega dovoljenja to sporočiti izvajalcu javne službe ali naj-
kasneje petnajst dni pred začetkom uporabe objekta, zaradi 
določitve prevzemnega mesta, števila posod in drugih pogojev 
za začetek izvajanja javne službe.

Uporabnik iz prvega odstavka tega člena mora izvajalcu 
javne službe sporočiti podatke o številu stanovalcev ali za-
poslenih oziroma drugih oseb, ki na kakršnikoli drugi pravni 
podlagi opravljajo dela v prostorih ali na površinah uporabnika 
(v nadaljnjem besedilu: zaposleni), in o vrsti dejavnosti, ki se bo 
izvajala. Izvajalec javne službe mora pred pričetkom izvajanja 
javne službe uporabnika obvestiti, da ga je vpisal v evidenco 
uporabnikov.

Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v 
nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njegova 
odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega 
odstavka tega člena, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim 
odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 
250 eurov.

Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostoj-
no opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim 
odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 
300 eurov.

Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 
tega člena.

30. člen
(gradbišče)

Investitorji oziroma izvajalci novogradenj ali obnov so 
tudi uporabniki po tem odloku, kar pomeni, da izvajalec javne 
službe za potrebe delovanja gradbišča za število zaposlenih 
na gradbišču preskrbi potrebne posode za zbiranje komunalnih 
odpadkov po tem odloku. Investitor oziroma izvajalec novo-
gradnje ali obnove mora izvajalcu javne službe pred pričetkom 
gradnje sporočiti podatke o številu zaposlenih.

Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v 
nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njegova odgovorna 
oseba pa z globo 500 eurov.

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega 
odstavka tega člena, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 250 eurov.

Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostoj-
no opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.

31. člen
(uporabniki iz dejavnosti)

Pri uporabnikih iz gostinske dejavnosti se za določitev 
števila posod poleg števila zaposlenih upošteva tudi število 
sedežev, pri tistih, ki imajo le stojišča, pa število stojišč.
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VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE  
IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA

32. člen
(viri financiranja)

Javna služba se financira:
– s ceno storitev javne službe,
– iz sredstev, zbranih od prodaje frakcij,
– iz okoljske dajatve,
– iz proračuna MOL in
– drugih virov.

33. člen
(cena storitev javnih služb)

Cena storitev javne službe se oblikuje skladno s predpi-
som, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obve-
znih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

34. člen
(minimalna obračunska količina za opravljeno storitev)

Minimalna obračunska količina za opravljeno storitev javne 
službe za uporabnika iz gospodinjstva znaša za obdobje enega 
meseca za mešane komunalne odpadke 30 litrov na osebo.

Minimalna obračunska količina za opravljeno storitev jav-
ne službe za mešane komunalne odpadke na zaposlenega 
iz javnega sektorja in iz dejavnosti znaša za obdobje enega 
meseca 15 litrov, skupna pa ne manj od 80 litrov.

Minimalna obračunska količina za opravljeno storitev jav-
ne službe za mešane komunalne odpadke za vsak počitniški 
objekt ali prazno stanovanjsko ali poslovno enoto znaša za 
obdobje enega meseca tretjina najmanjše velikosti posode in 
najmanjša frekvenca prevoza določena s tem odlokom.

35. člen
(obračun storitve)

Uporabniku se storitev javne službe obračuna po velikosti 
posode, s katero razpolaga.

Če se podatki, ki jih mora uporabnik posredovati izvajalcu 
javne službe, razlikujejo od podatkov iz uradne evidence, se 
upoštevajo pri obračunu storitev javnih služb podatki, ki izka-
zujejo višjo vrednost.

Če uporablja posode za komunalne odpadke več uporabni-
kov, se za delitev stroškov med njimi praviloma uporablja število 
članov gospodinjstva, za pravne osebe pa število zaposlenih.

Če uporabnik ne plača računa in ne vloži ugovora na 
obračun storitve javnih služb, mu izvajalec javne službe izda 
opomin. Če uporabnik ne plača računa niti v petnajstih dneh 
po izdanem opominu, izvajalec javne službe ravna v skladu z 
zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje.

Če uporabnik, ki je najemnik objekta ali stanovanja ne 
poravna računa storitev javne službe, ga skladno z zakonom 
mora plačati lastnik objekta ali stanovanja.

36. člen
(uveljavljanje sprememb)

Spremembe pri uporabniku, ki vplivajo na obračun storitev 
javnih služb, se upoštevajo v naslednjem mesecu od dneva 
vpisa v evidenco uporabnikov.

Uporabniki vseh objektov, ki so vpisani v uradno evidenco 
objektov, morajo biti vključeni v izvajanje storitev po tem odloku. 
Če je objekt prazen, se za uporabnika upošteva lastnik objekta.

VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, 
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

37. člen
(gospodarska javna infrastruktura)

Za izvajanje javne službe zbiranje komunalnih odpadkov 
je potrebna naslednja gospodarska javna infrastruktura:

– zemljišča, objekti in naprave zbirnih centrov za prevze-
manje in zbiranje,

– zemljišča in objekti zbiralnic,
– zemljišča, objekti in naprave podzemnih zabojnikov.
Za izvajanje javne službe prevoz komunalnih odpadkov je 

potrebna naslednja gospodarska javna infrastruktura:
– zemljišča, objekti in naprave malih kompostarn,
– zemljišča, objekti in naprave za razvrščanje,
– zemljišča, objekti in naprave za skladiščenje.

VIII. NADZOR

38. člen
(pristojnosti nadzora)

Strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja 
pristojni organ.

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je 
predvidena globa za prekršek, opravlja Inšpektorat Mestne 
uprave MOL. Za vsako kršitev iz odloka inšpektor z odločbo 
odredi odpravo nepravilnosti.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

39. člen
Izvajalec javne službe je dolžan opozarjati uporabnike 

na novosti iz odloka šest mesecev po uveljavitvi tega odloka.

40. člen
Izvajalec javne službe mora prilagoditi velikost posod 

za zbiranje komunalnih odpadkov in obračun storitve javne 
službe za uporabnika po tem odloku v roku največ dveh let po 
uveljavitvi tega odloka. Po prilagoditvi vseh posod za zbiranje 
komunalnih odpadkov po tem odloku, izvajalec prilagodi obra-
čun izvajanja javne službe istočasno za vse uporabnike.

41. člen
Izvajalec javne službe mora preskrbeti uporabnikom po-

sode za ločene frakcije v roku dveh let po uveljavitvi tega od-
loka. Izvajalec javne službe preskrbi najprej posode za ločeno 
frakcijo embalaža. Embalažo in mešane komunalne odpadke 
odvaža šest mesecev po uveljavitvi tega odloka na štirinajst 
dni. Po tem obdobju izvajalec javne službe preskrbi še posode 
za ločeno frakcijo papir.

42. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni 
list RS, št. 102/04, 72/08 in 53/09).

43. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-44/2011-9
Ljubljana, dne 23. aprila 2012

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

1511. Odlok o porabi koncesijske dajatve 
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 
v Mestni občini Ljubljana

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi 
in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) 
in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 
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št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana na 15. seji 23. aprila 2012 sprejel

O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini 

Ljubljana

1. člen
Ta odlok določa namene in način porabe denarnih sred-

stev, ki jih Mestna občina Ljubljana prejme kot del koncesijske 
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (v nadaljnjem 
besedilu: sredstva).

2. člen
Sredstva se porabijo za namene varstva in vlaganj v na-

ravne vire v Mestni občini Ljubljana, in sicer za:
– načrtovanje in vzdrževanje gozdne infrastrukture;
– urejanje gozdnih in podobnih učnih poti;
– vzdrževanje območij, pomembnih za ohranitev prostoži-

večih živali oziroma rastlin na gozdnih in kmetijskih zemljiščih;
– izobraževanje in obveščanje lastnikov in obiskovalcev 

gozdov.

3. člen
Višina sredstev in nameni se za posamezno leto določijo v 

proračunu Mestne občine Ljubljana. Dela za namene iz 2. čle-
na tega odloka se oddajo v skladu s predpisi, ki urejajo javno 
naročanje. V primeru, da sredstva v posameznem letu ne bodo 
porabljena v celoti, se le-ta prenesejo kot namenski prihodek v 
proračun naslednjega leta.

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 341-1/2011-5
Ljubljana, dne 23. aprila 2012

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

1512. Odlok o dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno 
vodo

Na podlagi 3. in 7. 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 Zako-
na o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečišče-
no besedilo, 28/06 – Skl. US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09), Pravilnika 
o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08 in 28/11) 
in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana na 15. seji dne 23. aprila 2012 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo

1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 17/06 

in 59/07) se v prvem odstavku 15. člena za peto alinejo doda 
nova šesta alineja, ki se glasi:

»– če ne poravna računa za opravljeno storitev javne 
službe niti v roku petnajstih dni po prejemu opomina pred pre-
kinitvijo dobave vode in je odklop mogoč le temu uporabniku 

brez posledic za uporabnike, ki so poravnali račun za storitev 
javne službe,«.

Dosedanje šesta do štirinajsta alineja postanejo sedma 
do petnajsta alineja.

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-4/2012-3
Ljubljana, dne 23. aprila 2012

Župan 
Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković l.r.

LOG - DRAGOMER

1513. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Log - Dragomer za leto 2011

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4) in 108. člena Statuta Občine Log - 
Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine 
Log - Dragomer na 11. redni seji dne 25. 4. 2012 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine  

Log - Dragomer za leto 2011

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna 

Občine Log - Dragomer za leto 2011, ki zajema bilanco prihod-
kov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun 
financiranja.

2. člen
Proračun Občine Log - Dragomer za leto 2011 je bil rea-

liziran v naslednjih zneskih:

A. Bilanca prihodkov in odhodkov v evrih

Skupina Podskupina kontov Proračun leta 
2011

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 2.404.032,10

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.358.878,81

70 DAVČNI PRIHODKI 2.115.854,49

700 Davki na dohodek in dobiček 1.964.472,00

703 Davki na premoženje 161.026,41

704 Domači davki na blago  
in storitve 90.356,08

71 NEDAVČNI PRIHODKI 243.024,32

710 Udeležba na dobičku  
in dohodki od premoženja 115.054,31

711 Takse in pristojbine 1.801,08

712 Globe in druge denarne kazni 83.889,27

714 Drugi nedavčni prihodki 42.279,66

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih sredstev 0,00
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74 TRANSFERNI PRIHODKI 45.153,29

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 45.153,29

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.482.007,91

40 TEKOČI ODHODKI 748.367,45

400 Plače in drugi izdatki 
zaposlenim 152.932,12

401 Prispevek delodajalcev  
za socialno varnost 24.396,74

402 Izdatki za blago in storitve 555.112,99

409 Rezerve 15.925,60

41 TEKOČI TRANSFERI 1.080.216,54

410 Subvencije 19.702,05

411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 421.746,21

412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 73.664,50

413 Drugi tekoči transferi 565.103,78

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 561.934,84

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 561.934,84

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 91.489,08

431 Inv. transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso prorač. uporabniki 0,00

432 Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom 91.489,08

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(I. – II.) (PRORAČUNSKI 
PRIMANJKLJAJ –77.975,81

IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPIT. DELEŽEV 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.) 0,00

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0,00

VIII. ODPLAČILO DOLGA 0,00

IX. SPREMEMBA STANJA 
SREDSTEV NA RAČUNU 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VII.) –77.975,81

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 77.975,81

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA 
LETA (2010) 324.059,71.

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-2/2012
Dragomer, dne 25. aprila 2012

Župan
Občine Log - Dragomer

Mladen Sumina l.r.

1514. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - 
Dragomer za leto 2012

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 97. člena Po-
slovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer je Občinski 
svet Občine Log - Dragomer na 11. seji dne 25. 4. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer 

za leto 2012

1. člen
(1) Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki prora-

čuna Občine Log - Dragomer za leto 2012 so izkazani v bilanci 
prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter 
v računu financiranja.

(2) Rebalans proračuna Občine Log - Dragomer za leto 
2012 se določa v naslednjih zneskih:

v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov Znesek
I SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 2.743.550
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.488.162

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 2.193.912
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.887.282
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 205.630
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  
IN STORITVE 101.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 294.250
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 150.200
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 1.600
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 
KAZNI 80.350
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA  
IN STORITEV 100
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 62.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 159.840
720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 0
722 PRIHODKI OD PRODAJE 
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH 
DOLGOROČNIH SREDSTEV 159.840

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 100
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 
VIROV 100

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 95.448
740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 95.448

II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 2.988.881
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 776.477
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 154.787
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  
ZA SOCIALNO VARNOST 24.338
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402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 551.378

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0

409 REZERVE 45.974

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 1.097.028

410 SUBVENCIJE 20.000

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM  
IN GOSPODINJSTVOM 459.736

412 TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 83.800

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 533.492

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.086.376

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 1.086.376

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 29.000

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI 
NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI 0

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 29.000

III PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II) –245.331

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0

V DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

441 POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 0

VI PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV-V) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII ZADOLŽEVANJE (50) 0

50 ZADOLŽEVANJE 0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0

VIII ODPLAČILA DOLGA (55) 0

55 ODPLAČILA DOLGA 0

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0

IX SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  
NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII) –245.331

X NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) 0

XI NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX) 245.331

XII STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 245.331

2. člen
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

(2) Posebni del rebalansa proračuna in načrt razvojnih 
programov se objavita na spletnih straneh Občine Log - Dra-
gomer (www.log-dragomer.si).

Št. 410-5/2012
Dragomer, dne 25. aprila 2012

Župan
Občine Log - Dragomer

Mladen Sumina l.r.

1515. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o varstvu javnega reda in miru v Občini Log - 
Dragomer

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer 
(Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Drago-
mer na 11. redni seji dne 25. 4. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu 
javnega reda in miru v Občini Log - Dragomer

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
V Odloku o varstvu javnega reda in miru v Občini Log - 

Dragomer (Uradni list RS, št. 83/11) se uvod spremeni tako, 
da se prvi del stavka glasi: »Na podlagi 7. in 16. člena Statuta 
Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski 
svet Občine Log - Dragomer …«.

2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izrazi, uporabljeni v tem odloku, enak pomen kot izrazi v 

zakonu, ki ureja varstvo javnega reda in miru.«

3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ta odlok ureja vzdrževanje javnega reda in miru v obse-

gu in na način, ki ga opredeljuje zakon, ki ureja varstvo javnega 
reda in miru, ter glede na pristojnosti občine.«

4. člen
4., 5., 6., 7., 8., 9. in 10. člen se črtajo.

5. člen
Prvi odstavek 11. člena se črta; preostali odstavki se 

ustrezno preštevilčijo.
Novi tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Lastnik, vodnik ali skrbnik živali mora v naselju in na 

obdelovalnih kmetijskih površinah za živaljo počistiti iztrebke in 
jih na primeren način odložiti v za to predviden koš za živalske 
iztrebke. V primeru, da na določenem območju ni košev za 
živalske iztrebke, mora lastnik, vodnik ali skrbnik živali iztrebke 
počistiti tako, da jih zavije v plastično vrečko in odloži v zabojnik 
za ostanke komunalnih odpadkov.«

Novi peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Lastnik, vodnik ali skrbnik živali, ki krši prvi, drugi, tre-

tji in četrti odstavek tega člena, se kaznuje z globo 100 EUR. «

6. člen
V 12. členu se globe spremenijo tako, da se glasijo:
– v prvem odstavku: »100 EUR«;
– v drugem odstavku: »400 EUR«;
– v tretjem odstavku: »200 EUR«.
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7. člen
V 13. členu se globe spremenijo tako, da se glasijo:
– v prvem odstavku: »100 EUR«;
– v drugem odstavku: »400 EUR«;
– v tretjem odstavku: »200 EUR«.

8. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kdor na nedovoljen način med 22.00 in 6.00 uro in ob 

nedeljah in praznikih moti mir ali počitek ljudi s hrupom (upo-
raba motornih kosilnic, motornih žag in drugih hrupnih strojev) 
in ne gre za nujne interventne-vzdrževalne posege se kaznuje 
z globo 83,46 EUR.

(2) Kdor z uporabo televizijskega ali radijskega spreje-
mnika, drugega akustičnega aparata ali akustične naprave ali 
glasbila moti mir ali počitek ljudi in to ni posledica dovoljene 
dejavnosti, se kaznuje z globo 104,32 EUR.

(3) Določba prejšnjega odstavka glede hrupa ob nedeljah 
ali praznikih ne velja za kmetijska opravila, če so ta potrebna 
zaradi vrste delovnega procesa ali vremenskih razmer.

(4) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek 
iz prvega in drugega odstavka tega člena, se kaznuje z globo 
417,29 EUR.

(5) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posa-
meznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, 
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje z 
globo 208,65 EUR.«

9. člen
V 15. členu se globe spremenijo tako, da se glasijo:
– v prvem odstavku: »100 EUR«;
– v tretjem odstavku: »400 EUR«;
– v četrtem odstavku: »200 EUR«.

10. člen
V 16. členu se globe spremenijo tako, da se glasijo:
– v prvem odstavku: »100 EUR«;
– v drugem odstavku: »400 EUR«;
– v tretjem odstavku: »200 EUR«.

11. člen
V 17. členu se globe spremenijo tako, da se glasijo:
– v prvem odstavku: »100 EUR«;
– v drugem odstavku: »400 EUR«;
– v tretjem odstavku: »200 EUR«.

12. člen
20. člen se črta.

13. člen
V 21. členu se globa spremeni tako, da se glasi: 

»83,46 EUR.«

14. člen
22. člen se črta.

15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 223-1/2011
Dragomer, dne 25. aprila 2012

Župan
Občine Log - Dragomer

Mladen Sumina l.r.

1516. Spremembe in dopolnitve letnega načrta 
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 
premoženjem občine za leto 2012

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o jav-
nih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 97. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer je 
Občinski svet Občine Log - Dragomer na 11. seji dne 25. 4. 
2012 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E 
L E T N E G A   N A Č R T A

pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 
premoženjem občine za leto 2012

V letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 
premoženjem občine za leto 2012 (Uradni list RS, št. 108/11) 
se:

– četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Predvidene so naslednje prodaje, menjave in odkupi 

zemljišč:

OBČINA LOG - 
DRAGOMER UPRAVLJAVEC ŠIFRA K.O. VELIKOST 

PARC./m2 VRSTA RABE ZEMLJIŠČE 
PARC. ŠT.

ZNESEK
EUR

PRODAJA
P1 Občina Log - 

Dragomer
740

pašnik parc. št. 708/3 Ocenjena 
vrednost

100,00 EUR/m2

74.000,00
LOG

P2 Občina Log - 
Dragomer

120

travnik parc. št. 1358/14 Ocenjena 
vrednost

99,00 EUR/m2

11.880,00
LOG

P3 Občina Log - 
Dragomer

50
10
26

cesta 1388/4
1388/5
596/20

Ocenjena 
vrednost

170,00 EUR/m2

14.620,00
LOG
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OBČINA LOG - 
DRAGOMER

UPRAVLJAVEC
NAMEN ŠIFRA K.O. VELIKOST 

PARC./m2 VRSTA RABE ZEMLJIŠČE 
PARC. ŠT.

ZNESEK
EUR

P4 Občina Log - 
Dragomer

36
1

cesta 1870/10
1870/8

Ocenjena 
vrednost

170,00 EUR/m2

6.290,00
LOG

P5 Občina Log - 
Dragomer

120 cesta 1873/2
1882/6
1882/9

Ocenjena 
vrednost

170,00 EUR/m2

13.770,00
LOG

P6 Občina Log - 
Dragomer

69
36
13
46

parkirišče,
cesta,

sadovnjak,
cesta

204/1
600/3

627/12
600/6

Ocenjena 
vrednost

170,00 EUR/m2

27.880,00
LOG

P7 Občina Log - 
Dragomer

12 cesta 1882/8 Ocenjena 
vrednost

170,00 EUR/m2

2.040,00
LOG

SKUPAJ
(prodaje)

150.480,00

ODKUPI

OBČINA LOG - 
DRAGOMER

UPRAVLJAVEC
NAMEN ŠIFRA K.O. VELIKOST 

PARC./m2 VRSTA RABE ZEMLJIŠČE 
PARC. ŠT.

ZNESEK

EUR

O1 Vodohran 
Lukovica

460 gozd Del parc. 
št. 109/30

Ocenjena 
vrednost

8,15 EUR/m2

3.749,00

LOG

O2 Prečrpališče
Lukovica

138 gozd Del parc. št. 78/1 Ocenjena 
vrednost

8,15 EUR/m2

1.125,00

LOG

O3 18 pot Parc. št. 1343/9 Ocenjena 
vrednost

140,00 EUR/m2

2.520,00

LOG

O4 590 njiva Del parc. 
št. 601/1

Ocenjena 
vrednost

90,00 EUR/m2

53.100,00

LOG

O5 Cestišče-Lukovica 
(Dolina)

294 pot Parc. št 180/3 
(159 m2), 180/5 
(102 m2), 180/7 

(6 m2), 180/9 
(25 m2), 180/10 
(2 m2) Skupaj: 

294 m2

Ocenjena 
vrednost

23.500,00

LOG
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OBČINA LOG - 
DRAGOMER

UPRAVLJAVEC
NAMEN ŠIFRA K.O. VELIKOST 

PARC./m2 VRSTA RABE ZEMLJIŠČE 
PARC. ŠT.

ZNESEK

EUR
O6 180 barjanski travnik Del parc. 

št. 918/1
Ocenjena 
vrednost

80,00 EUR/m2

14.400,00

LOG

O7 75 barjanski travnik Del parc. 
št. 921/1

Ocenjena 
vrednost

80,00 EUR/m2

6.000,00

LOG

O8 Odkup zemljišč 
za potrebe 

izgradnje/ureditve 
zbiralnice 
odpadkov

Ocenjena 
vrednost

5.000,00

LOG

O9 Območje občine 
Log - Dragomer

Ocenjena 
vrednost

10.000,00

LOG

LOG

SKUPAJ
(odkupi)

119.334,00

OBČINA LOG 
- DRAGOMER UPRAVLJAVEC ŠIFRA K.O. VELIKOST 

PARC./m2 VRSTA RABE ZEMLJIŠČE 
PARC. ŠT.

ZNESEK

EUR

MENJAVA

M1 Občina Log 
- Dragomer

2032/18 (78 
m2), 1898/24 

(3417 m2)

pot/barjanski travnik parc. št. 2032/18 
za 1898/24

Ocenjena 
vrednost

9.360,00

LOG

SKUPAJ
(menjave)

9.360,00

«

Spremembe in dopolnitve Letnega načrta pridobivanja 
in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2012 
začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije.

Št. 410-5/2012
Dragomer, dne 25. aprila 2012

Župan
Občine Log - Dragomer

Mladen Sumina l.r.

1517. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra v lasti Občine Log - Dragomer

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 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 – popr., 20/11 – Odl. 
US) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, 
št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 11. redni 
seji dne 25. 4. 2012 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra  

v lasti Občine Log - Dragomer
1. člen

S tem sklepom se na nepremičnini, parc. št. 2032/18, 
k.o. Log, ukinja status grajenega javnega dobra v lasti Občine 
Log - Dragomer.

2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti status 

grajenega javnega dobra v lasti občine in postane last Občine 
Log - Dragomer.
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3. člen
Ta sklep nadomešča sklep o ukinitvi statusa grajeno javno 

dobro v lasti Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 108/11).

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-16/2010
Dragomer, dne 25. aprila 2012

Župan
Občine Log - Dragomer

Mladen Sumina l.r.

MIREN - KOSTANJEVICA

1518. Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu 
komunalnih odpadkov Občine Miren - 
Kostanjevica

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica 
(Uradni list RS, št. 112/07) in 4. člena Odloka o ravnanju z od-
padki v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 88/08) 
je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 15. seji dne 
24. 4. 2012 sprejel

T E H N I Č N I   P R A V I L N I K
o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov 

Občine Miren - Kostanjevica

1.0 UVOD
Tehnični pravilnik o zbiranju, transportu in odlaganju ko-

munalnih odpadkov Občine Miren - Kostanjevica določa:
– opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki z določitvijo 

postopka njihovega prebiranja, prekladanja, naknadnega loče-
vanja, zbiranja sekundarnih surovin, kompostiranja bioloških 
odpadkov in drugih načinov predelave;

– način določitve števila odvozov odpadkov po posa-
meznih kategorijah, skladno z Odlokom o zbiranju in prevozu 
komunalnih odpadkov v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni 
list RS, št. 88/08);

– tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov;
– standardizacijo predpisanih posod za odpadke, vključ-

no z natančnimi merili za določanje izhodiščne prostornine 
posod, potrebne posameznemu povzročitelju oziroma skupini 
povzročiteljev;

– standardizacijo predpisanih vreč za odpadke in pogoje 
njihove uporabe;

– minimalni standard opreme zbiralnic (katere posode, 
vzdrževanje, nalepke …);

– postopek izdajanja pogojev in soglasij po pooblastilih iz 
veljavnega odloka;

– druge sestavine, določene s tem odlokom;
– druge pogoje, merila in pravila, potrebna za organizira-

no in s predpisi usklajeno ravnanje z odpadki ter za nemoteno 
delovanje javne službe.

2.0 TEHNOLOGIJA, POGOJI IN NAČIN LOČENEGA ZBI-
RANJA ODPADKOV

V Občini Miren - Kostanjevica se odpadki zbirajo ločeno 
na več ravneh:

– ločeno zbiranje bioloških odpadkov in ostanka odpad-
kov na ekoloških otokih;

– ločeno zbiranje frakcij komunalnih odpadkov v zato 
namenjenih posodah na ekoloških otokih;

– ločeno zbiranje kosovnih in nevarnih odpadkov v letnih 
akcijah;

– zbiranje gradbenih odpadkov po naročilu;
– zbiranje odpadnega lesa po naročilu in v sklopu akcije 

zbiranja kosovnih odpadkov;
– zbiranje oziroma sprejemanje vseh ločeno zbranih 

frakcij na zbirnih centrih.
2.1 Biorazgradljivi odpadki
Biorazgradljivi kuhinjski odpadki se zbirajo v tipiziranih 

namenskih posodah rjave barve, ki so postavljene v me-
stnih in primestnih naseljih ali večstanovanjskih objektih. 
Nameščene so pri uporabnikih v urbanih naseljih, ki nimajo 
možnosti namestitve lastnega hišnega kompostnika.

Biorazgradljive organske odpadke se odvaža po pro-
gramu odvoza odpadkov, ki ga določi izvajalec. Izvajalec po 
tehtanju odpelje zbrane odpadke na predelavo.

2.2 Papir in karton
Ločeno zbrani papir in karton se na reciklažnem dvo-

rišču prebira, stiska v bale in ustrezno skladišči do predaje 
končnemu porabniku.

2.3 Steklo
Steklo se na reciklažnem dvorišču ustrezno skladišči do 

predaje končnemu uporabniku. Dodatno sortiranje ni možno, 
odstranijo se le morebitne nečistoče.

2.4 Odpadna embalaža
Embalaža se zbira in sortira po vrstah materialov, glede 

na zahteve prevzemnika. Vsako frakcijo posebej se stisne 
v bale, ki se jih ustrezno skladišči do predaje končnim po-
rabnikom (prevzemnikom). Med odpadno embalažo sodijo: 
pločevinke, plastika, tetrapak, plastična folija, zabojčki iz 
plastike …

2.5 Kovine
Večji kovinski odpadki zbrani v akciji zbiranja kosovnih 

odpadkov oziroma prevzetih na zbirnem centru se do pre-
daje končnim porabnikom začasno skladiščijo na zbirnem 
centru.

2.6 Zeleni rez in les
Ločeno zbran les in zeleni rez se zmelje na ustrezno 

granulacijo (drobilnik). Tako pripravljen se lahko uporabi tudi 
kot polnilo v procesu kompostiranja ali kot gorivo (biomasa).

2.7 Nevarni odpadki iz gospodinjstev
Zbiranje nevarnih odpadkov poteka po letnem progra-

mu izvajalca. Za nevarne odpadke se vodi posebna evidenca 
zbiratelja, že ob dostavi posameznih količin le-teh pri premič-
ni zbiralnici oziroma na zbirnem centru v Stari Gori.

2.8 Kosovni odpadki
Na zbirnem centru se ločujejo kosovni odpadki na po-

samezne frakcije, in sicer:
– odpadna električna in elektronska oprema (OEEO po 

skupinah, predpisanih z zakonom),
– lesni kosovni odpadki,
– odpadni nekovinski in nelesni kosovni elementi 

(vzmetnice, sanitarni elementi, pohištvo …).
Posamezne frakcije kosovnih odpadkov se skladiščijo 

do predaje končnemu porabniku, ostanek se odloži na odla-
gališče (sanitarni elementi ...).

2.9 Gradbeni odpadki
Gradbeni odpadki (drobljen beton, malta, opeka ...) se 

lahko uporabijo za zaključna dela pri zapiranju odlagališča 
ali pa se jih pripravi za ponovno uporabo.

2.10 Zavržena vozila
Z zavrženimi vozili se ravna po veljavni zakonodaji, 

to vrsto odpadkov lahko prevzema le podjetje z državno 
koncesijo.

2.11 Predelava ter odlaganje ostanka odpadkov na 
odlagališču

Ostanek odpadkov se pri fizičnih in pravnih osebah 
zbira v plastičnih posodah zelene barve, prostornine do 1100 
litrov ter v kontejnerjih od. Možna je tudi dostava 4,7, 7, 20 
do 30 m3 kontejnerjev (razne akcije).



Stran 3430 / Št. 34 / 11. 5. 2012 Uradni list Republike Slovenije

Ostanek odpadkov se lahko odlaga na odlagališčih le 
v skladu z veljavno zakonodajo. Ravno tako so opredeljene 
vrste in načini predelave, obdelave in uničenje odpadkov (R 
in D kode).

3.0 ODVOZ ODPADKOV PO POSAMEZNIH KATE-
GORIJAH

Število odvozov odpadkov po posameznih kategorijah 
je definirano s programom odvoza odpadkov.

Odpadki se odvažajo s specialnimi komunalnimi vozili, 
ki omogočajo brezprašno nakladanje in odvažanje odpad-
kov, z nadgradnjo za stiskanje odpadkov, samonakladalnimi 
vozili za prevoz večjih kontejnerjev (od 4 do 7 m3) in vozili z 
''roll on'' nadgradnjo za prevoz 20 do 35 m3 kontejnerjev. Po-
sebna vozila se uporabljajo za zbiranje nevarnih odpadkov 
– premične zbiralnice – ta vozila so v skladu s predpisano 
zakonodajo (pogodba s podizvajalcem) ter zbiranje kosovnih 
odpadkov (nadgradnja z mehansko roko – HIAB).

Ostanek odpadkov se v naseljih z več kot 500 prebi-
valci odvaža enkrat tedensko, iz vaških in težje dostopnih 
področij se lahko odvaža enkrat štirinajstdnevno.

Biološki odpadki se odvažajo glede na letni čas, v 
zimskem času najmanj enkrat štirinajstdnevno, v ostalem 
obdobju leta najmanj enkrat tedensko, iz vaških področij 
se biološki odpadki ne odvažajo, zaradi možnosti lastnega 
kompostiranja.

Ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov, zbrane 
na zbiralnicah se odvažajo po potrebi, običajno štirinajst-
dnevno.

Kosovni in nevarni odpadki se odvažajo v letnih akcijah. 
Kosovni dvakrat letno (v jesenskem in pomladanskem času), 
nevarni enkrat letno (v jesenskem času).

3.1 ZBIRNI CENTRI
Zbirni center za ločeno zbiranje frakcij komunalnih od-

padkov je obveznost vsake občine in na območju vsake ob-
čine mora biti postavljen vsaj en zbirni center. Zbirni center 
je nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in 
začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij, kjer povzročitelji 
komunalnih odpadkov iz širše okolice izvajalcu javne službe 
prepuščajo te frakcije in kosovne odpadke. V zbirnem centru 
so postavljeni večji zabojniki (5 m3), pred vsakim je tabla, 
kjer je napisano, kaj spada v določen zabojnik. Predvidoma 
je ograjen z žično ograjo višine do 2 m in na površini cca 
min. 100 m2. Na vstopu v zbirni center so postavljena večja 
premična kovinska vrata, ki bodo omogočala dostop vozilom 
za odvoz ločeno zbranih frakcij. V času pa, ko zbirni center 
ne obratuje, bodo zaklenjena. Tak način izgradnje zbirnih 
centrov omogoča izvajalcu javne službe pravilno ravnanje z 
ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov.

Zbirni center v je opremljen za ločeno zbiranje:
– papirja in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno z 

odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
– stekla vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno 

embalažo iz stekla,
– plastike, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali 

sestavljenih materialov,
– odpadkov iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz 

kovin,
– lesa, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
– vejevja, vrtnih odpadkov,
– oblačil,
– tekstila,
– jedilnega olja in maščob,
– barv, črnila, lepil in smol, ki ne vsebujejo nevarnih 

snovi,
– detergentov, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– baterij in akumulatorjev, ki niso razvrščene v skupine 

16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu 
odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,

– električne in elektronske opreme, ki ne vsebuje ne-
varnih snovi,

– kosovnih odpadkov,
– biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov,
– manjših količin gum,
– odpadnih zdravil.
4.0 NAČIN DOLOČITVE ŠTEVILA ODVOZA ODPAD-

KOV PO POSAMEZNIH KATEGORIJAH
Število odvozov odpadkov se določa glede na:
– Število občanov, ki je vezano na določen ekološki 

otok
– Predvideno količino odpadkov, ki jo povzroči prebiva-

lec (podatki iz evidence odpadkov)
– Velikost ekološkega otoka
– Števila zabojnikov in njihovega volumna
– Stopnje optimizacije praznjenja odpadkov.
Akcija zbiranja kosovnih odpadkov je za gospodinjstva 

organizirana dvakrat letno (v jesenskem in pomladanskem 
času), o čemer (program odvoza) so gospodinjstva predho-
dno obveščena. Skozi vse leto pa obstaja možnost brezplač-
ne oddaje na zbirnem centru.

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov za gospodinjstva je 
organizirana dvakrat letno (v pomladanskem in jesenskem 
času) o čemer so gospodinjstva obveščena tako kot v prime-
ru zbiranja kosovnih odpadkov, razlika je v načinu zbiranja. 
Tovrstne odpadke se v akciji zbira s pomočjo premične 
zbiralnice (ali vozil, ki imajo ADR), ki je v vsaki krajevni skup-
nosti vsaj na eni predhodno določeni lokaciji. Tudi nevarne 
odpadke iz gospodinjstev se lahko skozi vse leto brezplačno 
oddaja na zbirnem centru v Stari Gori.

5.0 PROGRAM ODVOZA ODPADKOV
Število odvozov odpadkov po posameznih kategorijah 

je definirano s programom odvoza odpadkov, ki je priloga 
št. 1 k temu pravilniku.

Program odvoza odpadkov se spreminja, najmanj dva-
krat letno in ga izvajalec javne službe usklajuje z občino in 
krajevnimi skupnostmi. Razpored mora ustrezati količinam 
odpadkov z upoštevanjem sezonskega značaja.

O vsakokratni spremembi programa odvoza odpadkov 
odloči občinska uprava s sklepom.

6.0 ODLAGANJE OSTANKA ODPADKOV
Odlaganje ostanka odpadkov podrobno določa Poslov-

nik Centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica v Stari Gori.
7.0 STANDARDIZACIJA PREDPISANIH POSOD ZA 

ODPADKE
Povzročitelji so dolžni odlagati odpadke v tipizirane po-

sode, ki imajo certifikat, da so narejene skladno z evropskimi 
normami o zbirnih posodah za odpadke.

Izhodiščna prostornina se določa glede na število pov-
zročiteljev, vezanih na posamezno posodo.

Na območju Občine Miren - Kostanjevica se uporabljajo 
naslednje velikosti in oblike posod za odpadke:

– Steklo: zvon volumna 1,8 m3, 2,0 m3, 3,0 m3

– Embalaža: zvon volumna od 1,8 do 3,3 m3

– Papir in karton: zvon volumna od 1,8 do 3,3 m3

– ostanek mešanih komunalnih odpadkov: zabojnik na 
kolesih od 240 l do 1,1 m3

– biorazgradljivi odpadki: 120 l, 240 l, 1100 l.
8.0 OPREMLJENOST EKOLOŠKIH OTOKOV
Ekološki otoki za ločeno zbiranje sekundarnih surovin 

na izvoru so v Občini Miren - Kostanjevica postavljeni v 
skladu z veljavno zakonodajo.

Ekološki otok je sestavljen iz vsaj štirih tipiziranih 
plastičnih posod za zbiranje stekla, papirja, embalaže ter 
ostanka komunalnih odpadkov. Na posameznih lokacijah je 
dodatno nameščena še posoda za biorazgradljive kuhinjske 
odpadke. Posode za posamezno frakcijo so različnih barv, 
in sicer:



Uradni list Republike Slovenije Št. 34 / 11. 5. 2012 / Stran 3431 

– bela barva – steklo;
– rumena barva – embalaža;
– modra barva – papir;
– zelena barva – ostanek komunalnih odpadkov;
– rjava barva – biorazgradljivi odpadki.
Posode so opremljene z nalepkami na katerih je napi-

sano kaj spada vanje in kaj ne.
Na lokacijah, kjer je to potrebno so ekološki otoki opre-

mljeni z betonskimi podstavki in kovinskimi ograjami.
9.0 POGOJI ZA IZDAJANJE SOGLASIJ PO POOBLA-

STILIH IZ ODLOKA
V trenutku, ko investitor posameznega projekta poda 

vlogo za izdajo projektnih pogojev se določi odjemni prostor 
ter tip in velikost posode za odpadke, v skladu z veljavno 
zakonodajo in Odlokom o zbiranju in prevozu komunalnih 
odpadkov v Občini Miren - Kostanjevica. (Uradni list RS, 
št. 88/08).

10.0 ZAČASNI IZOSTANEK UPORABE OBJEKTA
Kot občasni povzročitelji se lahko upoštevajo le tiste 

fizične oziroma pravne osebe, katere ne uporabljajo objekta 
neprekinjeno vsaj 4 mesece. Izostanek mora biti podprt z 
dokazili.

11.0 OPUŠČENA POSEST
Lastnikom za objekte, katerih posest je opuščena, ni 

potrebno plačevati smetarine. Breme dokazovanja dejstva 
opuščenosti posesti je na strani lastnika.

12.0 POSEBNA DOLOČILA ZA PRAZNA STANOVANJA 
IN POČITNIŠKE OBJEKTE

Na območju, kjer je organizirano zbiranje in odvoz 
odpadkov, mora lastnik gospodarskih oziroma počitniških 
ter drugih objektov najkasneje v petih dneh po začetku pov-
zročanja odpadkov pisno obvestiti izvajalca. V nasprotnem 
primeru se minimalna količina odpadkov za posamezne 
kategorije uporabnikov in povzročiteljev določi kot fiksni stro-
šek, v višini cene odvoza odpadkov za dve osebi mesečno.

13.0 POGOJI ZA DAJANJE NAVODIL ZA RAVNANJE Z 
ODPADKI, KI NI POSEBEJ UREJENO Z ODLOKOM

Pogoje za izdajo raznih navodil določi izvajalec službe 
ravnanja z odpadki ali drugi ustrezni državni in občinski or-
gani, skladno s pooblastili.

14.0 POGOJI ZA ODLOČANJE O POSEBNIH PRIME-
RIH DRUGAČNEGA NAČINA RAVNANJA Z ODPADKI

Koncesionar vzdrževanja javnih površin v Občini Mi-
ren - Kostanjevica, je dolžan poskrbeti za odvoz odpadkov 
iz koškov, zelenic in drugih površin, ki jih po pogodbi redno 
vzdržuje in za to plačati tudi stroške odlaganja odpadkov. 
Prepovedano je odlaganje tovrstnih odpadkov v skupinske 
ali individualne posode pri gospodinjstvih ali drugih uporab-
nikih.

Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih priredi-
tev ter aktivnosti na prostem morajo pri prijavljanju prireditve 
priložiti dokazilo izvajalca o opremljenosti prireditvenega 
prostora z ustreznimi posodami za odpadke. Po končani 
prireditvi, najkasneje do 6. ure zjutraj naslednjega dne mo-
rajo organizatorji poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti 
in da se odpadki odpeljejo na tiste odjemne prostore, ki mu 
jih določi izvajalec.

15.0. OBJAVA TEHNIČNEGA PRAVILNIKA
Ta tehnični pravilnik se objavi v Uradnem listu Republi-

ke Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 007-0010/2012
Miren, dne 24. aprila 2012

Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.
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PRILOGA ŠT. 1 : PROGRAM ODVOZA ODPADKOV 
 

Krajevna 
skupnost  Naslov (opisno)  Ime odpadka 

POGOSTOST 
PRAZNJENJA  Dan v tednu 

Število 
zabojnikov 

BILJE  BILJE  31/C  Papir in karton  Vsak teden  sreda  1
Plastična embalaža  Vsak teden  sreda  1
Steklena embalaža  Vsak   2. ponedeljek  1
Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  četrtek  2

BILJE 31/C 
Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki  Vsak teden  petek  1

BILJE 85 B SP BILJE  Papir in karton  Vsak teden  sreda  1
BILJE CERKEV PRI 
PROMETNEM ZNAKU  Papir in karton  Vsak teden  sreda  1

Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki  Vsak teden  petek  1
Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  četrtek  2

BILJE IND. CONA PROTI 
GLAVNI CESTI 

Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  četrtek  2

BILJE POČIVALE STARO 
SMETIŠČE  Kosovni odpadki  Vsak teden  torek  1

petek  1
Papir in karton  Vsak teden  sreda  2
Plastična embalaža  Vsak teden  sreda  2
Steklena embalaža  Vsak   2. ponedeljek  1
Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki  Vsak teden  petek  1
Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  četrtek  7

BILJE PRI FARMI BUDIN 
ZA IGRIŠČEM 

Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  četrtek  2

BILJE PRI GARAŽAH POD 
LUČJO PRI STAREM 
SMETIŠČU 

Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  četrtek  2

BILJE PRI MOSTU ČEZ 
POTOK ZA CERKVIJO 

Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  četrtek  2

BILJE PRI 
NOGOMETNEM IGRIŠČU  Papir in karton  Vsak teden  sreda  1

Plastična embalaža  Vsak teden  sreda  1
Steklena embalaža  Vsak   2. ponedeljek  1
Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki  Vsak teden  petek  1
Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  četrtek  2

BILJE PRI POKOPALIŠČU  Papir in karton  Vsak teden  sreda  1
Plastična embalaža  Vsak teden  sreda  1
Steklena embalaža  Vsak   2. ponedeljek  1
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Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki Vsak teden petek  1
Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden četrtek  2

BILJE PRI STARI 
OPEKARNI PROTI 
BUKOVICI  Papir in karton Vsak teden sreda  1

Plastična embalaža Vsak teden sreda  1
Steklena embalaža Vsak  2. ponedeljek  1
Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki Vsak teden petek  1
Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden sreda  1

četrtek  3
BILJE PRI VILI VALANT 
OB CESTI 

Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden četrtek  4

BILJE PRI VODNJAKU V 
VASI  Papir in karton Vsak teden sreda  1

Plastična embalaža Vsak teden sreda  1
Steklena embalaža Vsak  2. ponedeljek  1
Biorazgradljivi
kuhinjski odpadki Vsak teden petek  1
Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden četrtek  6

BILJE RUSA POT NA 
KRIŽIŠČU ZA BILJENSKE 
GRIČE  Papir in karton Vsak teden sreda  1

Plastična embalaža Vsak teden sreda  1
Steklena embalaža Vsak  2. ponedeljek  1
Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki Vsak teden petek  1
Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden četrtek  3

BILJE RUSA POT ODCEP 
LEVO Z GLAVNE CESTE 

Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden četrtek  3

BILJE TRGOVINA BILKA 
NA DRUGI STRANI CESTE  Papir in karton Vsak teden sreda  1

Plastična embalaža Vsak teden sreda  1
Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden sreda  1

četrtek  3
BILJE ZA DVORANO Papir in karton Vsak teden sreda  1

Plastična embalaža Vsak teden sreda  1
Steklena embalaža Vsak  2. ponedeljek  1
Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki Vsak teden petek  1
Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden sreda  1

četrtek  7
BILJE ‐ŽONKOVO‐ VILA 
VALANT 

Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden četrtek  3
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BILJE 
Vsota  99

HUDI LOG 
HUDI LOG PRI 
AVTOBUSNI POSTAJI  Papir in karton Vsak teden sreda  1

Plastična embalaža Vsak teden sreda  1
Steklena embalaža Vsak  2. ponedeljek  1
Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki Vsak teden petek  1
Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden sreda  2

HUDI LOG 
Vsota  6
KORITA 
NA 
KRASU  KORITA NA KRASU  Papir in karton Vsak teden sreda  1

Plastična embalaža Vsak teden sreda  1
Steklena embalaža Vsak  2. ponedeljek  1
Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki Vsak teden petek  1
Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden sreda  2

Zadnji teden 
v Mesecu četrtek  1

KORITA NA KRASU PRI 
AVTOBUSNI POSTAJI 

Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden sreda  2

KORITA NA KRASU PRI 
KALU 

Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden sreda  1

KORITA NA KRASU Vsota  10
   
KOSTANJ
EVICA NA 
KRASU 

KOSTANJEVICA NA 
KRASU NASPROTI 
GOSTILNE FAJTI HRIB  Papir in karton Vsak teden sreda  1

Plastična embalaža Vsak teden sreda  1
Steklena embalaža Vsak  2. ponedeljek  1
Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki Vsak teden petek  1
Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden sreda  2

KOSTANJEVICA NA 
KRASU NOVO NASELJE V 
KRIŽIŠČU 

Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden sreda  2

KOSTANJEVICA NA 
KRASU OB CESTI PRI H.Š. 
50  UNIPLAN 

Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden sreda  2

KOSTANJEVICA NA 
KRASU POD GOSTILNO 
H. Š. 44 V 

Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden sreda  2

KOSTANJEVICA NA 
KRASU PRI GASILSKEM 
DOMU 

Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden sreda  1
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KOSTANJEVICA NA 
KRASU PRI IGRIŠČU  Papir in karton  Vsak teden  sreda  1

Plastična embalaža  Vsak teden  sreda  1
Steklena embalaža  Vsak   2. ponedeljek  1
Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki  Vsak teden  petek  1
Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  sreda  2

KOSTANJEVICA NA 
KRASU PRI MESNICI 
ZAV. TRIGLAV 

Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  sreda  1

KOSTANJEVICA NA 
KRASU PRI OSNOVNI 
ŠOLI 

Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  sreda  1

KOSTANJEVICA NA 
KRASU PRI TELEF. CENT.  Papir in karton  Vsak teden  sreda  1

Plastična embalaža  Vsak teden  sreda  1
Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki  Vsak teden  petek  1
Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  sreda  3

KOSTANJEVICA NA 
KRASU PRI 
ZDRAVSTVENEM DOMU 

Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  sreda  1

KOSTANJEVICA NA 
ZAČETKU VASI  Kosovni odpadki  Vsak teden  sreda  1

Zadnji teden 
v Mesecu  četrtek  1

Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  sreda  3

KOSTANJEVICA NAPREJ 
OD VRTCA H. Š. 91 

Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  sreda  1

KOSTANJEVICA NA KRASU Vsota  34

LIPA 
LIPA  PRI H. Š. 43 POD 
JAGROM 

Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  sreda  1

LIPA NA PLACU  Kosovni odpadki  Vsak teden  sreda  1
Zadnji teden 
v Mesecu  sreda  1

Papir in karton  Vsak teden  sreda  1
Plastična embalaža  Vsak teden  sreda  1
Steklena embalaža  Vsak   2. ponedeljek  1
Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki  Vsak teden  petek  1
Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  sreda  2

LIPA PRI TRAFO POSTAJI 
POD LIPO 

Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  sreda  1

LIPA 
Vsota  10

LOKVICA 
LOKVICA PRED 
SPOMENIKO CCA. 30 M  Papir in karton  Vsak teden  sreda  1
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Plastična embalaža Vsak teden sreda  1
Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki Vsak teden petek  1
Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden sreda  2

LOKVICA PRI MLAKI PRI 
KALU  Kosovni odpadki Vsak teden sreda  1

Zadnji teden 
v Mesecu četrtek  1

Papir in karton Vsak teden sreda  1
Plastična embalaža Vsak teden sreda  1
Steklena embalaža Vsak  2. ponedeljek  1
Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki Vsak teden petek  1
Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden sreda  1

SEGETI PRI LOKVICI
Mešani komunalni 
odpadki Vsak  2. sreda  1

LOKVICA 
Vsota  13
MIREN  MIREN 121B  Papir in karton Vsak  2. torek  1

MIREN 135  Papir in karton Vsak teden sreda  1
Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki Vsak teden petek  1
Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden ponedeljek  2

MIREN 144 
Mešani komunalni 
odpadki

3. teden v 
Mesecu četrtek  1

MIREN 5/H ZA 
PETEJANOM 

Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden ponedeljek  1

MIREN 5H 
Mešani komunalni 
odpadki Vsak  3. ponedeljek  1

MIREN AVTOBUSNA 
POSTAJA PRI VATI Papir in karton Vsak teden sreda  1

Plastična embalaža Vsak teden sreda  1
Steklena embalaža Vsak  2. ponedeljek  1
Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki Vsak teden petek  2
Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden ponedeljek  3

sreda  4
MIREN BREG PROTI 
MEJI NAD CERKVIJO 

Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden ponedeljek  2

četrtek  2
MIREN BREG ZA 
CERKVIJO PROTI 
MEJNEMU PREHODU 

Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden ponedeljek  3

četrtek  3
MIREN ENOSMERNA 
POT PRI MOSTU 

Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden ponedeljek  2

četrtek  2
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MIREN H. Š. 168 STARO 
MESTO NA SREDINI Papir in karton Vsak teden sreda  1

Plastična embalaža Vsak teden sreda  1
Steklena embalaža Vsak  2. ponedeljek  1
Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki Vsak teden petek  1
Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden ponedeljek  4

sreda  4
MIREN H.Š. 75 NA 
DRUGI STRANI CERKVE 
FAROVŽ 

Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden ponedeljek  3

 
 
MIREN H.Š. 95, 96

Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden ponedeljek  1
Papir in karton Vsak teden sreda  1
Plastična embalaža Vsak teden sreda  1
Steklena embalaža Vsak  2. ponedeljek  1
Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki Vsak teden petek  1
Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden ponedeljek  1

sreda 
MIREN NAPREJ OD POTI 
K GRADU OB CESTI 
OPATJE SELO 

Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden ponedeljek  1

sreda  1
MIREN POD VATO POT K 
STAREMU SMETIŠČU  Papir in karton Vsak teden sreda  1

Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden ponedeljek  2

MIREN PRI BLOKIH Papir in karton Vsak teden sreda  1
Plastična embalaža Vsak teden sreda  1
Steklena embalaža Vsak  2. ponedeljek  1
Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki Vsak teden petek  2
Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden ponedeljek  2

sreda  2
MIREN PRI BLOKIH OB 
CESTI 

Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden ponedeljek  2

sreda  2
MIREN PRI KZ OB VIPAVI 
‐ KOSOVNI  Papir in karton Vsak teden sreda  2

Plastična embalaža Vsak teden sreda  2
Steklena embalaža Vsak  2. ponedeljek  1
Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki Vsak teden petek  1
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MIREN PRI MARKETU 
MERCATOR MIREN Oblačila Vsak teden petek  1

Papir in karton Vsak teden sreda  1
Plastična embalaža Vsak teden sreda  1
Steklena embalaža Vsak  2. ponedeljek  1
Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki Vsak teden petek  1
Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden sreda  2

MIREN PRI MARKETU 
PSO PRED STAVBO

Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden ponedeljek  2

sreda  1
MIREN PRI MARKETU 
PSO ZA STAVBO 

Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki Vsak teden petek  1
Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden sreda  3

MIREN PRI MOSTU OB 
GLAVNI CESTI ZA BLOKI  Papir in karton Vsak teden sreda  1

Biorazgradljivi
kuhinjski odpadki Vsak teden petek  1
Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden ponedeljek  2

sreda  2
MIREN PRI 
POKOPALIŠČU  Papir in karton Vsak teden sreda  1

Plastična embalaža Vsak teden sreda  1
Steklena embalaža Vsak  2. ponedeljek  1
Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki Vsak teden petek  1
Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden ponedeljek  4

sreda  5
sobota  4

MIREN PRI POŠTI IN 
DVORANI  Papir in karton Vsak teden sreda  1

Plastična embalaža Vsak teden sreda  1
Steklena embalaža Vsak  2. ponedeljek  1
Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki Vsak teden petek  1
Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden ponedeljek  2

sreda  2
3. ponedeljek 
(900l)  1

MIREN PRI RIBARNICI 
PRED CERKVIJO  Papir in karton Vsak teden sreda  1

Mešani komunalni
odpadki Vsak teden sreda  2

MIREN PRI ŠOLI POD 
ZIDOM 

Mešani komunalni 
odpadki Vsak teden ponedeljek  1

sreda  1
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MIREN STARO 
POKOPALIŠČE  Papir in karton  Vsak teden  sreda  1

Plastična embalaža  Vsak teden  sreda  1
Steklena embalaža  Vsak   2. ponedeljek  1
Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki  Vsak teden  petek  1
Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  ponedeljek  5

sreda  3
MIREN STARO 
POKOPALIŠČE POD 
ZIDOM V VASI 

Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  ponedeljek  2

MIREN VHOD V 
KMETIJSKI KOMBINAT 

Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  ponedeljek  2

četrtek  2
MIREN 
Vsota  144
NOVA 
VAS 

NOVA VAS NA KONCU 
VASI H. Š. 32 

Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  sreda  1

NOVA VAS PRI 
SPOMENIKU 

Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  sreda  1

POKOPALIŠČE NOVA 
VAS  Kosovni odpadki  Vsak teden  sreda  1

Papir in karton  Vsak teden  sreda  1
Plastična embalaža  Vsak teden  sreda  1
Steklena embalaža  Vsak   2. ponedeljek  1
Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki  Vsak teden  petek  1

NOVA 
VAS 
Vsota  7

NOVELO 
NOVELO PRI 
AVTOBUSNI POSTAJI  Kosovni odpadki  Vsak teden  sreda  1

Zadnji teden 
v Mesecu  četrtek  1

NOVELO PRI H.ŠT. 19 ‐ 
PRI MATIČKOVIH  Papir in karton  Vsak teden  sreda  1

Plastična embalaža  Vsak teden  sreda  1
Steklena embalaža  Vsak   2. ponedeljek  1
Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki  Vsak teden  petek  1
Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  sreda  3

NOVELO 
Vsota  9
OPATJE 
SELO 

OPATJE SELO 1. OB 
CESTI PRI TABLI 

Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  sreda  2

OPATJE SELO 2. OB 
CESTI H.Š. 5/A 

Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  sreda  1

OPATJE SELO 3. NA 
PLACU V VASI  Papir in karton  Vsak teden  sreda  1
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Plastična embalaža  Vsak teden  sreda  1
Steklena embalaža  Vsak   2. ponedeljek  1
Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki  Vsak teden  petek  1
Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  sreda  4

OPATJE SELO 4. OB 
CESTI H.Š. 14/A 

Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  sreda  2

OPATJE SELO PRED 
PRIREDITVENIM 
PROSTOROM 

Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  sreda  2

OPATJE SELO PRI 
MARKETU  Papir in karton  Vsak teden  sreda  1

Plastična embalaža  Vsak teden  sreda  1
Steklena embalaža  Vsak teden  2. ponedeljek  1
Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki  Vsak teden  petek  1
Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  sreda  4

OPATJE SELO PROTI 
NOVI VASI H. Š. 72 B 

Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  sreda  1

OPATJE SELO ZA 
CERKVIJO  Papir in karton  Vsak teden  sreda  1

Plastična embalaža  Vsak teden  sreda  1
Steklena embalaža  Vsak   2. ponedeljek  1
Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  sreda  3

OPATJE SELO ZA 
PRIREDITVENEM 
PROSTOROM  Kosovni odpadki  Vsak teden  sreda  1

Zadnji teden 
v Mesecu  četrtek  1

Papir in karton  Vsak teden  sreda  1
Plastična embalaža  Vsak teden  sreda  1
Steklena embalaža  Vsak   2. ponedeljek  1
Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki  Vsak teden  petek  1
Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  sreda  2

OPATJE 
SELO 
Vsota  38
OREHOVLJE  OREHOVLJE CESTA 

PROTI MLINU 
OREHOVLJE 

Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  torek  3

OREHOVLJE H. Š. 54  
VHOD V DVORIŠČE ZA 
VODNJAKOM 

Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  torek  1

OREHOVLJE JAVA PRI 
IGRIŠČU 

Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  torek  2
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OREHOVLJE NAD 
MLINOV H.Š. 19  OB 
CESTNI OGRAJI  Papir in karton  Vsak teden  sreda  1

   
Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki  Vsak teden  petek  1

   
Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  torek  3

 
OREHOVLJE NOVO 
NASELJE 

Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  torek  3

 
OREHOVLJE PRI DISGRO 
DISKONTU  Papir in karton  Vsak teden  sreda  1

    Plastična embalaža  Vsak teden  sreda  1
    Steklena embalaža  Vsak   2. ponedeljek  1

   
Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki  Vsak teden  petek  1

   
Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  torek  2

 

OREHOVLJE PRI DROGU 
H.Š. 67 POT PROTI NOVI 
VASI 

Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  torek  2

 
OREHOVLJE PRI H. Š. 30  
ZA POKOPALIŠČEM 

Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  torek  1

 

OREHOVLJE PRI H.Š. 32 
POT V VAS  OD 
POKOPALIŠČA 

Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  torek  1

  OREHOVLJE PRI POKOP.  Papir in karton  Vsak teden  sreda  1
    Plastična embalaža  Vsak teden  sreda  1
    Steklena embalaža  Vsak   2. ponedeljek  1

   
Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki  Vsak teden  petek  1

   
Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  torek  5

        sreda  1

     
Zadnji teden 
v Mesecu  četrtek  1

 

OREHOVLJE PRI 
VODNJAKU V CENTRU 
VASI  Papir in karton  Vsak teden  sreda  1

   
Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki  Vsak teden  petek  1

   
Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  torek  4

OREHOVLJE 
Vsota          41
SELA NA 
KRASU 

SELA NA KRASU NA POTI 
ZA IGRIŠČE H. Š. 24 

Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  sreda  2

 
SELA NA KRASU NAPREJ 
OD CERKVE H. Š. 55 

Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  sreda  1

 

SELA NA KRASU PRI 
AVTOBUSNI ZA 
VOJŠČICO  Kosovni odpadki  Vsak teden  sreda  1
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Zadnji teden 
v Mesecu  četrtek  1

Papir in karton  Vsak teden  sreda  1
Plastična embalaža  Vsak teden  sreda  1
Steklena embalaža  Vsak   2. ponedeljek  1
Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki  Vsak teden  petek  1
Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  sreda  1

SELA NA KRASU PRI 
TRGOVINI  Papir in karton  Vsak teden  sreda  1

Plastična embalaža  Vsak teden  sreda  1
Steklena embalaža  Vsak   2. ponedeljek  1
Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki  Vsak teden  petek  1
Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  sreda  3

SELO NA KRASU, OB 
STARI ŠOLI 

Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  sreda  1

SELA NA KRASU Vsota  18

TEMNICA  POKOPALIŠČE TEMNICA 
Odvoz in zasip 
pokop.odpad.  Vsak teden  sreda  1

TEMNICA H. Š. 2 V 
KRIŽIŠČU 

Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  sreda  3

TEMNICA H. Š. 37 V VASI 
Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  sreda  1

TEMNICA PRI CERKVI IN 
TRGOVINI 

Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  sreda  1

TEMNICA ZA 
SPOMENIKOM PRI 
IGRIŠČU  Kosovni odpadki  Vsak teden  sreda  1

Zadnji teden 
v Mesecu  četrtek  1

Papir in karton  Vsak teden  sreda  1
Plastična embalaža  Vsak teden  sreda  1
Steklena embalaža  Vsak   2. ponedeljek  1
Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki  Vsak teden  petek  1
Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  sreda  3

TEMNICA 
Vsota  15

VOJŠČICA 
VOJŠČICA OB CESTI H. Š. 
56 PROTI MIZARJU 

Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  sreda  2

VOJŠČICA PLESIŠČE PRI 
SPOMENIKU PADLIH 
BORCEV  Kosovni odpadki  Vsak teden  sreda  1

Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  sreda  2

VOJŠČICA PRED 
CERKVIJO  Papir in karton  Vsak teden  sreda  1
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Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki  Vsak teden  petek  1
Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  sreda  1

VOJŠČICA PRED H.Š. 
52/B V KRIŽIŠČU ZA 
GOSTILNO 

Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  sreda  2

VOJŠČICA PRI GOSTILNI  Papir in karton  Vsak teden  sreda  1
Plastična embalaža  Vsak teden  sreda  1
Steklena embalaža  Vsak   2. ponedeljek  1
Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki  Vsak teden  petek  1
Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  sreda  2

VOJŠČICA PRI 
VODNJAKU PROTI 
SELAM NA KRASU 

Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  sreda  1

VOJŠČICA PROTI 
POKOPALIŠČU H. Š. 3 

Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  sreda  1

VOJŠČICA ZA H. Š. 21 PRI 
OGLEDALU LEVO 

Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  sreda  1

VOJŠČICA 
Vsota  19

VRTOČE  VRTOČE H.Š. 1 MIREN 
Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  ponedeljek  1

VRTOČE PRI H.Š. 66 
(JERABIŠČE) RENČE  Mešani komunalni 

odpadki  Vsak teden  ponedeljek  1
VRTOČE PRI HIŠNI 
ŠTEVILKI 7. 

Papir in karton  Vsak teden  sreda  1
Plastična embalaža  Vsak teden  sreda  1
Steklena embalaža  Vsak   2. ponedeljek  1

   
Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki  Vsak   2. ponedeljek  1

         
Mešani komunalni 
odpadki  Vsak teden  ponedeljek  2

VRTOČE 
Vsota 
zabojnikov  7

470
470

	
	
ODPADKI	IZ	ZBIRNEGA	CENTRA	SE	ODVAŽAJO	PO	POTREBI. 	
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1519. Tarifni sistem za obračun tarif za obračun 
odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode in omrežnin

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica 
(Uradni list RS, št. 112/07) ter 48. člena Odloka o odvajanju 
in čiščenju odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, 
št. 110/05) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 
15. redni seji dne 24. 4. 2012 sprejel

T A R I F N I   S I S T E M
za obračun tarif za obračun odvajanja  

in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode in omrežnin

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem tarifnim sistemom se določajo elementi za obračun 

tarif za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode in omrežnin.

2. člen
Tarifni sistem velja za vse uporabnike infrastrukture od-

vajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, 
ki so ali bodo priključeni na sisteme, ki so v lasti Občine Miren 
- Kostanjevica in ki so dani v poslovni najem izvajalcu obvezne 
gospodarske javne službe.

3. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna, dolo-

či Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica in jih javno objavi.

II. DEFINICIJE

4. člen
Elementi obračuna, za katere se določajo tarifne postav-

ke, so:
– omrežnina za odvajanje komunalne in padavinske od-

padne vode,
– omrežnina za čiščenje komunalne in padavinske od-

padne vode,
– kanalščina (cena odvajanje komunalne in padavinske 

odpadne vode),
– stroški čiščenja komunalne in padavinske odpadne 

vode,
– stroški vezani na greznice.

5. člen
Omrežnina za odvajanje komunalne in padavinske odpa-

dne vode je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastruk-
ture, ki je namenjena za odvajanje komunalne in padavinske 
odpadne vode na območju Občine Miren - Kostanjevica. Za-
računava jo izvajalec javne službe mesečno glede velikosti 
vodomera v skladu z določili Pravilnika o metodologiji za obli-
kovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja.

6. člen
Omrežnina za čiščenje komunalne in padavinske odpa-

dne vode je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastruk-
ture, ki je namenjena za čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode na območju Občine Miren - Kostanjevica. Za-
računava jo izvajalec javne službe mesečno glede velikost 
vodomera v skladu z določili Pravilnika o metodologiji za obli-
kovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja.

7. člen
Kanalščina je del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne 

službe in se uporabnikom zaračunava praviloma mesečno 
glede na dobavljeno količino pitne vode v skladu z določili 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

III. TARIFNE POSTAVKE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA 
KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

8. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna so:
– tarifna postavka za obračun omrežnine – odvajanje
– tarifna postavka za obračun omrežnine – čiščenje
– tarifna postavka za obračun kanalščine
– tarifna postavka za obračun stroškov čiščenja
– tarifna postavka za obračun stroškov greznic.

9. člen
Omrežnine se zaračunavajo glede na velikost vodomera, 

vgrajenega na merilnem mestu.

10. člen
Mesečni znesek omrežnin se izračuna kot zmnožek fak-

torja omrežnine, določenega v Pravilniku o metodologiji za obli-
kovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja, glede na velikost vodomera, vgrajenega 
na merilnem mestu in cene za vodomer DN15 mm, ki znaša:

– omrežnina – odvajanje 2,0566 EUR,

– omrežnina – čiščenje 4,0676 EUR.

11. člen
Cene omrežnin so:

Vodomer 
DN

Pretok Faktor 
omrežnine

Odvajanje Čiščenje

na priključek na mesec

mm cole m3/h EUR

brez vodomera 1,67 3,4345 6,7929

15 1/2 3 1 2,0566 4,0676

20 3/4 5 1,67 3,4345 6,7929

25 1 7 2,5 5,1415 10,1690

30 5/4 12 4 8,2264 16,2704

40 6/4 20 6,67 13,7175 27,1309

50 2 30 10 20,5660 40,6760

80 3 100 33,33 68,5465 135,5731

100 4 150 50 102,8300 203,3800

150 5 300 100 205,6600 406,7600

12. člen
Omrežnino plačujejo uporabniki mesečno oziroma po 

obračunskih obdobjih, ne glede na porabljeno količino vode v 
posameznem mesecu oziroma obračunskem obdobju.

13. člen
Sredstva, zbrana z obračunom omrežnine, so prihodek 

izvajalca javne službe in pokrivajo naslednje stroške javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpa-
dne vode:

– stroške najemnine infrastrukture posamezne javne službe,
– stroške storitev povezane z zavarovanjem infrastrukture 

posamezne javne službe,
– stroške povezane z odškodninami za infrastrukturo 

posamezne javne službe,
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– finančne odhodke (obresti) povezane s financiranjem 
izgradnje infrastrukture posamezne javne službe.

14. člen
Odvedeno količino komunalne odpadne vode se ugo-

tavlja glede na porabljeno količino vode na osnovi odčitkov 
vodomera, vgrajenega na merilnem mestu oziroma glede na 
določila 28. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo Občine Miren 
- Kostanjevica.

15. člen
Za odvedeno količino padavinske odpadne vode se šteje 

povprečna letna količina padavin, ki pade na utrjeno javno po-
vršino ali streho, s katerih se padavinska odpadna voda odvaja 
v javno kanalizacijo, glede ne povprečna letna količina padavin 
v obdobju zadnjih petih let, ki je za območje utrjene površine 
izmerjena v okviru meritev državne mreže meteoroloških postaj 
na območju Občine Miren - Kostanjevica.

16. člen
Sredstva, zbrana z obračunom, so prihodek izvajalca 

javne službe in pokrivajo obratovalne in druge stroške javnega 
sistema za odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode 
v skladu z veljavno zakonodajo.

17. člen
Kanalščina za m3 odvedene komunalne oziroma padavin-

ske vode znaša 0,4063 EUR.

18. člen
Za količino čiščenja komunalne odpadne vode se šteje 

količino odvedene komunalne odpadne vode.

19. člen
Za količino čiščenja padavinske odpadne vode se šteje 

količino odvedene komunalne padavinske vode.

20. člen
Sredstva, zbrana z obračunom, so prihodek izvajalca 

javne službe in pokrivajo obratovalne in druge stroške javnega 
sistema za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v 
skladu z veljavno zakonodajo.

21. člen
Cena čiščenja za m3 komunalne oziroma padavinske 

vode znaša 0,9600 EUR.

22. člen
Cene stroškov praznjenja in čiščenja greznic so:

Opis EM Cena
brez DDV DDV Skupaj 

z DDV

Čiščenje greznic – 
prevoz do 6 m3 m3 21,82 8,50 % 23,67

Čiščenje greznic – 
prevoz do 10 m3 m3 16,37 8,50 % 17,76

Deponija ČN m3 23,10 8,50 % 25,06

Stroški čiščenja na čistilnih napravah (Ajdovščina, Dom-
žale) se zaračunajo glede na dejanske stroške, ki jih izvajalci 
zaračunajo, povečane 5 % manipulativnih stroškov.

O začetku mesečnega zaračunavanja tarifne postavke 
stroškov praznjenja in čiščenja greznic odloča občinski svet.

IV. KONČNE DOLOČBE

23. člen
Vse cene so navedene brez davka na dodano vrednost in 

drugih morebitnih davščin.

24. člen
Cene za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 

odpadne vode in cene omrežnin se sprejema na način, kot ga 
določajo predpisi na državnem nivoju.

25. člen
Do izdelave evidence streh, s katerih se odpadna pada-

vinska voda odvaja v javno kanalizacijo, se cene za storitve 
odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s streh ne 
oblikuje in ne zaračunava.

26. člen
Ta tarifni sistem se objavi na spletni strani Občine Miren - 

Kostanjevica, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.

Št. 007-0011/2012-2
Miren, dne 24. aprila 2012

Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

1520. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 110/02, 97/03 – Odl. US, 46/04 – ZRud-A, 47/04, 
41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 62/04 – Odl. US, 102/04 – 
uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. 
US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 
– ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A in 20/11 – Odl. US) in 17. člena 
Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) 
je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 15. redni seji 
dne 24. 4. 2012 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Pri nepremičninah s parc. št. 660/3, 660/4 in 660/6, vse 

k.o. 2325 – Miren, se ukine status javnega dobra, na njih pa 
pridobi lastninsko pravico Občina Miren - Kostanjevica, Miren 
137, 5291 Miren.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0019/2012-2
Miren, dne 24. aprila 2012

Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

REČICA OB SAVINJI

1521. Zaključni račun proračuna Občine Rečica 
ob Savinji za leto 2011

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 
– ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 
109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji 
(Uradni list RS, št. 11/07) je občinski svet na 15. seji dne 24. 4. 
2012 sprejel
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Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2011

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rečica ob 

Savinji za leto 2011.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za 

leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu 
je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih pri-
hodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter 
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih 
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine 
Rečica ob Savinji za leto 2011. Sestavni del zaključnega 
računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je po-
dan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih 
projektov, njihovih spremembah tekom leta 2011 ter o njihovi 
realizaciji v tem letu.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za 

leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0002/2012-5
Rečica ob Savinji, dne 24. aprila 2012

Župan
Občine Rečica ob Savinji

Vincenc Jeraj l.r.

ROGATEC

1522. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene 
storitve Pomoč družini na domu – socialna 
oskrba

Na podlagi določil Pravilnika o metodologiji za oblikova-
nje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 
127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12), Rasti elementov cen socialno 
varstvenih storitev za leto 2012 (Uradni list RS, št. 10/12) in 
16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 
27/06, 50/10 in 56/11) je Občinski svet Občine Rogatec na 
1. dopisni seji dne 7. 5. 2012 sprejel

S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve 

Pomoč družini na domu – socialna oskrba

I.
Občina Rogatec daje soglasje k ceni socialno varstvene 

storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba, ki jo je 
predlagal Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah v višini 
14,98 EUR na efektivno uro. Cena se zniža za subvencijo iz 
sredstev proračuna Občine Rogatec v višini 50 % storitve za 
7,49 EUR na efektivno uro. Po odbitih subvencijah znaša cena 
storitve za uporabnika 7,49 EUR na efektivno uro.

II.
Občina Rogatec bo ceno socialno varstvene storitve po-

moč družini na domu – socialna oskrba ob upoštevanju 50 % 
subvencije še dodatno subvencionirala iz sredstev proračuna 
občine v višini 3,19 EUR na efektivno uro, torej bo končna cena 
za uporabnike storitve znašala 4,30 EUR na efektivno uro, ozi-
roma v nedeljo ali v nočnem času 6,02 EUR na efektivno uro ter 
na državni praznik ali dela prost dan 6,45 EUR na efektivno uro.

III.
Občina bo za prevoze izvajalk zaradi specifičnosti terena 

dodatno zagotovila 300 EUR mesečno.

IV.
Občina bo za stroške strokovne priprave in sklenitve 

dogovora kot del vodenja dodatno zagotovila 111,15 EUR 
mesečno.

V.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju 

k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu 
– socialna oskrba«, št. 0070-0004/2011-27 z dne 7. 7. 2011 
(Uradni list RS, št. 56/11).

VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2012.

Št. 0070-0002/2012-3
Rogatec, dne 7. maja 2012

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič l.r.

SLOVENSKE KONJICE

1523. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu 
Tepanje

Na podlagi 57. člena v povezavi s 46. in 96. členom 
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 
108/09) ter 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni 
list RS, št. 31/99, 19/01, 100/02 in 118/07) je župan Občine 
Slovenske Konjice sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o zazidalnem načrtu Tepanje

1. Ocena stanja in razlogi
Po družbenem planu razvoja Občine Slovenske Konjice 

za srednjeročno obdobje 1986, 1990 dopolnjen v letu 1994, 
1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04) je 
območje opredeljeno kot stavbno zemljišče znotraj urbanistične 
zasnove naselja Tepanje z oznako C2 centralne dejavnosti.

Območje se ureja na osnovi Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Tepanje (Uradni list 
SRS, št. 64/86 in Uradni list RS, št. 59/01).

Razlogi za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta 
so:

Investitor Tampo d.o.o., Tepanje 24, 3210 Slov. Konjice 
namerava k obstoječemu poslovno-proizvodnemu objektu, ki 
leži na parceli št. 1427 in 552/59, k.o. Tepanje (območje 3) do-
zidati objekt enake namembnosti in etažnosti. Dozidan objekt 
je predviden na parceli št. 552/59 in tudi na parc. št. 1459, k.o. 
Tepanje, ki sega v območje namenjeno za rekreacijo (območje 
2). Potrebna parkirna mesta pa se uredijo preko javne poti 
na parc. št. 552/2, ki je skupaj s parc. št. 552/59 in 1459, k.o. 
Tepanje v lasti investitorja Tampo d.o.o..

Zaradi navedenega je potrebno s spremembami in do-
polnitvami odloka obravnavano območje uskladiti z mejami in 
lastništvom parcel investitorja Tampo d.o.o. in omogočiti dozi-
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davo objekta k obstoječemu poslovno-proizvodnemu objektu 
ter urediti potrebno število parkirnih mest.

2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev se nanaša na naslednje 

parcelne številke: 1427, 552/59, 1459, 1198/8, 552/2, vse k.o. 
Tepanje.

3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki se nanašajo na obravnavano obmo-

čje bo priskrbel investitor Tampo d.o.o..
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in 

njegovih posameznih faz
Sklep o začetku priprave spremembe 
prostorskega akta

april 2012

Objava sklepa v uradnem glasilu  
in na svetovnem spletu, MIP

maj 2012

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

30 dni

Priprava osnutka spremembe 
prostorskega akta

7 dni

Pridobivanje smernic 30 dni
Javno naznanilo o javni razgrnitvi  
in javni obravnavi osnutka 

7 dni pred pričetkom 
javne razgrnitve

Javna razgrnitev in javna obravnava 30 dni
Priprava stališča do pripomb  
in predlogov

7 dni po zaključku 
javne razgrnitve

Pridobivanje mnenj 30 dni
Stališča do pripomb in predlogov takoj od opredelitve 

načrtovalca
Priprava usklajenega predloga 7 dni
Sprejemanje odloka na občinskem 
svetu

september 2012

Objava v Uradnem listu oktober 2012
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek 

pridobivanja smernic in mnenj:
ELEKTRO MARIBOR d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor
Telekom Slovenije d.d., Center za vzdrževanje omrežja 

Celje, Lava 1, 3000 Celje
JKP Slov. Konjice d.o.o., Celjska c. 3, 3210 Sl. Konjice
Občina Slov. Konjice, Stari trg 29, 3210 Sl. Konjice.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira investitor posega.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slo-

venije, veljati začne naslednji dan po objavi.

Št. 3500-0007/2012
Slovenske Konjice, dne 26. aprila 2012

Župan
Občine Slovenske Konjice

Miran Gorinšek l.r.

ŠMARJEŠKE TOPLICE

1524. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno 
varstvene storitve pomoč družini na domu

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 (23/07 – popr., 41/07 – popr.), 
122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – 
ZUPJS), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 
127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) in 17. člena Statuta Občine 

Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10) je Ob-
činski svet Občine Šmarješke Toplice na 14. redni seji dne 
24. 4. 2012 sprejel

S K L E P
o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene 

storitve pomoč družini na domu

I.
Občina Šmarješke Toplice daje na predlog izvajalca 

Doma starejših občanov Novo mesto soglasje:
1. k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na 

domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov v višini 
22,41 € na efektivno uro, oziroma 8,50 € na efektivno uro za 
uporabnika, subvencija občine pa 13,91 € za efektivno uro.

2. k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu 
za neposredno socialno oskrbo uporabnikov ob nedeljah in ponoči 
v višini 27,03 € na efektivno uro, oziroma 10,49 € na efektivno uro 
za uporabnika, subvencija občine pa 16,54 € za efektivno uro.

3. k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na 
domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov ob dela 
prostih dnevih v višini 29,18 € na efektivno uro, oziroma 11,41 € 
na efektivno uro za uporabnika, subvencija občine pa 17,77 € 
za efektivno uro.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja se od 1. 5. 2012.

Št. 122-0003/2012-3
Šmarjeta, dne 24. aprila 2012

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

TRŽIČ

1525. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 
podjetja »Komunala Tržič d.o.o.«

Na podlagi 474., 481., 482., 516. do 519. člena in 523. čle-
na Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09, 
33/11, 91/11 – ZGD-1), 3 in 4. člena Odloka o gospodarskih jav-
nih službah na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 34/09, 
26/10), 9. in 11. člena Odloka o ustanovitvi podjetja »Komunala 
Tržič d.o.o.« (Uradni list RS, št. 21/09), 10. in 18. člena Statuta 
Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01) ter na 
podlagi sklepa o odkupu lastnega poslovnega deleža Komu-
nale Tržič d.o.o., št. 214-12-6-2012 in sklepa o dokapitalizaciji 
Komunale Tržič d.o.o., št. 215-12-6-2012, ki ju je Občinski svet 
Občine Tržič sprejel na 12. redni seji dne 21. 3. 2012, je Občin-
ski svet Občine Tržič na isti seji dne 21. 3. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi podjetja 

»Komunala Tržič d.o.o.«

1. člen
V Odloku o ustanovitvi podjetja »Komunala Tržič d.o.o.« 

(Uradni list RS, št. 21/09; v nadaljevanju: Odlok) se 5. člen 
spremeni, tako da se glasi:

»Podjetje izvaja obvezne in izbirne gospodarske javne 
službe, kot so:

– oskrba s pitno vodo;
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpad-

ne vode;
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– zbiranje komunalnih odpadkov;
– prevoz komunalnih odpadkov;
– obdelava mešanih komunalnih odpadkov;
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komu-

nalnih odpadkov;
– urejanje in čiščenje javnih površin;
– pogrebne in pokopališke storitve;
– urejanje in vzdrževanje pokopališč;
– vzdrževanje cest.«

2. člen
Prvi odstavek 8. člena Odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Osnovni kapital podjetja znaša 761.670,42 EUR. 

Osnovni kapital je zagotovila ustanoviteljica, ki ima v družbi 
en 100,0000 % poslovni delež oziroma osnovni vložek v višini 
761.670,42 EUR.«

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

3. člen
(1) Ta odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi podjetja 

»Komunala Tržič d.o.o.« se objavi v Uradnem listu RS po 
realizaciji sklepa o odkupu lastnega poslovnega deleža Ko-
munale Tržič d.o.o. št. 214-12-6-2012 in realizaciji sklepa o 
dokapitalizaciji Komunale Tržič d.o.o., št. 215-12-6-2012, ki 
ju je Občinski svet Občine Tržič sprejel na svoji 12. redni seji 
dne 21. 3. 2012.

(2) Ta Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 354-0083/2008-61
Tržič, dne 4. maja 2012

Župan
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.

ZAGORJE OB SAVI

1526. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje 
OP 5 ZS 37 – Jerman 1

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem na-
črtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 106/10) 
in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, 
št. 98/09 – UPB) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za območje OP 5 ZS 37 – 
Jerman 1

1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (OPPN)

V veljavnem Občinskem prostorskem načrtu Občine Za-
gorje ob Savi, odlok št. 3500-1/2007 (Uradni list RS, št. 65/11) 
je za enoto urejanja OP 5 ZS 37 – Jerman načrtovana izdelava 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Podane so usmeritve za izdelavo OPPN:
– Morfologija pozidave se prilagaja terenu in sosednjim 

območjem. Arhitekturno oblikovanje objektov je lahko sodobno, 
upoštevati je potrebno kvalitetne značilnosti in oblikovno identi-
teto posameznih območij. Gabariti ne smejo presegati največjih 
vrednosti opredeljenih za posamezne vrste območij določenih 
za posamezne urbanistične načrte.

– Pri načrtovanju novih poslovnih ali stanovanjskih con 
naj se predvidi vzpostavitev inovativnega sistema za lokalno 
energetsko oskrbo (možnost uporabe obnovljivih virov za 
proizvodnjo toplote in električne energije (toplotne črpalke z 
uporabo podtalnice, geosonde, sončni zbiralniki ipd.).

– Podrobni prostorski načrt naj opredeli obvezno izgra-
dnjo energetsko učinkovitih poslovnih objektov, v strnjenih 
naseljih tudi v stanovanjskih objektih (gradnja nizkoenergijskih 
in pasivnih stavb, uporaba sodobnih tehnologij za ogrevanje, 
prezračevanje in klimatizacijo stavb ter okolju prijaznih decen-
traliziranih sistemov za energetsko oskrbo, s poudarkom na 
obnovljivih virih energije in kogeneraciji).

– Pri načrtovanju novih poslovnih ali stanovanjskih con 
naj se preveri vpliv nove vsebine na navezavo prometnega 
omrežja celotnega naselja in predvidi zadostno število par-
kirnih mest.

– Pri načrtovanju lokacij novih objektov je potrebno 
upoštevati oddaljenost objektov od gozdnega roba najmanj 
za eno drevesno višino odraslega gozdnega sestoja oziroma 
od 20 m do 30 m.

Razlog za pripravo občinskega podrobnega prostorske-
ga načrta je pobuda lastnikov območja, da pristopijo k izdela 
OPPN, kot izvedbenega prostorski dokument za načrtovano 
novo naselje enodružinskih hiš.

Enota urejanja z oznako OP-5 ZS 37 – Jerman zavze-
ma relativno veliko področje, katerega investitor trenutno ne 
namerava v celoti odprodati za gradnjo, zato se bo OPPN pri-
pravil le za smiselno zaokroženi del navedene enote urejanja.

V 53. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Zagorje ob Savi je opredeljeno, da je OPPN možno 
izvesti v več fazah, oziroma jih je možno deliti na več manj-
ših OPPN, pod pogojem, da posamezni OPPN predstavlja 
prostorsko in funkcionalno smiselno in zaključeno enoto. V 
primeru, da se OPPN izvaja le za del območja, je potreb-
no izdelati strokovne podlage za celotno območje OPPN, 
ki bodo celovito reševale prometno in gospodarsko javno 
infrastrukturo.

2. Predmet, programska izhodišča in okvirno uredi-
tveno območje

Na ureditvenem območju se načrtuje novo naselje indivi-
dualnih stanovanjskih hiš. Ureditveno območje bo opremljeno 
z vso potrebno prometno in komunalno infrastrukturo.

Predvidene so enodružinske hiše na samostojnih grad-
benih parcelah. Do posameznega objekta bodo omogočeni 
dostopi in dovozi. Na vsaki gradbeni parceli je predvideno 
zadostno število parkirnih prostorov. Območje urejanja se 
navezuje na javno pot, ki v smeri SJ prečka območje. OPPN 
se bo izdelal zaradi želje po izgradnji treh eno stanovanjskih 
hiš na severnem delu območja pod občinsko cesto in ene-
enostanovanjske atrijske hiše na zahodnem delu območja, 
kjer so tudi predvidene površine za konje z vadbenim prosto-
rom – manežo nad občinsko cesto. Vse hiše so postavljene 
vzporedno s platnicami, smiselno razporejene glede na teren.

OPPN OP 5 ZS 37 – Jerman 1 obsega travniško pobo-
čje v izmeri 8.647 m2 in vključuje zemljišča parc. št. 1076/1, 
1077, 1078, 1080, 1079, 1091, 1090/9 in 1090/1, vse k.o. 
1886 – Zagorje-mesto.

Za preostali del se pripravi strokovna podlaga – idejna 
zasnova pozidave s prometno in gospodarsko infrastrukturo 
na parc. št. 1102/1, 1104, 1103, 1115/1, 1091, vse k.o. 1886 
– Zagorje-mesto. Površina območja je v naravi travnik, cca 
13.740,00 m2. Na območju je predvideno 9 stanovanjskih 
hiš, ki so smiselno postavljene v prostor glede na možnost 
priključkov na predvideno cesto in na teren – plastnice. V 
osrednjem delu celotne pozidave je predviden skupni prostor 
na katerem bo ekološki otok za odpadke, otroško igrišče, 
ostali del pa je predviden kot površine za sprehode – »park«.

3. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pri-
dobitve strokovnih rešitev

Podlaga za izdelavo predloga občinskega podrobnega 
prostorskega načrta je geodetski načrt izdelan v skladu s Pra-
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vilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Pre-
dlog načrta mora vsebovati tudi podatke o lastnikih in imetnikih 
drugih stvarnih pravic.

Pred izdelavo predloga občinskega podrobnega prostor-
skega načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:

– geološko geomehanske raziskave in elaborat;
– analizo naravnih danosti in ustvarjenih razmer, kot so 

namembnost površin in objektov, prometna, komunalna, ener-
getska infrastruktura, lastništvo zemljišč;

– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izde-
lana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, kra-
jinske in arhitekturne rešitve in ureditve z ustreznim poročilom 
in utemeljitvijo;

– idejna zasnova individualnih stanovanjskih objektov;
– idejna zasnova prometne ureditve, tudi v odnosu do 

obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest, poti ipd.);
– idejna zasnova novih energetskih, vodovodnih, komu-

nalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz 

smernic nosilcev urejanja prostora.
Idejne zasnove predlagane prostorske ureditve se iz-

dela v vsebini kot je določena za idejno zasnovo v predpisih, 
ki določajo vsebino projektne dokumentacije. V fazi izdelave 
strokovnih podlag naj se preveri vse možne variantne rešitve. 
Strokovna rešitev vključuje tudi prikaz vplivnega območja pri-
čakovanih posameznih vrst vplivov načrtovanih objektov na 
okolico, ki se izdela v skladu s predpisi, ki določajo vsebino 
projektne dokumentacije.

Strokovne rešitve izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za 
pooblaščenega prostorskega načrtovalca, in ga je izbral investitor.

OPPN mora biti izdelan v obsegu in z vsebinami, ki 
jih določa Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/07, 70/08, 108/09, 106/10) in ustrezni podzakonski akti 
in v skladu s tem sklepom. OPPN se izdela tudi v digitalni obli-
ki, tako da je možen vnos v GIS občine. Vsa grafika naj bo v 
formatu shp, dwf, tif-tfw (geolocirano), dwg in jpg.

4. Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njego-
vih posameznih faz

– Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega pro-
storskega načrta (OPPN)

– Objava sklepa v Uradnem listu in na svetovnem spletu 
in obvestilo MOP

– Priprava osnutka OPPN – 30 dni
– Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic 

in pridobitev obvestila MOP, službe za varstvo okolja, o izvedbi 
celovite presoje vplivov na okolje – 30 dni

– Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolni-
tev osnutka OPPN – 30 dni

– Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi – 
7 dni pred pričetkom javne razgrnitve

– Objava na svetovnem spletu in na krajevno običajen 
način

– Javna razgrnitev in obravnava OPPN z evidentiranjem 
vseh pisnih pripomb – 30 dni

– Priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne raz-
grnitve in javne obravnave – 15 dni

– Prva obravnava na OS
– Pisno posredovanje stališč do pripomb
– Priprava predloga OPPN na podlagi stališč do pripomb 

– 15 dni
– Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog 

OPPN – 30 dni
– Priprava usklajenega predloga OPPN
– Druga obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu
– Objava odloka v Uradnem listu.
5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in 

mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice na 

osnutek OPPN, k predlogu OPPN pa mnenje, so:
– Elektro Ljubljana, p.o. PE Elektro Trbovlje, Gimnazijska 

25, 1420 Trbovlje

– Telekom Slovenije, Enota Trbovlje, Trg revolucije 27, 
Trbovlje

– Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarske javne 
službe, Zagorje ob Savi

– Adriaplin, Dunajska cesta 7, Ljubljana
– EVJ Elektroprom Kisovec, Loke 22, Kisovec
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana (v 

vednost: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE 
Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana)

– Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Kerstni-
kova 3, Ljubljana.

MOP, Direktorat za okolje, Sektor za celostno presojo 
vlivov na okolje, Dunajska cesta 48, Ljubljana poda obvestilo o 
potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.

Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je po-
trebno pridobiti predhodne smernice in mnenja tudi drugih 
organov, ki zgoraj niso navedeni, se le-ta pridobijo v postopku.

Pristojni organi (nosilci urejanja prostora) morajo v skladu 
z zakonom podati svoje smernice za načrtovanje in mnenja v 
roku 30 dni od zahteve.

Načrtovalec občinskega podrobnega prostorskega načrta, 
ki so ga izbrali investitorji oziroma lastniki zemljišč, je podjetje 
Arhis d.o.o., Cesta 9. avgusta 1, Zagorje ob Savi.

Pripravljavec občinskega podrobnega prostorskega načr-
ta, odgovoren za njegovo pripravo, je Občina Zagorje ob Savi.

6. Obveznosti financiranja priprave
Stroške izdelave OPPN in strokovnih podlag krijejo inve-

stitorji oziroma lastniki zemljišč, ki v ta namen sklene pogodbo 
z načrtovalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko 
načrtovanje.

7. Objava sklepa priprave
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, veljati pa začne z 
dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-5/2012
Zagorje ob Savi, dne 25. aprila 2012

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

ZREČE

1527. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera 
ureditvena območja naselij in odprti prostor 
Občine Zreče

Na podlagi 61.a člena ter v povezavi s 46. in 96. členom 
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 
in 108/09) je Občinski svet Občine Zreče na podlagi 16. člena 
Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB-1, 55/09 
in 57/10) na 13. redni seji dne 25. 4. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera 
ureditvena območja naselij in odprti prostor 

Občine Zreče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 

Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera uredit-
vena območja naselij in odprti prostor Občine Zreče (Uradni 
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list RS, št. 30/04 in 101/06; v nadaljevanju odlok PUP), ki jih je 
izdelal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p. iz Slovenske 
Bistrice, v marcu 2012, pod št. 15/10-PUP/SP, in je sestavni 
del tega odloka.

2. člen
S tem odlokom se določajo:
– pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov,
– spremembe glede oblikovanja stanovanjskih in kmetij-

skih objektov,
– možnost gradnje fotovoltaičnih sistemov za proizvodnjo 

električne energije.

II. MERILA IN POGOJI ZA GRADNJE V PROSTORU

3. člen
V prvi alineji 10. člena odloka PUP se pri naštevanju za 

besedo zvezo »avtobusna postajališča«, doda besedna zveza 
»kolesarske poti«.

Istemu členu se doda novi drugi odstavek z naslednjim 
besedilom:

»Naštete infrastrukturne objekte od alineje 1 do 6 lahko 
gradi le pristojni izvajalec gospodarske javne službe oziroma 
pri telekomunikacijskih omrežjih in omrežjih zvez pooblaščen 
operater, pri plinu koncesionar. Če objekta ne gradi oseba iz 
prejšnjega stavka, je gradnja dovoljena le na podlagi soglasja 
teh služb in z njihovim pooblastilom.«

4. člen
V 11. členu se dodata novi drugi in tretji odstavek z na-

slednjo vsebino:
»Na obstoječe objekte je možna vgradnja naprav, ki pro-

izvajajo električno energijo iz obnovljivih virov energije in iz 
soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkorist-
kom, in so opredeljene kot enostavne naprave za proizvodnjo 
električne energije, se štejejo kot investicijska vzdrževalna dela 
in se lahko izvajajo v skladu z predpisi, ki urejajo energetsko 
infrastrukturo.

Postavitev ali gradnja naprav za proizvodnjo električne 
energije s pomočjo sončne energije na območjih in objektih, ki 
so razglašeni za kulturni spomenik, ni dopustna. Na območjih 
in objektih, ki so varovani kot registrirana kulturna dediščina ter 
v vplivnih območjih dediščine, so ti objekti in naprave dopustni 
le izjemoma, če njihova postavitev ali vgradnja ne prizadene 
varovanih vrednot. Umestitev je potrebno uskladiti s pristojno 
službo varstva kulturne dediščine v postopku pridobivanja kul-
turnovarstvenih pogojev in soglasja, praviloma s prostorsko in 
tehnično preveritvijo variantnih rešitev.«

5. člen
Spremeni se besedilo odstavka c) 12. člena odloka PUP 

tako, da se glasi:
»c) velikost dozidanega dela ne sme presegati 40 % po-

vršine obstoječega objekta, istočasno pa mora biti s tlorisnimi 
gabariti prilagojen sosednjim objektom, ki imajo enako na-
membnost.«

6. člen
Za 15. členom odloka PUP se doda novi 15.a člen z na-

slednjo vsebino in pogoji ZVKDS:
»Ne glede na določbe 11.–15. člena tega odloka velja, da 

so dozidave, nadzidave in spremembe namembnosti in druga 
gradbena dela na obstoječih objektih, ki so varovani s predpisi 
s področja varstva kulturne dediščine, dopustna le izjemoma, 
kadar ni možno najti druge rešitve, pri čemer gradnja ali poseg 
ne sme spreminjati lastnosti zaradi katerih je objekt pridobilo 
status objekta varovanega s predpisi s področja varstva kultur-
ne dediščine in je ta gradnja ali poseg skladen z varstvenimi 
rešitvami, ki veljajo za ta odlok.«

7. člen
Prvemu odstavku 17. člena odloka PUP se doda naslednji 

stavek: »Pojem nadomestna gradnja predstavlja gradnjo nove-
ga objekta na mestu starega, ki je po velikosti in namembnosti 
enak odstranjenemu objektu.«

V istem členu se črtajo drugi, tretji, četrti in peti odstavek.

8. člen
Besedilo 12) točke 20. člena odloka PUP se spremeni 

tako, da se glasi:
»12) Gradnja enostavnih objektov v skladu s veljavnim 

predpisom, ki določa vrste objektov glede na namembnost.«
Na koncu 20. člena odloka PUP se doda nova 14) točka 

z naslednjim besedilom:
»14) Kolikor na območju stavbnih zemljišč z oznako (u) 

ni razpoložljivih površin za gradnjo je objekte navedene pod 
tč. 1), 2) in 3) možno locirati največ 50 % tlorisne površine 
izven stavbnih zemljišč z oznako (u) ali izven teh zemljišč na 
zemljišča nekmetijske namenske rabe. Če to ni mogoče, pa na 
območja ostalih kmetijskih zemljišč nižjih bonitet od 30.«

Na koncu 20. člena odloka PUP se doda nova 15) točka 
z naslednjim besedilom:

»15) Postavitev ali vgradnja fotovolatičnih sistemov za 
proizvodnjo električne energije na območjih in objektih, ki so 
razglašeni za kulturni spomenik, niso dopustna. Na območjih 
in objektih, ki so varovani kot registrirana kulturna dediščina ter 
v vplivnih območjih dediščine, so ti objekti in naprave dopustni 
le izjemoma, če njihova postavitev ali vgradnja ne prizadene 
varovanih vrednot. Umestitev je potrebno uskladiti s pristojno 
službo varstva kulturne dediščine v postopku pridobivanja kul-
turnovarstvenih pogojev in soglasja, praviloma s prostorsko in 
tehnično preveritvijo variantnih rešitev.«

9. člen
Spremeni se tretji odstavek 3. točke 22. člena odloka PUP 

tako, da se glasi:
»V primeru, da prej naštetih posegov na objektih za 

potrebe kmetijstva, zaradi prostorskih omejitev (majhnost par-
cele, nezadostni odmiki od sosednjih objektov in neustrezen 
prostor za dovoz in manipulacijo), ni možno v celoti umestiti 
znotraj opredeljenega stavbnega zemljišča (u), lahko izjemo-
ma segajo največ 50 % zazidanega tlorisa objekta izven meje 
opredeljenega stavbnega zemljišča (u) na zemljišča nekmetij-
ske namenske rabe. Če to ni mogoče, pa na območja ostalih 
kmetijskih zemljišč nižjih bonitet od 30. Namembnost objekta 
se ne sme spremeniti najmanj 10 let od izdaje gradbenega 
dovoljenja. Za poseg izven opredeljenega stavbnega zemljišča 
(u) je potrebno pridobiti predhodno soglasje Občine Zreče, ki 
bo na osnovi dokumentacije za objekt, pri izvedbi naslednjega 
postopka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih 
aktov zagotovila vris stavbnega zemljišča za objekt v smislu 
ažuriranja kartografske dokumentacije z dejanskim stanjem.«

10. člen
V 23. členu odloka PUP se na koncu doda nova 11) točka 

z naslednjim besedilom:
»11) Objekti navedeni pod točko 1), 2) in 3) lahko izjemo-

ma segajo največ 50 % zazidanega tlorisa objekta izven meje 
opredeljenega stavbnega zemljišča (u) in sicer na zemljišča 
nekmetijske namenske rabe. Če to ni mogoče, pa na območja 
ostalih kmetijskih zemljišč nižjih bonitet od 30.«

11. člen
V 24. členu odloka PUP se črta zadnji stavek tretjega 

odstavka »Druge novogradnje v območju kmetijskih zemljišč 
niso dovoljene.«

V istem členu odloka PUP se doda novi peti odstavek z 
naslednjim besedilom:

»Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (nezahtevni in eno-
stavni), ki so potrebni za obratovanje kmetije, se lahko zgradijo 
tudi na območju kmetijskih zemljišč, ki so manj primerna za ob-
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delavo, vendar le v maksimalnem odmiku 20 m od osnovnega 
legalno zgrajenega stanovanjskega objekta kmetije oziroma 
manj zahtevnega gospodarskega objekta.«

12. člen
V zadnjem stavku prvega odstavka 25. člena odloka PUP 

se besedilo »soglasje Zavoda za gozdove Slovenije, Območna 
enota Celje« nadomesti z besedilom »soglasje službe, pristojne 
za gozdarstvo«.

Doda se novi šesti odstavek z naslednjim besedilom:
»Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, ki so potrebni za 

obratovanje kmetije, se lahko zgradijo tudi na območju gozda, 
na robu ali v neposrednem vplivnem območju gozda (praviloma 
pas ene sestojne višine odraslega gozdnega drevja), vendar le 
ob soglasju službe, pristojne za gozdarstvo.

Mednje sodijo:
Nezahtevni objekti:
– gozdna cesta daljša od 2 km,
– grajena gozdna vlaka daljša od 1 km,
– obora za rejo divjadi.
Enostavni objekti:
– grajena gozdna vlaka do 1 km,
– gozdna učna pot,
– čebelnjak, pogoj za gradnjo: so prenosni ali postavljeni 

na točkovnih temeljih. Lokacije čebelnjakov, stacioniranih ali 
prenosnih, morajo biti določene tako, da območje preleta čebel 
iz panjev ne bo posegalo na poselitveno območje. Postavitev 
je možna le pod pogojem, da se predhodno pridobi pozitivno 
mnenje Čebelarskega društva Zreče, iz katerega izhaja, da je 
zemljišče, na katerem bo stal čebelnjak v skladu s predpisi, ki 
urejajo čebelarstvo,

– krmišče,
– ograje za pašo živine,
– gozdna cesta do 2 km.
Sprejemljivi so vsi objekti, pri katerih ob njihovi izgradnji in 

obratovanju ni pričakovati negativnega vpliva na gozd, zagota-
vljanje funkcij gozda in gospodarjenje z gozdovi.«

13. člen
Za 28. členom odloka PUP se doda novi 28.a člen, ki se 

glasi:
»Nezahtevni in enostavni objekti za lastne potrebe morajo 

biti od meje sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 2 m (napušč 
oziroma najbolj izpostavljeni del objekta). Izjema je rezervoar za 
utekočinjen naftni plin ali nafto, ki mora biti od meje sosednjih 
zemljišč odmaknjen najmanj toliko, kot to določajo predpisi, 
ki urejajo področje naprav za vnetljive tekočine in pline. Če je 
odmik nezahtevnega in enostavnega objekta manjši od 1,5 m, 
je treba pred začetkom gradnje pridobiti pisno overjeno soglasje 
lastnikov sosednjih zemljišč, v primeru rezervoarja za utekoči-
njeni naftni plin ali nafto pa tudi zgraditi ustrezen požarni zid.

Odmik ograje od meje s sosednjim zemljiščem je najmanj 
0,30 m, če je odmik manjši oziroma je ograja postavljena na po-
sestno mejo, je potrebno pred začetkom gradnje pridobiti pisno 
overjeno soglasje lastnikov sosednjih zemljišč. Če je sosednje 
zemljišče javna cesta, zgornji rob ograje oziroma lega ograje 
ne sme posegati v polje preglednosti in si je potrebno pridobiti 
soglasje upravljavca javne ceste.

Škarpe in podporni zidovi so od meje s sosednjim zemlji-
ščem oddaljeni najmanj 1,0 m. Za manjši odmik je treba pred 
začetkom gradnje pridobiti pisno overjeno soglasje lastnikov 
sosednjih zemljišč. Če je sosednje zemljišče javna cesta, zgor-
nji rob zidu oziroma lega ne sme posegati v polje preglednosti 
in si je potrebno pridobiti soglasje upravljavca javne ceste. V 
primeru pogojno stabilnega terena je potrebno za temeljenje 
pridobiti pogoje geomehanika.

Nezahtevni in enostavni kmetijsko-gozdarski objekti mo-
rajo biti od meje sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 1,5 m. 
Če je odmik objekta manjši, je treba pred začetkom gradnje 
pridobiti pisno overjeno soglasje lastnikov sosednjih zemljišč. 
Odmik za obore za rejo divjadi in ograje za pašo živine je naj-

manj 0,50 m, ob pisnem soglasju lastnikov sosednjih zemljišč 
se lahko postavi na posestno mejo.

Nezahtevni in enostavni pomožni infrastrukturni objekti:
– Pomožni infrastrukturni objekti se lahko postavljajo do 

meje sosednjih zemljišč.
Nezahtevni in enostavni začasni objekti:
– Od meje sosednjih zemljišč morajo biti odmaknjeni 

najmanj 1,50 m. Če je odmik objekta manjši, je treba pred 
začetkom gradnje pridobiti pisno in overjeno soglasje lastnikov 
sosednjih zemljišč.

Spominska obeležja so od meje s sosedi oddaljena 
1,50 m, razen spominskih plošč, ki so sestavni del fasade ozi-
roma drugega objekta. V primeru manjšega odmika je potrebno 
pisno in overjeno soglasje lastnikov sosednjih zemljišč.

Objekti za oglaševanje so od meje sosednjih zemljišč 
oddaljeni najmanj 1,50 m. V primeru manjšega odmika je po-
trebno pisno in overjeno soglasje lastnikov sosednjih zemljišč.

Urbana oprema sme biti od meje sosednjih zemljišč odda-
ljena najmanj 1,50 m. V primeru manjšega odmika je potrebno 
pisno in overjeno soglasje lastnikov sosednjih zemljišč«.

14. člen
V 32. členu odloka PUP se spremeni besedilo točke č), 

tako, da se glasi:
»č) Nezahtevni in enostavni objekti v poselitvenem območju 

oziroma v območju stavbnih zemljišč z oznako (u) morajo biti 
oblikovno in po izbiri materialov usklajeni z obstoječo kakovostno 
grajeno strukturo. Na zemljiški parceli ki pripada stavbi, se lahko 
umesti več različnih enostavnih objektov le ob pogoju, da se njiho-
va umestitev in oblikovanje načrtujeta enotno. Višina nadzemnih 
objektov je le pritličje, brez kleti. Strehe objektov povzemajo ele-
mente strehe nad osnovno stavbo (smer slemena, naklon strešine 
…) ali so ravne, kjer je to iz oblikovalskega vidika možno.

K enostanovanjski zgradbi se lahko zgradi največ po en ne-
zahtevni oziroma enostavni objekt iste vrste za lastne potrebe. K 
večstanovanjskim objektom se lahko za vsako stanovanje zgradi 
največ po en objekt za lastne potrebe iste vrste. Njihova skupna 
površina ne sme presegati 40 % velikosti zemljiške parcele, ki 
pripada stavbi. Zgrajeni so kot posamična zgradba ali tako da 
se stikajo z osnovnim objektom ali se stikajo med seboj, vendar 
ne več kot dva iste vrste skupaj. V primeru stikanja lahko imajo 
skupne konstrukcijske elemente, pri tem pa morajo biti razponi 
nosilnih delov do 3 m. Če razponi nosilnih delov presegajo 3 m, 
morajo biti sestavljeni iz montažnih elementov, ki so dani v pro-
met v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode.

Ograje se oblikovno podredijo tipu obstoječih ograj v 
soseščini. Medsosedske ograje v naseljih ne smejo presegati 
višine 1,80 m. Kot gradbeni material se uporablja žično pletivo, 
les in kovina. Varovalne ograje, ki so namenjene fizičnemu 
varovanju proizvodnih in poslovnih objektov, javnih cest in 
železnice oziroma drugih površin, na katerih se opravlja de-
javnost ter igriščne ograje, so lahko grajene do višine 2,20 m. 
Pri specifičnih, določenih športnih ali industrijskih objektih je 
višina ograje lahko do 4,50 m. Obore za rejo divjadi so višine 
do 2.20 m, višina ograj za pašo živine naj ne presega 1,5 m.

Škarpe in podporni zidovi so arhitekturno oblikovani in 
grajeni iz naravnih materialov. Po končani gradnji se intenzivno 
ozelenijo. Njihova višina ne presega 1,50 m.«

V istem 32. členu odloka PUP se spremeni drugi odstavek 
točke d) tako, da se glasi:

»Objekti so praviloma podolgovatega tlorisa, katerih veli-
kost in obliko pogojuje tehnološki postopek kmetijske pridelave, 
prireje oziroma kmetijski postopki in trg.«

V istem 32. členu odloka PUP se točka e) spremeni tako, 
da se glasi:

»Na območju enega kmetijskega gospodarstva je dopu-
stna gradnja največ po enega pomožnega kmetijsko-gozdar-
skega objekta iste vrste, kar pa ne velja za gnojišče, zbiralnik, 
kozolec, rastlinjak in silos, ki se jih lahko zgradi toliko, kolikor je 
potrebno za nemoteno obratovanje kmetije. Objekti so zgrajeni 
kot posamična zgradba ali tako, da se stikajo z osnovnim objek-
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tom ali se stikajo med seboj, vendar ne več kot dva iste vrste 
skupaj. V primeru stikanja lahko imajo skupne konstrukcijske 
elemente, pri tem pa morajo biti razponi nosilnih delov do 3 m. 
Če razponi nosilnih delov presegajo 3 m, morajo biti sestavljeni 
iz montažnih elementov, ki so dani v promet v skladu s predpisi, 
ki urejajo gradbene proizvode.

Za nezahtevne in enostavne pomožne kmetijsko-goz-
darske objekte, ki se gradijo na območju kmetijskih zemljišč, 
gozdnem območju in območju vodotokov, je potrebno upošte-
vati določila predpisov, ki veljajo za posamezna področja in 
ne smejo biti v nasprotju z varstvenimi režimi. Načrtovati jih je 
potrebno tako, da se kvalitetno dopolnjuje podoba obstoječega 
naselja v krajini in se upošteva regionalna tipologija.«

15. člen
V 34. členu odloka PUP se besedilo prvega in drugega 

odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Odmik ograje od meje s sosednjim zemljiščem je naj-

manj 0,30 m, če je odmik manjši oziroma je ograja postavljena 
na posestno mejo, je potrebno pred začetkom gradnje pridobiti 
pisno overjeno soglasje lastnikov sosednjih zemljišč. Če je so-
sednje zemljišče javna cesta, zgornji rob ograje oziroma lega 
ograje ne sme posegati v polje preglednosti in si je potrebno 
pridobiti soglasje upravljavca javne ceste.

Škarpe in podporni zidovi so od meje s sosednjim zemlji-
ščem oddaljeni najmanj 1,00 m. Za manjši odmik je treba pred 
začetkom gradnje pridobiti pisno overjeno soglasje lastnikov 
sosednjih zemljišč. Če je sosednje zemljišče javna cesta, zgor-
nji rob zidu oziroma lega ne sme posegati v polje preglednosti 
in si je potrebno pridobiti soglasje upravljavca javne ceste. V 
primeru pogojno stabilnega terena je potrebno za temeljenje 
pridobiti pogoje geomehanika.«

16. člen
Spremeni se besedilo celotnega 48. člena odloka PUP 

tako, da se glasi:
»Območja naravnih vrednot so vrisana v grafičnih prilo-

gah v PUP 520/03. V tem odloku so upoštevani le tisti objekti 
in območja, ki ležijo znotraj območij urejanja s tem odlokom, 
kot so opredeljena v 6. členu tega odloka.

Na osnovi strokovnega gradiva »Naravovarstvene 
smernice za Občinski prostorski načrt Občine Zreče« (iz-
delal Zavod RS za varstvo naravne, Območna enota Celje, 
št. 1-III-207/3-O-11/LS, izdelane v juniju 2011), so kot območja 
ohranjanja narave uvrščeni naslednji objekti in območja:

1. Naravne vrednote
Pregled naravnih vrednot (Pravilnik o določitvi in varstvu 

naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 93/10)

IDENT. 
ŠT. IME KRATKA OZNAKA ZVRST STATUS

47495* Pavlakova vodna jama Jama občasni izvir geomorfp NVDP

47497* Pavlakova zijalka 1 Spodmol, kevdrc geomorfp NVDP

47496* Pavlakova zijalka 2 Vodoravna jama geomorfp NVDP

41379* Pavlakova jama Vodoravna jama geomorfp NVDP

230 Lovrenško barje Šotno barje na slemenu Planinka na Pohorju 
severno od Rogle

geomorf, hidr, bot, 
ekos, geol

NVDP

303 Stranice – nahajališče fosilov 1 Kredni rudistni greben v kamnolomu pri 
Stranicah

geol NVDP

1549 Višičeva lipa Lipa na dvorišču Viščeve domačije 
severozahodno od Zreč

drev NVLP

1550 Loška Gora – vaška lipa Vaška lipa v Loški Gori drev NVLP

1558 Vuhererjeva lipa Lipa pri Vuherjevi hiši v Zrečah drev NVLP

4450 Stranice – nahajališče fosilov 2 Nahajališče krednih hipuritov v opuščenem 
kamnolomu pri Stranicah

geol NVLP

4495 V Dravinja Dravinja, desni pritok drave, od izvira do Slap hidr NVDP

5512 Ljubnica s pritoki Desni pritok Dravinje s pritoki z ohranjeno 
strugo

hidr, ekos NVLP

5562 Tesnica – slap Slap v soteski Tesnica južno od Belega potoka 
pri Frankolovem

geomorf, hidr NVLP

5952 Stranice – osameli kras Osameli kras z jamami in vrtačami pri Stranicah geomorf, 
geomorfp

NVLP

5957 Zreče – osameli kras Osameli kras zahodno od Zreč geomorf NVLP

5954 Križevec – pečine Prepadne stene južno od Križevca pri Stranicah geomorf NVLP

5956 Zreče – nahajališče antracita Rudnik antracita v Zrečah geol NVLP

6066 Koprivnica s pritoki Desni pritok Dravinje s pritoki z lepo razvito 
obvodno drevnino

hidr, ekos NVLP

6107 Bohorinščica s pritoki Naravno ohranjen vodotok s pritoki, levi pritok 
Dravinje pri Loški Gori

hidr, ekos NVLP

6276 Radoljna Desni pritok Drave, severovzhodno od Lovrenca 
na Pohorju

hidr, geomorf NVDP

Z oznako * so označene naravne vrednote – jame, za katere je določen režim vstopa 3 – odprta jama s prostim vstopom.
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2. Ekološko pomembna območja
KODA IME STATUS
41200 Pohorje EPO
11500 Velenjsko - Konjiško hribovje EPO

3. Posebna varstvena območja (območja NATURA 2000)
KODA IME STATUS
SI5000006 Pohorje PosVO
SI3000270 Pohorje pPosVO

Legenda tabel:
– IDENT. ŠT. – identifikacijska številka;
– ZAP. ŠT. pNV – zaporedna številka predlagane naravne 

vrednote, predlagala OE Celje;
– IME – ime naravne vrednote,predlagane naravne vre-

dnote, ekološko pomembnega območja oziroma posebnega 
varstvenega območja, predlaganega zavarovanega območja;

– STATUS:
– Predlog za zavarovano območje regijskega parka 

(pRP) je del narave, ki ima tolikšno naravovarstveno vrednost, 
da bi bilo potrebno zanj sprejeti akt o zavarovanju:

– Naravne vrednote:
– NVDP – naravna vrednota državnega pomena,
– NVLP – naravna vrednota lokalnega pomena,
– Novo predlagana naravna vrednota (pNVLP – pre-

dlog naravne vrednote lokalnega pomena) je del narave, ki je 
bil na novo evidentiran in ovrednoten ter za katerega se upra-
vičeno domneva, da ima lastnosti, zaradi katerih bo določen 
za naravno vrednoto;

– Predlog za zavarovano območje regijskega parka 
(pRP) je del narave, ki ima tolikšno naravovarstveno vrednost, 
da bi bilo potrebno zanj sprejeti akt o zavarovanju:

– EPO – ekološko pomembno območje,
– PosVO – posebno varstveno območje,
– pPosVO – potencialno posebno ohranitveno območje 

je posebno varstveno območje, ki ga je Slovenija opredelila 
na podlagi Direktive o habitatih, pa še ni bilo sprejeto s strani 
Evropske komisije,

– ZVRST – zvrst naravne vrednote, in sicer:
– geomorf – geomorfološka površinska naravna vred-

nota,
– geomorfp – geomorfološka podzemeljska naravna 

vrednota,
– geol – geološka naravna vrednota,
– hidr – hidrološka naravna vrednota,
– drev – drevesna naravna vrednota,
– ekos – ekosistemska naravna vrednota,
– zool – zoološka naravna vrednota,
– bot – botanični naravna vrednota.

Varstvene usmeritve in priporočila za varstvo naravnih 
vrednot in biotske raznovrstnosti, ki jih je potrebno upoštevati 
pri posegih na celotnem ureditvenem območju.

1. Gradnja objektov, prostorske ureditve in posegi se 
izvajajo na način, da se ne ogrozijo lastnosti naravnih vrednot 
in lastnosti območij, ki so pomembna za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti in krajinske pestrosti.

2. Nezahtevnih in enostavnih objektov naj se ne umešča 
na osrednja območja naravnih vrednot in na območja habitatov 
ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter pred-
nostnih habitatnih tipov.

3. Sončne elektrarne naj se prednostno namešča na 
obstoječe objekte. Prostostoječe fotovoltaične objekte (sončne 
elektrarne) se umešča skladno z opredeljeno namensko rabo 
(območja energetske infrastrukture) zunaj vidno izpostavljenih 
območij in izven območij naravnih vrednot, območij biotske 
raznovrstnosti (Natura 2000, EPO) in krajinske pestrosti.

4. V krajini, zlasti na sklenjenih kmetijskih obdelovalnih 
površinah, se ohranjajo in ponovno vzpostavljajo ekološko 

pomembni krajinski elementi: mejice, pasovi drevja, posamično 
starejše drevje, visokodebelni sadovnjaki, obrežna vegetacija 
ob vodotokih itd. Pri gradnji objektov in ostalih posegih se 
drevnina varuje pred poškodbami, odstranjena drevesa pa naj 
se nadomestijo s sadikami avtohtonih vrst.

5. Postavljanje obor za rejo divjadi na območjih ohranjanja 
narave ni sprejemljivo. Ograjevanje zemljišč v odprti krajini, 
razen za potrebe pašništva in za zaščito zemljišč pred škodo, 
ki jo povzroča divjad, naj se ne izvaja.

6. Ob vodotokih se ohranja zveznost obrežne vegetacije. 
Neselektiven posek obvodne drevnine naj se ne izvaja, spreje-
mljiva je odstranitev posameznih dreves, ki ovirajo pretok. Od-
stranjeno vegetacijo naj se nadomesti z zasaditvijo avtohtonih, 
rastišču prilagojenih grmovnih in drevesnih vrst.

7. Premoščanje višinskih razlik ob objektih naj se pravi-
loma ureja z zatravljenimi zemeljskimi brežinami ali suhozidi s 
kamnom lokalnega izvora. Oporne zidove (škarpe) se gradi le 
izjemoma, ko ni možno drugačno zavarovanje brežin.

8. Odprtega prostora v območjih ohranjanja narave se ne 
osvetljuje. Osvetljevanje naj bo omejeno na strnjena naselja, 
prostorsko usmerjeno proti tlom ter časovno omejeno.«

17. člen
Doda se novi prvi odstavek 49. člena odloka PUP, ki se glasi:
»Na glede na ostale določbe tega akta velja, da so na 

območjih, varovanih po predpisih s področja varstva kulturne 
dediščine, dovoljenje le tiste vrste gradenj objektov in naprav 
ter drugih gradbenih del, ki so skladni z merili in pogoji ohranja-
nja kulturne dediščine določenimi v tem členu,«

Črta se zadnji stavek v 49. členu odloka PUP in se nado-
mesti z novim besedilom, ki se glasi:

»Na območjih varovanih po predpisih s področja varstva 
kulturne dediščine je dopustno vzdrževanje objektov. Rekonstruk-
cije stavb, ki so varovane na podlagi predpisov s področja varstva 
kulturne dediščine, so dopustne, pri čemer se prostornina stavbe 
ne sme povečati. Izjemoma se lahko poveča ta toliko, kot to omo-
gočajo drugi predpisi (to je do 10 %) če sprememba velikosti ne 
prizadene varovanih elementov stavbe in s tem soglaša pristojna 
strokovna javna služba. Gradnja novih objektov, dozidave in nad-
zidave obstoječih objektov so na območjih varovanih po predpisih 
s področja varstva kulturne dediščine dopustna le izjemoma, 
kadar ni mogoče zagotoviti primernejše lokacije ali v primeru 
dozidave in nadzidave objekta ali drugega dopustnega posega, 
ni možno najti druge rešitve, pri čemer gradnja ali poseg ne sme 
spreminjati lastnosti zaradi katerih je območje ali objekt pridobilo 
status območja varovanega s predpisi s področja varstva kulturne 
dediščine in je ta gradnja ali poseg skladen z varstvenimi režimi, 
ki veljajo za ta objekt ali območje. Odstranitev objektov ali delov 
objekta, ki so kulturna dediščina ali razglašeni za kulturni spome-
nik, niso dopustne, razen pod pogoji, kot jih določajo predpisi s 
področja varstva kulturne dediščine.

Na območjih varovanih po predpisih s področja kul-
turne dediščine so dopustne le tiste vrste nezahtevnih in 
enostavnih objektov katerih gradnja in postavitev je v sklad 
z varstvenim režimom, ki velja za posamezen objekt ali ob-
močje dediščine.

Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni 
posegi v prostor in prostorske ureditve, ki:
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– prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene 
vrednosti,

– dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).
Za poseg ali območje kulturne dediščine, ki je razglašen za 

kulturni spomenik ali je v seznamu varovane nepremične kulturne, 
dediščine določene v tem členu, je potrebno pridobiti kulturnovar-
stvene pogoje in soglasje za poseg skladno s predpisi s področja 
varstva kulturne dediščine. Za poseg v objekt ali v območje kultur-
ne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanje, ki kakor 
koli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo 
dediščine ali dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno 
lokacijo. To so tudi vsa vzdrževalna dela in drugi posegi v prostor, 
ki se ne štejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi tega odloka 
ali drugih predpisov.

Za izvedbo predhodne arheološke raziskave je treba pridobi-
ti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline skladno 
s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.

Za kulturne spomenike, spomeniška območja in njihova 
vplivna območja veljajo merila in pogoji kot jih opredeljuje konkre-
ten akt o razglasitvi kulturnega spomenika. V primeru neskladja 
določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za kulturni 
spomenik, veljajo merila in pogoji določeni z varstvenim režimom 
v razglasitvenem aktu.

Za registrirano kulturno dediščino, ki ni razglašena za kul-
turni spomenik, velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja 
dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne 
značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot re-
gistrirane kulturne dediščine, niso dovoljeni. V primeru neskladja 
določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano 
kulturno dediščino, veljajo merila in pogoji določeni z varstvenimi 
režimi določenimi v tem členu.

Za posamezne enote registrirane kulturne dediščine veljajo 
naslednji varstveni režimi (glede na tip dediščine):

– Varstveni režim za kulturno krajino: V območju kulturne 
krajine velja pravni režim varstva, ki predpisuje ohranjanje nasle-
dnjih krajinskih značilnosti:

– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba 
(naravne in kulturne prvine),

– odprti prostor pred nadaljnjo širitvijo naselij,
– sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini (tradicionalna 

raba zemljišč),
– tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva,
– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podo-

bo in stavbno oziroma naselbinsko dediščino.
– Varstveni režim za naselbinsko dediščino: V območjih 

naselbinske dediščine velja pravni režim varstva, ki predpisuje 
ohranjanje naslednjih zgodovinskih značilnosti naselij:

– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mre-
ža, razporeditev odprtih prostorov),

– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stav-
bami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med 
pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne 
funkcionalne celote),

– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja 
(drevesa, vodotoki …),

– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na 
reliefne značilnosti, poti itd.),

– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, 

oblike strešin, kritina),
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in 

pogledi iz njega),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, 

ulične fasade itd.),
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

– Varstvi režim za arheološko dediščino: V območjih registri-
ranih arheoloških najdišč velja pravni režim varstva, ki določa, da 
ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati 
arheološke ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturni-
mi plastmi, strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred 
posegi in uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali 
spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst.

Prepovedano je predvsem:
– odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, me-

liorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
– poglabljati dna vodotokov ter jeter,
– ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati,
– gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
– postavljati in graditi trajne in začasne objekte, vključno z 

nadzemno in podzemni infrastrukturi ter nosilci reklam ali drugih 
oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezen-
tacijo arheološkega najdišča.

Izjemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdišča, ki so 
hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij, in v prostor robnih delov 
najdišč ob izpolnitvi naslednjih pogojev:

– če ni možno najti drugih rešitev,
– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheo-

loških raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče sprostiti za gradnjo.
Obseg in čas potrebnih arheoloških raziskav opredeli organ 

pristojen za varstvo kulturne dediščine.
– Varstveni režim za stavbno dediščino: V območjih stavbne 

dediščine valja pravni režim varstva, ki predpisuje ohranjanje 
naslednjih značilnosti objektov:

– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, 

oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasade, 
fasadni detajli),

– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajo-
čega zunanjega prostora,

– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izposta-

vljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih ...),
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v 

okolici značilnostim stavbne dediščine),
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

– Varstveni režim za memorialno dediščino: V območjih 
memorialne dediščine velja pravni režim varstva, ki predpisuje 
ohranjanje naslednjih značilnosti območij:

– avtentičnost lokacije,
– materialna substanca in fizična pojavnost objekta in 

drugih nepremičnin,
– vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter 

vedute.«

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih 

pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in odprti prostor 
Občine Zreče so posledica sprejetja novih podzakonskih predpi-
sov in novih zakonov. Posamezne opredelitve v prostorskem aktu 
so tekstualno prilagojene in usklajene z Uredbo o vrstah objektov 
glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08 in 99/08) in smi-
selno se upoštevajo določila Pravilnika o kriterijih za načrtovanje 
prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših kmetijskih 
zemljiščih zunaj območij naselij (Uradni list RS, št. 110/08).

19. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristoj-

ne inšpekcijske službe.

20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 3505-0008/2012-47
Zreče, dne 25. aprila 2012

Župan
Občine Zreče

mag. Boris Podvršnik l.r.
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1528. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega plana Občine Slovenske 
Konjice za območje Občine Zreče v letu 2009

Na podlagi 52. in 96. člena Zakona o prostorskem načr-
tovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popravek ZUPUDPP in 
43/11 – ZKZ-C), Sklepa ministra o ugotovitvi usklajenosti pre-
dloga akta št. 35016-49/2009/46 z dne 18. 4. 2012, ter 16. čle-
na Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB-1, 
55/09 in 57/10) je Občinski svet Občine Zreče na 13. redni seji 
dne 25. 4. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih 

sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana 
Občine Slovenske Konjice za območje  

Občine Zreče v letu 2009

1. člen
S tem odlokom se spremenijo in dopolnijo prostorske sesta-

vine planskih aktov, ki veljajo za območje Občine Zreče, in sicer:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine 

Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, 
št. 23/87 ter Uradni list RS, št. 29/98, 64/99, 68/03, 53/08, 97/09 
in 14/10; v nadaljevanju: dolgoročni plan)

in
– prostorske sestavine družbenega plana razvoja Občine 

Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 (Urad-
ni list SRS, št. 23/87 ter Uradni list RS, št. 29/98, 64/99, 68/03, 
53/08, 97/09 in 14/10; v nadaljevanju: srednjeročni plan),

v nadaljevanju: prostorske sestavine.
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin se nanaša-

jo na naslednja področja oziroma sestavine plana:
1. zasnova osnovne rabe prostora ter znotraj nje zasnova 

kmetijskih in gozdnih zemljišč ter območij za poselitev;
2. zasnova oskrbe z električno energijo, obnovljivi viri 

energije in učinkovita raba energije;
3. namenska raba prostora;
4. usmeritve glede načinov urejanja prostora s prostorski-

mi izvedbenimi akti.
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin v 

letu 2009 je določitev stavbnih zemljišč na naslednjih območjih:
1. območje 1: parc. št. 43/2 in 44/2, obe k.o. Križevec, 

ažuriranje stavbnih zemljišč, na katerih stojijo obstoječi objekti;
2. območje 2: parc. št. 91/3, 91/6 in 91/7, vse k. o. Zreče, 

za potrebe širitve obstoječe dejavnosti (dva poslovna objekta 
s sobami za goste, turističnimi apartmaji in lokali);

3. območje 3: parc. št. 397/1 – del, 398 – del, 399 – del, 
401 – del, 405/1 – del, vse k. o. Škalce, za ažuriranje stavbnih 
zemljišč obstoječe kmetije ter za razširitev stavbnih zemljišč za 
potrebe širitve kmetijske dejavnosti;

4. območje 4: parc. št. 376 in 378/2, obe k. o. Gorenje pri 
Zrečah, za potrebe žage za razrez lesa kot dopolnilne dejav-
nosti na kmetiji;

5. območje 5: parc. št. 105/1 – del, 107/1 in 108 – del, 
vse k. o. Stranice, za potrebe zaokrožitve naselja Stranice za 
stanovanjsko gradnjo ter parc. št. 103, k.o. Stranice, na kateri 
se opredeli najboljše kmetijsko zemljišče;

6. območje 7: parc. št. 279 in 281/1, obe k. o. Škalce, za 
potrebe zaokrožitve naselja Dobrava za stanovanjsko gradnjo 
ter parc. št. 283/9 – del in 283/1, obe k.o. Škalce, na katerih 
se opredelijo najboljša kmetijska zemljišča, parc. št. 247 – del, 
1602 – del, 255/3 – del, 1578/1 – del, 1578/2 – del, 830/1, 
261/3, 259/2, 261/6, 261/5, 1596/1 – del, 1596/2, 1596/3, 
263/5, 263/1, 263/6, 262/1, 261/2, 1578/4 – del in 259/1 – del, 
vse k.o. Škalce, na katerih se opredelijo druga kmetijska zemlji-
šča in parc. št. 256/1 – del, k.o. Škalce, na kateri se opredeli 
lesnoproizvodni gozd;

7. območje 9: parc. štev. 417/2, 419/2 – del, 417/1, 419/3 
– del, 578/11, 597/1, 597/2, 597/3, 598/1 in 603 – del, vse k. o. 
Stranice, ažuriranje stavbnih zemljišč in oblikovanje poslovne 
(gospodarske) cone Sp. Stranice;

8. območje 10: parc. 823/1 – del, 823/3 – del, obe k. 
o. Gorenje pri Zrečah, za potrebe prestavitve stanovanjske 
zgradbe in gospodarskega poslopja izven plazovitega območja; 
na parc. št. 823/2, 823/4 in 823/3 – del, vse k. o. Gorenje pri 
Zrečah se opredelijo najboljša kmetijska zemljišča;

9. območje 11: parc. št. 127/2 – del, 127/3, 128/1 – del, 
128/2 – del in 129/7 – del, vse k. o. Škalce, za potrebe zaokro-
žitve stanovanjske gradnje v novem naselju Dobrovlje;

10. območje 12: parc. št. 503/1 – del, 503/3 – del, 500/2 
– del, 500/3 – del, 500/6 – del, 505 – del, 498 – del, 497 – 
del, 499/2, 499/1, 468/2 – del, vse k. o. Križevec, za potrebe 
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter ažuriranje obstoječega 
stavbnega zemljišča razpršene poselitve;

11. območje 13: parc. št. 453/3 – del, 1362/4 – del, 453/5 
– del in 453/1 – del, vse k. o. Zreče, za potrebe zaokrožitve 
stanovanjske gradnje v mestu Zreče (oblikovanje novega na-
selja Zreče 3);

12. območje 15: parc. št. 398/8, 398/9, 398/10, 398/11, 
398/12, 398/13 in 398/14, vse k.o. Stranice, za ažuriranje 
stavbnega zemljišča;

13. območje 16: parc. št. 367/1 in 371/5, obe k.o. Gorenje 
pri Zrečah, za potrebe razširitve obstoječe lesarske dejavnosti.

2. člen
V prostorskih sestavinah se spremenijo naslednje opre-

delitve:
(1) V točki 6.4.1. Prostorski in ekološki okviri se spremeni:
– za šestim odstavkom se doda novi sedmi odstavek, ki 

glasi:
»S spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin v 

letu 2009 se gozdne površine zmanjšajo za 0,56 ha in kme-
tijska zemljišča za 2,75 ha, površina stavbnih zemljišč pa se 
poveča za 3,31 ha.«

– sedanji sedmi postane osmi odstavek.
(2) V točki 6.4.3.1.4.2. Drobno gospodarstvo – obrtno 

proizvodne dejavnosti se na koncu doda novi odstavek, ki glasi:
»S spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin v 

letu 2009 se izven Zreč opredelijo naslednja manjša območja 
oziroma površine za obrtno proizvodne dejavnosti, ki pred-
stavljajo ažuriranje stavbnih zemljišč za navedeni namen in 
zaokrožitev oziroma razširitev obstoječe dejavnosti:

– gospodarska cona Sp. Stranice na površini cca 0,80 ha 
(ažuriranje in zaokrožitev);

– v Gorenju pri Zrečah na površini cca 0,22 ha (razširitev 
obstoječe dejavnosti).«

(3) V točki 6.4.3.1.5.3. Zasnova energetskega omrežja se 
v točki F) Elektroprenosno omrežje drugi, tretji in četrti odstavek 
nadomestijo z novim besedilom, ki glasi:

»Na območju občine so zgrajeni srednjenapetostno 
omrežje (20 kV), transformatorske postaje 20/0,4 kV in pripa-
dajoče nizkonapetostno omrežje. Srednjenapetostno omrežje 
se z električno energijo napaja iz RTP 110/20 kV Slovenske 
Konjice. Srednje in nizkonapetostno omrežje je nadzemne in 
podzemne izvedbe, prikazano pa je v kartografskem delu plana 
na karti št. 10.a Zasnova elektroenergetskega omrežja.

Pristojni nosilec urejanja prostora v naslednjem srednje-
ročnem obdobju ne predvideva gradnje novih elektroenerget-
skih objektov. Razvoj srednjenapetostnega omrežja je obdelan 
v dolgoročni študiji distributivnega omrežja in pripadajoče trans-
formacije (projekt REDOS 2035), izdelani leta 2009.

Za načrtovanje in gradnjo objektov se upoštevajo nasle-
dnje smernice:

– upoštevati je treba veljavni energetski zakon in ustrezne 
podzakonske predpise (uredbe in pravilnike);

– srednje in nizkonapetostne vode v mestu je treba gra-
diti v kabelski izvedbi, izven mesta pa lahko tudi v nadzemni 
izvedbi;
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– planiranje in izgradnja novih transformatorskih postaj s 
pripadajočim omrežjem bo odvisna od povečanja obremenitev 
in odprave slabih napetostnih razmer pri obstoječih odjemalcih;

– nove transformatorske postaje bo možno graditi kot 
samostojne objekte in v sklopu drugih objektov ali njihovi ne-
posredni bližini; pri tem bo potrebno izpolniti vse predpisane 
zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa;

– za potrebe izgradnje večjih obrtnih in trgovskih con ter 
delavnic oziroma proizvodnih objektov, ki potrebujejo večjo 
priključno moč, je potrebno naročiti raziskavo o možnosti na-
pajanja z električno energijo;

– za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih aktov je 
treba pridobiti natančne podatke o poteku tras oziroma loka-
ciji elektroenergetskih objektov ter jih upoštevati in prikazati v 
grafičnem delu aktov; prav tako je treba pridobiti smernice in 
mnenja pristojnega nosilca urejanja prostora k aktu.«

(4) V točki 6.4.3.1.5.3. Zasnova energetskega omrežja se 
za točko H) Toplovodno omrežje doda nova točka H.a) Obno-
vljivi viri energije in učinkovita raba energije, ki glasi:

»H.a) Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije
Energetski sistem je sklop posameznih energetskih in-

frastrukturnih sistemov, ki omogočajo oskrbo z elektriko, ze-
meljskim plinom, nafto in naftnimi derivati, toploto, obnovljivimi 
in drugimi viri energije. Pri pridobivanju, pretvorbi, prenosu, 
distribuciji in uporabi energije se upošteva načela vzdržnega 
prostorskega razvoja in spoznanje o omejenosti virov ter mo-
žnosti izrabe vseh realnih potencialov na področju učinkovite 
rabe energije.

Strategija rabe in oskrbe z energijo na območju občine je 
skladna z nacionalnim energetskim programom in predvideva 
uporabo obnovljivih virov energije. Prav tako je skladna z Lokalnim 
energetskim konceptom Občine Zreče, katerega osnovni cilji so 
zasnovani z namenom zanesljive in konkurenčne oskrbe in rabe 
energije s poudarkom na rabi obnovljivih virov energije ter so:

– konkurenčna in zanesljiva oskrba z energijo za potrebe 
javne infrastrukture;

– povečati/ohranjati delež rabe energije iz biomase;
– spodbuditi občane za priključitev na omrežje zemelj-

skega plina;
– maksimalno izkoristiti potencial geotermalnih virov;
– zmanjšati končno rabo energije za 20 % v javnih zgrad-

bah Občine Zreče do leta 2016;
– povečati delež obnovljivih virov energije v javnih stav-

bah;
– zmanjšati rabo energije za javno razsvetljavo za 45 % 

in optimizirati obratovanje, upravljanje in vzdrževanje javne 
razsvetljave;

– spodbujanje, dvig zavesti in tehničnega znanja o mo-
žnostih učinkovite rabe energije in obnovljivih virih energije pri 
občanih;

– povečanje ukrepov obnovljivih virov energije in učinko-
vite rabe energije v podjetjih;

– spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije in obno-
vljivih virov energije v stanovanjskem sektorju.

Pri načrtovanju objektov in drugih posegov v prostor se 
upošteva določila uredbe o prostorskem redu Slovenije v zvezi 
z načrtovanjem in rabo energije, predvsem tista njena tovrstna 
določila, ki so vezana na pravila za načrtovanje poselitve, na 
prenovo naselij in njihovih delov, na širitev poselitvenih območij, 
na razmeščanje območij namenske rabe, na načrtovanje ob-
močij proizvodnih dejavnosti, na območja osnovnih namenskih 
rab v sistemu gospodarske infrastrukture, na načrtovanje ener-
getske infrastrukture in na gradnjo objektov zunaj poselitvenih 
območij.

Pri načrtovanju objektov in prostorskih ureditev se na 
celotnem območju občine spodbuja uporabo okolju prijazne in 
učinkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih virov energije. 
Obnovljivi viri energije so viri energije, ki se v naravi ohranjajo 
in v celoti ali pretežno obnavljajo. Zlasti gre za rabo lesne bio-
mase, uporabo bioplina, izkoriščanje sončne energije, uporabo 
geotermalne energije, izkoriščanje energije vetra, izkoriščanje 
energije vode oziroma hidroenergije ter uporabo energije, pri-
dobljene iz procesa termične obdelave odpadkov.

Učinkovito rabo energije se zagotavlja s priključevanjem 
objektov in naprav na ekološko čiste vire energije, z racionalno 
rabo energije in z zmanjševanjem porabe tako, da se:

– izboljšuje toplotna izolacija objektov,
– spodbuja pasivne oziroma energetsko učinkovite grad-

nje,
– pri načrtovanju prenov in novogradenj objektov predvidi 

uporabo sodobnih izolacijskih materialov ter tehnološke opre-
me, zamenjuje fosilna goriva z gorivi, ki vsebujejo manj ogljika 
ali z biomaso.

Pri gradnji novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina 
presega 1.000 m2, in pri rekonstrukciji stavb, katerih uporabna 
tlorisna površina presega 1.000 m2 in se zamenjuje sistem 
oskrbe z energijo, se ta načrtuje na podlagi in ob upoštevanju 
študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z 
energijo, pri kateri se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska 
in ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov za oskrbo z 
energijo. Kot alternativni sistemi se štejejo:

– decentralizirani sistem na podlagi obnovljivih virov ener-
gije,

– soproizvodnja,
– daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na 

voljo,
– toplotne črpalke.
Študija izvedljivosti je obvezna sestavina projekta za pri-

dobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi o graditvi 
objektov.«

(6) V točki 6.4.3.2. Zasnova namenske rabe prostora se 
na koncu doda novi odstavek, ki glasi:

»Zaradi vsebine sprememb in dopolnitev prostorskih 
sestavin v letu 2009 ob upoštevanju razširitev ureditvenih 
območij naselij, opredelitev območij sanacije razpršene gra-
dnje ter novo opredeljenih oziroma zaokroženih stavbnih 
zemljišč se spremeni bilanca osnovne rabe prostora na 
naslednji način:

ha

Gozd Najboljša kmetijska 
zemljišča 

Druga kmetij. 
zemljišča

Stavbna 
zemljišča

Skupaj

Stanje 2009: površina, v ha 4.308,70 1000,00 1.101,00 315,70 6.725,40

Stanje 2009: struktura, v  % 64,07 14,87 16,37 4,69 100,00

Spremembe v letu 2009, v ha –0,56 –1,24 –1,21 +3,01 0,00

Novo stanje: površina, v ha 4.308,14 998,76 1.099,79 318,71 6.725,40

Novo stanje: struktura, v  % 64,06 14,85 16,35 4,74 100,00
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(7) V točki 6.4.3.2.1. Območja kmetijskih zemljišč se na 
koncu doda novi odstavek, ki glasi:

»S spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin v 
letu 2009 se površina kmetijskih zemljišč zmanjša za 2,45 ha, 
od tega se najboljša kmetijska zemljišča zmanjšajo za 1,24 ha 
in druga kmetijska zemljišča za 1,21 ha.«

(8) Za točko 6.4.3.2.7.1. Območja počitniških hiš se doda 
nova točka 6.4.3.2.7.2., ki glasi:

»6.4.3.2.7.2. Območja sanacije razpršene gradnje
S spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin v 

letu 2009 se opredelijo območja sanacije razpršene gradnje 
na naslednjih območjih:

– posebno zaključeno območje poselitve Dobrovlje;
– posebno zaključeno območje poselitve Zreče 3.«
(9) V točki 6.4.5.1. Načini nadaljnjega urejanja posamez-

nih območij s prostorskimi izvedbenimi akti se na koncu doda 
nova točka C, ki glasi:

»C. Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Z OPPN se urejajo naslednja območja, ki so predmet 

sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin v letu 2009:
– območje 5 v k.o. Stranice;
– območje 7 v k.o. Škalce;
– območje 9 v k.o. Stranice;
– območje 12 v k.o. Križevec;
– območje 13 v k.o. Zreče.«
(10) Doda se nova točka 6.4.5.5., ki glasi:
»6.4.5.5. Opredelitve za uresničevanje prostorskih se-

stavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine, ki so 
predmet sprememb in dopolnitev v letu 2009

Pri podrobnejšem načrtovanju in izvedbi objektov in ure-
ditev, kot so zasnovani s spremembami in dopolnitvami pro-
storskih sestavin planskih aktov občine v letu 2009, je treba 
upoštevati naslednje usmeritve:

– upoštevati splošne varstvene usmeritve za posamezne 
zvrsti naravnih vrednot in za ekološko pomembna območja;

– na primeren način in v skladu s predpisi zagotoviti ter 
upoštevati občinske predpise, ki urejajo varstvo virov pitne 
vode, oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda, ravnanje s komunalnimi od-
padki, način opravljanja gospodarske javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki in način oskrbe z energijo iz sistemov 
oskrbe s plinom;

– zagotoviti ustrezne ukrepe za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom;

– za posege v varovalni pas državnih cest pridobiti so-
glasje Direkcije RS za ceste;

– upoštevati križanja z objekti in varovalnimi pasovi obsto-
ječih visokonapetostnih daljnovodov (DV 2x110 kV Slovenske 
Konjice–Selce) ter zagotoviti ustrezne projektne rešitve, prav 
tako pa upoštevati tudi podatke o poteku tras ter varovalne 
koridorje srednje in nizkonapetostnih elektroenergetskih vodov 
in lokacije posameznih elektroenergetskih objektov;

– zagotoviti oskrbo z električno energijo v skladu z zahte-
vami pristojne službe za distribucijo električne energije;

– upoštevati trase obstoječega distribucijskega omrežja 
zemeljskega plina (vključno z regionalnim plinovodom z oznako 
P142, odcep od R14 – MRP Zreče) ter omejitve v pripadajočem 
varovalnem oziroma varstvenem pasu vključno s pridobitvijo 
potrebnih pogojev in soglasij operaterja, prav tako pa tudi 
vzporedne odmike in odmike pri križanjih, opredeljene v ustre-
znih predpisih o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in 
vzdrževanje plinovodov;

– upoštevati obstoječe telekomunikacijsko omrežje ter 
ga zaščititi oziroma prestaviti, kolikor bi oviralo razvoj novih 
dejavnosti;

– v primeru potrebe ali želje po priključitvi na omrežje ka-
belsko razdelilnega sistema zgraditi novo kabelsko kanalizacijo 
ter izvesti koaksialni razvod.

Za posamična območja, ki so predmet sprememb in do-
polnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine v letu 2009, 
je treba upoštevati tudi naslednje podrobnejše usmeritve:

– varstvo vodnih virov:
– za območji 4 in 16 je treba spoštovati omejitve 

iz odloka o varovanju pitne vode v zajetjih in črpališčih na 
območju Občine Zreče, ki se nanašajo na vodovarstveno 
območje VVO III;

– varstvo naravnih vrednot:
– območje 4: po krčitvi gozda vzpostaviti gozdni rob, ga 

primerno vzdrževati, nove objekte odmakniti od gozdnega roba 
in primerno urediti okolico ter za zasaditev zelenih površin ob 
objektu uporabiti avtohtono drevje;

– območje 7: pri podrobnejšem načrtovanju v občin-
skem prostorskem načrtu pridobiti naravovarstvene smer-
nice, v katerih se podrobno konkretizirajo usmeritve za za-
varovanje Koprivnice, za ureditev zelenih površin ob novih 
objektih, za zaščito gozdnega roba ter za odlaganje vseh 
vrst materiala;

– območje 16: po krčitvi gozda vzpostaviti gozdni rob, 
ga primerno vzdrževati, nove objekte odmakniti od gozdnega 
roba in primerno urediti okolico ter za zasaditev zelenih površin 
ob objektu uporabiti avtohtono drevje;

– varstvo gozdov:
– območje 2: preko območja zagotoviti ustrezno do-

stopno pot na sosednje gozdne površine ter prostor za možno 
začasno deponijo lesa;

– območje 3: preprečiti vse posege v varovalni gozd, ki 
se nahaja na vzhodni strani območja;

– območje 4: upoštevati mnenje Zavoda za gozdove 
Slovenije, OE Celje, št. 272-35/2006 z dne 18. 12. 2006 ter 
projektne pogoje št. 272-35/2006 z dne 1. 6. 2010;

– območje 5: zagotoviti normalen dostop do gozda na 
severozahodni strani ter v občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu zagotoviti primerno razmestitev objektov v območju;

– območje 9: preko območja zagotoviti nemoten dostop 
do gozda na sosednjih zemljiščih ter pogoje za izvoz lesa s 
kamionom;

– območje 13: za podrobnejše načrtovanje v občinskem 
prostorskem načrtu pridobiti projektne pogoje pristojnega nosil-
ca urejanja prostora za področje gozdov, v katerih se podrobno 
konkretizirajo usmeritve za zavarovanje gozda in gozdnega 
roba ter opredelijo podrobnejše usmeritve za ureditev vodo-
toka.

– varstvo rib:
– območja 5, 9 in 15: dela ob Tesnici in njenih pritokih je 

treba izvesti v času med marcem in novembrom;
– območja 1, 2, 3, 5, 7, 9 in 15: prepovedano je posegati 

oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib in v varstvenih revirjih, 
vodotoke je treba ohranjati v čim bolj naravnem stanju in vanje 
ne odlagati odpadkov, pri izvajanju vseh vrst del je treba poskr-
beti za preprečitev vseh vrst onesnaževanja in kaljenja voda ter 
dela izvajati v sodelovanju s pristojno ribiško družino.«

(11) Zaradi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin 
v letu 2009 se spremenijo in dopolnijo naslednje karte karto-
grafskega dela plana:

– karta štev. 1: Zasnova kmetijstva in gozdarstva; merilo 
1:25.000;

– karta štev. 7.2: Zasnova območij za poselitev; merilo 
1:25.000;

– karta štev. 10.a: Zasnova elektroenergetskega omrežja; 
merilo 1:25.000;

– karta štev. 12: Zasnova načinov urejanja prostora; me-
rilo 1:25.000;

– karta štev. (14.)1: Urbanistična zasnova naselja Zreče: 
Zasnova namenske rabe prostora; merilo 1:5.000;

– karta štev. (14.)2: Urbanistična zasnova naselja Zreče: 
Zasnova načinov urejanja prostora; merilo 1:5.000.

(12) Zaradi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin v 
letu 2009 se spremenijo in dopolnijo naslednji listi kartografske 
dokumentacije k planu v merilu 1:5.000:

– list štev. 10 (Slovenska Bistrica 14);
– list štev. 11 (Slovenska Bistrica 15);
– list štev. 14 (Slovenska Bistrica 24);
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– list štev. 17 (Slovenska Bistrica 33);
– list štev. 18 (Slovenska Bistrica 34);
– list štev. 19 (Slovenska Bistrica 35).
– list štev. 21 – legenda.
(13) Doda se novi 3.a člen, ki glasi:
»Določbe odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele 

naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej 
ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list SRS, št. 22/89 
in Uradni list RS, št. 45/00, 37/05, 58/06 – popravek, 53/08 in 
73/10) in Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekate-
ra ureditvena območja naselij in odprt prostor Občine Zreče 
(Uradni list RS, št. 30/04 in 101/06) se smiselno uporabljajo 
tudi za predmetne spremembe in dopolnitve prostorskih se-
stavin planskih aktov občine, izvedene v letu 2009, za katere 
ni potrebno izdelati občinskih podrobnih prostorskih načrtov.«

3. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih 

aktov Občine Zreče v letu 2009 so na vpogled v prostorih 
Občine Zreče.

4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 35050-0006/2009-183
Zreče, dne 25. aprila 2012

Župan
Občine Zreče

mag. Boris Podvršnik l.r.

ŽELEZNIKI

1529. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta 
Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09 in 47/10) je Občinski 
svet Občine Železniki na 10. redni seji dne 26. 1. 2012 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

I.
Nepremičnini, parc. št. 828/14 (ID 5983543), k.o. 2074 – 

Sorica, v Zemljiški knjigi vpisani kot javno dobro, se odvzame 
status javnega dobra.

II.
Nepremičnina, parc. št. 828/14 (ID 5983543), k.o. 2074 

– Sorica, izgubi status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, 
ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomoč-
nosti odločbe se le-ta pošlje zemljiški knjigi v izvršitev, kjer se 
izbriše javno dobro in se vknjiži lastninska pravica za Občino 
Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, matična št.: 5883148.

III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 7113-1/2012-004
Železniki, dne 24. aprila 2012

Župan
Občine Železniki

mag. Anton Luznar l.r.

ŽIRI

1530. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in 
izdajanju lokalnega glasila Občine Žiri

Na podlagi 18. in 20. člena Zakona o medijih (Uradni list 
RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 
77/10 – ZSFCJA, 90/10 Odl. US: U-I-95/09-14, Up-419/09-15, 
87/11 – ZAvMS), 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, 
št. 94/11) in 112. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 
8. redni seji dne 24. 4. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi in izdajanju 

lokalnega glasila Občine Žiri
1. člen

Na začetku preambule se spremeni sklic na 4. člen Zako-
na o medijih tako, da se po novem glasi:

»Na podlagi 18. in 20. člena Zakona o medijih«.

2. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Glasilo ima petčlansko uredništvo. Uredništvo sesta-

vljajo odgovorni urednik, drugi uredniki in novinarji ali drugi 
avtorji prispevkov oziroma programski sodelavci. Uredništvo na 
predlog župana imenuje občinski svet. Pred imenovanjem ali 
razrešitvijo odgovornega urednika mora občinski svet pridobiti 
mnenje uredništva.«

3. člen
V osmi alineji drugega odstavka 9. člena se besedna 

zveza »javnih glasilih« zamenja z izrazom »medijih«.

4. člen
Na koncu 10. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Uredništvo je avtonomno pri urejanju razmerij znotraj 

uredništva.«

5. člen
Drugi odstavek 11. člena se črta.

6. člen
V celotnem odloku se besedna zveza »uredniški odbor« 

zamenja z besedo »uredništvo« v ustreznih sklonih.

Št. 007-7/2012-1
Žiri, dne 6. aprila 2012

Župan
Občine Žiri

mag. Janez Žakelj l.r.

1531. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Žiri

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 
20/11) ter 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je 
Občinski svet Občine Žiri na 8. redni seji dne 24. 4. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Žiri

1. člen
V 1. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraže-

valnega zavoda Osnovna šola Žiri (Uradni list RS, št. 104/07) 



Uradni list Republike Slovenije Št. 34 / 11. 5. 2012 / Stran 3459 

(v nadaljevanju: odlok), se spremeni naslov ustanoviteljice, in 
sicer: iz »Trg svobode 1« v »Loška cesta 1«.

2. člen
Vsebina 4. člena odloka se nadomesti z naslednjim be-

sedilom:
»Dejavnosti šole so:
– M 85.100 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
– M 85.200 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
– M 85.590 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in uspo-

sabljanje, d.n.«.

3. člen
Prvi odstavek 9. člena odloka se spremeni tako, da se 

glasi:
»Svet šole šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljice,
– pet predstavnikov delavcev ter
– trije predstavniki staršev.«

4. člen
Prvi odstavek 11. člena odloka se spremeni in dopolni 

tako, da se glasi:
»Svet šole največ 90 dni in najmanj 60 dni pred iztekom 

mandata sprejme sklep o razpisu volitev in določi rokovnik za 
njihovo izvedbo ter imenuje 3-člansko volilno komisijo.«

5. člen
Ostale določbe Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žiri (Uradni 
list RS, št. 104/07) ostajajo nespremenjene.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-8/2012-1
Žiri, dne 24. aprila 2012

Župan
Občine Žiri

mag. Janez Žakelj l.r.

1532. Sklepa o izvzemu iz javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 
20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 

44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 
59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02) in 7. člena Statuta Občine Žiri 
(Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet občine Žiri na 8. redni 
seji dne 24. 4. 2012 sprejel naslednja

S K L E P A

1. Parcele, št. 857/7, 853/1, 913/2, 857/6, vse k.o. Do-
bračeva, se izvzamejo iz javnega dobra in vpišejo v nov vložek 
k.o. Dobračeva, na njem pa lastninska pravica na Občino Žiri.

Parcele, št. 1302/9, 1302/16, 1302/15, 1302/14, 1302/13, 
1302/17, vse k.o. Žiri, se izvzamejo iz javnega dobra in vpišejo v 
nov vložek k.o. Žiri, na njem pa lastninska pravica na Občino Žiri.

2. Parceli, št. 850/16, 850/27, vse k.o. Dobračeva, se 
izvzameta iz javnega dobra in vpišeta v nov vložek k.o. Dobra-
čeva, na njem pa lastninska pravica na Občino Žiri.

Sklepa začneta veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 478-20/2012-1
Žiri, dne 24. aprila 2012

Župan
Občine Žiri

mag. Janez Žakelj l.r.

SLOVENJ GRADEC

1533. Zaključni račun proračuna Mestne občine 
Slovenj Gradec za leto 2011

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 109/08) in 16. čle-
na Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, 
št. 43/08 – UPB, 53/10) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec 
na 15. redni seji dne 16. 4. 2012 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Mestne občine Slovenj Gradec  

za leto 2011

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine 

Slovenj Gradec za leto 2011.
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za 

leto 2011:

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

KONTO NAZIV KONTA REALIZACIJA 
2011

1 2 3

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 22.555.132,50

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 16.852.342,47

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704) 11.657.873,00

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 9.352.174,00

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 1.647.044,65

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 656.735,51

706 DRUGI DAVKI 1.918,84
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71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 5.194.469,47

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 2.452.081,92

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 6.477,79

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 21.500,63

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 11.302,43

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 2.703.106,70

72 KAPITALSKI PRIHODKI(720+722) 3.225.341,27

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 3.131.404,65

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. SRED. 93.936,62

73 PREJETE DONACIJE (730) 27.283,80

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 27.283,80

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 2.450.164,96

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN. INSTITUC. 1.524.300,06

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE 925.864,90

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 21.392.053,84

40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 4.299.957,14

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 1.070.794,31

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST 171.636,76

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.891.158,31

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 161.852,76

409 REZERVE 4.515,00

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) 6.333.990,06

410 SUBVENCIJE 52.709,32

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM, GOSPODINJSTVOM 3.063.975,61

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZ. IN USTANOVAM 658.541,56

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 2.550.126,32

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 8.637,25

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 10.339.859,18

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 10.339.859,18

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 418.247,46

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 418.247,46

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK (I. – II.) 1.163.078,66

B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750) 626.348,74

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 626.348,74

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440) 521.746,21

440 DANA POSOJILA 513.586,21

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FIN. NALOŽB 8.160,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV (IV. – V.) 104.602,53

C RAČUN FINANCIRANJA

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 2.082.000,00

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 2.082.000,00

55 VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 1.073.643,40

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 1.073.643,40

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 2.276.037,79

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.) 1.008.356,60

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –1.163.078,66

XII. STANJE SRED. NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 893.330,25
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Podrobnejši pregled prihodkov proračuna in njihova raz-
delitev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu fi-
nančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni 
del zaključnega računa.

3. člen
Ta zaključni račun začne veljati osmi dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-8/2012
Slovenj Gradec, dne 16. aprila 2012

Podžupan
v začasnem izvajanju funkcije župana

Niko R. Kolar l.r.

1534. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 
sprememb in dopolnitev Odloka ureditvenega 
načrta Sotočje

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Mestne občine 
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 106/05 in 
23/07) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 

sprememb in dopolnitev Odloka ureditvenega 
načrta Sotočje

1. člen
Mestna občina Slovenj Gradec z javnim naznanilom obve-

šča javnost, da se javno razgrne dopolnjeni osnutek sprememb 
in dopolnitev Odloka ureditvenega načrta Sotočje, ki ga je 
izdelalo podjetje Urbis d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor 
in povzetek za javnost.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena bo javno razgrnjeno od vključ-

no 21. maja 2012 do vključno 5. junija 2012 v avli Mestne ob-
čine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, p. 2380 Slovenj Gradec v 
delovnem času občinske uprave.

V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala 
javno obravnavo, ki bo organizirana 30. maja 2012 ob 16. uri 
v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 
Slovenj Gradec.

3. člen
S tem naznanilom Mestna občina Slovenj Gradec o po-

teku javne razgrnitve in javne obravnave obvešča tudi vse 
lastnike nepremičnin na območju, ki ga obravnava dopolnjen 
osnutek sprememb in dopolnitev Odloka ureditvenega načrta 
Sotočje, in sicer z naslednjimi parc. št.: 244/47, 1/3, 244/51, 
244/52, 244/53, 1012/9, 1008/25, 1008/26, 1008/27, 1/4, 
244/14, 248 vse k.o. Slovenj Gradec.

4. člen
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pri-

pombe in predloge na dopolnjen osnutek Odloka ureditvene-
ga načrta Sotočje. Pripombe in predloge se lahko do 5. junija 
2012 dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo 
pripomb na kraju razgrnitve ali kot zapis na Obrazec za pri-
pombe, lahko se pošljejo na Oddelek za urejanje prostora in 
varstvo okolja mestne uprave Mestne občine Slovenj Gradec, 
Šolska 5, Slovenj Gradec, ali posreduje na elektronski naslov 
rozalija.luznik@slovenjgradec.si (v rubriko "zadeva" navesti 
ključne besede "SD UN Sotočje"). Obrazec je na voljo na 

mestu javne razgrnitve in na spletni strani Mestne občine 
Slovenj Gradec.

Mestna občina Slovenj Gradec bo v roku 30 dni proučila 
pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče. Za-
vzeto stališče do pripomb bo Mestna občina Slovenj Gradec 
objavila na svoji spletni strani.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo 
imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek 
za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj 
navedeni spletni strani. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču 
objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo 
to posebej navesti.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 

na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (http://www.
slovenjgradec.si) ter na oglasni deski Mestne občine Slovenj 
Gradec.

Št. 350-6/2011
Slovenj Gradec, dne 23. aprila 2012

Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

TRŽIČ

1535. Odlok o programu opremljanja in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za območje 
Občine Tržič

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09 – ZPNačrt-A), Uredbe o vsebini programa opremljanja 
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih 
za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 
18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 
79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 13. redni seji dne 26. 4. 
2012 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja in merilih  

za odmero komunalnega prispevka za območje 
Občine Tržič

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja in 
podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so določene 
v programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine 
Tržič (v nadaljevanju: program opremljanja) in je na vpogled 
na sedežu občine.

(2) Program opremljanja vsebuje naslednje podlage za 
odmero komunalnega prispevka:

– obračunska območja posameznih vrst komunalne opre-
me,

– skupne in obračunske stroške po posameznih vrstah 
komunalne opreme in po obračunskih območjih,

– preračun obračunskih stroškov na m2 parcele in na m2 
neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah opreme 
in obračunskih območjih in

– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispev-
ka, ki so razmerje med merilom parcele in merilom neto 



Stran 3462 / Št. 34 / 11. 5. 2012 Uradni list Republike Slovenije

tlorisne površine, faktor dejavnosti, olajšave in oprostitve za 
določene kategorije objektov ter način plačila komunalnega 
prispevka.

2. člen
(predmet komunalnega prispevka)

Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni 
in obstoječi objekti na območju Občine Tržič, ki bodo povečeva-
li neto tlorisno površino ali spreminjali namembnost oziroma se 
bodo prvič opremljali z vodovodnim omrežjem, kanalizacijskim 
omrežjem ali omrežjem cest.

II. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA

3. člen
(pomen pojmov in kratic)

(1) V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
a) Komunalna oprema je po tem odloku:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih 

lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, 
ki urejajo varstvo okolja in

– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske 
ceste, javna parkirišča in druge javne površine.

b) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje 
komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadalj-
njem besedilu: zavezanec) plača občini. V višini komunalnega 
prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opre-
me. Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka porav-
nani vsi stroški priključevanja na komunalno opremo, razen 
gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.

c) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne 
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na 
to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.

d) Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skup-
nih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev 
zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili do-
ločljive zavezance.

e) Za parcelo po tem odloku se šteje zemljiška parcela 
ali njen del, na kateri je možno graditi objekt oziroma je objekt 
že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni 
prispevek. Za parcelo po tem odloku se šteje tudi gradbena 
parcela iz veljavnih prostorskih aktov.

f) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlori-
snih površin objekta in se izračuna po SIST ISO 9836. Kot 
vsota neto tlorisnih površin na obračunskem območju se 
štejejo neto tlorisne površine vseh obstoječih objektov ter do-
pustne neto tlorisne površine na še nezazidanih parcelah. Te 
se za predvidene objekte izračunajo na podlagi prostorskega 
akta občine.

g) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je inve-
stitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na ko-
munalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta 
ali spreminja njegovo namembnost.

(2) V tem odloku uporabljene kratice imajo naslednji po-
men:
KPij znesek komunalnega prispevka, ki pripada 

posamezni vrsti komunalne opreme na 
posameznem obračunskem območju

Aparcela površina parcele
Atlorisna neto tlorisna površina objekta je seštevek 

vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po 
standardu SIST ISO 9836

Dp delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Dt delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu 

komunalnega prispevka
Kdejavnost faktor dejavnosti
Cpij obračunski stroški, preračunani na m2 parcele 

na obračunskem območju za posamezno vrsto 
komunalne opreme

Ctij obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne 
površine objekta na obračunskem območju za 
posamezno vrsto komunalne infrastrukture

i posamezna vrsta komunalne opreme
j posamezno obračunsko območje.

4. člen
(obračunsko območje)

(1) Območja opremljanja s posamezno komunalno opre-
mo so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja.

– Obračunska območja za vodovodno omrežje so pri-
kazana na karti 1: Vodovod – pregledna karta obračunskih 
območij;

– Obračunska območja za kanalizacijsko omrežje so pri-
kazana na karti 2: Kanalizacija – pregledna karta obračunskih 
območij;

– Obračunska območja za cestno omrežje so prikazana 
na karti 3: Ceste – pregledna karta obračunskih območij.

(2) Obračunska območja posamezne komunalne opre-
me, navedena v alinejah od 1 do 3, so podrobneje prikazana 
na kartah, ki so sestavni del kartografskega dela programa 
opremljanja.

(3) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, 
da objekt, ki je predmet odmere, nima možnosti priključka na 
posamezno komunalno opremo, ki je s programom opremlja-
nja določena za območje, na katerem objekt leži, ali le-te ni 
mogoče uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na 
dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.

(4) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, 
da objekt, ki je predmet odmere, ima možnost priključevanja 
na posamezno komunalno opremo, ki pa s programom zanj ni 
določena, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko 
opremljenost objekta s komunalno opremo.

5. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek se odmeri z upoštevanjem nasle-
dnjih meril:

– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komu-

nalno opremo.

6. člen
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)

Če pristojni organ občine ne odloči drugače, velja:
(1) Vsak obstoječi ali predvideni objekt, za katerega se 

lahko odmeri komunalni prispevek, je opremljen s cestnim 
omrežjem.

(2) Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen s 
kanalizacijskim in/ali vodovodnim omrežjem, če je iz projektnih 
pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja to nedvoumno 
razvidno oziroma če upravljavec posameznega voda izda so-
glasje za priklop na omrežje.

7. člen
(razmerje med deležem parcele  
in neto tlorisne površine objekta)

Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlo-
risne površine objekta (Dt) je na celotnem območju opremljanja 
enako in znaša Dp = 0,3 ter Dt = 0,7.

8. člen
(faktor dejavnosti)

Faktor dejavnosti se skladno s Pravilnikom o merilih za 
odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opre-
mo, ki jo določa ta odlok in se določi po naslednjih kriterijih:
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Preglednica 1: Določitev faktorjev dejavnosti glede na vrsto objekta

Vrsta objekta Kdejavnosti Oznaka v klasifikaciji 
objektov CC-SI

Enostanovanjske stavbe
– enostanovanjske stavbe 0,90

111
11100

Večstanovanjske stavbe
– dvostanovanjske stavbe
– tri- in večstanovanjske stavbe
– stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji

1,00
1,00
1,00

112
11210
11221
11222

Stanovanjske stavbe za posebne namene
– stanovanjske stavbe za posebne namene 1,00

113
11300

Gostinske stavbe
– hotelske in podobne gostinske stavbe
– gostilne, restavracije in točilnice
– druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev

1,10
1,10
1,10

121
12111
12112
12120

Upravne in pisarniške stavbe
– stavbe javne uprave
– stavbe bank, pošt, zavarovalnic
– druge upravne in pisarniške stavbe

1,30
1,30
1,30

122
12201
12202
12203

Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
– trgovske stavbe
– sejemske dvorane, razstavišča
– bencinski servisi
– stavbe za druge storitvene dejavnosti

1,30
1,30
1,30
1,30

123
12301
12302
12303
12304

Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij
– postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi 
povezane stavbe
– garažne stavbe

1,20
1,20

124
12410
12420

Industrijske stavbe in skladišča
– industrijske stavbe
– rezervoarji, silosi in skladišča

1,20
1,20

125
12510
12520

Stavbe splošnega družbenega pomena
– stavbe za kulturo in razvedrilo
– muzeji in knjižnice
– stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
– stavbe za zdravstvo
– športne dvorane

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

126
12610
12620
12630
12640
12650

Druge nestanovanjske stavbe
– stavbe za rastlinsko pridelavo
– stavbe za rejo živali
– stavbe za spravilo pridelka
– druge nestanovanjske kmetijske stavbe
– stavbe za opravljanje verskih obredov
– pokopališke stavbe in spremljajoči objekti
– kulturni spomeniki
– druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

127
12711
12712
12713
12714
12721
12722
12730
12740

Za vse stavbe, ki po klasifikaciji ne sodijo v nobeno od 
v tabeli navedenih postavk velja, da je faktor dejavnosti 1,00.

9. člen
(skupni in obračunski stroški)

Prikaz skupnih in obračunskih stroškov komunalne opre-
me.

Preglednica 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov

Komunalna oprema Obračunsko 
območje

Skupni stroški
v EUR

Obračunski stroški 
v EUR

1. Vodovodno omrežje VOD 16.359.221 11.126.368

2. Kanalizacijsko omrežje KAN 29.968.317 16.180.712

3. Cestno omrežje CES 66.287.803 45.568.014
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10. člen
(stroški opremljanja m2 parcele (Cp) in neto tlorisne površine 

objekta (Ct) s posamezno komunalno opremo)
Stroški opremljanja m2 parcele in neto tlorisne površine 

objektov se obračunajo z upoštevanjem preglednice 3, pri 
čemer se za določitev posameznega območja opremljanja s 
posamezno komunalno opremo upošteva grafična priloga k 
programu opremljanja in določila 6. člena tega odloka.

Preglednica 3: Določitev Cp in Ct za posamezno komunalno opremo

Postavka Obračunsko 
območje

Cp
(v EUR/m2)

Ct
(v EUR/m2)

1. Vodovodno omrežje VOD 2,445 8,966

2. Kanalizacijsko omrežje KAN 5,042 16,824

3. Cestno omrežje CES 7,089 27,398

11. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)

Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta z 
določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračun-
skem območju (Cp) in stroški opremljanja kvadratnega metra 
neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne 
opreme na posameznem obračunskem območju (Ct) se pri od-
meri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo indeksa, ki 
ga predpisuje uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih 
zemljišč. Indeksiranje se izvede za čas od dne uveljavitve tega 
odloka do dne izdaje odločbe.

III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

12. člen
(izračun komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne 
opreme se izračuna na naslednji način:

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

(2) Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno 
pridobiti gradbeno dovoljenje, povzame iz projekta za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja, za ostale objekte pa iz veljavnih 
prostorskih aktov Občine Tržič. Za parcelo se šteje tudi grad-
bena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.

(3) V primerih, ko parcele objekta ni mogoče določiti na 
način, določen s prejšnjim odstavkom ali kadar je več objek-
tov na eni parceli ali kadar parcele zaradi drugih razlogov ni 
moč določiti, se parcela za odmero komunalnega prispevka 
določi kot stavbišče objekta, ki se pomnoži s faktorjem 1,5. Na 
območjih, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi akti (občin-
skim podrobnim prostorskim načrtom) se parcela za odmero 
komunalnega prispevka določi skladno z grafičnim delom pro-
storskega akta.

(4) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere 
je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, povzame iz projekta 
za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(5) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče 
pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le-tega pridobi iz 
uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.

(6) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma 
določiti neto tlorisne površine objekte, se komunalni prispevek 
odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob 
odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.

13. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste 

obstoječega objekta, gradnje novega objekta na mestu prej 
odstranjenega obstoječega objekta, spremembe obstoječega 
objekta (nadzidave, dozidave, rekonstrukcije ipd.) se za izračun 
komunalnega prispevka upošteva razliko med novim in starim 
stanjem objekta. Kolikor je vrednost pozitivna, se za objekt ob-
računa komunalni prispevek, v nasprotnem primeru pa se izda 
odločba z navedbo, da je komunalni prispevek že poravnan.

Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji 
formuli:

KPi = KPnovo stanje objekta – KPstaro stanje objekta

(2) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komu-
nalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.

14. člen
(izračun celotnega komunalnega prispevka)

Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji 
način:

KP = Σ KPi

Zgornje oznake pomenijo:
KP celotni izračunani komunalni prispevek,
KPi komunalni prispevek, izračunan za posamezno vrsto 

komunalne opreme

IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

15. člen
(odmera komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občine z 
odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.

(2) Kadar se komunalni prispevek odmerja za potrebe 
gradnje, ga odmeri pristojni organ občinske uprave z odločbo 
na zahtevo zavezanca ali ko od upravne enote v zavezanče-
vem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. V tem primeru mora biti k vlogi priložen 
tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je po-
treben za odmero komunalnega prispevka.

(3) Komunalni prispevek se odmerja po uradni dolžnosti v 
primeru izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča.
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16. člen
(rok za izdajo odločbe)

(1) Rok za izdajo odločbe je 15 dni po prejemu popol-
ne vloge, razen v primerih, o katerih na podlagi 5. točke 
20. člena tega odloka odloča občinski svet. V tem primeru 
je rok za izdajo odločbe 7 dni po seji občinskega sveta. 
O izdani odločbi občina obvesti tudi upravno enoto. Če o 
odmeri komunalnega prispevka ni odločeno v predhodno 
opredeljenem roku, plačilo komunalnega prispevka ni pogoj 
za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ne glede na navedeno 
mora biti plačilo komunalnega prispevka izvršeno v roku, 
opredeljenem v odločbi.

(2) Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je 
dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.

17. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec 

pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medseboj-
nih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komu-
nalno opremo. S pogodbo se določi tudi rok za priključitev 
objekta na komunalno opremo.

(2) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investi-
tor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunal-
no opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemlji-
šču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju v skladu 
z 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni 
list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A), v 
kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh 
pogodbenih strank.

18. člen
(plačilo komunalnega prispevka)

(1) Zavezanec, kateremu je bil komunalni prispevek 
odmerjen zaradi objekta, ki se na novo priključuje na komu-
nalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali 
spreminja njegovo namembnost, plača komunalni prispevek v 
enkratnem znesku v roku 15 dni po pravnomočnosti odločbe, 
razen če ni med občino in zavezancem sklenjena pogodba o 
medsebojnih razmerjih, v kateri je navedeno drugače. V tem 
primeru se podrobnosti glede plačila navedejo na odločbi.

(2) Zavezanec, kateremu je bil komunalni prispevek 
odmerjen zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega ze-
mljišča s komunalno opremo, plača komunalni prispevek v 
enkratnem znesku ali v največ šestih obrokih. Število obro-
kov plačil se na vlogo zavezanca določi v odmerni odločbi, 
pri čemer rok plačila ne sme biti daljši od dveh let od izdaje 
odmerne odločbe.

(3) Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pri 
pristojnem organu upravne enote pa ne vloži zahteve za 
izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni 
izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila 
komunalnega prispevka. Vračilo plačanega komunalnega 
prispevka se na vlogo zavezanca izvede v roku 30 dni. Zave-
zanec mora k vlogi priložiti ustrezno dokazilo, iz katerega je 
razvidno, da ni vložil vloge za izdajo gradbenega dovoljenja 
ali da mu gradbeno dovoljenje ni bilo izdano ali da mu je 
gradbeno dovoljenje prenehalo veljati, vendar le v primeru, 
če si pristojni organ občine tega dokazila ne more pridobiti 
sam po uradni dolžnosti.

19. člen
(stroški priključevanja)

Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka 
poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno 
opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v za-
sebni lasti. Stroški izvedbe priključka niso predmet odmere 
komunalnega prispevka in v celoti bremenijo investitorja.

V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA 
KOMUNALNEGA PRISPEVKA

20. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospo-
darske javne infrastrukture.

(2) Komunalni prispevek se ne plača tudi za gradnjo 
neprofitnih stanovanj, posameznih vrst stavb za izobraževa-
nje (oznaka 12630 v CC-SI), znanstveno-raziskovalno delo 
(oznaka 12630 v CC-SI) in zdravstvo (oznaka 12640 v CC-SI) 
po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst 
objektov.

(3) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gasilskih 
domov prostovoljnih gasilskih društev in ostalih objektov, ki se 
financirajo iz proračuna Občine Tržič.

(4) Komunalni prispevek se v naseljih Jelendol, Dolina, 
Gozd in Čadovlje, za novogradnjo objektov in za obstoječe 
objekte, ki se jim izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča 
s komunalno opremo, plača le v višini 50% od celotne vrednosti 
odmerjenega komunalnega prispevka. V tem primeru mora 
Občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nena-
menskih prihodkov občinskega proračuna.

(5) Plačilo komunalnega prispevka se lahko delno ali v 
celoti oprosti za gradnjo posameznih vrst ne-stanovanjskih 
stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst 
objektov, če gre za objekt v splošnem javnem interesu in če 
tako na predlog župana odloči občinski svet. V tem primeru 
mora Občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz 
nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.

21. člen
(vlaganja zavezanca)

(1) Vlaganja zavezanca za plačilo komunalnega prispev-
ka, bodisi v obliki finančnih ali drugih sredstev v izgradnjo 
javne komunalne infrastrukture na območju Občine Tržič, se 
upoštevajo kot dobropis pri plačilu komunalnega prispevka, in 
sicer po valorizirani vrednosti na podlagi uradno pridobljenih 
revalorizacijskih koeficientov Banke Slovenije.

(2) Predmetna vlaganja se upoštevajo, kolikor zaveza-
nec zanje še ni prejel plačila s strani Občine Tržič oziroma 
niso bila upoštevana pri katerikoli že izdani odločbi o odmeri 
komunalnega prispevka. Olajšava se nanaša le na tisto vrsto 
infrastrukture, za katero obstajajo pretekla vlaganja.

(3) Olajšava pri preteklih vlaganjih se pri plačilu komunal-
nega prispevka obračunava glede na merila:

– zavezancu, ki je v infrastrukturo vlagal v obdobju pre-
teklih 10 let, se pri plačilu komunalnega prispevka upošteva 
50% olajšava;

– zavezancu, ki je v infrastrukturo vlagal v obdobju od pre-
teklih 10 do 20 let nazaj, se pri plačilu komunalnega prispevka 
upošteva 25% olajšava.

(4) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka uve-
ljavlja pretekla vlaganja v javno komunalno infrastrukturo s 
predložitvijo ustrezne dokumentacije kot so pogodbe oziroma 
računi – k slednjim morajo biti priložena dokazila o dejanskem 
plačilu.

(5) Pri tem se ob predložitvi dokazila o preteklih vlaganjih 
v infrastrukturo upošteva tudi preteklo plačevanje kanalščine, 
če jo je zavezanec plačeval in se še ni priključil na omrežje 
javne kanalizacije.

(6) Olajšava v primeru preteklega plačevanja kanalščine 
se pri plačilu komunalnega prispevka obračunava glede na 
merila:

– zavezancu, ki je kanalščino plačeval neprekinjeno za 
obdobje najmanj 10 let, se pri plačilu komunalnega prispevka 
upošteva 25% olajšava;

– zavezancu, ki je kanalščino plačeval neprekinjeno za 
obdobje od 10 do 20 let, se pri plačilu komunalnega prispevka 
upošteva 50% olajšava.
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(7) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka uvelja-
vlja olajšavo zaradi preteklega plačevanja kanalščine s pre-
dložitvijo ustrezne dokumentacije kot so ustrezna dokazila o 
dejanskem plačilu v primeru, da teh dokazil pristojen organ 
Občine ne more pridobiti sam po uradni dolžnosti od izvajalca 
javne službe.

(8) Pri izračunu komunalnega prispevka se ne upošte-
va opremljenost stavbnih zemljišč s telekomunikacijskim in 
elektroenergetskim omrežjem ter s tem povezanih vlaganj pri 
uveljavljanju pravice do zmanjšanja komunalnega prispevka.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero  

komunalnega prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred 

veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih 
predpisih.

23. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno 

opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za obmo-
čje Občine Tržič (Uradni list RS, št. 47/10),

– Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje urejanja Bistrica B-10 in 
stari del naselja Bistrica pri Tržiču – izboljšanje opremljenosti 
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 94/09) in

– Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje urejanja naselja Zvirče 
– izboljšanje opremljenosti stavbnih zemljišč (Uradni list RS, 
št. 94/09).

24. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 354-0004/2012-34
Tržič, dne 3. maja 2012

Župan
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.

1536. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode na območju 
Občine Tržič

Na podlagi 21., 29. in 61. člena o Zakona o lokalni sa-
moupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 
100/08, 79/09, 14/10, 51/10 in 84/10), 149. člena Zakona o 
varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 
66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08 in 18/09), 3. in 7. člena Za-
kona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98, 127/06, 38/10, 57/11), 3. člena Zakona o prekrških 
(ZP-1-UPB8, Uradni list RS, št. 29/11 in 43/11), Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 
(Uradni list RS, št. 88/11), 3. člena Odloka o gospodarskih jav-
nih službah na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 34/09 
in 26/10) ter 10. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list 
RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 
13. redni seji dne 26. 4. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o odvajanju in čiščenju komunalne  
in padavinske odpadne vode na območju  

Občine Tržič

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavin-
ske odpadne vode na območju Občine Tržič (Uradni list RS, 
št. 43/09 – v nadaljevanju: odlok) se spremeni in dopolni v 
naslednjih členih:

1. člen
(1) V 2. členu odloka se v 10. točki prve alineje črta tekst 

»do nadmorske višine 1.500 m«.
(2) V 2. členu odloka se v 14. točki prve alineje zamenja 

besedilo celotne točke z novim besedilom in se 14. točka prve 
alineje 2. člena odloka glasi:

14. kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije 
in poteka od mesta priključitve na sekundarno kanalizacijsko 
omrežje javne kanalizacije do vključno zadnjega revizijskega 
jaška pred stavbo, ki je priključena na javno kanalizacijo. Če 
revizijskega jaška ni na parceli, na kateri stoji stavba, kanaliza-
cijski priključek poteka do zunanje stene objekta.

2. člen
(1) V prvem odstavku 4. člena odloka se črta besedilo 

»za posamezne stavbe ali skupino stavb na nadmorski višini 
nad 1.500 m« tako, da se spremenjeni prvi odstavek 4. člena 
odloka glasi:

»Izvajalec javne službe mora izvajati javno službo v skla-
du s programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavin-
ske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: program) na vseh 
obstoječih območjih poselitve v občini, razen v primerih, ko 
se lahko odpadna komunalna voda, ki nastaja v več stavbah 
na geografsko zaokroženem območju in je skupna obremeni-
tev zaradi odvajanja te odpadne komunalne vode manjša od 
50 PE, odvaja v kanalizacijo, ki nima statusa javne kanalizacije, 
čisti v mali KČN, ki je namenjena skupnemu čiščenju in je v 
lasti in upravljanju lastnikov stavb ali če se komunalna odpadna 
voda zbira v nepretočni greznici in je njeno praznjenje zagoto-
vljeno v okviru storitev javne službe.«

(2) V drugem odstavku 4. člena odloka se črta besedilo: 
»17. člena Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obve-
zne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode« in se ga nadomesti 
z besedilom: »18. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju komu-
nalne in padavinske odpadne vode« tako, da se spremenjeni 
drugi odstavek 4. člena odloka glasi:

»Program izvajalec javne službe pripravi po določbah 
18. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in pada-
vinske odpadne vode.«

V tretjem odstavku 4. člena odloka se črta besedilo: »v 
tekočem letu za naslednje leto in ga posreduje občini v uskla-
ditev najkasneje do 31. oktobra v tekočem letu ter ga nato 
usklajenega z občino posreduje Ministrstvu za okolje in prostor 
najpozneje do 31. decembra tekočega leta v elektronski obliki v 
skladu z navodili ministrstva.« in se ga nadomesti z besedilom: 
»za obdobje štirih koledarskih let in ga pošlje občini v potrditev 
najpozneje do 31. oktobra v koledarskem letu pred začetkom 
njegove veljavnosti. Po potrditvi občine program potrdi odgo-
vorna oseba izvajalca javne službe.« tako, da se spremenjeni 
tretji odstavek glasi:

»Program pripravi izvajalec javne službe za obdobje štirih 
koledarskih let in ga pošlje občini v potrditev najpozneje do 
31. oktobra v koledarskem letu pred začetkom njegove ve-
ljavnosti. Po potrditvi občine program potrdi odgovorna oseba 
izvajalca javne službe.«
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(3) Za tretjim odstavkom 4. člena odloka se doda nov 
odstavek, ki se glasi:

»V primeru sprememb v času veljavnosti programa iz-
vajalec javne službe program spremeni in ga pošlje občini v 
potrditev. Po potrditvi občine program potrdi odgovorna oseba 
izvajalca javne službe.«

(4) Besedilo četrtega odstavka 4. člena odloka se prešte-
vilči v peti odstavek 4. člena odloka in se ga v celoti črta ter 
nadomesti z besedilom:

»Izvajalec javne službe mora ministrstvu, pristojnemu za 
okolje, poslati program, ki sta ga potrdili občina in odgovorna 
oseba izvajalca javne službe najpozneje do 31. decembra v 
letu pred začetkom njegove veljavnosti ali njegovo spremembo 
v roku 30 dni po njenem sprejemu. Program izvajalec javne 
službe pošlje v elektronski obliki v skladu z navodili, ki jih mini-
strstvo objavi na svojih spletnih straneh.«

(5) Za petim odstavkom 4. člena odloka se doda nova 
šesta alineja, ki se glasi:

»Program mora izvajalec javne službe javno objaviti na 
svetovnem spletu ter uporabnikom javne službe omogočiti 
vpogled tudi v tiskani izvod na sedežu izvajalca javne službe.«

(6) Za petim odstavkom 4. člena odloka se doda nova 
sedma alineja, ki se glasi:

»Načrt gospodarjenja z blatom iz 16. člena Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 
je sestavni del programa.«

3. člen
(1) V prvem odstavku 5. člena odloka se v 3. točki beseda 

»štiri« nadomesti z besedo »tri« ter doda besedilo »do izteka 
roka za izvedbo načrtovanih ukrepov za zagotavljanje predpi-
sanih standardov opremljenosti« tako, da se 3. točka prvega 
odstavka 5. člena glasi:

3. »prevzem blata iz malih KČN ter obstoječih greznic 
pri uporabniku storitev ter obdelava prevzetega blata najmanj 
enkrat na tri leta do izteka roka za izvedbo načrtovanih ukrepov 
za zagotavljanje predpisanih standardov opremljenosti;«.

(2) V drugem odstavku 5. člena odloka se v drugi alineji 
beseda »štiri« nadomesti z besedo »tri« tako, da se druga 
alineja drugega odstavka 5. člena odloka glasi:

– »prevzem blata iz malih KČN pri uporabniku storitev in 
njegovo obdelavo najmanj enkrat na tri leta;«.

4. člen
V 7. členu odloka črta besedilo »(do roka prilagoditve)« in 

se ga nadomesti z besedilom: »do roka za izvedbo načrtovanih 
ukrepov za zagotavljanje predpisanih standardov opremlje-
nost«, beseda »štiri« se nadomesti s »tri« in doda v drugem 
stavku tega člena doda besedilo: »javne službe« tako, da se 
7. člen odloka glasi:

»Praznjenje greznic in prevzem blata iz malih KČN je 
obvezno in se opravlja za obstoječe pretočne greznice do roka 
za izvedbo načrtovanih ukrepov za zagotavljanje predpisanih 
standardov opremljenosti, in male KČN najmanj enkrat na tri 
leta. Za nepretočne greznice se praznjenje opravlja redno 
glede na volumen greznice, najmanj pa enkrat na 6 mesecev. 
Uporabniki storitev so dolžni izvajalcu javne službe za namen 
praznjenja omogočiti in dopustiti dostop do greznic in malih 
KČN s specialnimi vozili.«

5. člen
(1) Za prvim odstavkom 16. člena se doda nova alineja, 

ki se glasi:
»Priključitev obstoječe stavbe na javno kanalizacijo se 

lahko izvede po izvršljivosti odločbe o odmeri komunalnega 
prispevka in plačilu komunalnega prispevka ali plačilu prvega 
obroka komunalnega prispevka, če je v odločbi tako določe-
no.«

(2) Dosedanji drugi odstavek 16. člena se preštevilči v 
tretji odstavek 16. člena, v katerem se besedilo: »enega leta« 
nadomesti z besedilom: »šestih mesecev« in drugem stavku 
tretjega odstavka 16. člena doda besedilo: »ki o izvedenih 
priključkih vodi evidenco in ustrezne tehnične podatke« tako, 
da se spremenjeni tretji odstavek 16. člena glasi:

»Lastnik stavbe mora kanalizacijski priključek za priklju-
čitev obstoječe stavbe na javno kanalizacijo zagotoviti v roku 
šestih mesecev po prejemu obvestila izvajalca javne službe, 
da je priključitev obvezna. Priključitev se izvede pod nadzorom 
izvajalca javne službe, ki o izvedenih priključkih vodi evidenco 
in ustrezne tehnične podatke.«

(3) Dosedanji tretji odstavek 16. člena se preštevilči v 
četrti odstavek 16. člena, v katerem se spremeni številčenje na-
vedenega drugega odstavka v tretji odstavek tako, da se glasi:

»Če lastnik objekta ne priključi na javno kanalizacijo, 
nastane po preteku roka iz tretjega odstavka tega člena obve-
znost plačevanja storitev javne službe na podlagi tega odloka.«

(4) Dosedanji četrti odstavek 16. člena se preštevilči v peti 
odstavek 16. člena odloka.

6. člen
V tretjem stavku 17. člena odloka se črta besedilo: »ka-

teremu je lastnik stavbe dolžan predložiti projekt kanalizacij-
skega priključka in potrdilo o plačilu komunalnega prispevka« 
in doda besedilo: »Izvajalec javne službe je pred priključitvijo 
stavbe na javno kanalizacijo dolžan na Občini Tržič preveriti, 
ali je komunalni prispevek plačan« tako, da se 17. člen odloka 
glasi:

»Stroški izvedbe kanalizacijskega priključka bremenijo 
lastnika stavbe. Izvedbo kanalizacijskega priključka zagotovi 
lastnik stavbe pri strokovno usposobljenemu izvajalcu. Ustre-
znost izvedbe kanalizacijskega priključka pred priključitvijo na 
javno kanalizacijo preveri strokovno usposobljen predstavnik 
izvajalca javne službe. Izvajalec javne službe je pred priklju-
čitvijo stavbe na javno kanalizacijo dolžan na Občini Tržič 
preveriti, ali je komunalni prispevek plačan.«

7. člen
V drugem stavku 20. člena odloka se črta besedilo: »pri 

izdelavi projekta kanalizacijskega priključka« in doda besedilo: 
»v postopku izdaje soglasja za priključitev na podlagi drugega 
odstavka 30. člena tega odloka« ter beseda »objektov« nado-
mesti z besedo »stavb« tako, da se 20. člen odloka glasi:

»Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in je 
last vsakokratnega lastnika stavbe. Vsaka stavba se praviloma 
priključuje na javno kanalizacijo preko svojega kanalizacijske-
ga priključka. V primerih, ko se v postopku izdaje soglasja za 
priključitev na podlagi drugega odstavka 30. člena tega odloka 
ugotovi, da samostojen kanalizacijski priključek ni možen ali to 
ni racionalno, je dovoljena priključitev več stavb preko enega 
– to je skupnega kanalizacijskega priključka. S tako rešitvijo 
morajo pisno soglašati vsi lastniki stavb.«

8. člen
V prvem odstavku 26. člena odloka se pri peti alineji v be-

sedilu 2. točke črta beseda »štiri« in se jo nadomesti z besedo 
»tri« ter črta besedilo: »za prilagoditev« in se ga nadomesti z 
besedilom: prevzem blata iz obstoječih pretočnih greznic in 
njegovo obdelavo, ko je to potrebno, oziroma najmanj enkrat na 
štiri leta, vendar le do izteka roka za prilagoditev« nadomesti z 
besedilom: »za izvedbo načrtovanih ukrepov za zagotavljanje 
predpisanih standardov opremljenosti« tako, da se peta alineja 
2. točke prvega odstavka 26. člena glasi:

»– prevzem blata iz obstoječih pretočnih greznic in njego-
vo obdelavo, ko je to potrebno, oziroma najmanj enkrat na tri 
leta, vendar le do izteka roka za izvedbo načrtovanih ukrepov 
za zagotavljanje predpisanih standardov opremljenosti;«
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9. člen
V drugem odstavku 30. člena odloka se črta besedilo prve 

alineje: »projekt kanalizacijskega priključka« in v drugi alineji 
beseda »ali« ter doda besedilo: »ali drugo ustrezno dokazilo, 
ki potrjuje legalnost gradnje stavbe« tako, da se drugi odstavek 
30. člena odloka glasi:

»Za izdajo soglasja za priključitev obstoječe stavbe 
(objekta) na javno kanalizacijo mora lastnik izvajalcu javne 
službe predložiti:

– pravnomočno gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje 
ali drugo ustrezno dokazilo, ki potrjuje legalnost gradnje stavbe;

– načrt interne kanalizacije, razen za individualno stano-
vanjsko stavbo;

– podatke o količini in vrsti odpadne vode, biorazgradljivo-
sti in količini organskih snovi v odpadni vodi ter nevarnih sno-
veh v odpadni vodi, kadar gre za industrijske odpadne vode;

– program predpisanih prvih meritev, če gre za industrij-
sko odpadno vodo;

– projekt izvedenih del za naprave za predčiščenje indu-
strijske odpadne vode.«

10. člen
V 71. členu odloka se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Z globo 10.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna 

oseba – drug izvajalec javne službe, ki ni koncesionar v Ob-
čini Tržič, samostojni podjetnik posameznik, fizična oseba ali 
uporabnik storitev, če v nasprotju z zakonom, ki ureja varstvo 
okolja in njegovimi podzakonskimi akti, izvaja storitve iz 5. čle-
na tega odloka.«

11. člen
V 74. členu odloka se za besedo »uporabnik« doda še be-

seda »storitev« tako, da se stavek glasi: »Z globo 1.200 evrov 
se kaznuje za prekršek uporabnik storitev:«

12. člen
V 75. členu odloka se za besedo »uporabnik« doda še 

beseda »storitev« tako, da se stavek glasi: »Z globo 800 evrov 
se kaznuje za prekršek uporabnik storitev:«

13. člen
V 78. členu odloka se črta celotno besedilo in se ga na-

domesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Obstoječe pretočne greznice so lastniki stavb dolžni 

najkasneje do 31. 12. 2017 oziroma izteka roka za izvedbo 
načrtovanih ukrepov za zagotavljanje predpisanih standardov 
opremljenosti nadomestiti z malimi KČN ali nepretočnimi gre-

znicami v tistih naseljih ali delih naselja, za katera po državnem 
operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpa-
dne vode ne izhaja obveznost občine po opremljenosti z javno 
kanalizacijo in KČN, in v tistih naseljih ali delih naselja, v katerih 
občina do rokov za prilagoditve iz državnega operativnega 
programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ne 
bo zagotovila opremljenosti z javno kanalizacijo.«

14. člen
V celoti se črta besedilo 80. člena odloka.

15. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 354-0029/2009-31
Tržič, dne 26. aprila 2012

Župan
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.

POPRAVKI

1537. Popravek Odloka o proračunu Občine Radeče 
za leto 2012

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Ura-
dnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – 
UPB1, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN) objavljam

P O P R A V E K
Odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2012

V Odloku o proračunu Občine Radeče za leto 2012 (Urad-
ni list RS, št. 13/11) se znesek v tretjem odstavku 5. člena 
pravilno glasi: »1.365.000,00 eurov«.

Št. 410-5/2011/2
Radeče, dne 8. maja 2012

Županja
Občine Radeče

Rafaela Pintarič l.r.
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VSEBINA

CERKNICA
1496. Zaključni račun proračuna Občine Cerknica 

za leto 2011 3384
1497. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena 3385
1498. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena 3385

DIVAČA
1499. Zaključni račun proračuna Občine Divača 

za leto 2011 3386
1500. Odlok o uresničevanju javnega interesa 

na področju kulture v Občini Divača 3387
1501. Odlok o spremembah Odloka o uresničevanju jav-

nega interesa na področju športa v Občini Divača 3388
1502. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v 

Občini Divača 3388

IVANČNA GORICA
1503. Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica 

za leto 2011 3410

JESENICE
1504. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Občinska knjižnica Jesenice 3411

KAMNIK
1505. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kamnik 3411
1506. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ka-

mnik za leto 2011 3411
1507. Odlok o tržnem redu tržnice v Kamniku 3413
1508. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo 

v cestnem prometu Občine Kamnik 3415

LJUBLJANA
1509. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana 

za leto 2011 3416
1510. Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov 3416
1511. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 

gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Ljubljana 3422
1512. Odlok o dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo 3423

LOG - DRAGOMER
1513. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Log 

- Dragomer za leto 2011 3423
1514. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dra-

gomer za leto 2012 3424
1515. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o var-

stvu javnega reda in miru v Občini Log - Dragomer 3425
1516. Spremembe in dopolnitve letnega načrta prido-

bivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem 
občine za leto 2012 3426

1517. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v 
lasti Občine Log - Dragomer 3428

MIREN - KOSTANJEVICA
1518. Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih 

odpadkov Občine Miren - Kostanjevica 3429
1519. Tarifni sistem za obračun tarif za obračun odvaja-

nja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode in omrežnin 3444

1520. Sklep o ukinitvi javnega dobra 3445

REČICA OB SAVINJI
1521. Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savi-

nji za leto 2011 3445

ROGATEC
1522. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve 

Pomoč družini na domu – socialna oskrba 3446

MINISTRSTVA
1477. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto 

premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za 
mesec april 2012 3363

USTAVNO SODIŠČE
1478. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o pogojih in postopku za napredovanje sodnega 
osebja Ustavnega sodišča v plačne razrede 3363

1479. Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 49. člena 
Kazenskega zakonika (KZ) ni bil v neskladju z 
Ustavo 3364

1480. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe 3367

BANKA SLOVENIJE
1481. Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje Skle-

pa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja 
bank in hranilnic 3368

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

1482. Dopolnitev splošnih pogojev uporabe elektronskih 
naprav DARS d.d. za cestninjenje 3368

1483. Spremembe in dopolnitve Cenika cestnine za upo-
rabo cestninskih cest 3368

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1484. Sklep o razrešitvi in imenovanju v volilni komisiji 

13. volilne enote Murska Sobota 3369

OBČINE
AJDOVŠČINA

1485. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območ-
ju Občine Ajdovščina ter na turističnem območju 
Smaragdne poti 3370

BOVEC
1486. Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2012 3371
1487. Sklep o zaključnem računu proračuna Občine Bo-

vec za leto 2011 3373

CELJE
1488. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem na-

črtu za gradnjo enodružinskih stanovanjskih hiš 
Babno – Ložnica II 3375

1489. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-
storskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad 
– Bukovžlak in Vrhe 3380

1490. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o na-
činu izvajanja gospodarskih javnih služb vzdrževa-
nja javnih cest in urejanja prometne signalizacije 
ter o podelitvi koncesije teh gospodarskih javnih 
služb v Mestni občini Celje 3381

1491. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za obmestni pro-
stor Mestne občine Celje 3382

1492. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni 
občini Celje 3382

1493. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o postopku sprejema otrok v javne vrtce Mestne 
občine Celje 3382

1494. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni  
rabi 3383

1495. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o do-
ločitvi cen programov javnih vrtcev na območju 
Mestne občine Celje 3383
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SLOVENJ GRADEC
1533. Zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj 

Gradec za leto 2011 3459
1534. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka spre-

memb in dopolnitev Odloka ureditvenega načrta 
Sotočje 3461

SLOVENSKE KONJICE
1523. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
zazidalnem načrtu Tepanje 3446

ŠMARJEŠKE TOPLICE
1524. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene 

storitve pomoč družini na domu 3447

TRŽIČ
1525. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi podjetja 

»Komunala Tržič d.o.o.« 3447
1535. Odlok o programu opremljanja in merilih za od-

mero komunalnega prispevka za območje Občine 
Tržič 3461

1536. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode na območju Občine Tržič 3466

ZAGORJE OB SAVI
1526. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za območje OP 5 ZS 37 – Jer-
man 1 3448

ZREČE
1527. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-

storskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena 
območja naselij in odprti prostor Občine Zreče 3449

1528. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih 
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana 
Občine Slovenske Konjice za območje Občine Zre-
če v letu 2009 3455

ŽELEZNIKI
1529. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 3458

ŽIRI
1530. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in izda-

janju lokalnega glasila Občine Žiri 3458
1531. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Žiri 3458

1532. Sklepa o izvzemu iz javnega dobra 3459

POPRAVKI
1537. Popravek Odloka o proračunu Občine Radeče za 

leto 2012 3468

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 34/12
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA

Javni razpisi 939
Javne dražbe 946
Razpisi delovnih mest 955
Druge objave 958
Evidence sindikatov 977
Objave po Zakonu o medijih 978
Objave gospodarskih družb 979
Sklici skupščin  979

Razširitve dnevnih redov 983
Nasprotni predlogi 985

Objave sodišč 986
Izvršbe 986
Objave zemljiškoknjižnih zadev 986
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 986
Oklici dedičem 987
Kolektivni delovni spori 987
Preklici 988
Zavarovalne police preklicujejo 988
Spričevala preklicujejo 989
Drugo preklicujejo 990
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