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VLADA
1872. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije 

v Dresdnu, v Zvezni republiki Nemčiji

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Ura-
dni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) in šestega 
odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 
– ZUKN in 8/12) na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada 
Republike Slovenije izdaja

S K L E P
o odprtju Konzulata Republike Slovenije  

v Dresdnu, v Zvezni republiki Nemčiji

I
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Dresdnu, v 

Zvezni republiki Nemčiji, ki ga vodi častni konzul.
Konzularno območje konzulata obsega zvezni deželi Sa-

ška in Saška Anhalt.
Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodarskih, 

kulturnih in znanstvenih odnosov Republike Slovenije z zvezni-
ma deželama Saška in Saška Anhalt.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50100-4/2012/5
Ljubljana, dne 24. maja 2012
EVA 2011-1811-0127

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

1873. Sklep o imenovanju častnega konzula 
Republike Slovenije v Dresdnu, v Zvezni 
republiki Nemčiji

Na podlagi prvega odstavka 23. in 28. člena Zakona o zu-
nanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno 
besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) 

in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) na predlog ministra za zunanje 
zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

S K L E P
o imenovanju častnega konzula Republike 

Slovenije v Dresdnu, v Zvezni republiki Nemčiji

I
Za častnega konzula Republike Slovenije v Dresdnu, v 

Zvezni republiki Nemčiji se imenuje Martin F. Bergmann.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50101-11/2012
Ljubljana, dne 24. maja 2012
EVA 2011-1811-0128

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

1874. Sklep o imenovanju častnega konzula 
Republike Slovenije v Salzburgu, 
v Republiki Avstriji

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o zunanjih zadevah 
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) in šestega od-
stavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 
– ZUKN in 8/12) na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada 
Republike Slovenije izdaja

S K L E P
o imenovanju častnega konzula Republike 
Slovenije v Salzburgu, v Republiki Avstriji

I
Za častnega konzula Republike Slovenije v Salzburgu, v 

Republiki Avstriji se imenuje mag. Anton Franz Santner.

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50101-41/2011
Ljubljana, dne 31. maja 2012
EVA 2011-1811-0129

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

1875. Sklep o zaprtju Konzulata Republike Slovenije 
v Düsseldorfu

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Ura-
dni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) in šestega 
odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 
– ZUKN in 8/12) na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada 
Republike Slovenije izdaja

S K L E P
o zaprtju Konzulata Republike Slovenije  

v Düsseldorfu

I
Konzulat Republike Slovenije v Düsseldorfu se zapre s 

15. septembrom 2012.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50100-7/2012
Ljubljana, dne 31. maja 2012
EVA 2012-1811-0046

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

1876. Sklep o zaprtju Generalnega konzulata 
Republike Slovenije v New Yorku

Na podlagi prvega odstavka 14. člena Zakona o zunanjih 
zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) in 
šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 
38/10 – ZUKN in 8/12) na predlog ministra za zunanje zadeve 
Vlada Republike Slovenije izdaja

S K L E P
o zaprtju Generalnega konzulata Republike 

Slovenije v New Yorku

I
Generalni konzulat Republike Slovenije v New Yorku se 

zapre z 31. oktobrom 2012.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50100-8/2012
Ljubljana, dne 31. maja 2012
EVA 2012-1811-0047

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

1877. Odločba o imenovanju Iztoka Krumpaka 
na mesto okrajnega državnega tožilca 
na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru

Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 in 21/12 – ZDU-1F) in 
petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 
38/10 – ZUKN in 8/12) je Vlada RS na predlog ministra za no-
tranje zadeve, številka 110-197/2012/2 z dne 15. 5. 2012, na 
16. redni seji dne 31. 5. 2012 izdala naslednjo

O D L O Č B O

Iztok Krumpak, rojen 6. 12. 1978, se imenuje za okrajnega 
državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru.

Št. 70101-13/2012
Ljubljana, dne 31. maja 2012
EVA 2012-1711-0034

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

1878. Odločba o imenovanju Natalije Pogorevc 
Mlakar na mesto okrožne državne tožilke 
na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj 
Gradcu

Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 in 21/12 – ZDU-1F) in 
petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 
38/10 – ZUKN in 8/12) je Vlada RS na predlog ministra za no-
tranje zadeve, številka 110-198/2012/2 z dne 15. 5. 2012, na 
16. redni seji dne 31. 5. 2012 izdala naslednjo

O D L O Č B O

Natalija Pogorevc Mlakar, rojena 19. 7. 1978, se imenuje 
za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v 
Slovenj Gradcu.

Št. 70101-14/2012
Ljubljana, dne 31. maja 2012
EVA 2012-1711-0035

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
1879. Pravilnik o uniformah Slovenske vojske

Na podlagi drugega odstavka 42. člena in petega odstav-
ka 101. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – 
uradno prečiščeno besedilo) minister za obrambo izdaja

P R A V I L N I K
o uniformah Slovenske vojske

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa vrste uniform in športne opreme v 
Slovenski vojski ter ureja njihovo nošenje.

2. člen
(nošenje uniform)

(1) Vojaške osebe v Slovenski vojski (v nadaljnjem bese-
dilu: vojaške osebe) lahko nosijo samo uniforme, predpisane 
s tem pravilnikom.

(2) Vojaške osebe nosijo predpisano uniformo, kadar 
opravljajo vojaško službo.

(3) Vojaške osebe so lahko med opravljanjem vojaške 
službe v civilni obleki, če tako določi načelnik Generalštaba 
Slovenske vojske v skladu s Pravili službe v Slovenski vojski 
(Uradni list RS, št. 84/09) oziroma minister za obrambo, če gre 
za delo na delovnih mestih na katerih se opravlja vojaška služba.

3. člen
(nošenje uniform v rezervni sestavi, pri nekdanjih pripadnikih 

in drugih osebah)
(1) Pogodbeni pripadniki rezervne sestave Slovenske 

vojske lahko nosijo uniformo med vojaško službo, na državnih, 
lokalnih ali vojaških slovesnostih in praznovanjih ter vojaških 
počastitvah in žalovanjih, kadar predstavljajo Slovensko vojsko 
oziroma poveljstvo ali enoto, v katero so razporejeni, oziroma 
na podčastniških, častniških ali veteranskih srečanjih.

(2) Službene uniforme lahko v skladu s prejšnjim odstav-
kom nosijo tudi vojaške osebe, ki so do upokojitve delale na 
Ministrstvu za obrambo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

(3) V skladu s tem pravilnikom in Pravili službe v Slovenski 
vojski lahko nosijo uniformo tudi štipendisti ministrstva ter druge 
osebe, ki se prostovoljno usposabljajo za vojaško obrambo ali 
druge obrambne naloge oziroma sodelujejo v drugih programih 
vojaškega ali obrambnega usposabljanja ali dejavnostih, ki jih 
organizira Generalštab Slovenske vojske ali ministrstvo.

(4) Načelnik Generalštaba Slovenske vojske lahko izje-
moma začasno dovoli uporabo uniforme ali njenih delov tudi 
osebam, ki ne opravljajo vojaške službe oziroma niso upravi-
čene nositi uniformo v skladu s tem pravilnikom, za nevojaške 
namene, ki niso v nasprotju s temeljnimi načeli, ki veljajo za 
uporabo uniform Slovenske vojske oziroma ne škodujejo ugle-
du Slovenske vojske.

4. člen
(prepoved nošenja različnih uniform)

Nošenje delov različnih vrst uniform ni dovoljeno. Uni-
forma mora ustrezati višini in telesni zgradbi osebe, ki jo nosi.

II. VRSTE UNIFORM

5. člen
(vrste uniform)

(1) Uniforme Slovenske vojske so:
– bojne uniforme,
– službene uniforme,

– slovesne uniforme,
– gardne uniforme,
– uniforma orkestra Slovenske vojske.
(2) V Slovenski vojski se nosi tudi športna oprema.

6. člen
(bojne uniforme)

(1) Bojne uniforme so moške in ženske.
(2) Osnovno bojno uniformo sestavljajo vetrovka, bluzon, 

hlače, jakna termovelur, anorak, nepremočljive hlače in kapa, 
taktična majica, kapa s senčnikom ter klobuk, ki so iz maskirno 
potiskane tkanine. Bojno uniformo sestavljajo še pletena kapa 
in podkapa, puli, pas za hlače, škornji, podobleka, rokavice, 
perilo, nogavice, ruta in baretka. Barva teh artiklov je zelena, 
razen baretke, ki je lahko v osnovni zeleno rjavi barvi oziroma 
barvi, ki označuje rod ali enoto.

(3) Mornariška bojna uniforma je enake oblike kot je 
osnovna bojna uniforma. Barva uniforme je temno modra.

(4) Poleg osnovne bojne uniforme iz prvega odstavka 
tega člena lahko pripadniki posameznih enot Slovenske vojske 
nosijo tudi drugačne bojne uniforme oziroma druge sestavne 
dele uniforme, ki predstavljajo zaščitna ali varovalna oblačila 
oziroma obutev in drugo opremo pri opravljanju določenih del 
ali nalog med vojaško službo.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek delovna, zaščitna in 
druga oblačila ter zaščitna obutev, ki jo uporabljajo pripadniki 
Slovenske vojske v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri 
delu, niso sestavni del uniforme.

7. člen
(službene uniforme)

(1) Službene uniforme so moške in ženske.
(2) Osnovno službeno moško uniformo sestavljajo su-

knjič, hlače s pasom, čapka, srajca s kravato, vetrovka, jopič, 
baretka, pulover, obutev, rokavice, nogavice, torba, dežnik, 
dežni plašč in prevleka za čapko. Suknjič, hlače in čapka so 
zeleno modre barve. Srajca je svetlo zelene barve, ostali artikli 
pa so temno sive ali črne barve.

(3) Osnovno žensko službeno uniformo sestavljajo su-
knjič, hlače, krilo, klobuček, bluza s kravato, vetrovka, jopič, 
baretka, jopica, obutev, torbica, pas, rokavice, nogavice, torba 
in dežnik. Izdelana je iz enake tkanine in v enaki barvni kombi-
naciji kot osnovna moška službena uniforma.

(4) Službena moška uniforma letalskih enot in enot zračne 
obrambe je sestavljena enako kot osnovna službena moška 
uniforma. Razlika je v barvi. Suknjič, hlače in čapka so modre 
barve, srajca in baretka sta svetlo modri, drugi deli uniforme 
pa so enake oblike in barve kot pri osnovni službeni uniformi.

(5) Službena ženska uniforma letalskih enot in enot zrač-
ne obrambe je sestavljena enako kot osnovna službena ženska 
uniforma. Razlika je v barvi. Suknjič, hlače, krilo in klobuček 
so modre barve, bluza in baretka sta svetlo modri, drugi deli 
uniforme pa so enake oblike in barve kot pri osnovni službeni 
uniformi.

(6) Službeno moško mornariško uniformo sestavljajo su-
knjič, hlače s pasom, čapka, baretka, srajca s kravato, vetrov-
ka, pulover, jopič, obutev, rokavice, nogavice, torba, dežnik, 
dežni plašč in prevleka za čapko. Srajca je bele barve, čevlji, 
nogavice, kravata, dežnik in usnjeni dodatki so črne barve, 
drugi deli pa so temno modre barve.

(7) Službeno žensko mornariško uniformo sestavljajo su-
knjič, hlače, krilo, klobuček, baretka, bluza s kravato, vetrovka, 
jopica, jopič, obutev, torbica, rokavice, nogavice, torba in de-
žnik. Izdelana je iz enake tkanine in v enaki barvni kombinaciji 
kot moška službena mornariška uniforma.

8. člen
(slovesne uniforme)

(1) Slovesna uniforma je moška in ženska. Enaka je za 
vse vojaške osebe, razen za pripadnike mornariških enot.
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(2) Slovesna moška uniforma je temno sive barve. Sesta-
vljajo jo suknjič, hlače s pasom, čapka, vrvica, srajca, kravata, 
metuljček, plašč, šal, rokavice, nogavice in čevlji.

(3) Slovesna ženska uniforma je temno sive barve. Sesta-
vljajo jo suknjič, krilo, hlače, klobuček, vrvica, bluza, metuljček, 
jakna, plašč, šal, pas, rokavice, torbica, nogavice in čevlji.

(4) Slovesna zimska mornariška moška in ženska unifor-
ma sta enaki kot je službena mornariška uniforma.

(5) Moška slovesna poletna mornariška uniforma je bele 
barve. Sestavljajo jo suknjič, hlače, čapka, srajca, kravata, 
metuljček, pas, čevlji in nogavice.

(6) Ženska slovesna poletna mornariška uniforma je bele 
barve. Sestavljajo jo suknjič, krilo, klobuček, bluza, metuljček, 
pas, čevlji in nogavice.

9. člen
(gardna uniforma)

(1) Gardna uniforma je moška in ženska ter je zeleno 
modre barve.

(2) Gardno uniformo sestavljajo suknjič, hlače s pasom, 
čapka, baretka, srajca s kravato, škornji, čevlji, plašč, dežni 
plašč, pulover, pas gardne uniforme, vrvice, rokavice in noga-
vice. Srajca je svetlo zelene barve, kravata, plašč in vetrovka 
so temno sive, škornji in usnjeni dodatki pa črne barve. Pas 
gardne enote in vrvice so zlato rumene barve.

10. člen
(uniforma orkestra Slovenske vojske)

Uniforma orkestra Slovenske vojske je moška in ženska 
ter je zeleno modre barve. Sestavljajo jo suknjič, hlače, čapka, 
srajca, dežni plašč, plašč, pulover, rokavice, slovesni pas, če-
vlji, kravata, nogavice in vrvice.

11. člen
(športna oprema)

Športna oprema je moška in ženska. Sestavljajo jo jakna, 
hlače, majica, kapa, rokavice, nogavice, športni copati, kopalke 
in natikači. Hlače so temno sive, jakna temno zelene, majica 
pa svetlo zelene barve.

III. NOŠENJE UNIFORM IN ŠPORTNE OPREME

12. člen
(nošenje bojne uniforme)

Bojno uniformo nosijo vojaške osebe pri izvajanju bojnih 
nalog ter pri opravljanju vseh nalog in aktivnostih, povezanih 
z vojaškim usposabljanjem. Vojaške osebe lahko nosijo bojno 
uniformo tudi pri izvajanju drugih nalog, če tako odredi nad-
rejeni.

13. člen
(nošenje službene uniforme)

(1) Službeno uniformo nosijo vojaške osebe med vojaško 
službo takrat, ko ne izvajajo vojaškega usposabljanja ali ne 
opravljajo bojnih nalog.

(2) Člani orkestra Slovenske vojske nosijo službeno uni-
formo tudi na komemoracijah in pogrebih z vojaškimi častmi. 
Lahko jo nosijo tudi na koncertih ali drugih nastopih, če tako 
odredi nadrejeni. V tem primeru se na suknjič pripne okrasna 
vrvica.

14. člen
(nošenje slovesne uniforme)

Slovesno uniformo nosijo vojaške osebe na protokolarnih 
prireditvah (slovesne akademije, proslave, uradni sprejemi in 
podobno) v skladu s protokolarnimi pravili ter Pravili službe v 
Slovenski vojski.

15. člen
(nošenje gardne uniforme)

Gardno uniformo nosijo pripadniki enote za protokol pri 
izvajanju protokolarnih nalog v skladu s protokolarnimi pravili 
in Pravili službe v Slovenski vojski.

16. člen
(nošenje uniforme orkestra Slovenske vojske)

Uniformo orkestra Slovenske vojske nosijo člani orkestra 
pri izvajanju protokolarnih nalog, na sprejemih z vojaškimi 
častmi, državnih proslavah, lahko pa tudi na koncertih, če tako 
odredi nadrejeni.

17. člen
(nošenje športne opreme)

(1) Športno opremo nosijo vojaške osebe med športnim 
usposabljanjem in pri športnih aktivnostih. Nadrejeni, ki vodi 
predpisano športno usposabljanje, odloči, kateri deli športne 
opreme se bodo nosili.

(2) Pripadniki Slovenske vojske v mednarodnih operacijah 
in misijah ter udeleženci vojaškega izobraževanja ali usposa-
bljanja lahko športno opremo nosijo tudi v prostem času znotraj 
baze, vojašnice ali tabora, kjer je enota nastanjena oziroma se 
izvaja izobraževanje ali usposabljanje.

IV. NOŠENJE OZNAK SLOVENSKE VOJSKE  
NA UNIFORMAH

18. člen
(nošenje oznak)

Na uniformah Slovenske vojske se nosijo samo predpisa-
ne oznake Slovenske vojske ter napisi.

V. NAČIN NOŠENJA, OPIS, PRIPADANJE IN ROKI 
UPORABNOSTI UNIFORM IN ŠPORTNE OPREME

19. člen
(nošenje, opis, pripadanje in roki uporabnosti)

(1) Način nošenja uniform, določenih s tem pravilni-
kom, podrobnejši opis uniform, športne in druge opreme, 
pripadanje, roki uporabnosti, načini zadolžitve in zamenjave, 
popolnjevanje ter vračanje uniform, športne in druge opreme, 
se uredijo z navodili o uniformah in opremi Slovenske vojske, 
ki jih izda minister za obrambo in se objavijo na spletni strani 
ministrstva.

(2) Z navodili iz prejšnjega odstavka se podrobneje ure-
dijo tudi opis, pripadanje, roki uporabnosti in druga vprašanja 
posebnih uniform, delov uniforme, delovnih in drugih oblačil ter 
opreme iz četrtega odstavka 6. člena tega pravilnika.

VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

20. člen
(uporaba prejšnjih uniform)

Uniforme Slovenske vojske, določene s Pravilnikom o 
uniformah Slovenske vojske (Uradni list RS, št. 81/08), se 
uporabljajo dokler se ne porabijo obstoječe zaloge uniform 
in njihovih delov oziroma dokler se uniforme in njihovi deli ne 
izločijo iz operativne uporabe.

21. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-
nik o uniformah Slovenske vojske (Uradni list RS, št. 81/08), 
razen 22. do 27. člena.
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22. člen
(veljavnost)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-116/2012-6
Ljubljana, dne 12. junija 2012
EVA 2012-1911-0012

Aleš Hojs l.r.
Minister 

za obrambo

1880. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o izobraževanju in usposabljanju 
na področju varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami

Na podlagi 114. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečišče-
no besedilo in 97/10), 31. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list 
RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo), 9. člena Zakona 
o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93 in 79/10) in 
41., 42., 43., 44. ter 45. člena Uredbe o organiziranju, opremlja-
nju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni 
list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11) izdaja minister za obrambo

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

o izobraževanju in usposabljanju na področju 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. člen
V Pravilniku o izobraževanju in usposabljanju na podro-

čju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list 
RS, št. 102/09) se v vseh členih pravilnika besedilo »Urad za 
izobraževanje in usposabljanje uprave« in »Urad za izobraže-
vanje in usposabljanje« v vseh sklonih, nadomesti z besedilom 
»organizacijska enota uprave, pristojna za izobraževanje in 
usposabljanje«, v ustreznem sklonu.

2. člen
V 1. členu se v prvem odstavku v prvi alineji za besedo 

»Sežani« postavi vejica ter doda besedo »Logatcu«.

3. člen
V 5. členu se za deseto alinejo dodata novi enajsta in 

dvanajsta alineja, ki se glasita:
»– programi usposabljanja za predavatelje in inštruktorje, 

ki poučujejo vsebine ali sodelujejo pri usposabljanju na podro-
čju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;

– programi usposabljanja za javne uslužbence na podro-
čju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;«.

Dosedanja enajsta alineja postane trinajsta alineja.

4. člen
V 23. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Programe andragoškega usposabljanja iz prvega 

in prejšnjega odstavka ter programe usposabljanja za javne 
uslužbence na področju varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, se izdela v skladu z metodologijo priprave izobra-
ževalnih programov za zaščito, reševanje in pomoč. Programe 
predpiše minister.«.

5. člen
V 26. členu se prvi odstavek nadomesti s prvim in drugim 

odstavkom, ki se glasita:
»(1) Učno dokumentacijo se, skladno s predpisi o upra-

vljanju dokumentarnega gradiva, vodi v informacijskem sistemu 

za upravljanje dokumentarnega gradiva uprave. Obrazce oziro-
ma dokumente, ki se morajo ročno izpolnjevati in podpisovati, 
se skenira in evidentira znotraj informacijskega sistema za 
upravljanje dokumentarnega gradiva, kjer se navede tudi mesto 
hranjenja dokumenta v fizični obliki.

(2) Evidence in dokumentacija v gasilski šoli in višji gasil-
ski šoli se vodijo v skladu s predpisi o izobraževanju odraslih, 
o poklicnem strokovnem in višjem strokovnem izobraževanju.«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-126/2012-7
Ljubljana, dne 8. junija 2012
EVA 2012-1911-0016

Aleš Hojs l.r.
Minister

za obrambo 

1881. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o odobritvi in nalogah delavnic 
za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti

Na podlagi prvega odstavka 9., devetega odstavka 11., 
drugega odstavka 13., tretjega odstavka 16.a in sedmega od-
stavka 17. člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih 
mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih 
(Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 
in 77/11) izdaja minister, pristojen za promet

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

o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe  
in naprave za omejevanje hitrosti

1. člen
V Pravilniku o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe 

in naprave za omejevanje hitrosti (Uradni list RS, št. 46/06 in 
79/09) se besedilo 6. člena spremeni tako, da se glasi:

»V okviru postopka nameščanja iz prejšnjega člena tehnik 
izvede aktiviranje digitalnega tahografa.«.

2. člen
V petem odstavku 8. člena se povsod besedilo »prometni 

inšpektorat« nadomesti z besedilom »inšpektorat, pristojen za 
promet«.

3. člen
Doda se nov 8.a člen:

»8.a člen
(izredni pregled)

(1) Izredni pregled je kontrolni postopek, ki se opravi na 
motornem vozilu med uporabo, ki ima nameščeno zapisovalno 
opremo. Izredni pregled v delavnici lahko zahteva pristojni organ 
za nadzor. Pri tem postopku se ugotavlja, če zapisovalna oprema 
izpolnjuje pogoje, ki jih določata Priloga I oziroma Priloga IB Ured-
be 3821/85/EGS. Preveri se tudi pravilnost nastavitve naprave za 
omejevanje hitrosti glede na kategorijo motornega vozila.

(2) Pri izredni kontroli se vodi zapisnik o kontroli, katerega 
vsebina in oblika sta določena v prilogi 5, ki je sestavni del tega 
pravilnika. V zapisnik se navede, ali zapisovalna oprema in z 
njo povezani elementi izpolnjujejo pogoje med uporabo, ki jih 
določata Priloga I oziroma Priloga IB Uredbe 3821/85/EGS.«.

4. člen
V 10. členu se beseda »Direkcija« nadomesti z besedi-

lom »Ministrstvo, pristojno za promet (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo)«.
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5. člen
Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Certifikat o neizvedljivosti prenosa ali izpisa podatkov 

se lahko izda tudi na zahtevo stranke.«.

6. člen
V 15. členu se besedilo »prometni inšpektorat« nadomesti 

z besedilom »inšpektorat, pristojen za promet«.

7. člen
V 18. členu se povsod beseda »Direkcija« v različnih 

sklonih nadomesti z besedo »ministrstvo« v ustreznem sklonu.

8. člen
V prvem odstavku 19. člena se v četrti alineji besedilo 

»Direkcije Republike Slovenije za ceste (v nadaljnjem besedilu: 
direkcija)« nadomesti z besedo »ministrstva«.

9. člen
V 21. členu se povsod beseda »direkcija« v različnih 

sklonih nadomesti z besedo »ministrstvo« v ustreznem sklonu.

10. člen
27. člen se črta.

11. člen
Besedilo prvega odstavka 31. člena se spremeni tako, 

da se glasi:
»(1) Vlagatelj mora v primeru, ko je univerzalni pravni na-

slednik delavnice, ki ji je že bila podeljena odobritev na podlagi 
tega pravilnika, izjaviti, da prej navedeni delavnici v zadnjih 
petih letih pred vložitvijo vloge odobritev ni bila odvzeta.«.

12. člen
37. člen se črta.

13. člen
Besedilo prvega odstavka 38. člena se spremeni tako, 

da se glasi:
»(1) Postopek odobritve se začne z vložitvijo vloge za 

odobritev.«.

14. člen
V prvem odstavku 40. člena se beseda »Direkcija« nado-

mesti z besedo »Ministrstvo«.

15. člen
V Prilogi 9 se pod zaporedno številko 060 besedilo prvega 

odstavka spremeni tako, da se glasi: 
»Če so vsi rezultati preverjanja znotraj tolerančnih meja v 

skladu s Prilogo I Uredbe 3821/85/EGS (poglavje III, točka (f) 2; 
ob nameščanju), se na zapisniku označi, da je tahograf ustre-
zen.«.

16. člen
V Prilogi 11 se pod zaporedno številko 022.9 besedilo 

drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Pri izvajanju preverjanja se ugotavljajo dovoljena od-

stopanja med uporabo, ki so navedena v Prilogi I Uredbe 
3821/85/EGS (poglavje III, točka (f) 2; ob nameščanju).«.

Pod zaporedno številko 023.9 se besedilo petega odstav-
ka spremeni tako, da se glasi: 

»Pri izvajanju preverjanja se ugotavljajo dovoljena odsto-
panja med uporabo, ki so navedena v Priloga I k Uredbi Sveta 
3821/85/EGS (poglavje III, točka (f) 2; ob nameščanju).«.

Pod zaporedno številko 024.14 se besedilo »štiri izpise« 
nadomesti z besedilom »pet izpisov«.

Pod zaporedno številko 060 se za prvim stavkom doda 
nov stavek, ki se glasi: »Funkcionalni preizkus pri digitalnem 
tahografu se opravi z vstavljeno kartico delavnice.«.

17. člen
V Prilogi 12 se pod zaporedno številko 010 prvi stavek 

drugega odstavka spremeni tako, da se glasi: »Tehnik izvede 
analizo in primerjavo napak in obkroži na izpisu naslednje 
primere:«.

18. člen
Ne glede na 30. člen Pravilnika o spremembah in dopol-

nitvah Pravilnika o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe 
in naprave za omejevanje hitrosti (Uradni list RS, št. 79/09) se 
priloge 9, 10, 11 in 12 začnejo uporabljati 60 dni po uveljavitvi 
tega pravilnika.

19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-141/2012/13
Ljubljana, dne 4. junija 2012
EVA 2012-2430-0088

Zvone Černač l.r.
Minister

za infrastrukturo in prostor

1882. Pravilnik o spremembi Pravilnika o zemljiškem 
pismu

Na podlagi 192. do 200. člena Stvarnopravnega zakonika 
(Uradni list RS, št. 87/02) in šestega odstavka 44. člena Zakona 
o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 34/08 – ZST-1, 45/08, 
28/09 in 25/11) izdaja minister za pravosodje in javno upravo

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o zemljiškem pismu

1. člen
V Pravilniku o zemljiškem pismu (Uradni list RS, št. 15/03 

in 16/12) se 6. člen spremeni, tako da se glasi:

»Izročitev zemljiškega pisma ustanovitelju

6. člen
(1) S sklepom o dovolitvi vknjižbe zemljiškega dolga sodi-

šče, ki je izdalo sklep o dovolitvi vpisa, tudi pozove ustanovite-
lja, da po pravnomočnosti sklepa v prostorih sodišča prevzame 
zemljiško pismo.

(2) S sklepom o dovolitvi vknjižbe skupnega zemljiškega 
dolga sodišče, ki je izdalo sklep o dovolitvi vpisa, tudi pozove 
ustanovitelja, da po pravnomočnosti sklepa v prostorih sodišča, 
kjer leži glavna nepremičnina, prevzame zemljiško pismo.

(3) Če je ustanovitelj fizična oseba, lahko zemljiško pismo 
prevzame osebno ali prek pooblaščenca, ki se izkaže s pisnim 
pooblastilom, na katerem je podpis ustanovitelja overjen.

(4) Če je ustanovitelj pravna oseba, lahko zemljiško pismo 
prevzame njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, ki se izka-
že s pooblastilom, na katerem je podpis zakonitega zastopnika 
ustanovitelja overjen.

(5) Prevzemnik zemljiškega pisma se mora sodišču izka-
zati z osebnim dokumentom, ki je namenjen izkazovanju njego-
ve istovetnosti (na primer osebna izkaznica oziroma potni list).«

Končna določba

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-200/2012
Ljubljana, dne 11. junija 2012
EVA 2012-2030-0021

dr. Senko Pličanič l.r.
Minister

za pravosodje in javno upravo
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USTAVNO SODIŠČE
1883. Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 

2. člena ter četrti in peti odstavek 34. člena  
Zakona o brezplačni pravni pomoči niso 
v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-125/10-9
Datum: 31. 5. 2012

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, za-
četem z zahtevo Upravnega sodišča, na seji 31. maja 2012

o d l o č i l o:

Tretji odstavek 2. člena ter četrti in peti odstavek 
34. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči (Uradni list 
RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 23/08) niso v 
neskladju z Ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Upravno sodišče (v nadaljevanju predlagatelj) vlaga 

zahtevo za presojo ustavnosti tretjega odstavka 2. člena ter 
četrtega in petega odstavka 34. člena Zakona o brezplačni 
pravni pomoči (v nadaljevanju ZBPP). Pojasnjuje, da je v 
upravnem sporu v zadevi št. I U 339/2010 (gre za spor o za-
konitosti odločb o zavrnitvi prošenj za dodelitev brezplačne 
pravne pomoči) prekinilo postopek in vložilo zahtevo, ker 
meni, da so izpodbijane zakonske določbe, ki bi jih moralo 
uporabiti, protiustavne. Predlagatelj navaja, da bi pristojnost 
predsednika sodišča v postopku dodelitve brezplačne prav-
ne pomoči (v nadaljevanju BPP) glede na ureditev v ZBPP 
lahko temeljila zgolj na javnem pooblastilu, ki ga podrobne-
je ureja 15. člen Zakona o državni upravi (Uradni list RS, 
št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 48/09 in 21/12 – v 
nadaljevanju ZDU-1).1 Vendar po mnenju predlagatelja iz 
te zakonske določbe ni razvidno, da ZDU-1 med potenci-
alne nosilce javnega pooblastila šteje tudi sodnike oziroma 
predsednike sodišč. Tudi iz ZBPP in predloga tega zakona, 
objavljenega v Poročevalcu Državnega zbora, št. 77/00, ra-
zlogi za podelitev javnega pooblastila niso razvidni. Četudi bi 
bilo predsedniku sodišča pooblastilo pravilno in utemeljeno 
podeljeno, pa se po mnenju predlagatelja pojavlja dvom, ali 
je ureditev po ZBPP v skladu z načelom neodvisnosti sodne 
veje oblasti, saj je predsednik sodišča sodnik, ki z odloča-

1 Člen 15 ZDU-1 določa:
»1. Javna agencija se lahko ustanovi za opravljanje upravnih 

nalog v skladu s posebnim zakonom, ki ureja javne agencije:
– če je s tem omogočeno učinkovitejše in smotrnejše opra-

vljanje upravnih nalog, kot bi bilo v primeru opravljanja nalog v 
upravnem organu, zlasti če se lahko opravljanje upravnih nalog 
v celoti ali pretežno financira z upravnimi taksami oziroma plačili 
uporabnikov, ali 

– če glede na naravo oziroma vrsto nalog ni potreben ali ni 
primeren stalni neposredni politični nadzor nad opravljanjem nalog.

2. Z zakonom ali na podlagi zakona lahko v primerih iz prvega 
odstavka tega člena javno pooblastilo za opravljanje upravnih nalog 
pridobijo tudi druge osebe javnega prava, posamezniki in pravne 
osebe zasebnega prava.

3. Če zakon dopušča, da za pridobitev javnega pooblastila 
kandidira več fizičnih oziroma pravnih oseb, se izbira opravi na 
javnem natečaju.

4. Pri izvajanju javnih pooblastil imajo nosilci javnih pooblastil 
pravice in dolžnosti uprave, ki jih določa zakon ali drug predpis.«

njem v postopku dodelitve BPP na podlagi javnega poo-
blastila opravlja naloge državne uprave ter hkrati odloča v 
okviru sodne veje oblasti. Poleg tega v skladu s 133. členom 
Ustave funkcija sodnika ni združljiva s funkcijami v drugih 
državnih organih, v organih lokalne samouprave in v orga-
nih političnih strank ter z drugimi funkcijami in dejavnostmi, 
za katere to določa zakon. Predlagatelj meni, da odločanje 
predsednika sodišča o dodelitvi BPP po določbah upravnega 
postopka ne sodi v naloge predsednika sodišča po določ-
bah Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09 in 33/11 – v nadaljevanju 
ZS), saj odločanje v zadevah BPP ni potrebno za poslova-
nje sodne oblasti ter tako nima podlage v ZS. Neustreznost 
izpodbijane ureditve naj bi izhajala tudi iz 24. člena ZBPP, ki 
določa vsebinski pogoj za dodelitev BPP, in sicer verjetnost 
uspeha. Ker predsednik sodišča presoja verjetnost uspeha 
tudi v zadevah, ki bodo/so v reševanju sodnikov njegovega 
sodišča, lahko to pri prosilcih za BPP povzroči dvome o 
popolni interni neodvisnosti sodnikov, upoštevaje tudi dej-
stvo, da je predsednik sodišča pristojen za službeni nadzor 
sodnikovega dela. Nezdružljivost opravljanja obeh funkcij 
predsednika naj bi bila razvidna tudi iz ureditve odločanja o 
načinu plačevanja storitev iz naslova BPP. V okviru presoje 
o dodelitvi BPP je namreč predsednik vezan na izpolnjeva-
nje zakonsko določenih pogojev za dodelitev BPP, kar naj 
bi avtomatično pomenilo, da pri takem odločanju ne bi smel 
upoštevati določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju 
ZJF), zlasti načelo gospodarnosti pri uporabi sredstev, saj bi 
sicer kršil določbe ZBPP in s tem tudi pravico upravičencev 
do dodelitve BPP oziroma pravico do sodnega varstva. Pre-
dlagatelj navaja tudi, da je izpodbijana ureditev v primerih, 
ko je zoper odločitev predsednika sodišča sprožen upravni 
spor, v katerem odločajo sodniki, ki jim je predsednik nepo-
sredno nadrejen, v neskladju s pravico do nepristranskega 
in neodvisnega sojenja iz prvega odstavka 23. člena Ustave. 
Meni, da takšna ureditev ne zagotavlja zunanjega videza 
nepristranskosti, saj morajo sodniki presojati pravilnost od-
ločitev svojega predstojnika.

2. Ustavno sodišče je zahtevo poslalo Državnemu zboru, 
ki nanjo ni odgovoril.

B.
3. Tretji odstavek 2. člena ZBPP določa, da o odobritvi 

brezplačne pravne pomoči odloča predsednik okrožnega sodi-
šča oziroma predsednik specializiranega sodišča prve stopnje 
(v nadaljevanju pristojni organ za BPP). Predsednik sodišča 
lahko za odločanje pooblasti drugega sodnika, ki ima položaj 
svetnika na okrožnem oziroma specializiranem sodišču. V skla-
du s četrtim odstavkom 34. člena ZBPP zoper odločbe oziroma 
sklepe pristojnega organa za BPP ni pritožbe, mogoč pa je 
upravni spor. Tožbo v upravnem sporu lahko vloži tudi državni 
pravobranilec. Zadeve v upravnem sporu po tem zakonu se 
obravnavajo kot nujne. Na podlagi petega odstavka 34. člena 
ZBPP se nagrada in dejanski stroški odvetnika za sestavo 
tožbe in za zastopanje v upravnem sporu krijejo iz sredstev 
po 44. členu tega zakona, če Upravno sodišče tožbi ugodi. Če 
Upravno sodišče tožbo zavrže oziroma zavrne kot neutemelje-
no, plača vse stroške tožnik sam. 

4. Predlagatelj med izpodbijanimi določbami navaja tudi 
peti odstavek 34. člena ZBPP, vendar zatrjevanega neskladja z 
vidika 125. in 133. člena Ustave ne utemelji. Njegove navedbe 
glede zatrjevane protiustavnosti te določbe bi bilo mogoče razu-
meti le kot zatrjevanje medsebojnega neskladja ZBPP, ZDU-1, 
ZS in ZJF. Ustavno sodišče pa glede na 160. člen Ustave ni 
pristojno odločati o medsebojni skladnosti zakonskih določb.

5. V skladu s 133. členom Ustave (nezdružljivost sodniške 
funkcije) funkcija sodnika ni združljiva s funkcijami v drugih 
državnih organih, v organih lokalne samouprave in v organih 
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političnih strank ter z drugimi funkcijami in dejavnostmi, za 
katere to določa zakon.2 Pristojnost predsednika sodišča, da 
na podlagi tretjega odstavka 2. člena ZBPP odloča o prošnjah 
za dodelitev BPP, je posebna, z zakonom določena pristoj-
nost, za izvrševanje katere določa zakon poseben postopek. 
Za vprašanja postopka, ki jih ZBPP ne ureja, se na podlagi 
drugega odstavka 34. člena ZBPP uporablja zakon, ki ureja 
splošni upravni postopek. Čeprav se o prošnjah za dodelitev 
BPP odloča po pravilih, ki veljajo za upravni postopek, je to še 
vedno odločitev sodišča, ki jo sprejme predsednik sodišča (ali 
drug sodnik po pooblastilu predsednika sodišča) kot nosilec 
sodne oblasti. Zato ne drži očitek predlagatelja o neskladju 
izpodbijane določbe s 133. členom Ustave. Odločitev predse-
dnika sodišča o prošnji za dodelitev BPP je namreč odločitev 
v okviru opravljanja sodniške funkcije, ne pa odločitev nekega 
drugega (upravnega) državnega organa oziroma dejavnost, 
za katero bi zakon določal, da je nezdružljiva z opravljanjem 
sodniške funkcije. Zato s tega vidika tudi ne gre za neskladje 
z neodvisnostjo sodstva iz 125. člena Ustave, zaradi katere je 
vzpostavljeno načelo iz 133. člena Ustave.

6. Ker se z odločanjem o BPP zagotavlja človekova pra-
vica do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave, 
mora biti zoper odločbe o zavrnitvi prošnje za dodelitev BPP 
v skladu s 25. členom Ustave zagotovljeno pravno sredstvo. 
Katero je to pravno sredstvo, je stvar proste presoje zakono-
dajalca. Čeprav se je zakonodajalec odločil za upravni spor, ki 
temeljno pomeni sodni nadzor nad izvrševanjem druge (izvr-
šilne) oblasti, taka ureditev predsedniku sodišča oziroma od 
njega pooblaščenemu sodniku, ki odloča o prošnjah za BPP, 
ne jemlje položaja nosilca sodne oblasti.

7. Predlagatelj navaja, da se pojavlja dvom, ali je ta-
kšna ureditev zaradi možnosti vpliva predsednika Upravnega 
sodišča na položaj sodnikov, ki v upravnem sporu odločajo 
o zakonitosti njegove odločitve, in s tem posredno na njiho-
vo neodvisnost, v skladu z načelom neodvisnosti sodne veje 
oblasti iz 125. člena Ustave. Neodvisnost sodstva zajema tudi 
vidik neodvisnosti sodstva od samega sodstva (t. i. notranja 
funkcionalna neodvisnost sodnikov). Sodnik mora biti pri izva-
janju funkcije sojenja neodvisen tudi od morebitnih navodil ali 
pritiskov lastnih kolegov sodnikov, še zlasti, če slednji opravljajo 
vodilno funkcijo v sodstvu.

8. Iz določb ZSS in ZS, ki urejata pristojnosti in pooblastila 
predsednika sodišča za delo sodišča, je razvidno, da je vloga 
predsednika sodišča v pretežni večini omejena na predlaganje 
oziroma dajanje mnenj. V primerih, v katerih se njegove pri-
stojnosti nanašajo na odločanje, ki bi lahko vplivalo na položaj 
sodnikov in s tem posredno na njihovo neodvisnost,3 pa imata 
ZSS in ZS vgrajena jamstva, ki sodnikom zagotavljajo neod-

2 Katere so tiste funkcije in dejavnosti, ki so nezdružljive s 
sodniško funkcijo, določata 41. in 42. člen Zakona o sodniški službi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09 in 
33/11 – v nadaljevanju ZSS). Prvi odstavek 41. člena ZSS dolo-
ča, da sodnik ne sme opravljati odvetniških ali notarskih poslov 
oziroma gospodarske ali druge pridobitne dejavnosti. Po drugem 
odstavku tega člena sodnik ne sme opravljati poslovodskih poslov 
in ne sme biti član upravnega ali nadzornega odbora gospodarske 
družbe ali druge pravne osebe, ki se ukvarja s pridobitno dejav-
nostjo. Po prvem odstavku 42. člena ZSS sodnik ne sme sprejeti 
nobene zaposlitve ali dela, ki bi ga oviralo pri opravljanju službe ali 
nasprotovalo ugledu sodniške službe oziroma vzbujalo vtis, da pri 
opravljanju svoje službe ni nepristranski.

3 Na primer: odločanje o rednem napredovanju v plačnih 
razredih in na položaj svetnika (tretji odstavek 24. člena ZSS), 
odločanje o dodeljevanju sodnikov (tretji odstavek 69. člena ZSS), 
določanje letnega razporeda sodnikov na določena pravna podro-
čja (prvi odstavek 71. člena ZS), postavljanje vodje organizacijske 
enote (69. člen ZS), odločanje o izrabi dopusta (tretji odstavek 
59. člena ZSS), o odobritvi odsotnosti zaradi izobraževanja (peti 
odstavek 63. člena ZSS), zahtevanje podatkov in vpogled v spis 
tudi v nepravnomočno končanih zadevah (tretji odstavek 12. člena 
ZS in 6. člen Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotreb-
nega odlašanja, Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09 – ZVPSBNO).

visnost. ZS izrecno določa, da v okviru zadev sodne uprave 
in izvajanja nadzora nad njenim izvrševanjem ni dovoljeno 
posegati v neodvisen položaj sodnika pri odločanju o zadevah, 
ki so mu dodeljene v reševanje (drugi odstavek 60. člena ZS). 
Po 2. točki prvega odstavka 64. člena ZS so vsi takšni poskusi 
tudi sankcionirani z razrešitvijo predsednika sodišča. Sicer pa 
je odločanje o bistvenih vprašanjih sodnikovega položaja pri-
držano Sodnemu svetu. Ob veljavni ureditvi v ZSS in ZS zato 
predsednik sodišča nima takšnih pristojnosti, da bi z njihovim 
izvrševanjem lahko posegel v neodvisni položaj sodnikov (pri-
merjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. Up-679/06, U-I-20/07 
z dne 10. 10. 2007, Uradni list RS, št. 101/07, in OdlUS XVI, 
109). Glede na navedeno izpodbijana ureditev ni v neskladju z 
načelom neodvisnosti sodnikov iz 125. člena Ustave.

9. Predlagatelj zatrjuje, da je izpodbijana ureditev tudi 
v neskladju s pravico do nepristranskega sodnika iz prvega 
odstavka 23. člena Ustave. Navaja, da že zgolj dejstvo, da se 
sodniki med seboj poznajo in so stanovski kolegi, pri strankah 
vzbuja dvom o nepristranskosti sodečega sodnika. Iz pravice 
do nepristranskega sojenja med drugim izhaja zahteva, da 
sodnik s stranko ali s spornim predmetom ne sme biti povezan 
tako, da bi to lahko povzročilo ali pa vsaj ustvarilo upravičen 
dvom, da sodnik v sporu ne more več odločiti objektivno, 
nepristransko in z izključnim upoštevanjem pravnih kriterijev. 
Pri uresničevanju pravice do nepristranskega sojenja ni po-
membno zgolj to, da je nepristranskost sojenja dejansko zago-
tovljena, temveč se mora ta odražati tudi navzven. Gre za t.i. 
videz nepristranskosti sojenja. Pomembno je torej, da sodišče 
pri ravnanju v konkretni zadevi ustvarja oziroma ohrani videz 
nepristranskosti. V nasprotnem primeru je lahko ogroženo tako 
zaupanje javnosti v nepristranskost sodišč nasploh kot tudi 
zaupanje strank v nepristranskost sojenja v konkretni zadevi.4 
Vendar zgolj dejstvo, da se sodniki med seboj poznajo oziroma 
da so stanovski in poklicni kolegi, ni takšna okoliščina, ki bi 
sama po sebi pomenila, da sodniki zato odločajo pristransko. 
Obstajati morajo neke dodatne okoliščine, ki bi lahko ustvarile 
upravičen dvom, da sodnik v sporu ne more več odločiti objek-
tivno in z izključnim upoštevanjem pravnih kriterijev. Dejstvo je, 
da so sodniki poklicna skupina in da zanje, tako kot za člane 
(pripadnike) drugih poklicnih skupin, velja, da se posamezniki 
znotraj nje poznajo. Vendar je treba upoštevati, da so sodniki 
osebe z visoko stopnjo strokovne in moralne integritete. So-
dnik ne sme dopuščati, da bi bilo sojenje podvrženo njegovim 
nagnjenjem, predsodkom ali vnaprejšnjim prepričanjem, poli-
tičnim, ekonomskim ali drugim interesom, javnim zahtevam ali 
kritikam in drugim okoliščinam, ki bi lahko vplivale na njegovo 
odločitev v konkretni zadevi ali ki bi lahko vzbujale videz take-
ga neustreznega vpliva. V vseh primerih pa, v katerih bi bila 
njegova nepristranskost utemeljeno vprašljiva, mora sodnik 
predlagati svojo izločitev.5 K takšnemu ravnanju zavezuje so-
dnika že Ustava, ki določa, da je sodnik pri sojenju vezan na 
Ustavo in zakon (125. člen). Zavezujeta ga tudi ZSS6 in Kodeks 
sodniške etike, ki opredeljujeta temeljne etične standarde de-
lovanja in obnašanja sodnikov. Za primere posameznih kršitev 
teh jamstev postopkovni zakoni predvidevajo ustrezna pravna 
sredstva, v primerih hujših kršitev pa so predvideni tudi drugi 
pravno izgrajeni instituti, ki zagotavljajo legitimnost sodstva 
(VI.a in VII. poglavje ZSS). Glede na navedeno je treba pri 
presoji izpodbijane ureditve izhajati iz predpostavke o moralni 
in strokovni integriteti sodnikov, ne pa iz domneve o njihovi 

4 Prim. sodbo ESČP v zadevi Coëme in drugi proti Belgiji z 
dne 22. 6. 2000, točka 121. Navedena stališča je ESČP ponovilo 
tudi v sodbi v zadevi Švarc in Kavnik proti Sloveniji z dne 8. 2. 2007. 

5 Izločitev sodnika pa lahko zahtevajo tudi stranke, če menijo, 
da obstajajo okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.

6 Člen 2 ZSS določa, da mora sodnik pri uresničevanju svojih 
pravic vselej ravnati tako, da varuje nepristranskost in neodvisnost 
sojenja ter ugled sodniške službe. Sodnik se mora posvečati svoji 
službi s polno predanostjo in izpolnjevati svoje obveznosti po svojih 
najboljših močeh.
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moralni in strokovni oporečnosti. Zato izpodbijana ureditev 
zgolj zato, ker o pravnem sredstvu zoper odločitev predsednika 
Upravnega sodišča odločajo sodniki tega sodišča, ni v nesklad-
ju s pravico do nepristranskega sojenja iz prvega odstavka 
23. člena Ustave.

10. Na podlagi povedanega je Ustavno sodišče presodilo, 
da tretji odstavek 2. člena ter četrti in peti odstavek 34. člena 
ZBPP niso v neskladju z Ustavo.

C.
11. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 

21. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 
– uradno prečiščeno besedilo – ZUstS) v sestavi: podpredse-
dnik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodnika dr. Mitja Dei-
singer, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka 
Korpič - Horvat, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je 
sprejelo soglasno.

mag. Miroslav Mozetič l.r.
Podpredsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

1884. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o postopkih (so)financiranja, 
ocenjevanja in spremljanju izvajanja 
raziskovalne dejavnosti

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvoj-
ni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/02 – uradno prečiščeno 
besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11) ter 16. in 35. člena 
Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) ter 
po predhodnem soglasju ministra za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport št. 0071-1/2012/12 z dne 24. 4. 2012 je Upravni 
odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije na 3. seji dne 16. 5. 2012 sprejel

P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  
o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja  

in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti

1. člen
V Pravilniku o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in 

spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 4/11 in 72/11) se v prvem odstavku 20. člena v prvem stavku 
besedilo »8 dni od« nadomesti z besedilom »osem delovnih 
dni od zaključka«.

V drugem stavku se številka »8« nadomesti z besedama 
»osem delovnih«.

V tretjem stavku se besedilo »ocenjevanja ter razvršča-
nja« nadomesti z besedilom »ocenjevanje in razvrstitev«.

V drugem odstavku se številka »8« nadomesti z besedo 
»osem«.

2. člen
V drugem odstavku 21. člena se številka »8« nadomesti 

z besedo »osem«.

3. člen
V 22. členu se na koncu besedila doda nov stavek, ki 

se glasi: »V primeru ugotovljenih vsebinskih nejasnosti lahko 
agencija pozove prijavitelje k dodatnim pojasnilom oziroma 
dopolnitvam.«.

4. člen
V prvem odstavku 35. člena se v točki 1.2. za besedilom 

»Web of Science – Wos« doda vejica in beseda »Scopus«.
V drugem odstavku se za prvim stavkom doda nov drugi 

stavek, ki se glasi: »Za izračun točk 2. E (patent, sorta pasma) 
se upošteva 10 letno obdobje, kar velja tudi za izračun A' in A''. 
Dosedanji drugi stavek postane tretji stavek.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Kvantitativna ocena A2 je določena na podlagi normi-

ranega števila čistih citatov v obdobju zadnjih 10 let do datuma 
zaključka javnega razpisa iz sistema Sicris. Citati v bazi Sicris 
so iz baze Web of Science (v nadaljnjem besedilu: WoS) ali iz 
baze Scopus, kjer se upoštevajo citati znanstvenih prispevkov, 
za katere obstaja poln bibliografski zapis. Dela, ki se citirajo 
v tem obdobju, so lahko objavljena tudi prej. Zaradi razlike v 
številu citatov med bazama WoS in Scopus se upošteva večje 
število čistih citatov. Normiranje se opravi po kategorijah WoS, 
za revije, ki niso v WoS, pa je normalizacijski faktor 1.«.

V sedmem odstavku se za besedo »število« doda besedo 
»čistih«.

V osmem odstavku se besedilo »indeksirata SSCI in 
A&HCI« nadomesti z besedilom »indeksirajo SSCI, A&HCI ali 
Scopus s področja družboslovja oziroma humanistike«.

V desetem odstavku se:
– prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Kvantitativna 

ocena A4 je določena na podlagi normiranih čistih citatov in 
znanstvenih objav v obdobju zadnjih 10 let (do datuma zaključ-
ka javnega razpisa iz sistema Sicris (WoS, Scopus in COBISS), 
kjer se upoštevajo citati člankov, za katere obstaja poln biblio-
grafski zapis) ter ocen A' in A«.«

– drugi stavek se črta.
V 14. odstavku se v tabeli C besedilo »Sicris (Web of 

Science)« nadomesti z besedilom »Sicris (WoS, Scopus)« 
in besedilo »Sicris (COBISS, WoS)« nadomesti z besedilom 
»Sicris (COBISS, WoS, Scopus).

5. člen
V prvem odstavku 58. člena se zadnji stavek spreme-

ni tako, da se glasi: »V tem primeru so JRO oziroma RO s 
koncesijo strukturo dolžne sporočiti agenciji letno oziroma ob 
spremembi.«.

6. člen
V sedmem odstavku 67. člena se:
– v prvem stavku za besedilom »ZSA sprejme seznam 

raziskovalnih« dodata besedi »in infrastrukturnih«.
– drugi stavek se spremeni tako, da se glasi: »Obdobje 

trajanja financiranja raziskovalnih programov je 3, 4, 5 ali 
6 let.«.

7. člen
Šesti odstavek 71. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Če ZSV pozitivno oceni letno poročilo raziskovalnega 

programa, potem lahko izjemoma predlaga podaljšanje obdo-
bja financiranja največ za eno leto, pri čemer ostane obseg 
financiranja enak obsegu financiranja leto pred podaljšanjem. 
Odločitev o podaljšanju se lahko nanaša na posamezni pro-
gram ali na sklop programov. Podaljšanje obdobja financiranja 
za eno leto, ki se lahko predlaga največ enkrat v obdobju 
financiranja, obravnava ZSA tako za programe JRO kot za RO 
s koncesijo. Vodja programa, za katerega se predlaga podalj-
šanje, mora izpolnjevati pogoje za vodjo temeljnega projekta, 
določene s pravilnikom, ki ureja kriterije za ugotavljanje izpol-
njevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta in z veljavno 
metodologijo. Če obstoječi vodja progama ne izpolnjuje pogo-
jev za vodjo, lahko RO predlaga njegovo zamenjavo. Sklep o 
podaljšanju trajanja programa za JRO kot za RO s koncesijo 
sprejme direktor na predlog ZSA.«.

8. člen
73. člen se črta.
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9. člen
V prvem odstavku 77. člena se na koncu besedila ena 

pika črta.
Tretji odstavek se črta.

10. člen
V 83. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Prijave za projekte pregleda član ZSV, ki je zadolžen 

za področje prijave, in v primeru kandidature na neustrezno 
področje, predlaga prerazporeditev na drugo ustrezno podro-
čje. V obrazložitvi član ZSV upošteva predvsem OECD (SCI, 
SSCI) področja objav vodje projekta in vsebino prijave. Samo v 
primeru, če se član ZSV iz področja, na katerega je predlagana 
prerazporeditev, s predlogom strinja, agencija ta predlog posre-
duje občasnemu strokovnemu telesu v odločitev.«.

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 
odstavek.

11. člen
Prvi in drugi odstavek 84. člena se črtata.
Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo 

prvi, drugi, tretji in četrti odstavek.

12. člen
V 87. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Prijavitelje, ki niso uvrščeni v drugo fazo izbora pro-

jektov (kategorija B), agencija pisno obvesti. Prijavitelj ima 
pravico do ugovora v skladu z 28. členom tega pravilnika, ko 
se konča postopek izbora po prvi in drugi fazi.«.

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 
odstavek.

13. člen
V 89. členu se deseti in enajsti odstavek združita v nov 

deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Tuji recenzent ocenjuje prijave po kriterijih:
a) raziskovalne uspešnosti raziskovalca oziroma skupine 

raziskovalcev, raziskovalne oziroma razvojne kakovosti prijave, 
relevantnosti in potencialnega vpliva prijave in izvedljivosti 
predloga;

b) družbeno-ekonomske oziroma kulturne relevantnosti 
rezultatov, raziskovalne oziroma razvojne kakovosti prijave, 
relevantnosti in potencialnega vpliva prijave in izvedljivosti 
predloga.«.

Dosedanji dvanajsti, trinajsti in štirinajsti odstavek posta-
nejo enajsti, dvanajsti in trinajsti odstavek.

14. člen
Za 92. členom se doda nov 92.a člen, ki se glasi:

»92.a člen
(podaljšanje roka za zaključek izvajanja projekta)

RO lahko prosi za podaljšanje roka zaključka izvajanja 
projekta za dobo do 1 leta in navede vzroke za zamudo. O 
podaljšanju obdobja, ki se ne financira, odloča direktor na 
predlog ZSA.«.

15. člen
V 96. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Prijave za mentorje pregleda član ZSV, ki je zadolžen 

za področje prijave, in v primeru kandidature na neustrezno 
področje predlaga prerazporeditev na drugo ustrezno področje. 
V obrazložitvi član ZSV upošteva predvsem OECD (SCI, SSCI) 
področja objav kandidata za mentorja in vsebino prijave. Samo 
v primeru, če se član ZSV iz področja, na katerega je predla-
gana prerazporeditev, s predlogom strinja, agencija ta predlog 
posreduje občasnemu strokovnemu telesu v odločitev.«.

16. člen
V drugem odstavku 99. člena se drugi stavek spremeni 

tako, da se glasi: »Kandidat za mlajšega mentorja je tisti, za 

katerega velja, da je na dan zaključka javnega razpisa od zago-
vora njegovega doktorata poteklo manj kot deset let.«.

17. člen
Sedmi odstavek 100. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(7) RO lahko predlaga, da mentor izbran na lanskem 

javnem razpisu in izbrani mentor, ki bo pričel usposabljati 
mladega raziskovalca naslednje leto, zamenjata začetek uspo-
sabljanja mladega raziskovalca. Mentorja sta lahko iz različnih 
RO. Predlog RO mora biti sopodpisan s strani obeh mentorjev. 
Sklep o zamenjavi sprejme direktor na podlagi predhodnega 
soglasja ZSA.«.

18. člen
V prvem odstavku 103. člena se v:
– prvi alineji besedi »doktorski študij« nadomestita z be-

sedilom »podiplomski študij tretje stopnje«,
– drugi alineji za besedo »vaj« doda besedilo »na dodi-

plomskem študiju prve stopnje in podiplomskem študiju druge 
stopnje«,

– peti alineji za besedo »študij« dodata besedi »tretje 
stopnje«.

V drugem odstavku se za besedama »podiplomski študij« 
in na koncu besedila pred piko dodata besedi »tretje stopnje«.

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Agencija ne financira kandidatov za mlade razisko-

valce, ki se ob podpisu pogodbe vpisujejo v absolventski sta-
lež in kandidatov, ki so že bili financirani v programu mladih 
raziskovalcev, pa so pogodbo predčasno prekinili ali programa 
usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem roku.«.

19. člen
V prvem odstavku 104. člena se:
– prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj (brez 

diplome) na univerzitetnem študijskem programu, sprejetem 
v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004 oziroma na dodi-
plomskem študiju prve stopnje in podiplomskem študiju druge 
stopnje, opravljenih mora biti vsaj 80 % vseh izpitov in vaj;«,

– tretja alineja spremeni tako, da se glasi: »– vpis na 
podiplomski študij tretje stopnje;«.

20. člen
Tretji in četrti odstavek 106. člena se črtata.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane tretji odstavek, 

se za besedo »člena« črta dvopičje, besedilo »študija na 3. bo-
lonjski stopnji« pa se nadomesti z besedilom »podiplomskega 
študija tretje stopnje«.

21. člen
V tretji alineji prvega odstavka 107. člena se za besedo 

»študija« dodata besedi »tretje stopnje«.

22. člen
V prvem odstavku 114. člena se za zaklepajem črta vejica 

in doda beseda »in«, za besedo »pogodbe« se postavi pika, 
nadaljnje besedilo tega odstavka pa črta.

23. člen
V 116. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Mladim raziskovalcem s področja medicine, ki poleg 

doktorskega usposabljanja istočasno opravljajo tudi priprav-
ništvo, sekundariat ali specializacijo, lahko agencija podaljša 
čas raziskovalnega usposabljanja iz 106. člena tega pravilnika 
za eno leto, za katerega agencija ne zagotavlja finančnih 
sredstev.«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

24. člen
V prvem odstavku 117. člena se pred besedo »tehniko« 

vstavi besedilo »najmanj 20.000 EUR za«.
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25. člen
V prvem odstavku 118. člena se kratica »JRO« nadomesti 

z besedilom »JRZ, univerze«.

26. člen
V 127. členu se na koncu besedila doda nov stavek, ki 

se glasi: »Vodja projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo 
raziskovalnega projekta, kot jih določa ta pravilnik in metodo-
logija.«.

27. člen
V prvem odstavku 131. člena se za besedama »obračun 

stroškov« črta vejica in besedilo »kopije obračunske doku-
mentacije«.

28. člen
V prvi alineji prvega odstavka 142. člena se za številko 

»15« doda besedilo »ali vsaj en patent, podeljen pri uradu, ki 
opravlja popoln preizkus patentne prijave«.

29. člen
Prvi odstavek 148. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija sofinancira stroške organizacije znanstve-

nega sestanka, in sicer krije stroške administriranja program-
skega in organizacijskega odbora, tiskanje in razpošiljanje vabil 
in dopisov ter tiskanje povzetkov v knjižni oziroma elektronski 
obliki, dodatka na referenta, najemnine dvorane in stroške bi-
vanja največ 10 vabljenim tujim predavateljem oziroma 5 % od 
aktivnih udeležencev (vabljeni predavatelji iz tujine in referenti). 
Agencija sofinancira tudi pripravljalna dela za organizacijo ve-
likih sestankov, in sicer krije stroške administriranja program-
skega in organizacijskega odbora, tiskanja in razpošiljanja vabil 
in dopisov ter tiskanje povzetkov v knjižni oziroma elektronski 
obliki.«.

30. člen
V prvem odstavku 157. člena se na koncu besedila doda 

nov stavek, ki se glasi: »Kot ponudba se štejejo dokumenti 
v obliki originalov in elektronske pošte oziroma informacije, 
pridobljene iz javno dostopnih cenikov na spletnih straneh 
ponudnikov in iz tiskanih katalogov ponudnikov.«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če si prijavitelj s pogajanji z dobavitelji izbori nižje 

cene od prvotno ponujenih in mu sredstva zato ostanejo, lahko 
predlaga agenciji:

a) nakup dodatne mednarodne literature, za katero je na 
razpisu kandidiral, vendar sofinanciranje ni bilo odobreno ali ni 
bilo odobreno v celoti;

b) nakup dodatne mednarodne literature, za katero na 
razpisu ni kandidiral.«.

Doda se četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Predlog iz tretjega odstavka mora biti pripravljen na 

podlagi ponudb, ki jih prijavitelj priloži k predlogu. O predlogu 
odloči direktor.

31. člen
V Prilogi 2 se v prvem odstavku I. poglavja:
– v podtočki C 1. točke za besedo »indeksira« doda be-

sedilo »Scopus ali druga« in za besedo »podatkov« beseda 
»(MBP)«;

– v prvi alineji podtočke E 2. točke se za besedo »Braziliji« 
doda vejica in črta beseda »in«, pred besedo »evropskem« pa 
se doda beseda »in«;

– v drugi alineji podtočke E 2. točke se besedi »živalska 
sorta« nadomestita z besedama »živalska pasma«.

V drugem odstavku se za prvim stavkom doda nov drugi 
stavek, ki se glasi: »Pri delih, ki izidejo hkrati v več jezikovnih 
variantah, se točkuje samo ena, ostale jezikovne variante se 
ne upoštevajo.«. Dosedanji drugi stavek postane tretji stavek.

V četrtem odstavku se besedi »izvirno besedilo« nadome-
stita z besedilom »obseg izvirnega besedila«.

V drugem odstavku II. poglavja se za podtočko 1.09 doda 
nova podtočka, ki se glasi: »1.10 Objavljeni povzetek znanstve-
nega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) 2 točki«.

Za 4. točko drugega poglavja se doda nov tretji odstavek, 
ki se glasi:

»Prevod ali nova izdaja lastnega znanstvenega/strokov-
nega dela se točkuje s 50 % točk ustrezne kategorije izvirnika. 
Če delo v izvirniku ni izšlo, se prevod točkuje enako, kot bi se 
točkoval izvirnik.

Ponatisi se ne upoštevajo.«.

32. člen
(prehodna določba)

Za mlade raziskovalce s področja medicine, ki poleg dok-
torskega usposabljanja istočasno opravljajo tudi pripravništvo, 
sekundariat ali specializacijo in so bili sprejeti na usposabljanje 
pred uveljavitvijo tega pravilnika, se v roku do 31. decembra 
2012 sklene aneks, s katerim se uredi financiranje navedenih 
mladih raziskovalcev skladno s tem pravilnikom.

33. člen
(veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-2/2012-1
Ljubljana, dne 16. maja 2012
EVA 2012-1647-0001

dr. Peter Venturini l.r.
predsednik Upravnega odbora ARRS

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1885. Poročilo o izidu volitev v svet in svete 

območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije v letu 2012

Na podlagi zapisnikov o delu volilnih komisij volilnih enot 
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in zapisnikov o izi-
du glasovanja po pošti Volilne komisije Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije in na podlagi 32. člena Zakona o Kmetij-
sko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-UPB1, Uradni list RS, 
št. 69/04, 26/08, 7/09 Odl. US: U-I-25/08-11) je Volilna komisija 
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne 8. junija 
2012 sestavila in sprejela

P O R O Č I L O
o izidu volitev v svet in svete območnih enot 

Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije  
v letu 2012

I. 
VOLITVE V PRVI VOLILNI SKUPINI – FIZIČNE OSEBE

A. 
VOLITVE V SVET KMETIJSKO GOZDARSKE ZBORNICE 

SLOVENIJE IZ PRVE VOLILNE SKUPINE  
– FIZIČNE OSEBE

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb 25. maja 
2012 in 2. junija 2012 je imelo pravico voliti 108.911 volivcev, 
pri čemer je bilo 108.910 volivcev vpisanih v volilni imenik, ter 
1 volivec, ki je glasoval s potrdilom Komisije za sestavo volilne-
ga imenika KGZS, ker pomotoma ni bil vpisan v volilni imenik.
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2. Glasovalo je skupaj 17.785 volivcev (16,33 % volilnih 
upravičencev), od tega:

– 1.426 volivcev na voliščih (8,02 % od volivcev, ki so 
glasovali),

– 16.359 volivcev po pošti (91,98 % od volivcev, ki so 
glasovali).

3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-
valo 2.076 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:

– 1.006 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni 
bila priložena,

– 28 glasovnic, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 710 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno 

(po 26. 5. 2012 oziroma 3. 6. 2012) oziroma je prispelo pra-
vočasno (do 26. 5. 2012 oziroma do 3. 6. 2012), pa ni imelo 
poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je 
bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012 oziroma 1. 6. 2012,

– 332 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo 
volilna karta.

4. Oddanih je bilo 15.709 glasovnic, od tega:
– 1.426 glasovnic na voliščih,
– 14.283 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 661 glasovnic (4,21 % od oddanih 
glasovnic), od tega:

– 66 glasovnic na voliščih (4,63 % od oddanih na voliščih),
– 595 glasovnic po pošti (4,17 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 15.048 glasovnic, od tega:
– 1.360 glasovnic na voliščih.
– 13.688 glasovnic po pošti.

A1. 
Volilna komisija je ugotovila izid volitev v svet Kmetijsko 

gozdarske zbornice Slovenije v prvi volilni skupini 
(fizične osebe) po posameznih volilnih enotah:

I. VOLILNA ENOTA NOVA GORICA: za območja nasle-
dnjih občin: Nova Gorica, Kanal, Brda, Šempeter - Vrtojba, Mi-
ren - Kostanjevica, Bovec, Kobarid, Tolmin, Ajdovščina, Vipava, 
Idrija in Cerkno, Renče - Vogrsko. Volilo se je 3 člane.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb 25. maja 
2012 je imelo pravico voliti 8.217 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 1.312 volivcev (15,97 % volilnih 
upravičencev), od tega:

– 77 volivcev na voliščih (5,87 % od volivcev, ki so gla-
sovali),

– 1.235 volivcev po pošti (94,13 % od volivcev, ki so 
glasovali).

3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-
valo 153 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:

– 70 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila 
priložena,

– 2 glasovnici, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 66 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno 

(po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 
2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega 
žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,

– 15 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo vo-
lilna karta.

4. Oddanih je bilo 1.159 glasovnic, od tega:
– 77 glasovnic na voliščih,
– 1.082 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 47 glasovnic (4,06 % od oddanih 
glasovnic), od tega:

– 4 glasovnice na voliščih (5,19 % od oddanih na voliščih),
– 43 glasovnic po pošti (3,97 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 1.112 glasovnic, od tega:
– 73 glasovnic na voliščih,
– 1.039 glasovnic po pošti.

Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 
mandatov:

1. Ime liste: Zveza društev rejcev drobnice  
Slovenije 116 glasov

Število mandatov: 0
2. Ime liste: Forum za kmetijstvo  

in podeželje SDS 283 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Tonkli Pavel, roj. 1960, Breginj 75, Breginj
3. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska  

kmečka zveza  451 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Šavli Klemen, roj. 1977, Čiginj 16, Tolmin
4. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj  

kmetijstva in podeželja  262 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Lesica Marjan, roj. 1960, Kozarno 1, Dobrovo v Brdih

II. VOLILNA ENOTA KOPER za območja naslednjih ob-
čin: Koper, Ankaran, Izola, Piran, Sežana, Hrpelje - Kozina, 
Divača in Komen. Volilo se je dva člana.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb 2. junija 
2012 je imelo pravico voliti 6.027 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 992 volivcev (16,46 % volilnih upra-
vičencev), od tega:

– 38 volivcev na voliščih (3,83 % od volivcev, ki so gla-
sovali),

– 954 volivcev po pošti (96,17 % od volivcev, ki so gla-
sovali).

3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-
valo 66 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:

– 20 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila 
priložena,

– 2 glasovnici, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 18 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno 

(po 3. 6. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 3. 6. 2012), 
pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga raz-
vidno, da je bilo na pošto oddano po 1. 6. 2012,

– 26 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo vo-
lilna karta.

4. Oddanih je bilo 926 glasovnic, od tega:
– 38 glasovnic na voliščih,
– 888 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, so bile neveljavne 4 glasovnice (0,43 % od oddanih 
glasovnic), od tega:

– 4 glasovnice po pošti (0,45 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 922 glasovnic, od tega:
– 38 glasovnic na voliščih,
– 884 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Jogan Sandi  308 glasov
(Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza)
2. Ime kandidata: Korenika Matej  337 glasov
(Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza)
3. Ime kandidata: Štok David  401 glas
(Kmečka lista – Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja)
4. Ime kandidata: Može Anton  285 glasov
(skupina članov)
5. Ime kandidata: Markočič Danilo  299 glasov
(Kmečka lista – Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja)
IZVOLJENA STA:
1. Korenika Matej, roj. 1978, Korte 115 C, Izola – Isola
2. Štok David, roj. 1967, Dutovlje 40 C, Dutovlje

III. VOLILNA ENOTA KRANJ za območja naslednjih ob-
čin: Kranj, Radovljica, Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, 
Žirovnica, Tržič, Škofja Loka, Železniki, Gorenja vas - Poljane, 
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Žiri, Naklo, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor, Jezer-
sko, Gorje. Volilo se je tri člane.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb 25. maja 
2012 je imelo pravico voliti 6.720 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 1298 volivcev (19,32 % volilnih 
upravičencev), od tega:

– 99 volivcev na voliščih (7,63 % od volivcev, ki so gla-
sovali),

– 1.199 volivcev po pošti (92,37 % od volivcev, ki so 
glasovali).

3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-
valo 193 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:

– 90 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila 
priložena,

– 1 glasovnica, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 63 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno 

(po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 
2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega 
žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,

– 39 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo vo-
lilna karta.

4. Oddanih je bilo 1.105 glasovnic, od tega:
– 99 glasovnic na voliščih,
– 1.006 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 34 glasovnic (3,08 % od oddanih 
glasovnic), od tega:

– 5 glasovnic na voliščih (5,05 % od oddanih na voliščih),
– 29 glasovnic po pošti (2,88 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 1.071 glasovnic, od tega:
– 94 glasovnic na voliščih,
– 977 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:
1. Ime liste: Forum za kmetijstvo  

in podeželje SDS  127 glasov
Število mandatov: 0
2. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska kmečka  

zveza  302 glasova
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Jeglič Janko, roj. 1967, Podbrezje 192, Naklo
3. Ime liste: Lista govedorejskih društev  

Kranj-Tržič, Zgornja Gorenjska in Škofja Loka  174 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Dolinar Marko, roj. 1961, Voglje, Na vasi 12, Šenčur
4. Ime liste: Kmečko društvo  

Nova Slovenija  125 glasov
Število mandatov: 0
5. Ime liste: Kmečka lista – Društvo  

za razvoj kmetijstva in podeželja  343 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Pintar Dušan, roj. 1959, Sestranska vas 41, Gorenja vas

IV. VOLILNA ENOTA LJUBLJANA za območja naslednjih 
občin: Ljubljana, Vrhnika, Borovnica, Grosuplje, Ivančna Gori-
ca, Brezovica, Ig, Škofljica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec, 
Dol pri Ljubljani, Vodice, Medvode, Kamnik, Komenda, Domža-
le, Mengeš, Trzin, Moravče, Lukovica, Zagorje ob Savi, Trbo-
vlje, Logatec, Litija, Šmartno pri Litiji, Hrastnik, Log - Dragomer. 
Volilo se je šest članov.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb 25. maja 
2012 je imelo pravico voliti 15.429 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 2.204 volivcev (14,28 % volilnih 
upravičencev), od tega:

– 161 volivcev na voliščih (7,30 % od volivcev, ki so gla-
sovali),

– 2.043 volivcev po pošti (92,70 % od volivcev, ki so 
glasovali).

3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-
valo 348 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:

– 153 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni 
bila priložena,

– 8 glasovnic, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 117 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno 

(po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 
2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega 
žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,

– 70 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo vo-
lilna karta.

4. Oddanih je bilo 1.856 glasovnic, od tega:
– 161 glasovnic na voliščih,
– 1.695 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 156 glasovnic (8,41 % od oddanih 
glasovnic), od tega:

– 18 glasovnic na voliščih (11,18 % od oddanih na voli-
ščih),

– 138 glasovnic po pošti (8,14 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 1.700 glasovnic, od tega:
– 143 glasovnic na voliščih,
– 1.557 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:
1. Ime liste: Kmečko društvo  

Nova Slovenija  255 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Romšak Jožef, roj. 1960, Podjelše 5, Kamnik
2. Ime liste: Društvo za gospodarski  

in kulturni razvoj podeželja ter ohranjanje naravne  
in kulturne dediščine – Društvo Grmčani  153 glasov

Število mandatov: 0
3. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska  

kmečka zveza  570 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Smrkolj Ciril, roj. 1949, Šentožbolt 1, Trojane
2. Strle Franc, roj. 1949, Iška 11, Ig
3. Košir Vinko, roj. 1957, Zabočevo 10, Borovnica
4. Ime liste: Govedorejsko društvo Domžale  

in Govedorejsko društvo Kamnik 169 glasov
Število mandatov: 0
5. Ime liste: Zveza društev rejcev  

drobnice Slovenije  75 glasov
Število mandatov: 0
6. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj  

kmetijstva in podeželja  478 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Zupančič Cvetko, roj. 1959, Vrh pri Višnji Gori 22, 

Višnja Gora
2. Šušteršič Janez, roj. 1946, Seničica 1, Medvode

V. VOLILNA ENOTA KOČEVJE za območja naslednjih 
občin: Ribnica, Sodražica, Dobrepolje, Velike Lašče, Kočevje, 
Loški Potok, Osilnica in Kostel. Volil se je en član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb 25. maja 
2012 je imelo pravico voliti 2.581 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 595 volivcev (23,05 % volilnih upra-
vičencev), od tega:

– 86 volivcev na voliščih (14,45 % od volivcev, ki so gla-
sovali),

– 509 volivcev po pošti (85,55 % od volivcev, ki so gla-
sovali).

3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-
valo 83 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:

– 48 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila 
priložena,

– 3 glasovnice, ker volilna karta ni bila podpisana,
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– 19 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno 
(po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 
2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega 
žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,

– 13 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo vo-
lilna karta.

4. Oddanih je bilo 512 glasovnic, od tega:
– 86 glasovnic na voliščih,
– 426 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 7 glasovnic (1,37 % od oddanih 
glasovnic), od tega:

– 4 glasovnice na voliščih (4,65 % od oddanih na voliščih),
– 3 glasovnice po pošti (0,70 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 505 glasovnic, od tega:
– 82 glasovnic na voliščih,
– 423 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Blažević Josip  48 glasov
(Zveza društev rejcev drobnice Slovenije)
2. Ime kandidata: Marn Alojz  133 glasov
(Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza)
3. Ime kandidata: Levstik Ivan  196 glasov
(Kmečka lista – Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja)
4. Ime kandidata: Prelesnik Franc  128 glasov
(Forum za kmetijstvo in podeželje SDS)
IZVOLJEN JE:
1. Levstik Ivan, roj. 1958, Dvorska vas 48, Velike Lašče

VI. VOLILNA ENOTA POSTOJNA za območja naslednjih 
občin: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica, Bloke, Loška 
dolina. Volilo se je dva člana.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb 2. junija 
2012 je imelo pravico voliti 4.683 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 793 volivcev (16,93 % volilnih upra-
vičencev), od tega:

– 29 volivcev na voliščih (3,66 % od volivcev, ki so gla-
sovali),

– 764 volivcev po pošti (96,34 % od volivcev, ki so gla-
sovali).

3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-
valo 61 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:

– 29 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila 
priložena,

– 2 glasovnici, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 19 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno 

(po 3. 6. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 3. 6. 2012), 
pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga raz-
vidno, da je bilo na pošto oddano po 1. 6. 2012,

– 11 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo volilna 
karta.

4. Oddanih je bilo 732 glasovnic, od tega:
– 29 glasovnic na voliščih,
– 703 glasovnice po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bila neveljavna 1 glasovnica (0,14 % od oddanih 
glasovnic), od tega:

– 1 glasovnica po pošti (0,14 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 731 glasovnic, od tega:
– 29 glasovnic na voliščih,
– 702 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Bajc Josip  342 glasov
(Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza)
2. Keš Franc  245 glasov
(Kmečka lista – Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja)
3. Cucek Darko  119 glasov
(Forum za kmetijstvo in podeželje SDS)
4. Pirc Andrej  181 glasov
(Kmečka lista – Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja)
5. Okoliš Janez  268 glasov
(Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza)

6. Juršinovič Zdenko  158 glasov
(Forum za kmetijstvo in podeželje SDS)
IZVOLJENA STA:
1. Bajc Josip, roj. 1949, Matenja vas 70, Prestranek
2. Okoliš Janez, roj. 1961, Nadlesk 28, Stari trg pri Ložu

VII. VOLILNA ENOTA NOVO MESTO za območja nasle-
dnjih občin: Novo mesto, Trebnje, Mirna, Mirna Peč, Žužem-
berk, Dolenjske Toplice, Šentjernej, Škocjan, Črnomelj, Semič, 
Metlika, Straža, Šmarješke Toplice, Šentrupert in Mokronog 
- Trebelno. Volilo se je štiri člane.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb 
25. maja 2012 je imelo pravico voliti 9.737 volivcev, pri čemer 
je bilo 9.736 volivcev vpisanih v volilni imenik, ter 1 volivec, ki 
je glasoval s potrdilom Komisije za sestavo volilnega imenika 
KGZS, ker pomotoma ni bil vpisan v volilni imenik.

2. Glasovalo je skupaj 1.795 volivcev (18,43 % volilnih 
upravičencev), od tega:

– 146 volivcev na voliščih (8,13 % od volivcev, ki so gla-
sovali),

– 1.649 volivcev po pošti (91,87 % od volivcev, ki so 
glasovali).

3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-
valo 231 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:

– 123 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni 
bila priložena,

– 4 glasovnice, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 60 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno 

(po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 
2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega 
žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,

– 44 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo vo-
lilna karta.

4. Oddanih je bilo 1.564 glasovnic, od tega:
– 146 glasovnic na voliščih,
– 1.418 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 78 glasovnic (4,99 % od oddanih 
glasovnic), od tega:

– 5 glasovnic na voliščih (3,42 % od oddanih na voliščih),
– 73 glasovnic po pošti (5,15 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 1.486 glasovnic, od tega:
– 141 glasovnic na voliščih,
– 1.345 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:
1. Ime liste: Društvo za gospodarski in kulturni razvoj po-

deželja ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine – Društvo 
Grmčani  141 glasov

Število mandatov: 0
2. Ime liste: Lista Janez Slak  524 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Košak Matjaž, roj. 1977, Dolenji Maharovec 21, Šentjernej
2. Gruden Vanja, roj. 1985, Semič, Vajdova Ulica 63, Semič
3. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj  

kmetijstva in podeželja  281 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Jevnikar Marjan, roj. 1956, Dol pri Trebnjem 8, Trebnje
4. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska  

kmečka zveza  242 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Kukenberger Anton, roj. 1961, Gorenje Ponikve 20, 

Trebnje
5. Ime liste: Zveza društev rejcev  

drobnice Slovenije  86 glasov
Število mandatov: 0
6. Ime liste: Kmečko društvo  

Nova Slovenija  104 glasovi
Število mandatov: 0
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7. Ime liste: Forum za kmetijstvo  
in podeželje SDS  108 glasov

Število mandatov: 0

VIII. VOLILNA ENOTA BREŽICE za območja naslednjih 
občin: Brežice, Krško, Sevnica, Kostanjevica na Krki. Volilo se 
je tri člane.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb 25. maja 
2012 je imelo pravico voliti 6.777 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 1.097 volivcev (16,19 % volilnih 
upravičencev), od tega:

– 91 volivcev na voliščih (8,30 % od volivcev, ki so gla-
sovali),

– 1.006 volivcev po pošti (91,70 % od volivcev, ki so 
glasovali).

3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-
valo 151 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:

– 80 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila 
priložena,

– 42 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno 
(po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 
2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega 
žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,

– 29 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo vo-
lilna karta.

4. Oddanih je bilo 946 glasovnic, od tega:
– 91 glasovnic na voliščih,
– 855 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 47 glasovnic (4,97 % od oddanih 
glasovnic), od tega:

– 1 glasovnica na voliščih (1,10 % od oddanih na voliščih),
– 46 glasovnic po pošti (5,38 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 899 glasovnic, od tega:
– 90 glasovnic na voliščih,
– 809 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:
1. Ime liste: Kmečko društvo Nova Slovenija  70 glasov
Število mandatov: 0
2. Ime liste: Društvo članov  

sindikata kmetov  262 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Beci Božidar, roj. 1965, Razbor 44, Loka pri Zidanem 

Mostu
3. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska  

kmečka zveza  153 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Kožar Ivan, roj. 1967, Reštanj 5 A, Senovo
4. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj  

kmetijstva in podeželja  238 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Pribožič Franc, roj. 1946, Dečno Selo 25, Artiče
5. Ime liste: Društvo za gospodarski  

in kulturni razvoj podeželja ter ohranjanje naravne  
in kulturne dediščine – Društvo Grmčani  87 glasov

Število mandatov: 0
6. Ime liste: Forum za kmetijstvo  

in podeželje SDS  89 glasov
Število mandatov: 0

IX. VOLILNA ENOTA CELJE za območja naslednjih ob-
čin: Laško, Radeče, Žalec, Vransko, Tabor, Prebold, Braslovče, 
Polzela, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Celje, Štore, Vojnik, 
Dobrna, Šentjur pri Celju, Dobje, Šmarje pri Jelšah, Rogaška 
Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje. Volilo 
se je štiri člane.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb 25. maja 
2012 je imelo pravico voliti 11.640 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 2.156 volivcev (18,52 % volilnih 
upravičencev), od tega:

– 177 volivcev na voliščih (8,21 % od volivcev, ki so gla-
sovali),

– 1.979 volivcev po pošti (91,79 % od volivcev, ki so 
glasovali).

3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-
valo 313 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:

– 169 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni 
bila priložena,

– 4 glasovnice, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 90 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno 

(po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 
2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega 
žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,

– 50 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo vo-
lilna karta.

4. Oddanih je bilo 1.843 glasovnic, od tega:
– 177 glasovnic na voliščih,
– 1.666 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 72 glasovnic (3,91 % od oddanih 
glasovnic), od tega:

– 11 glasovnic na voliščih (6,21 % od oddanih na voliščih),
– 61 glasovnic po pošti (3,66 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 1.771 glasovnic, od tega:
– 166 glasovnic na voliščih,
– 1.605 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:
1. Ime liste: Kmečko društvo Nova Slovenija  77 glasov
Število mandatov: 0
2. Ime liste: Forum za kmetijstvo  

in podeželje SDS  286 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Golavšek Marjan, roj. 1963, Matke 34b, 3312 Prebold
3. Ime liste: Lista Anton Plevčak  247 glasov
Število mandatov: 0
4. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska  

kmečka zveza  287 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Sedminek Rok, roj. 1976, Podlog v Savinjski dolini 30 B, 

Šempeter v Savinjski dolini
5. Ime liste: Zveza društev rejcev  

drobnice Slovenije  90 glasov
Število mandatov: 0
6. Ime liste: Lista Vinko But in skupina članov  334 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. But Vinko, roj. 1973, Zgornja Kostrivnica 12, Podplat
7. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj  

kmetijstva in podeželja  450 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Vrisk Peter, roj. 1961, Ivenca 16, Vojnik

X. VOLILNA ENOTA PTUJ za območja naslednjih občin: 
Ptuj, Žetale, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč, Gorišnica, 
Markovci, Kidričevo, Hajdina, Dornava, Destrnik, Juršinci, Tr-
novska vas, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Slovenska 
Bistrica, Oplotnica, Lenart, Sveta Ana, Benedikt, Cerkvenjak 
in Ormož, Cirkulane, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti 
Tomaž, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Središče ob Dravi, 
Makole, Poljčane. Volilo se je pet članov.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb 25. maja 
2012 je imelo pravico voliti 12.512 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 1.702 volivcev (13,60 % volilnih 
upravičencev), od tega:

– 121 volivcev na voliščih (7,11 % od volivcev, ki so gla-
sovali),
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– 1.581 volivcev po pošti (92,89 % od volivcev, ki so 
glasovali).

3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-
valo 259 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:

– 120 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni 
bila priložena,

– 4 glasovnice, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 92 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno 

(po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 
2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega 
žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,

– 43 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo vo-
lilna karta.

4. Oddanih je bilo 1.443 glasovnic, od tega:
– 121 glasovnic na voliščih,
– 1.322 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 63 glasovnic (4,37 % od oddanih 
glasovnic), od tega:

– 3 glasovnice na voliščih (2,48 % od oddanih na voliščih),
– 60 glasovnic po pošti (4,54 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 1.380 glasovnic, od tega:
– 118 glasovnic na voliščih,
– 1.262 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:
1. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska  

kmečka zveza 431 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Obran Franc, roj. 1959, Zabovci 35, Markovci
2. Kosi Miroslav, roj. 1961, Dobrava 31, Ormož
2. Ime liste: Forum za kmetijstvo  

in podeželje SDS  135 glasov
Število mandatov:0
3. Ime liste: Lista Mihe Leskovarja 200 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Leskovar Miha, roj. 1985, Skrblja 3, Majšperk
4. Ime liste: Zveza združenj rejcev 

 prašičev Slovenije  136 glasov
Število mandatov:0
5. Ime liste: Kmečko društvo Nova Slovenija  123 glasov
Število mandatov: 0
6. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj  

kmetijstva in podeželja  355 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Toplak Simon, roj. 1940, Juršinci 21, Juršinci
2. Rajšp Janez, roj. 1956, Drvanja 6, Benedikt

XI. VOLILNA ENOTA MARIBOR za območja naslednjih 
občin: Maribor, Hoče - Slivnica, Duplek, Miklavž na Dravskem 
polju, Starše, Rače - Fram, Pesnica, Kungota, Šentilj, Ruše, 
Selnica ob Dravi in Lovrenc na Pohorju. Volilo se je dva člana.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb 2. junija 
2012 je imelo pravico voliti 5.053 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 658 volivcev (13,02 % volilnih upra-
vičencev), od tega:

– 29 volivcev na voliščih (4,41 % od volivcev, ki so gla-
sovali),

– 629 volivcev po pošti (95,59 % od volivcev, ki so gla-
sovali).

3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-
valo 76 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:

– 19 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila 
priložena,

– 50 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno 
(po 3. 6. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 3. 6. 2012), 
pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga raz-
vidno, da je bilo na pošto oddano po 1. 6. 2012,

– 7 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo volilna 
karta.

4. Oddanih je bilo 582 glasovnic, od tega:
– 29 glasovnic na voliščih,
– 553 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 4 glasovnice (0,69 % od oddanih 
glasovnic), od tega:

– 4 glasovnice po pošti (0,72 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 578 glasovnic, od tega:
– 29 glasovnic na voliščih,
– 549 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Sternad Alojz 218 glasov
(Kmečka lista – Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja)
2. Jurše Tomaž 152 glasov
(Društvo lastnikov gozdov Pohorje-Kozjak)
3. Brunček Franc 49 glasov
(Upravni odbor Društva forum za kmetijstvo in podeželje 

SDS)
4. Perko Anton 176 glasov
(Upravni odbor Društva SKZ – Slovenska kmečka zveza)
5. Stožer-Papež Rok   69 glasov
(UO Kmečkega društva Nova Slovenija)
6. Wolfgruber Maks  129 glasov
(Kmečka lista – Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja)
7. Golob Janez 111 glasov
(Upravni odbor Društva SKZ – Slovenska kmečka zveza)
IZVOLJENA STA:
1. Sternad Alojz, roj. 1943, Rače, Mariborska cesta 12, Rače
2. Perko Anton, roj. 1964, Spodnja Velka 59, Zgornja Velka

XII. VOLILNA ENOTA SLOVENJ GRADEC za območja 
naslednjih občin: Slovenj Gradec, Mislinja, Radlje ob Dra-
vi, Muta, Vuzenica, Ribnica na Pohorju, Podvelka, Ravne na 
Koroškem, Črna na Koroškem, Prevalje, Mežica, Dravograd, 
Mozirje, Solčava, Luče, Gornji Grad, Ljubno, Nazarje, Velenje, 
Šoštanj in Šmartno ob Paki, Rečica ob Savinji. Voli se tri člane.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb 25. maja 
2012 je imelo pravico voliti 6.219 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 1.084 volivcev (17,43 % volilnih 
upravičencev) od tega:

– 143 volivcev na voliščih (13,19 % od volivcev, ki so 
glasovali),

– 941 volivcev po pošti (86,81 % od volivcev, ki so gla-
sovali).

3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-
valo 142 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:

– 59 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila 
priložena,

– 64 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno 
(po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 
2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega 
žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,

– 19 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo vo-
lilna karta.

4. Oddanih je bilo 942 glasovnic, od tega:
– 143 glasovnic na voliščih,
– 799 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 49 glasovnic (5,20 % od oddanih 
glasovnic), od tega:

– 6 glasovnic na voliščih (4,20 % od oddanih na voliščih),
– 43 glasovnic po pošti (5,38 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 893 glasovnic, od tega:
– 137 glasovnic na voliščih,
– 756 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:
1. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj  

kmetijstva in podeželja  339 glasov
Število mandatov: 2



Uradni list Republike Slovenije Št. 45 / 15. 6. 2012 / Stran 4591 

IZVOLJENA STA:
1. Arlič Sonja, roj. 1964, Škale 82, Velenje
2. Štrekelj Štefan, roj. 1958, Breznica 12, Prevalje
2. Ime liste: Kmečko društvo  

Nova Slovenija  99 glasov
Število mandatov: 0
3. Ime liste: Zveza društev rejcev  

drobnice Slovenije  30 glasov
Število mandatov: 0
4. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska  

kmečka zveza  149 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Čas Jožef, roj. 1953, Turiška vas 1, Šmartno pri Slovenj 

Gradcu
5. Ime liste: Forum za kmetijstvo  

in podeželje SDS  132 glasov
Število mandatov: 0
6. Ime liste: Društvo kmetijskih inženirjev  

in tehnikov Koroške  144 glasov
Število mandatov: 0

XIII. VOLILNA ENOTA MURSKA SOBOTA za območja 
naslednjih občin: Murska Sobota, Gornja Radgona, Sveti Jurij, 
Radenci, Ljutomer, Križevci, Veržej, Beltinci, Tišina, Moravske 
Toplice, Puconci, Cankova, Rogašovci, Kuzma, Grad, Gornji 
Petrovci, Hodoš, Šalovci, Lendava, Črenšovci, Odranci, Tur-
nišče, Velika Polana, Dobrovnik in Kobilje, Razkrižje, Apače. 
Volilo se je pet članov.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb 25. maja 
2012 je imelo pravico voliti 14.216 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 2.294 volivcev (16,14 % volilnih 
upravičencev), od tega:

– 229 volivcev na voliščih (9,98 % od volivcev, ki so gla-
sovali),

– 2.065 volivcev po pošti (90,02 % od volivcev, ki so 
glasovali).

3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-
valo 195 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:

– 109 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni 
bila priložena,

– 4 glasovnice, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 61 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno 

(po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 
2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega 
žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,

– 21 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo vo-
lilna karta.

4. Oddanih je bilo 2.099 glasovnic, od tega:
– 229 glasovnic na voliščih,
– 1.870 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 99 glasovnic (4,72 % od oddanih 
glasovnic), od tega:

– 9 glasovnic na voliščih (3,93 % od oddanih na voliščih),
– 90 glasovnic po pošti (4,81 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 2.000 glasovnic, od tega:
– 220 glasovnic na voliščih,
– 1.780 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:
1. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska  

kmečka zveza  550 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Camplin Igor, roj. 1982, Bogojina 107, Bogojina
2. Vöröš Tibor, roj. 1983, Središče 23, Prosenjakovci
2. Ime liste: Kmečko društvo  

Nova Slovenija  55 glasov
Število mandatov: 0
3. Ime liste: Prašičerejska društva  

in strojna krožka Pomurja  234 glasov
Število mandatov: 0

4. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj  
kmetijstva in podeželja  372 glasov

Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Bračko Jožef, roj. 1963, Lastomerci 15, Gornja Radgona
5. Ime liste: Lista Franc Režonja 622 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Režonja Franc, roj. 1958, Renkovci 81, Turnišče
2. Meolic Jožef, roj. 1947, Mali Bakovci 22, Murska Sobota
6. Ime liste: Forum za kmetijstvo  

in podeželje SDS  167 glasov
Število mandatov: 0

B. 
VOLITVE V SVETE OBMOČNIH ENOT KMETIJSKO 

GOZDARSKE ZBORNICE SLOVENIJE IZ PRVE VOLILNE 
SKUPINE – FIZIČNE OSEBE

1. Na volitvah v svete območnih enot KGZS v skupini fizič-
nih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 108.911 volivcev, 
pri čemer je bilo 108.910 volivcev vpisanih v volilni imenik, ter 1 
volivec, ki je glasoval s potrdilom Komisije za sestavo volilnega 
imenika KGZS, ker pomotoma ni bil vpisan v volilni imenik.

2. Glasovalo je skupaj 17.785 volivcev (16,33 % volilnih 
upravičencev), od tega:

– 1.532 volivcev na voliščih (8,61 % od volivcev, ki so 
glasovali),

– 16.253 volivcev po pošti (91,39 % od volivcev, ki so 
glasovali).

3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-
valo 2.410 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:

– 1.173 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni 
bila priložena,

– 39 glasovnic, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 810 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno 

(po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 
2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega 
žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,

– 388 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo 
volilna karta.

4. Oddanih je bilo 15.375 glasovnic, od tega:
– 1.532 glasovnic na voliščih,
– 13.843 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 706 glasovnic (4,59 % od oddanih 
glasovnic), od tega:

– 91 glasovnic na voliščih (5,94 % od oddanih na voliščih),
– 615 glasovnic po pošti (4,44 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 14.669 glasovnic, od tega:
– 1.441 glasovnic na voliščih.
– 13.228 glasovnic po pošti.

B1. 
Volilna komisija je ugotovila izid volitev v svete 

območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije  
v prvi volilni skupini (fizične osebe) po posameznih 

volilnih enotah:

1. VOLILNA ENOTA NOVA GORICA. Volilo se je 10 članov:
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS NOVA GORI-

CA v skupini fizičnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 
8.217 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 1.309 volivcev (15,93 % volilnih 
upravičencev), od tega:

– 77 volivcev na voliščih (5,88 % od volivcev, ki so gla-
sovali),

– 1.232 volivcev po pošti (94,12 % od volivcev, ki so 
glasovali).

3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-
valo 153 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:

– 70 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila 
priložena,
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– 2 glasovnici, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 66 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno 

(po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 
2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega 
žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,

– 15 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo vo-
lilna karta.

4. Oddanih je bilo 1.156 glasovnic, od tega:
– 77 glasovnic na voliščih,
– 1.079 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 46 glasovnic (3,98 % od oddanih 
glasovnic), od tega:

– 4 glasovnice na voliščih (5,19 % od oddanih na voliščih),
– 42 glasovnic po pošti (3,89 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 1.110 glasovnic, od tega:
– 73 glasovnic na voliščih,
– 1.037 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:
1. Ime liste: Zveza društev rejcev  

drobnice Slovenije   118 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Grego Milan, roj. 1954, Grahovo ob Bači 73, Grahovo 

ob Bači
2. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska  

kmečka zveza  425 glasov
Število mandatov: 4
IZVOLJENI SO:
1. Vodopivec Franc, roj. 1956, Potok pri Dornberku 29, 

Dornberk
2. Kavčič Jurij, roj. 1960, Gozdarska pot 2, Cerkno
3. Rehar Ivan, roj. 1950, Na Produ 10, Vipava
4. Curk Peter, roj. 1961, Vrhpolje 31, Vipava
3. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj  

kmetijstva in podeželja  326 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Vetrih Zoran, roj. 1955, Batuje 1, Črniče
2. Levpušček Danijel, roj. 1974, Tolminski Lom 8, Most 

na Soči
3. Terčič Stojan, roj. 1957, Podsabotin 41, Kojsko
4. Ime liste: Forum za kmetijstvo  

in podeželje SDS  241 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Štor Radovan, roj. 1961, Velike Žablje 45, Dobravlje
2. Majcen Mitja, roj. 1968, Miren 117 A, Miren

II. VOLILNA ENOTA KOPER. Volilo se je 8 članov:
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS KOPER v 

skupini fizičnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 6.027 
volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 954 volivcev (15,83 % volilnih upra-
vičencev) od tega:

– 89 volivcev na voliščih (9,33 % od volivcev, ki so gla-
sovali),

– 865 volivcev po pošti (90,67 % od volivcev, ki so gla-
sovali).

3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-
valo 138 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:

– 64 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila 
priložena,

– 4 glasovnice, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 47 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno 

(po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 
2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega 
žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,

– 23 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo vo-
lilna karta.

4. Oddanih je bilo 816 glasovnic, od tega:
– 89 glasovnic na voliščih,
– 727 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 47 glasovnic (5,76 % od oddanih 
glasovnic), od tega:

– 18 glasovnic na voliščih (20,22 % od oddanih na voli-
ščih),

– 29 glasovnic po pošti (3,99 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 769 glasovnic, od tega:
– 71 glasovnic na voliščih,
– 698 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:
1. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj  

kmetijstva in podeželja  466 glasov
Število mandatov: 5
IZVOLJENI SO:
1. Štok David, roj. 1967, Dutovlje 40 C, Dutovlje
2. Klodič Mirjana, roj. 1964, Piranska ulica 1 A, Izola – Isola
3. Tavčar Milena, roj. 1951, Križ 158, Sežana
4. Zelenjak Robert, roj. 1975, Vinogradniška pot 29, Anka-

ran – Ancarano
5. Volk Matjaž, roj. 1960, Barka 35, Vremski Britof
2. Ime liste: Lista Anton Može  100 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Može Anton, roj. 1953, Senožeče 102 M, Senožeče
3. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska  

kmečka zveza  203 glasovi
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Korenika Matej, roj. 1978, Korte 115 C, Izola – Isola
2. Čebulj Leon, roj. 1963, Tržaška ulica 5, Izola – Isola 

Pobegi

III. VOLILNA ENOTA KRANJ. Volilo se je 10 članov.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS KRANJ v 

skupini fizičnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 6.720 
volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 1.291 volivcev (19,21 % volilnih 
upravičencev), od tega:

– 99 volivcev na voliščih (7,67 % od volivcev, ki so gla-
sovali),

– 1.192 volivcev po pošti (92,33 % od volivcev, ki so 
glasovali).

3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-
valo 193 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:

– 90 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila 
priložena,

– 1 glasovnica, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 63 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno 

(po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 
2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega 
žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,

– 39 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo vo-
lilna karta.

4. Oddanih je bilo 1.098 glasovnic, od tega:
– 99 glasovnic na voliščih,
– 999 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 35 glasovnic (3,19 % od oddanih 
glasovnic), od tega:

– 6 glasovnic na voliščih (6,06 % od oddanih na voliščih),
– 29 glasovnic po pošti (2,90 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 1063 glasovnic, od tega:
– 93 glasovnic na voliščih,
– 970 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:
1. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska  

kmečka zveza   316 glasov
Število mandatov: 3
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IZVOLJENI SO:
1. Porenta Janez, roj. 1959, Škofjeloška cesta 32, Kranj
2. Čadež Jožef, roj. 1955, Srednja vas - Poljane 1, Polja-

ne nad Škofjo Loko
3. Ješe Alojzij, roj. 1954, Jama 26, Mavčiče
2. Ime liste: Kmečko društvo  

Nova Slovenija  113 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Tičar Ivan, roj. 1954, Voklo 86, Šenčur
3. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj  

kmetijstva in podeželja  364 glasov
Število mandatov: 4
IZVOLJENI SO:
1. Golorej Janko, roj. 1946, Voklo 53, Šenčur
2. Šifrer Tomaž, roj. 1954, Žabnica 19, Žabnica
3. Razinger Peter, roj. 1961, Javorniški Rovt 12, Jesenice
4. Bogataj Zdravko, roj. 1959, Bukovica 30, Selca
4. Ime liste: Lista Govedorejskih  

društev Kranj – Tržič, Zgornja Gorenjska  
in Škofja Loka 183 glasov

Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Urbanc Alojz, roj. 1959, Goriče 24, Golnik
2. Jagodic Marko, roj. 1982, Selca 25, Selca
5. Ime liste: Forum za kmetijstvo  

in podeželje SDS  87 glasov
Število mandatov: 0

IV. VOLILNA ENOTA LJUBLJANA. Volilo se je 12 članov.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS LJUBLJANA 

v skupini fizičnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 
15.429 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 2.171 volivcev (14,07 % volilnih 
upravičencev), od tega:

– 161 volivcev na voliščih (7,42 % od volivcev, ki so gla-
sovali),

– 2.010 volivcev po pošti (92,58 % od volivcev, ki so 
glasovali).

3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-
valo 348 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:

– 153 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni 
bila priložena,

– 8 glasovnic, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 117 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno 

(po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 
2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega 
žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,

– 70 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo vo-
lilna karta.

4. Oddanih je bilo 1.823 glasovnic, od tega:
– 161 glasovnic na voliščih,
– 1.662 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 135 glasovnic (7,41 % od oddanih 
glasovnic), od tega:

– 18 glasovnic na voliščih (11,18 % od oddanih na voliščih),
– 117 glasovnic po pošti (7,04 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 1.688 glasovnic, od tega:
– 143 glasovnic na voliščih,
– 1.545 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:
1. Ime liste: Društvo za gospodarski  

in kulturni razvoj podeželja ter ohranjanje naravne  
in kulturne dediščine – Društvo Grmčani  162 glasov

Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Pivec Zdenko, roj. 1980, Prelesje 4, Dole pri Litiji
2. Ime liste: Govedorejsko društvo Domžale  

in Govedorejsko društvo Kamnik 216 glasov
Število mandatov: 1

IZVOLJEN JE:
1. Berlec Peter, roj. 1959, Podhruška 6, Kamnik
3. Ime liste: Kmečko društvo  

Nova Slovenija  239 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Romšak Jožef, roj. 1960, Podjelše 5, Kamnik
2. Suhoveršnik Alojz, roj. 1967, Spodnje Gameljne 36, 

Ljubljana – Šmartno
4. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj  

kmetijstva in podeželja  599 glasov
Število mandatov: 5
IZVOLJENI SO:
1. Matjan Viktor, roj. 1966, Podmilj 12, Blagovica
2. Oven Albin, roj. 1952, Polhograjska cesta 57, Dobrova
3. Černe Franc, roj. 1955, Gozd-Reka 1 A, Šmartno pri Litiji
4. Kokelj Anton, roj. 1963, Vrh Sv. Treh Kraljev 14, Rovte
5. Oblak Pavel, roj. 1967, Drenov Grič 8, Vrhnika
5. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska  

kmečka zveza   472 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Žagar Janez, roj. 1959, Besnica 23 A, Ljubljana
2. Beja Janez, roj. 1969, Konjšica – del 29, Polšnik
3. Mušič Franc, roj. 1955, Jemčeva cesta 25, Trzin

V. VOLILNA ENOTA KOČEVJE. Volilo se je 8 članov.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS KOČEVJE v 

skupini fizičnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 2.581.
2. Glasovalo je skupaj 584 volivcev (22,63 % volilnih upra-

vičencev), od tega:
– 86 volivcev na voliščih (14,73 % od volivcev, ki so gla-

sovali),
– 498 volivcev po pošti (85,27 % od volivcev, ki so gla-

sovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-

valo 83 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:
– 48 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila 

priložena,
– 3 glasovnice, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 19 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno 

(po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 
2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega 
žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,

– 13 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo vo-
lilna karta.

4. Oddanih je bilo 501 glasovnic, od tega:
– 86 glasovnic na voliščih,
– 415 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 9 glasovnic (1,80 % od oddanih 
glasovnic), od tega:

– 2 glasovnici na voliščih (2,33 % od oddanih na voliščih),
– 7 glasovnic po pošti (1,69 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 492 glasovnic, od tega:
– 84 glasovnic na voliščih,
– 408 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:
1. Ime liste: Forum za kmetijstvo  

in podeželje SDS   101 glas
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Prelesnik Franc, roj. 1948, Nemška vas 22, Ribnica
2. Kocjančič Marko, roj. 1961, Gotenica 2, Kočevska Reka
2. Ime liste: Lista Anica Padovac  59 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJENA JE:
1. Padovac Anica, roj. 1950, Selo pri Kostelu 3, Kostel
3. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska  

kmečka zveza   127 glasov
Število mandatov: 2
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IZVOLJENA STA:
1. Marolt Jože, roj. 1964, Gorenje Podpoljane 3, Ortnek
2. Vasič Borut, roj. 1981, Prhajevo 1, Velike Lašče
4. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj  

kmetijstva in podeželja   189 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Levstik Ivan, roj. 1958, Dvorska vas 48, Velike Lašče
2. Vodičar Franc, roj. 1967, Zdenska vas 45, Videm – 

Dobrepolje
3. Levstek Peter, roj. 1944, Petrinci 13, Sodražica
5. Ime liste: Zveza društev rejcev  

drobnice Slovenije  16 glasov
Število mandatov: 0

VI. VOLILNA ENOTA POSTOJNA. Volilo se je 8 članov.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS POSTOJNA 

v skupini fizičnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 
4.683 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 764 volivcev (16,31 % volilnih upra-
vičencev), od tega:

– 49 volivcev na voliščih (6,41 % od volivcev, ki so gla-
sovali),

– 715 volivcev po pošti (93,59 % od volivcev, ki so gla-
sovali).

3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-
valo 80 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:

– 57 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila 
priložena,

– 2 glasovnici, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 10 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno 

(po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 
2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega 
žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,

– 11 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo volilna 
karta.

4. Oddanih je bilo 684 glasovnic, od tega:
– 49 glasovnic na voliščih,
– 635 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 41 glasovnic (5,99 % od oddanih 
glasovnic), od tega:

– 4 glasovnice na voliščih (8,16 % od oddanih na voliščih),
– 37 glasovnic po pošti (5,83 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 643 glasovnic, od tega:
– 45 glasovnic na voliščih,
– 598 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:
1. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska  

kmečka zveza  343 glasov
Število mandatov: 5
IZVOLJENI SO:
1. Janežič Anton Tonjo, roj. 1956, Zarečje 21, Ilirska Bistrica
2. Okoliš Janez, roj. 1961, Nadlesk 28, Stari trg pri Ložu
3. Štavar Edvard, roj. 1946, Zagorje 105, Pivka
4. Otoničar Vincenc, roj. 1955, Begunje pri Cerknici 48, 

Begunje pri Cerknici
5. Dužnik Rafael, roj. 1964, Hrenovice 35, Postojna
2. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj  

kmetijstva in podeželja  242 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Suša Anton, roj. 1973, Strane 27, Hruševje
2. Kraševec Rafael, roj. 1952, Studenec 12b, Nova vas
3. Kresevič Peter, roj. 1975, Jasen 24, Ilirska Bistrica
3. Ime liste: Forum za kmetijstvo  

in podeželje SDS  58 glasov
Število mandatov: 0

VII. VOLILNA ENOTA NOVO MESTO. Volilo se je 10 članov.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS NOVO ME-

STO v skupini fizičnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico 

voliti 9.737 volivcev, pri čemer je bilo 9.736 volivcev vpisanih v 
volilni imenik, ter 1 volivec, ki je glasoval s potrdilom Komisije 
za sestavo volilnega imenika KGZS, ker pomotoma ni bil vpisan 
v volilni imenik.

2. Glasovalo je skupaj 1.783 volivcev (18,31 % volilnih 
upravičencev), od tega:

– 146 volivcev na voliščih (8,19 % od volivcev, ki so gla-
sovali),

– 1.637 volivcev po pošti (91,81 % od volivcev, ki so 
glasovali).

3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-
valo 231 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:

– 123 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni 
bila priložena,

– 4 glasovnice, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 60 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno 

(po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 
2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega 
žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,

– 44 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo vo-
lilna karta.

4. Oddanih je bilo 1.552 glasovnic, od tega:
– 146 glasovnic na voliščih,
– 1.406 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 74 glasovnic (4,77 % od oddanih 
glasovnic), od tega:

– 5 glasovnic na voliščih (3,42 % od oddanih na voliščih),
– 69 glasovnic po pošti (4,91 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 1.478 glasovnic, od tega:
– 141 glasovnic na voliščih,
– 1.337 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:
1. Ime liste: Lista Janeza Slaka  544 glasov
Število mandatov: 4
IZVOLJENI SO:
1. Slak Janez, roj. 1977, Dolenji Podboršt 5, Mirna Peč
2. Gruden Vanja, roj. 1985, Vajdova Ulica 63, Semič
3. Rogelj Alojz, roj. 1977, Češnjevek 1, Trebnje
4. Jaklič Andrej, roj. 1967, Krasinec 14, Gradec
2. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj  

kmetijstva in podeželja  263 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Kramar Janez, roj. 1968, Trg 5, Mirna Peč
2. Bregant Janez, roj. 1964, Paradiž 4, Mokronog
3. Ime liste: Društvo za gospodarski  

in kulturni razvoj podeželja ter ohranjanje naravne  
in kulturne dediščine – Društvo Grmčani  117 glasov

Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Bratkovič Janez, roj. 1952, Dolenja Brezovica 3 A, 

Šentjernej
4. Ime liste: Zveza društev rejcev  

drobnice Slovenije  84 glasov
Število mandatov: 0
5. Ime liste: Forum za kmetijstvo  

in podeželje SDS  132 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Štefanič Rajko, roj. 1947, Dragatuš 22, Dragatuš
6. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska  

kmečka zveza  248 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Dragovan Slavko, roj. 1961, Svržaki 9 B, Metlika
2. Kravcar Boris, roj. 1971, Praproče 13, Trebnje
7. Ime liste: Kmečko društvo  

Nova Slovenija  90 glasov
Število mandatov: 0
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VIII. VOLILNA ENOTA BREŽICE. Volilo se je 10 članov.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS BREŽICE v 

skupini fizičnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 6.777 
volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 1.098 volivcev (16,20 % volilnih 
upravičencev), od tega:

– 91 volivcev na voliščih (8,29 % od volivcev, ki so gla-
sovali),

– 1.007 volivcev po pošti (91,71 % od volivcev, ki so 
glasovali).

3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-
valo 151 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:

– 80 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila 
priložena,

– 42 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno 
(po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 
2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega 
žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,

– 29 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo vo-
lilna karta.

4. Oddanih je bilo 947 glasovnic, od tega:
– 91 glasovnic na voliščih,
– 856 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 52 glasovnic (5,49 % od oddanih 
glasovnic), od tega:

– 52 glasovnic po pošti (6,07 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 895 glasovnic, od tega:
– 91 glasovnic na voliščih,
– 804 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:
1. Ime liste: Forum za kmetijstvo  

in podeželje SDS  93 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Kranjčevič Ivan, roj. 1979, Kobile 7, Leskovec pri Krškem
2. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj  

kmetijstva in podeželja  278 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Pribožič Franc, roj. 1946, Dečno Selo 25, Artiče
2. Gunčar Franc, roj. 1960, Čretež pri Krškem 10, Krško
3. Zevnik Janez, roj. 1959, Dolenje Skopice 53 B, Krška vas
3. Ime liste: Društvo za gospodarski  

in kulturni razvoj podeželja ter ohranjanje naravne  
in kulturne dediščine – Društvo Grmčani   51 glasov

Število mandatov: 0
4. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska  

kmečka zveza   170 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Preskar Alenka, roj. 1966, Silovec 20, Sromlje
2. Jordan Franc, roj. 1962, Malence 12, Kostanjevica na Krki
5. Ime liste: Kmečko društvo  

Nova Slovenija  71 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Vranetič Franc, roj. 1953, Kapele 21, Kapele
6. Ime liste: Društvo članov  

Sindikata kmetov  232 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Orešek Boris, roj. 1958, Florjanska ulica 4, Sevnica
2. Škulj Vinko, roj. 1986, Dobrava ob Krki 7, Podbočje
3. Černelič Zvonko, roj. 1963, Dečno selo 48, Artiče

IX. VOLILNA ENOTA CELJE. Volilo se je 10 članov.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS CELJE v sku-

pini fizičnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 11.640 
volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 2.137 volivcev (18,36 % volilnih 
upravičencev), od tega:

– 177 volivcev na voliščih (8,28 % od volivcev, ki so gla-
sovali),

– 1.960 volivcev po pošti (91,72 % od volivcev, ki so 
glasovali).

3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-
valo 313 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:

– 169 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni 
bila priložena,

– 4 glasovnice, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 90 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno 

(po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 
2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega 
žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,

– 50 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo vo-
lilna karta.

4. Oddanih je bilo 1.824 glasovnic, od tega:
– 177 glasovnic na voliščih,
– 1.647 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 58 glasovnic (3,18 % od oddanih 
glasovnic), od tega:

– 13 glasovnic na voliščih (7,34 % od oddanih na voliščih),
– 45 glasovnic po pošti (2,73 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 1.766 glasovnic, od tega:
– 164 glasovnic na voliščih,
– 1.602 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:
1. Ime liste: Lista Peter Hostnik  

in skupina članov  309 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Hostnik Peter, roj. 1968, Polje ob Sotli 11, Buče
2. Javornik Stanko, roj. 1964, Rakovec 4, Grobelno
2. Ime liste: Lista Anton Plevčak  249 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Plevčak Anton, roj. 1959, Gabrovec 4a, Podplat
3. Ime liste: Forum za kmetijstvo  

in podeželje SDS  316 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Šket Janko, roj. 1963, Belo 12, Šmarje pri Jelšah
2. Rupnik Gregor, roj. 1980, Polžanska vas 15, Šmarje 

pri Jelšah
4. Ime liste: Kmečko društvo  

Nova Slovenija  65 glasov
Število mandatov: 0
5. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj kmetijstva 

in podeželja  517 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Tisel Simon, roj. 1966, Planina pri Sevnici 55, Planina 

pri Sevnici
2. Oset Ivan, roj. 1948, Drešinja vas 40, Petrovče
3. Obrul Martin, roj. 1948, Bezina 75, Slovenske Konjice
6. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska  

kmečka zveza   310 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Kunst Ferdinand, roj. 1955, Spodnje Grušovlje 12, 

Šempeter v Savinjski dolini
2. Kotnik Jože, roj. 1977, Kraberk 18, Loče

X. VOLILNA ENOTA PTUJ. Volilo se je 12 članov.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS Ptuj v sku-

pini fizičnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 12.512 
volivcev.
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2. Glasovalo je skupaj 1.707 volivcev (13,64 % volilnih 
upravičencev), od tega:

– 121 volivcev na voliščih (7,09 % od volivcev, ki so gla-
sovali),

– 1.586 volivcev po pošti (92,91 % od volivcev, ki so 
glasovali).

3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-
valo 259 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:

– 120 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni 
bila priložena,

– 4 glasovnice, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 92 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno 

(po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 
2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega 
žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,

– 43 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo vo-
lilna karta.

4. Oddanih je bilo 1.448 glasovnic, od tega:
– 121 glasovnic na voliščih,
– 1.327 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 54 glasovnic (3,73 % od oddanih 
glasovnic), od tega:

– 3 glasovnice na voliščih (2,48 % od oddanih na voliščih),
– 51 glasovnic po pošti (3,84 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 1.394 glasovnic, od tega:
– 118 glasovnic na voliščih,
– 1.276 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:
1. Ime liste: Lista Mihe Leskovarja  200 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Napast Andrej, roj. 1983, Cirkovce 12, Cirkovce
2. Pečko Kekec Ljiljana, roj. 1958, Zgornji Porčič 115, Sv. 

Trojica v Slov. goricah
2. Ime liste: Zveza društev rejcev  

prašičev Slovenije  122 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Kacijan Franc, roj. 1956, Stražgonjca 17, Pragersko
3. Ime liste: Kmečka lista – Društvo  

za razvoj kmetijstva in podeželja  414 glasov
Število mandatov: 4
IZVOLJENI SO:
1. Sadek Pučnik Karmen, roj. 1970, Dobrova pri Prihovi 

5, Oplotnica
2. Rudolf Martin, roj. 1949, Spodnji Ključarovci 23, Velika 

Nedelja
3. Hergan Marjan, roj. 1952, Zgornje Jablane 21, Cirkovce
4. Kraner Boštjan, roj. 1979, Zamarkova 6, Lenart v Slov. 

goricah
4. Ime liste: Forum za kmetijstvo  

in podeželje SDS  113 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Hrga Ivan, roj. 1964, Dragovič 2a, Juršinci
5. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska  

kmečka zveza  386 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Unuk Milan, roj. 1952, Zgornje Jablane 35, Cirkovce
2. Orthaber Jožef, roj. 1952, Spodnja Polskava 90, Pra-

gersko
3. Kramberger Stanislav, roj. 1966, Spodnje Partinje 37, 

Lenart v Slov. goricah
6. Ime liste: Kmečko društvo  

Nova Slovenija  159 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Kukovec Martin, roj. 1957, Podgorci 12 A, Podgorci

XI. VOLILNA ENOTA MARIBOR. Volilo se je 8 članov.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS MARIBOR 

v skupini fizičnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 
5.053 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 657 volivcev (13 % volilnih upravi-
čencev), od tega:

– 64 volivcev na voliščih (9,74 % od volivcev, ki so gla-
sovali),

– 593 volivcev po pošti (90,26 % od volivcev, ki so gla-
sovali).

3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-
valo 124 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:

– 31 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila 
priložena,

– 3 glasovnice, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 79 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno 

(po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 
2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega 
žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,

– 11 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo volilna 
karta.

4. Oddanih je bilo 533 glasovnic, od tega:
– 64 glasovnic na voliščih,
– 469 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 16 glasovnic (3 % od oddanih 
glasovnic), od tega:

– 16 glasovnic po pošti (3,41 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 517 glasovnic, od tega:
– 64 glasovnic na voliščih,
– 453 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:
1. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj  

kmetijstva in podeželja  166 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Kraner Stanislav, roj. 1960, Fala 1, Selnica ob Dravi
2. Sternad Alojz, roj. 1943, Mariborska cesta 12, Rače
3. Polanec Franc, roj. 1941, Ruperče 52, Malečnik
2. Ime liste: Kmečko društvo  

Nova Slovenija  36 glasov
Število mandatov: 0
3. Ime liste: Društvo lastnikov gozdov  

Pohorje – Kozjak  106 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Jurše Tomaž, roj. 1969, Smolnik 32, Ruše
2. Harič Šahtler Dragica, roj. 1969, Smolnik 24, Ruše
4. Ime liste: Forum za kmetijstvo  

in podeželje SDS  48 glasov
Število mandatov: 0
5. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska  

kmečka zveza  161 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Perko Anton, roj. 1964, Spodnja Velka 59, Zgornja Velka
2. Golob Janez, roj. 1956, Zlatoličje 123, Starše
3. Falež Branko, roj. 1959, Kovaška ulica 3, Orehova vas

XII. VOLILNA ENOTA SLOVENJ GRADEC. Volilo se je 
10 članov.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb 25. maja 
2012 je imelo pravico voliti 6.219 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 1.073 volivcev (17,25 % volilnih 
upravičencev), od tega:

– 143 volivcev na voliščih (13,33 % od volivcev, ki so 
glasovali),

– 930 volivcev po pošti (86,67 % od volivcev, ki so gla-
sovali).
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3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-
valo 142 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:

– 59 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila 
priložena

– 64 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno 
(po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 
2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega 
žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.

– 19 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo vo-
lilna karta

4. Oddanih je bilo 931 glasovnic, od tega:
– 143 glasovnic na voliščih,
– 788 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 49 glasovnic (5,26 % od oddanih 
glasovnic), od tega:

– 6 glasovnic na voliščih (4,20 % od oddanih na voliščih),
– 43 glasovnic po pošti (5,46 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 882 glasovnic, od tega:
– 137 glasovnic na voliščih,
– 745 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:
1. Ime liste: Forum za kmetijstvo  

in podeželje SDS  125 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Plešivčnik Duško, roj. 1962, Libeliče 16, Libeliče
2. Ime liste: Kmečko društvo  

Nova Slovenija  75 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Peruš Ernest, roj. 1961, Sv. Primož nad Muto 46, Muta
3. Ime liste: Društvo kmetijskih inženirjev  

in tehnikov Koroške  171 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Dihpol Konrad, roj. 1965, Zagrad 8, Prevalje
2. Preglau Franc, roj. 1956, Črneče 122, Dravograd
4. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj  

kmetijstva in podeželja  322 glasov
Število mandatov: 4
IZVOLJENI SO:
1. Zagožen Stanko, roj. 1957, Podter 8, Ljubno ob Savinji
2. Krevh Matjaž, roj. 1957, Vič 2, Dravograd
3. Arlič Janko, roj. 1963, Škale 82, Velenje
4. Kobold Božo, roj. 1967, Šmartno pri Slovenj Gradcu 90, 

Šmartno pri Slovenj Gradcu
5. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska  

kmečka zveza  189 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Rihter Ivan, roj. 1961, Nova Štifta, Tirosek 58, Gornji Grad
2. Lah Izidor, roj. 1964, Brdinje 18, Ravne na Koroškem

XIII. VOLILNA ENOTA MURSKA SOBOTA. Volilo se je 
12 članov.

1. Na volitvah v svet območne enote KGZS MURSKA 
SOBOTA v skupini fizičnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico 
voliti 14.216 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 2.257 volivcev (15,88 % volilnih 
upravičencev), od tega:

– 229 volivcev na voliščih (10,15 % od volivcev, ki so 
glasovali),

– 2.028 volivcev po pošti (89,85 % od volivcev, ki so 
glasovali).

3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-
valo 195 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:

– 109 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni 
bila priložena

– 4 glasovnice, ker volilna karta ni bila podpisana
– 61 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno 

(po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 

2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega 
žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,

– 21 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo vo-
lilna karta.

4. Oddanih je bilo 2.062 glasovnic, od tega:
– 229 glasovnic na voliščih,
– 1.833 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 90 glasovnic (4,36 % od oddanih 
glasovnic), od tega:

– 12 glasovnic na voliščih (5,24 % od oddanih na voliščih),
– 78 glasovnic po pošti (4,26 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 1.972 glasovnic, od tega:
– 217 glasovnic na voliščih,
– 1.755 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:
1. Ime liste: Forum za kmetijstvo  

in podeželje SDS  169 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Kisilak Herman, roj. 1953, Serdica 1 D, Rogašovci
2. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj  

kmetijstva in podeželja  363 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Štuhec Franc, roj. 1958, Gajševci 13, Križevci pri Lju-

tomeru
2. Bračko Jožef, roj. 1963, Lastomerci 15, Gornja Radgona
3. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska  

kmečka zveza  552 glasov
Število mandatov: 4
IZVOLJENI SO:
1. Abraham Aleksander, roj. 1964, Šalovci 182, Šalovci
2. Hul Štefan, roj. 1977, Krnci 14, Martjanci
3. Camplin Igor, roj. 1982, Bogojina 107, Bogojina
4. Sapač Evgen, roj. 1937, Brezovci 24, Puconci
4. Ime liste: Kmečko društvo  

Nova Slovenija  33 glasov
Število mandatov: 0
5. Ime liste: Lista Franc Režonja  628 glasov
Število mandatov: 4
IZVOLJENI SO:
1. Režonja Franc, roj. 1958, Renkovci 81, Turnišče
2. Küčan Franc, roj. 1959, Tešanovci 60, Moravske Toplice
3. Perša Marijan, roj. 1957, Fikšinci 40, Rogašovci
4. Meolic Jožef, roj. 1947, Mali Bakovci 22, Murska Sobota
6. Ime liste: Prašičerejska društva  

in strojna krožka Pomurja  227 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Časar Viktor, roj. 1952, Mlajtinci 37, Moravske Toplice

II. 
VOLITVE V DRUGI VOLILNI SKUPINI – PRAVNE OSEBE

A. 
VOLITVE V SVET KMETIJSKO GOZDARSKE ZBORNICE 

SLOVENIJE IZ DRUGE VOLILNE SKUPINE  
– PRAVNE OSEBE

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2012 je imelo pravico voliti 1.802 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 434 volivcev (24,08 % volilnih upra-
vičencev), od tega:

– 37 volivcev na voliščih (8,53 % od volivcev, ki so gla-
sovali),

– 397 volivcev po pošti (91,47 % od volivcev, ki so gla-
sovali).
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3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-
valo 23 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:

– 1 glasovnica, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila 
priložena,

– 22 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno 
(po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 
2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega 
žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.

4. Oddanih je bilo 411 glasovnic, od tega:
– 37 glasovnic na voliščih,
– 374 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, sta bili neveljavni 2 glasovnici (0,49 % od oddanih 
glasovnic), od tega:

– 2 glasovnici po pošti (0,53 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 409 glasovnic, od tega:
– 37 glasovnic na voliščih.
– 372 glasovnic po pošti.

A1. 
Volilna komisija je ugotovila izid volitev v svet Kmetijsko 

gozdarske zbornice Slovenije v drugi volilni skupini 
(pravne osebe) po posameznih volilnih enotah:

I. VOLILNA ENOTA NOVA GORICA za območja nasle-
dnjih občin: Nova Gorica, Kanal, Brda, Šempeter - Vrtojba, Mi-
ren - Kostanjevica, Bovec, Kobarid, Tolmin, Ajdovščina, Vipava, 
Idrija in Cerkno, Renče - Vogrsko. Volil se je 1 član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2012 je imelo pravico voliti 122 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 34 volivcev (27,87 % volilnih upra-
vičencev), od tega:

– 5 volivcev na voliščih (14,71 % od volivcev, ki so gla-
sovali),

– 29 volivcev po pošti (85,29 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se nista upo-

števali 2 glasovnici, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 
26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), 
pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga raz-
vidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.

4. Oddanih je bilo 32 glasovnic, od tega:
– 5 glasovnic na voliščih,
– 27 glasovnic po pošti.
5. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
6. Veljavnih je bilo 32 glasovnic, od tega:
– 5 glasovnic na voliščih.
– 27 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Silvan Peršolja  5 glasov
2. Ime kandidata: Branko Tomažič  27 glasov
IZVOLJEN JE:
Branko Tomažič, Vrhpolje 77, 5271 Vipava

II. VOLILNA ENOTA KOPER za območja naslednjih ob-
čin: Koper, Ankaran, Izola, Piran, Sežana, Hrpelje - Kozina, 
Divača in Komen. Volil se je 1 član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2012 je imelo pravico voliti 113 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 15 volivcev (13,27 % volilnih upra-
vičencev), od tega:

– 1 volivec na volišču (6,67 % od volivcev, ki so glasovali),
– 14 volivcev po pošti (93,33 % od volivcev, ki so glaso-

vali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-

vala 1 glasovnica, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 
26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), 
pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga raz-
vidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.

4. Oddanih je bilo 14 glasovnic, od tega:
– 1 glasovnica na volišču,
– 13 glasovnic po pošti.

5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 
izražena, je bila neveljavnih 1 glasovnica (7,14 % od oddanih 
glasovnic), od tega:

– 1 glasovnica po pošti (7,69 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 13 glasovnic, od tega:
– 1 glasovnica na voliščih.
– 12 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Stojan Grmek  10 glasov
2. Ime kandidata: Marjan Colja  3 glasove
IZVOLJEN JE:
Stojan Grmek, Kobjeglava 16, 6222 Štanjel

III. VOLILNA ENOTA KRANJ za območja naslednjih ob-
čin: Kranj, Radovljica, Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, 
Žirovnica, Tržič, Škofja Loka, Železniki, Gorenja vas - Poljane, 
Žiri, Naklo, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor, Jezer-
sko, Gorje. Volil se je 1 član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2012 je imelo pravico voliti 137 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 44 volivcev (32,12 % volilnih upra-
vičencev), od tega:

– 44 volivcev po pošti (100 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Oddanih je bilo 44 glasovnic, od tega:
– 44 glasovnic po pošti.
4. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
5. Veljavnih je bilo 44 glasovnic, od tega:
– 44 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Janez Šebat  28 glasov
2. Ime kandidata: Marijan Roblek  8 glasov
3. Ime kandidata: Jože Bizjak  8 glasov
IZVOLJEN JE:
Janez Šebat, Smokuč 22, 4274 Žirovnica

IV. VOLILNA ENOTA LJUBLJANA za območja naslednjih 
občin: Ljubljana, Vrhnika, Borovnica, Grosuplje, Ivančna Gori-
ca, Brezovica, Ig, Škofljica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec, 
Dol pri Ljubljani, Vodice, Medvode, Kamnik, Komenda, Domža-
le, Mengeš, Trzin, Moravče, Lukovica, Zagorje ob Savi, Trbo-
vlje, Logatec, Litija, Šmartno pri Litiji, Hrastnik, Log - Dragomer. 
Volil se je 1 član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2012 je imelo pravico voliti 421 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 82 volivcev (19,48 % volilnih upra-
vičencev), od tega:

– 8 volivcev na voliščih (9,76 % od volivcev, ki so glaso-
vali),

– 74 volivcev po pošti (90,24 % od volivcev, ki so glaso-
vali).

3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se niso upo-
števale 4 glasovnice, ker je volilno gradivo prispelo prepozno 
(po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 
2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega 
žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.

4. Oddanih je bilo 78 glasovnic, od tega:
– 8 glasovnic na voliščih,
– 70 glasovnic po pošti.
5. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
6. Veljavnih je bilo 78 glasovnic, od tega:
– 8 glasovnic na voliščih.
– 70 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: France Mervar  54 glasov
2. Ime kandidata: Roman Ciglar  3 glasove
3. Ime kandidata: Drago Purgaj  2 glasova
4. Ime kandidata: Milan Sobočan  19 glasov
IZVOLJEN JE:
France Mervar, Vodiška cesta 5, 1217 Vodice
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V. VOLILNA ENOTA KOČEVJE za območja naslednjih 
občin: Ribnica, Sodražica, Dobrepolje, Velike Lašče, Kočevje, 
Loški Potok, Osilnica in Kostel. Volil se je 1 član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2012 je imelo pravico voliti 36 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 13 volivcev (36,11 % volilnih upra-
vičencev), od tega:

– 2 volivca na voliščih (15,38 % od volivcev, ki so glasovali),
– 11 volivcev po pošti (84,62 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-

vala 1 glasovnica, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 
26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), 
pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga raz-
vidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.

4. Oddanih je bilo 12 glasovnic, od tega:
– 2 glasovnici na voliščih,
– 10 glasovnic po pošti.
5. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
6. Veljavnih je bilo 12 glasovnic, od tega:
– 2 glasovnici na voliščih.
– 10 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Luka Ilc  7 glasov
2. Ime kandidata: Jože Hobič  1 glas
3. Ime kandidata: Anton Ilc  4 glasove
IZVOLJEN JE:
Luka Ilc, Goriča vas 48, 1310 Ribnica

VI. VOLILNA ENOTA POSTOJNA za območja naslednjih 
občin: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica, Bloke, Loška 
dolina. Volil se je 1 član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2012 je imelo pravico voliti 68 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 15 volivcev (22,06 % volilnih upra-
vičencev), od tega:

– 2 volivca na voliščih (13,33 % od volivcev, ki so glasovali),
– 13 volivcev po pošti (86,67 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Oddanih je bilo 15 glasovnic, od tega:
– 2 glasovnici na voliščih,
– 13 glasovnic po pošti.
4. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
5. Veljavnih je bilo 15 glasovnic, od tega:
– 2 glasovnici na voliščih.
– 13 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Jadranka Morelj  8 glasov
2. Ime kandidata: Anton Lah  7 glasov
IZVOLJENA JE:
Jadranka Morelj, Neverke 27b, 6256 Košana

VII. VOLILNA ENOTA NOVO MESTO. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 

25. maja 2012 je imelo pravico voliti 93 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 12 volivcev (12,90 % volilnih upra-

vičencev), od tega:
– 1 volivec na voliščih (8,33 % od volivcev, ki so glasovali),
– 11 volivcev po pošti (91,67 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-

vala 1 glasovnica, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 
26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), 
pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga raz-
vidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.

4. Oddanih je bilo 11 glasovnic, od tega:
– 1 glasovnica na voliščih,
– 10 glasovnic po pošti.
5. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
6. Veljavnih je bilo 11 glasovnic, od tega:
– 1 glasovnica na voliščih.
– 10 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Ivan Kure  11 glasov
IZVOLJEN JE: Ivan Kure, Grm pri Podzemlju 8a, 8332 

Gradec

VIII. VOLILNA ENOTA BREŽICE za območja naslednjih 
občin: Brežice, Krško, Sevnica, Kostanjevica na Krki. Volil se 
je 1 član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2012 je imelo pravico voliti 67 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 19 volivcev (28,36 % volilnih upra-
vičencev), od tega:

– 2 volivca na voliščih (10,53 % od volivcev, ki so glasovali),
– 17 volivcev po pošti (89,47 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Oddanih je bilo 19 glasovnic, od tega:
– 2 glasovnici na voliščih,
– 17 glasovnic po pošti.
4. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
5. Veljavnih je bilo 19 glasovnic, od tega:
– 2 glasovnici na voliščih.
– 17 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Joško Kovač  8 glasov
2. Ime kandidata: Jože Božič  7 glasov
3. Ime kandidata: Branko Mlakar  4 glasove
IZVOLJEN JE:
Joško Kovač, Bohorska ulica 30, 8290 Sevnica

IX. VOLILNA ENOTA CELJE za območja naslednjih ob-
čin: Laško, Radeče, Žalec, Vransko, Tabor, Prebold, Braslovče, 
Polzela, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Celje, Štore, Vojnik, 
Dobrna, Šentjur pri Celju, Dobje, Šmarje pri Jelšah, Rogaška 
Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje. Volil 
se je 1 član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2012 je imelo pravico voliti 203 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 48 volivcev (23,65 % volilnih upra-
vičencev), od tega:

– 1 volivec na voliščih (2,08 % od volivcev, ki so glasovali),
– 47 volivcev po pošti (97,92 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-

valo 3 glasovnice, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 
26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), 
pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga raz-
vidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.

4. Oddanih je bilo 45 glasovnic, od tega:
– 1 glasovnica na voliščih,
– 44 glasovnic po pošti.
5. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
6. Veljavnih je bilo 45 glasovnic, od tega:
– 1 glasovnica na voliščih.
– 44 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Marjan Kovač  11 glasov
2. Ime kandidata: Jožef Pribožič  26 glasov
3. Ime kandidata: Nande Osojnik  8 glasov
IZVOLJEN JE:
Jožef Pribožič, Skorno 1 b, 3325 Šoštanj

X. VOLILNA ENOTA PTUJ za območja naslednjih občin: 
Ptuj, Žetale, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč, Gorišnica, 
Markovci, Kidričevo, Hajdina, Dornava, Destrnik, Juršinci, Tr-
novska vas, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Slovenska 
Bistrica, Oplotnica, Lenart, Sveta Ana, Benedikt, Cerkvenjak 
in Ormož, Cirkulane, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti 
Tomaž, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Središče ob Dravi, 
Makole, Poljčane. Volil se je 1 član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2012 je imelo pravico voliti 136 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 61 volivcev (44,85 % volilnih upra-
vičencev), od tega:

– 4 volivci na voliščih (6,56 % od volivcev, ki so glasovali),
– 57 volivcev po pošti (93,44 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-

valo 5 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 
26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), 
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pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga raz-
vidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.

4. Oddanih je bilo 56 glasovnic, od tega:
– 4 glasovnice na voliščih,
– 52 glasovnic po pošti.
5. Ker je bila prazna oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bila neveljavna 1 glasovnica (1,79 % od oddanih 
glasovnic), od tega:

– 1 glasovnica po pošti (1,92 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 55 glasovnic, od tega:
– 4 glasovnice na voliščih.
– 51 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Peter Pribožič  25 glasov
2. Ime kandidata: Danijel Veberič  4 glasove
3. Ime kandidata: Marjan Janžekovič  26 glasov
IZVOLJEN JE:
Marjan Janžekovič, Dornavska cesta 21, 2250 Ptuj

XI. VOLILNA ENOTA MARIBOR za območja naslednjih 
občin: Maribor, Hoče - Slivnica, Duplek, Miklavž na Dravskem 
polju, Starše, Rače - Fram, Pesnica, Kungota, Šentilj, Ruše, 
Selnica ob Dravi in Lovrenc na Pohorju. Volil se je 1 član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2012 je imelo pravico voliti 132 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 24 volivcev (18,18 % volilnih upra-
vičencev), od tega:

– 4 volivci na voliščih (16,67 % od volivcev, ki so glasovali),
– 20 volivcev po pošti (83,33 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se nista upo-

števali 2 glasovnici, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 
26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), 
pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga raz-
vidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.

4. Oddanih je bilo 22 glasovnic, od tega:
– 4 glasovnice na voliščih,
– 18 glasovnic po pošti.
5. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
6. Veljavnih je bilo 22 glasovnic, od tega:
– 4 glasovnice na voliščih.
– 18 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Franc Veršič  14 glasov
2. Ime kandidata: Janko Stojković  8 glasov
IZVOLJEN JE:
Franc Veršič, Na postajo 5, 2250 Ptuj

XII. VOLILNA ENOTA SLOVENJ GRADEC za območja 
naslednjih občin: Slovenj Gradec, Mislinja, Radlje ob Dra-
vi, Muta, Vuzenica, Ribnica na Pohorju, Podvelka, Ravne na 
Koroškem, Črna na Koroškem, Prevalje, Mežica, Dravograd, 
Mozirje, Solčava, Luče, Gornji Grad, Ljubno, Nazarje, Velenje, 
Šoštanj in Šmartno ob Paki, Rečica ob Savinji. Volil se je 1 član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2012 je imelo pravico voliti 89 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 36 volivcev (40,45 % volilnih upra-
vičencev), od tega:

– 4 volivci na voliščih (11,11 % od volivcev, ki so glasovali),
– 32 volivcev po pošti (88,89 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se nista upo-

števali 2 glasovnici, in sicer:
– 1 glasovnica, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila 

priložena,
– 1 glasovnica, ker je volilno gradivo prispelo prepozno 

(po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 
2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega 
žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.

4. Oddanih je bilo 34 glasovnic, od tega:
– 4 glasovnice na voliščih,
– 30 glasovnic po pošti.
5. Neveljavnih glasovnic ni bilo.

6. Veljavnih je bilo 34 glasovnic, od tega:
– 4 glasovnice na voliščih.
– 30 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Martin Pušenjak  20 glasov
2. Ime kandidata: Danica Ramšak  13 glasov
3. Ime kandidata: Zdravko Knez  1 glas
IZVOLJEN JE:
Martin Pušenjak, Foršt 2, 3333 Ljubno ob Savinji

XIII. VOLILNA ENOTA MURSKA SOBOTA za območja 
naslednjih občin: Murska Sobota, Gornja Radgona, Sveti Jurij, 
Radenci, Ljutomer, Križevci, Veržej, Beltinci, Tišina, Moravske 
Toplice, Puconci, Cankova, Rogašovci, Kuzma, Grad, Gornji 
Petrovci, Hodoš, Šalovci, Lendava, Črenšovci, Odranci, Tur-
nišče, Velika Polana, Dobrovnik in Kobilje, Razkrižje, Apače. 
Volil se je 1 član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2012 je imelo pravico voliti 185 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 31 volivcev (16,76 % volilnih upra-
vičencev), od tega:

– 3 volivci na voliščih (9,68 % od volivcev, ki so glasovali),
– 28 volivcev po pošti (90,32 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se nista upo-

števali 2 glasovnici, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 
26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), 
pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga raz-
vidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.

4. Oddanih je bilo 29 glasovnic, od tega:
– 3 glasovnice na voliščih,
– 26 glasovnic po pošti.
5. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
6. Veljavnih je bilo 29 glasovnic, od tega:
– 3 glasovnice na voliščih.
– 26 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Danilo Rihtarič  15 glasov
2. Ime kandidata: Branko Virag  14 glasov
IZVOLJEN JE:
Danilo Rihtarič, Boračeva 20, 9252 Radenci

B. 
VOLITVE V SVETE OBMOČNIH ENOT KMETIJSKO 
GOZDARSKE ZBORNICE SLOVENIJE IZ DRUGE 

VOLILNE SKUPINE – PRAVNE OSEBE

1. Na volitvah v svete območnih enot KGZS v skupini 
pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 1.802 vo-
livcev.

2. Glasovalo je skupaj 435 volivcev (24,14 % volilnih upra-
vičencev), od tega:

– 37 volivcev na voliščih (8,51 % od volivcev, ki so gla-
sovali),

– 398 volivcev po pošti (91,49 % od volivcev, ki so gla-
sovali).

3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-
valo 23 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:

– 1 glasovnica, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila 
priložena,

– 22 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno 
(po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 
2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega 
žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.

4. Oddanih je bilo 412 glasovnic, od tega:
– 37 glasovnic na voliščih,
– 375 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 6 glasovnic (1,46 % od oddanih 
glasovnic), od tega:

– 6 glasovnic po pošti (1,60 % od oddanih po pošti).
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6. Veljavnih je bilo 406 glasovnic, od tega:
– 37 glasovnic na voliščih.
– 369 glasovnic po pošti.

B1. 
Volilna komisija je ugotovila izid volitev v svete 

območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 
v drugi volilni skupini (pravne osebe) po posameznih 

volilnih enotah:

I. VOLILNA ENOTA NOVA GORICA. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS NOVA GO-

RICA v skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico 
voliti 122 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 34 volivcev (27,87 % volilnih upra-
vičencev), od tega:

– 5 volivcev na voliščih (14,71 % od volivcev, ki so gla-
sovali),

– 29 volivcev po pošti (85,29 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-

valo 2 glasovnici, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 
26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), 
pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga raz-
vidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.

4. Oddanih je bilo 32 glasovnic, od tega:
– 5 glasovnic na voliščih,
– 27 glasovnic po pošti.
5. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
6. Veljavnih je bilo 32 glasovnic, od tega:
– 5 glasovnic na voliščih.
– 27 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Boris Bajc  12 glasov
2. Ime kandidata: Metod Fon  20 glasov
IZVOLJEN JE:
Metod Fon, roj. 1964, Volče 33, 5220 Tolmin

II. VOLILNA ENOTA KOPER. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS KOPER v 

skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 113 
volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 15 volivcev (13,27 % volilnih upra-
vičencev), od tega:

– 1 volivec na voliščih (6,67 % od volivcev, ki so glasovali),
– 14 volivcev po pošti (93,33 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-

vala 1 glasovnica, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 
26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), 
pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga raz-
vidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.

4. Oddanih je bilo 14 glasovnic, od tega:
– 1 glasovnica na voliščih,
– 13 glasovnic po pošti.
5. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
6. Veljavnih je bilo 14 glasovnic, od tega:
– 1 glasovnica na voliščih.
– 13 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Stojan Grmek  11 glasov
2. Ime kandidata: Jožica Bolčič  3 glasove
IZVOLJEN JE:
Stojan Grmek, roj. 1946, Kobjeglava 16, 6222 KOMEN

III. VOLILNA ENOTA KRANJ. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS KRANJ v 

skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 137 
volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 45 volivcev (32,85 % volilnih upra-
vičencev), od tega:

– 45 volivcev po pošti (100 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Oddanih je bilo 45 glasovnic, od tega:
– 45 glasovnic po pošti.

4. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
5. Veljavnih je bilo 45 glasovnic, od tega:
– 45 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Karl Valter Zelič Noč  6 glasov
2. Ime kandidata: Janez Šebat  30 glasov
3. Ime kandidata: Marijan Roblek  9 glasov
IZVOLJEN JE:
Janez Šebat, roj. 1941,Smokuč 22, 4274 Žirovnica

IV. VOLILNA ENOTA LJUBLJANA. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS LJUBLJANA 

v skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 
421 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 83 volivcev (19,71 % volilnih upra-
vičencev), od tega:

– 8 volivcev na voliščih (9,64 % od volivcev, ki so glasovali),
– 75 volivcev po pošti (90,36 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se niso upo-

števale 4 glasovnice, ker je volilno gradivo prispelo prepozno 
(po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 
2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega 
žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.

4. Oddanih je bilo 79 glasovnic, od tega:
– 8 glasovnic na voliščih,
– 71 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, sta bili neveljavni 2 glasovnici (2,53 % od oddanih 
glasovnic), od tega:

– 2 glasovnici po pošti (2,82 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 77 glasovnic, od tega:
– 8 glasovnic na voliščih.
– 69 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Roman Ciglar  6 glasov
2. Ime kandidata: Milan Sobočan  19 glasov
3. Ime kandidata: France Mervar  52 glasov
IZVOLJEN JE:
France Mervar, roj. 1957, Vodiška cesta 5, 1217 Vodice

V. VOLILNA ENOTA KOČEVJE. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS KOČEVJE v 

skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 36 
volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 13 volivcev (36,11 % volilnih upra-
vičencev), od tega:

– 2 volivca na voliščih (15,38 % od volivcev, ki so glasovali),
– 11 volivcev po pošti (84,62 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-

vala 1 glasovnica, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 
26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), 
pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga raz-
vidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.

4. Oddanih je bilo 12 glasovnic, od tega:
– 2 glasovnici na voliščih,
– 10 glasovnic po pošti.
5. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
6. Veljavnih je bilo 12 glasovnic, od tega:
– 2 glasovnici na voliščih.
– 10 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Jože Hobič  1 glas
2. Ime kandidata: Samo Mohorčič  4 glasove
3. Ime kandidata: Anton Ilc  7 glasov
IZVOLJEN JE:
Anton Ilc, roj. 1959, Goriča vas 12, 1310 Ribnica

VI. VOLILNA ENOTA POSTOJNA. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS POSTOJNA 

v skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 68 
volivcev.
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2. Glasovalo je skupaj 15 volivcev (22,06 % volilnih upra-
vičencev), od tega:

– 2 volivca na voliščih (13,33 % od volivcev, ki so glasovali),
– 13 volivcev po pošti (86,67 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Oddanih je bilo 15 glasovnic, od tega:
– 2 glasovnici na voliščih,
– 13 glasovnic po pošti.
4. Ker je bila prazna oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bila neveljavna 1 glasovnica (6,67 % od oddanih 
glasovnic), od tega:

– 1 glasovnica po pošti (7,69 % od oddanih po pošti).
5. Veljavnih je bilo 14 glasovnic, od tega:
– 2 glasovnici na voliščih,
– 12 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Anton Lah  14 glasov
IZVOLJEN JE:
Anton Lah, roj. 1964, Bečaje 8, 1380 Cerknica

VII. VOLILNA ENOTA NOVO MESTO. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS NOVO ME-

STO v skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico 
voliti 93 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 14 volivcev (15,05 % volilnih upra-
vičencev), od tega:

– 1 volivec na voliščih (7,14 % od volivcev, ki so glasovali),
– 13 volivcev po pošti (92,86 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-

vala 1 glasovnica, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 
26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), 
pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga raz-
vidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.

4. Oddanih je bilo 13 glasovnic, od tega:
– 1 glasovnica na voliščih,
– 12 glasovnic po pošti.
5. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
6. Veljavnih je bilo 13 glasovnic, od tega:
– 1 glasovnica na voliščih,
– 12 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Ludvik Jerman  13 glasov
IZVOLJEN JE:
Ludvik Jerman, roj. 1955, Gorenja vas 9, 8230 Mokronog

VIII. VOLILNA ENOTA BREŽICE. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS BREŽICE v 

skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 67 
volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 19 volivcev (28,36 % volilnih upra-
vičencev), od tega:

– 2 volivca na voliščih (10,53 % od volivcev, ki so glasovali),
– 17 volivcev po pošti (89,47 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Oddanih je bilo 19 glasovnic, od tega:
– 2 glasovnici na voliščih,
– 17 glasovnic po pošti.
4. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
5. Veljavnih je bilo 19 glasovnic, od tega:
– 2 glasovnici na voliščih.
– 17 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Jože Božič  10 glasov
2. Ime kandidata: Francelj Novak  9 glasov
IZVOLJEN JE:
Jože Božič, roj. 1969, Ivandol 5, 8273 Leskovec pri Krškem

IX. VOLILNA ENOTA CELJE. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS CELJE v 

skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 203 
volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 48 volivcev (23,65 % volilnih upra-
vičencev), od tega:

– 1 volivec na voliščih (2,08 % od volivcev, ki so glasovali),
– 47 volivcev po pošti (97,92 % od volivcev, ki so glasovali).

3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-
valo 3 glasovnice, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 
26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), 
pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga raz-
vidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.

4. Oddanih je bilo 45 glasovnic, od tega:
– 1 glasovnica na voliščih,
– 44 glasovnic po pošti.
5. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
6. Veljavnih je bilo 45 glasovnic, od tega:
– 1 glasovnica na voliščih.
– 44 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Anton Pušnik  21 glasov
2. Ime kandidata: Ivan Zidar  23 glasov
IZVOLJEN JE:
Ivan Zidar, roj. 1967, Šerovo 2, 3240 Šmarje pri Jelšah

X. VOLILNA ENOTA PTUJ. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS PTUJ v 

skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 136 
volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 61 volivcev (44,85 % volilnih upra-
vičencev), od tega:

– 4 volivci na voliščih (6,56 % od volivcev, ki so glasovali),
– 57 volivcev po pošti (93,44 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upošte-

valo 5 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 
26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), 
pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga raz-
vidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.

4. Oddanih je bilo 56 glasovnic, od tega:
– 4 glasovnic na voliščih,
– 52 glasovnic po pošti.
5. Ker sta bili prazni oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, sta bili neveljavni 2 glasovnici (3,57 % od oddanih 
glasovnic), od tega:

– 2 glasovnici po pošti (3,85 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 54 glasovnic, od tega:
– 4 glasovnice na voliščih.
– 50 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Peter Pribožič  31 glasov
2. Ime kandidata: Franc Krabonja  8 glasov
3. Ime kandidata: Janko Hajdinjak  15 glasov
IZVOLJEN JE:
Peter Pribožič, roj. 1963, Ormoška cesta 89, 2250 Ptuj

XI. VOLILNA ENOTA MARIBOR. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS MARIBOR v 

skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 132 
volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 21 volivcev (15,91 % volilnih upra-
vičencev), od tega:

– 4 volivci na voliščih (19,05 % od volivcev, ki so glasovali),
– 17 volivcev po pošti (80,95 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se nista upo-

števali 2 glasovnici, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 
26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), 
pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga raz-
vidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.

4. Oddanih je bilo 19 glasovnic, od tega:
– 4 glasovnice na voliščih,
– 15 glasovnic po pošti.
5. Ker je bila prazna oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bila neveljavna 1 glasovnica (5,26 % od oddanih 
glasovnic), od tega:

– 1 glasovnica po pošti (6,67 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 18 glasovnic, od tega:
– 4 glasovnice na voliščih.
– 14 glasovnic po pošti.
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Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Ivan Lenart  18 glasov
IZVOLJEN JE:
Ivan Lenart, roj. 1959, Marjeta na Dravskem polju 108, 

2206 STARŠE

XII. VOLILNA ENOTA SLOVENJ GRADEC. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS SLOVENJ 

GRADEC v skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pra-
vico voliti 89 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 36 volivcev (40,45 % volilnih upra-
vičencev), od tega:

– 4 volivcev na voliščih (11,11 % od volivcev, ki so gla-
sovali),

– 32 volivcev po pošti (88,89 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se nista upo-

števali 2 glasovnici, in sicer:
– 1 glasovnica, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila 

priložena,
– 1 glasovnica, ker je volilno gradivo prispelo prepozno 

(po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 
2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega 
žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012

4. Oddanih je bilo 34 glasovnic, od tega:
– 4 glasovnice na voliščih,
– 30 glasovnic po pošti.
5. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
6. Veljavnih je bilo 34 glasovnic, od tega:
– 4 glasovnic na voliščih.
– 30 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Silvester Mežnar  20 glasov
2. Ime kandidata: Rudolf Ježovnik  8 glasov
3. Ime kandidata: Vinko Lenart  6 glasov
IZVOLJEN JE:
Silvester Mežnar, roj. 1952, Florjan 16, 3325 ŠOŠTANJ

XIII. VOLILNA ENOTA MURSKA SOBOTA. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS MURSKA 

SOBOTA v skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico 
voliti 185 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 31 volivcev (16,76 % volilnih upra-
vičencev), od tega:

– 3 volivci na voliščih (9,68 % od volivcev, ki so glasovali),
– 28 volivcev po pošti (90,32 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se nista upo-

števali 2 glasovnici, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 
26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), 
pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga raz-
vidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.

4. Oddanih je bilo 29 glasovnic, od tega:
– 3 glasovnice na voliščih,
– 26 glasovnic po pošti.
5. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
6. Veljavnih je bilo 29 glasovnic, od tega:
– 3 glasovnice na voliščih.
– 26 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Albert Smodič  14 glasov
2. Ime kandidata: Danilo Rihtarič  15 glasov
IZVOLJEN JE:
Danilo Rihtarič, roj. 1976, Boračeva 21, 9252 RADENCI

Št. 014-3/2012-58 
Ljubljana, dne 8. junija 2012

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Volilna komisija 

Celovška 135, Ljubljana

Jože Benec l.r.
Predsednik

Tadeja Pečovnik l.r.
članica

Andrej Kermavnar l.r.
član

Majda Zavšek Urbančič l.r.
namestnica člana
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BISTRICA OB SOTLI

1886. Sklep o ceni najema mrliške vežice Bistrica 
ob Sotli

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Ura-
dni list RS, št. 12/09, 26/11) je Občinski svet Občine Bistrica ob 
Sotli na 13. redni seji dne 30. 5. 2012 sprejel naslednji

S K L E P

Cena najema mrliške vežice Bistrica ob Sotli z vključenim 
20 % davkom na dodano vrednost znaša 50,00 EUR na dan.

V ceni je zajeto čiščenje mrliške vežice.
Cena najema mrliške vežice velja do preklica.
S tem dnem preneha veljati sklep štev: 032-0001/2009-

16-06 z dne 29. 1. 2009.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0009/2010-02-13
Bistrica ob Sotli, dne 30. maja 2012

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Franjo Debelak l.r.

1887. Sklep o letni ceni najema grobov 
na pokopališču Bistrica ob Sotli

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Ura-
dni list RS, št. 12/09, 26/11) je Občinski svet Občine Bistrica ob 
Sotli na 13. redni seji dne 30. 5. 2012 sprejel naslednji

S K L E P

Cena letnega najema grobov na pokopališču Bistrica ob 
Sotli znaša za plačila v letu 2012 za:

– enojni grob do 4 m² 12,00 €
– družinski grob do 4 m² 18,00 € in za vsak nadaljnji m² 6 €.
V ceno je zajet 20 % davek na dodano vrednost.
Cena najema grobov velja do preklica.
S tem dnem preneha veljati sklep štev: 032-0001/2009-

16-07 z dne 29. 1. 2009.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0009/2010-03-13
Bistrica ob Sotli, dne 30. maja 2012

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Franjo Debelak l.r.

BRASLOVČE

1888. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje 
PA 14 – Žovneško jezero

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtova-
nju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09) ter na podlagi 

30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 
55/00, 16/03) je župan Občine Braslovče dne 29. 5. 2012 
sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za območje PA 14  
– Žovneško jezero

1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega 
podrobnega prostorskega načrta

Občina Braslovče je v začetku leta 2008 sprejela Strate-
gijo prostorskega razvoja in Prostorski red Občine Braslovče 
(Uradni list RS, št. 16/08, 46/11). V teh aktih je na novo določila 
območja širitve naselij in drugih območij, znotraj katerih so na 
novo določena stavbna zemljišča ali pa jim je na novo določena 
podrobnejša namenska raba. Vendar pa je pred kakršnimi-
koli posegi v prostor potrebno izdelati še občinske podrobne 
prostorske načrte. Eno od teh območij se nahaja na območju 
Žovneškega jezera, kjer je predviden prostor za spremljevalne 
športno-rekreacijske dejavnosti.

Območje okoli dvorca je določeno za turistične namene 
v povezavi z Žovneškim jezerom in zemljiščem severno od 
jezera, ki je predvideno za golf igrišče.

Zaradi naštetega je Občina Braslovče v skladu z Za-
konom o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, 
št. 33/07) pričela s postopkom izdelave občinskega podrob-
nega prostorskega načrta, in sicer za navedeno območje za 
potrebe turizma.

2. Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet izdelave OPPN je revitalizacija Žovneškega je-

zera s spremljevalnimi dejavnostmi in z namenom izkoriščanja 
jezera za športno-rekreacijsko dejavnost, z umestitvijo dodatne 
turistične ponudbe z gostinskim objektom, izgradnjo električne 
vlečnice za smučanje na vod, čolnarno ipd. Tem dejavnostim je 
potrebno prilagoditi tudi prometno in komunalno infrastrukturo.

3. Območje OPPN
Okvirno območje OPPN zajema zemljišča s parc. 

št. 1440/2, 1448, 625/1, 625/2, 626/1, 627/1, 629/1, 637/4, 
638/1, 639/1, 640/1, 641/1, 642/1, 643, 644, 645/1, 646/1, 
647/1, 93/10, 92/3, 124/3, 124/12, 124/7 vse k.o. Podvrh. Na 
zemljiščih vodnih površin pa je predvideno območje za izgra-
dnjo električne vlečnice za smučanje na vodi. Okvirno območje 
OPPN obsega cca 9 ha in se lahko po potrebi tudi spremeni.

Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi par-
celami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje 
nosilcev urejanja prostora, vendar le, če bistveno ne spreminja 
vsebine tega sklepa. V nasprotnem primeru je potrebno ta 
sklep dopolniti.

4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve za izdelavo OPPN 

pridobi in financira Občina Braslovče.
Strokovno rešitev izdela izbrani prostorski načrtovalec, na 

podlagi prikaza stanja prostora. Izdelana mora biti v skladu z 
določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinske-
ga podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).

Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti 
celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni 
osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim 
osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.

5. Roki za pripravo OPPN
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so 

naslednji:
1. faza: priprava osnutka OPPN / 90 dni
2. faza: pridobitev smernic in sklepa MOP o potrebnosti 

izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje – v nadalje-
vanju: CPVO / 45 dni

OBČINE
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3. faza: dopolnitev osnutka OPPN / 60 dni
4. faza: javna razgrnitev in javna obravnava / 45 dni.
5. faza: priprava predloga OPPN / 30 dni po potrditvi 

stališč do pripomb in predlogov
6. faza: pridobitev mnenj / 45 dni
7. faza: potrditev predloga OPPN / 45 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev 

in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec 
akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugo-
tovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od 
3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.

6. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice in 

mnenja, so:
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 

Direktorat za kulturno dediščino, Ljubljana
– Zavod za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, 

3000 Celje
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električ-

ne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje
– Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade 

Cilenšek 5, 3310 Žalec
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za oko-

lje, območna pisarna Celje, Lava 11, Celje
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-

vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje
– Zavod za gozdove, OE Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, sode-

luje v postopku kot organ, ki skladno z zakonodajo odloča, ali je za 
prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vklju-
čiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem 
odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v postopku.

Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripra-
vljavca v 30 dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice 
za pripravo OPPN. V primeru molka nosilca urejanja prostora, 
se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. Mi-
nistrstvo za kmetijstvo in okolje v skladu z 58. členom ZPNačrt 
sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO. Na predlog 
OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu 
vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, 
da je mnenje dano.

7. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo 

geodetskega načrta, izdelava geološko-geomehanskega poro-
čila, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo 
potrebna, ter hidrološko hidravlično študijo, kolikor bo potrebna, 
zagotovi občina v proračunu.

8. Določitev objave
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi 
na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si).

Braslovče, dne 29. maja 2012

Župan
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.

1889. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje 
PA 13 – dvorec Žovnek

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09) ter na podlagi 30. čle-

na Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 
16/03) je župan Občine Braslovče dne 29. 5. 2012 sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za območje PA 13  
– dvorec Žovnek

1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega 
podrobnega prostorskega načrta

Občina Braslovče je v začetku leta 2008 sprejela Strate-
gijo prostorskega razvoja in Prostorski red Občine Braslovče 
(Uradni list RS, št. 16/08, 46/11). V teh aktih je na novo določila 
območja širitve naselij in drugih območij, znotraj katerih so na 
novo določena stavbna zemljišča ali pa jim je na novo določena 
podrobnejša namenska raba. Vendar pa je pred kakršnimikoli 
posegi v prostor potrebno izdelati še občinske podrobne pro-
storske načrte. Eno od teh območij se nahaja pri Žovneku, kjer 
je območje okoli dvorca določeno za turistične namene. Nahaja 
se znotraj območja varstva kulturne dediščine ter delno znotraj 
območja varstva narave. Dvorec Žovnek s parkom je zaščiten 
kot profana stavbna dediščina, katerega stavba je bila zgrajena 
po letu 1816, zasnova parka pa izhaja iz 2. polovice 19. stoletja, 
znotraj katerega se nahajajo drevored, eksotična drevesa ter 
vodnjak s pripadajočim vedutnim prostorom. Hkrati je drevored 
ob graščini Žovnek zavarovan kot dendrološki spomenik in 
spomenik oblikovane narave.

Zaradi naštetega je Občina Braslovče v skladu z Za-
konom o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, 
št. 33/07) pričela s postopkom izdelave občinskega podrobne-
ga prostorskega načrta, in sicer za območje stavbnih zemljišč 
za potrebe turizma.

2. Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet izdelave OPPN je revitalizacija dvorca Žovnek s 

parkovnim nasadom. Sanacija obstoječega stanja, ki v naravi 
trenutno predstavlja tako arhitekturni kot funkcionalni nered. 
Znotraj območja se nahajajo tako razna skladišča, zbiralnica 
kosovnih odpadkov ter proizvodnja, ki v ta kompleks niti po 
osnovni namenski rabi niti po kvaliteti širšega okolja in poten-
cialu, ki ga predstavlja, vanj ne sodijo. Hkrati je širše območje 
Žovneka dolgoročno namenjeno za potrebe turizma, v nepo-
sredni bližini pa se predvideva tudi revitalizacija jezera z izgra-
dnjo čolnarne in spremljevalne dejavnosti ter v nadaljevanju 
oblikovanje golf igrišča. V tem kontekstu je potrebno zasnovati 
tudi predmetni OPPN. Hkrati pa je tem dejavnostim potrebno 
prilagoditi tako prometno kot komunalno infrastrukturo.

3. Območje OPPN
Območje OPPN se nahaja na območju graščine Žovnek 

v Občini Braslovče in je na severu in delno zahodu omejeno z 
gozdom, drugod pa s kmetijskimi površinami. Iz vzhodne smeri 
vodi do kompleksa ohranjen drevored. Okvirno območje OPPN 
zajema zemljišča s parc. št. 1/1, 1/2, 1/3, *1/2, *1/3, *1/5, *1/6, 
*1/7, *1/8, *1/9, *1/10, *1/11, *1/12, *1/13, 3/4, 3/6, 3/7, 3/8, del 
4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 
4/14, 4/15, 4/16, 4/17, 4/18, 4/19, del 12/1, 12/3, 12/4, 13/1,del 
13/2, 13/3, 13/4, del 15/2, 15/5, 15/10, 15/11, 15/12, 15/13, 
15/14, *226, *242, 914/35, 914/36, 914/37, 914/38, 1440/2 
1450/5, 1450/3 vse k.o. Podvrh. Okvirno območje OPPN je 
veliko cca 8 ha in se lahko po potrebi tudi spremeni.

Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi par-
celami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje 
nosilcev urejanja prostora, vendar le, če bistveno ne spreminja 
vsebine tega sklepa. V nasprotnem primeru je potrebno ta 
sklep dopolniti.

4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve za izdelavo OPPN 

pridobi in financira Občina Braslovče.
Strokovno rešitev izdela izbrani prostorski načrtovalec, na 

podlagi prikaza stanja prostora. Izdelana mora biti v skladu z 
določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinske-
ga podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
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Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti 
celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni 
osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim 
osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.

5. Roki za pripravo OPPN
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so 

naslednji:
1. faza: priprava osnutka OPPN / 90 dni
2. faza: pridobitev smernic in sklepa MOP o potrebnosti 

izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje – v nadalje-
vanju: CPVO / 45 dni

3. faza: dopolnitev osnutka OPPN / 60 dni
4. faza: javna razgrnitev in javna obravnava / 45 dni
5. faza: priprava predloga OPPN / 30 dni po potrditvi 

stališč do pripomb in predlogov
6. faza: pridobitev mnenj / 45 dni
7. faza: potrditev predloga OPPN / 45 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev 

in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec 
akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugo-
tovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od 
3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.

6. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice in 

mnenja, so:
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 

Direktorat za kulturno dediščino, Ljubljana
– Zavod za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, 

3000 Celje
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električ-

ne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje.
– Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade 

Cilenšek 5, 3310 Žalec
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za oko-

lje, območna pisarna Celje, Lava 11, Celje
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-

vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Zavod za gozdove, OE Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, sode-

luje v postopku kot organ, ki skladno z zakonodajo odloča, ali je za 
prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vklju-
čiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem 
odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v postopku.

Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripra-
vljavca v 30 dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice 
za pripravo OPPN. V primeru molka nosilca urejanja prostora, 
se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. Mi-
nistrstvo za kmetijstvo in okolje v skladu z 58. členom ZPNačrt 
sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO. Na predlog 
OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu 
vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, 
da je mnenje dano.

7. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo 

geodetskega načrta, izdelava geološko-geomehanskega poro-
čila, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo 
potrebna, ter hidrološko hidravlično študijo, kolikor bo potrebna, 
zagotovi občina v proračunu.

8. Določitev objave
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi 
na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si).

Braslovče, dne 29. maja 2012

Župan
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.

DOBREPOLJE

1890. Odlok o porabi koncesijske dajatve 
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 
v Občini Dobrepolje

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 odl. US 76/08, 79/09 in 51/10), 
šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni 
list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) ter 14. člena Sta-
tuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski 
svet Občine Dobrepolje na 11. redni seji dne 29. 5. 2012 sprejel

O D L O K 
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 

gospodarjenje z divjadjo v Občini Dobrepolje

I. SPLOPŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih občina 

prejme kot del koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje 
z divjadjo na podlagi predpisov, ki urejajo področje divjadi in 
lovstva.

II. NAMENSKA PORABA SREDSTEV

2. člen
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov 

varstva in vlaganj v naravne vire v Občini Dobrepolje.
Ti ukrepi so:
1. Biomeliorativni ukrepi:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,
– izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluž, mlak, 

mokrišč, vodnih virov ipd.),
– vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz,
– nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču primer-

nih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
– krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih 

njiv.
2. Biotehnični ukrepi:
– izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, 

umetnih dupel in prež.

3. člen
Sredstva za izvedbo ukrepov iz prejšnjega člena, se zago-

tovijo v proračunu Občine Dobrepolje kot namenska sredstva.
Namenska sredstva iz tega odloka se porabijo v skladu z 

vsakoletnim sprejetim proračunom. Sredstva se upravičencem 
razdelijo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo ali na podlagi postopka 
javnega naročanja v skladu z Zakonom o javnem naročanju za 
posamezno leto.

Pri izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, se kriterije in merila za 
dodelitev namenskih sredstev podrobneje določi v razpisu. 
Javni razpis se objavi v občinskem časopisu Naš kraj in na 
spletni strani Občine Dobrepolje.

V primeru, da sredstva v poslovnem letu ne bodo po-
rabljena v celoti, se le-ta prenesejo kot namenski prihodek v 
proračun naslednjega leta.

4. člen
Upravičenci do sredstev za izvajanje ukrepov varstva in 

vlaganj v naravne vire, navedenih v 2. členu tega odloka so 
lovske družine – koncesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko 
pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki 
Sloveniji za lovišča, ki ležijo na območju Občine Dobrepolje.
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5. člen
Merila ter pogoji za dodelitev namenskih sredstev, ozi-

roma izbiro najugodnejšega ponudnika, se določijo v javnem 
razpisu, oziroma v povabilu k oddaji ponudb.

III. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV

6. člen
Namensko porabo sredstev sproti spremlja in preverja ob-

činska uprava Občine Dobrepolje, lahko pa tudi druga oseba, 
ki jo pooblasti župan.

V. KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 0007-0001/2012
Videm, dne 30. maja 2012

Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

1891. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega 
obratovalnega časa gostinskih obratov 
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska 
dejavnost na območju Občine Dobrepolje

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, 
št. 29/95, 40/99, 36/00, 101/05, 4/06 – UPB1, 60/07, 93/07 – 
UPB2), določil Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega 
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja go-
stinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 
93/07) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, 
št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 11. redni seji 
dne 29. 5. 2012 sprejel

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

o merilih za določitev podaljšanega 
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, 

na katerih se opravlja gostinska dejavnost  
na območju Občine Dobrepolje

1. člen
V Pravilniku o merilih za določitev podaljšanega obrato-

valna časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja 
gostinska dejavnost na območju Občine Dobrepolje (Uradni list 
RS, št. 76/10 in 8/11) – v nadaljevanju: pravilnik, se v drugem 
odstavku 5. člena, doda nova, tretja alineja, ki se glasi:

»– gostinskim obratom v poletnem času, ki traja med 
1. 5. in 31. 10., od ponedeljka do četrtka, najdlje do 23.00 ure. «

2. člen 

V 8. členu člena Pravilnika, se doda nov odstavek, ki se 
glasi:

»Občinska uprava lahko začasno takoj prekliče dovoljenje 
za podaljšani obratovalni čas na pisni predlog policije, pristoj-
nega sodišča, tržnega inšpektorja ali pisne pritožbe najmanj 
treh sosedov in hkratnega predloga za preklic soglasja vsaj 
enega izmed prej navedenih organov. Zoper odločitev o za-
časnem preklicu pritožba ne zadrži izvršitve. Gostinski obrat v 

času trajanja začasnega preklica že pridobljenega dovoljenja 
na podlagi novo vložene vloge ne more pridobiti novega dovo-
ljenja za podaljšani obratovalni čas.

3. člen
V celoti se razveljavi besedilo 9. člena Pravilnika in se ga 

nadomesti z novim, ki se glasi:
»Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem 

času v skladu s tem pravilnikom se gostinskemu obratu lahko 
odvzame oziroma skrajša na redni obratovalni čas v naslednjih 
primerih:

– da je policija ali tržna inšpekcija v obdobju veljavnosti 
podaljšanega obratovalnega časa zoper nosilca gostinske de-
javnosti več kot trikrat uvedla postopek zaradi kršitve javnega 
reda in miru ali kršitev zakona o gostinstvu,

– da je bilo gostinskemu obratu v obdobju veljavnosti 
podaljšanega obratovalnega časa več kot trikrat začasno pre-
klicano dovoljenje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem 
času gostinskega obrata.«

4. člen
V 10. členu, se črta besedna zveza »določil 8. in 9. člena« 

in se nadomesti z besedno zvezo »določil 9. člena«.

5. člen
V prvem odstavku 11. člena pravilnika se spremeni bese-

dna zveza »izda odločbo za enodnevno izjemno podaljšanje 
obratovalnega časa gostinskega lokala, in sicer:«, tako da se 
glasi: »izda odločbo za izjemno podaljšanje obratovalnega 
časa gostinskega lokala, za največ en dan, in sicer:«.

6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0007-0002/2012
Videm, dne 30. maja 2012

Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

GRAD

1892. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o stimulaciji študentov Občine Grad

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 
16. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 
24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 17. redni seji, 
ki je bila dne 16. marca 2012, sprejel

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

o stimulaciji študentov Občine Grad

1. člen
V Pravilniku o stimulaciji študentov Občine Grad (Uradni 

list RS, št. 39/06) se črtata 6. in 7. člen.

2. člen
Črta se besedilo 8. člena pravilnika in se nadomesti z 

novim besedilom, ki se glasi:
»Stimulacija ob zaključku študija na sedanji 1. bolonjski 

stopnji je 210,00 EUR, stimulacija ob zaključku študija na 2. bo-
lonjski stopnji pa tudi 210,00 EUR.
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Za študente, ki končujejo študij po dosedanjih (starih) štu-
dijskih programih, je stimulacija ob zaključku na univerzitetnem 
študijskem programu 420,00 EUR, na visokošolskem študiju 
315,00 EUR in na višješolskem študiju 170,00 EUR.

Stimulacija ob magisteriju znanosti (raven 8/1) znaša 
672,00 EUR, stimulacija ob doktoratu (raven 8/2, 3. bolonjska 
stopnja) pa znaša 1008,00 EUR.

Študentu, ki v diplomski, magistrski ali doktorski nalogi 
obravnava tematiko, vezano na območje Občine Grad, se 
stimulacija poveča za 50 % stimulacije ob diplomi, magisteriju 
ali doktoratu.«

3. člen
Črta se besedilo 14. člena Pravilnika o stimulaciji študen-

tov Občine Grad (Uradni list RS, št. 39/06) in besedilo 1. člena 
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stimulaciji 
študentov Občine Grad (Uradni list RS, št. 25/07) in se nado-
mesti z novim besedilom, ki se glasi:

»Višina stimulacije študentom za vpis v višji letnik znaša:
– za višješolski program 53,00 EUR
– za visokošolski program 1. bolonjske stopnje 63,00 EUR
– za visokošolski strokovni in univerzitetni program 2. bo-

lonjske stopnje 72,00 EUR
– za univerzitetni študij po starem programu 84,00 EUR.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-187/12-OS
Grad, dne 16. marca 2012

Župan
Občine Grad

Daniel Kalamar l.r.

KAMNIK

1893. Sklep o začetku priprave OPPN za območje 
K-3 Graben – del

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, 
Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, ter 32. člena Sta-
tuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10, 34/12) 
je župan Občine Kamnik dne 8. 6. 2012 sprejel

S K L E P
o začetku priprave OPPN za območje  

K-3 Graben – del

Uvodne določbe

S tem sklepom se prične postopek priprave OPPN za del 
območja z oznako K-3 Graben.

Ocena stanja in razlogi za pripravo

Na območju enote urejanja prostora z oznako K-3 Gra-
ben prostorske rešitve po veljavnih prostorskih sestavinah dol-
goročnega in srednjeročnega plana Občine Kamnik določajo 
Prostorski ureditveni pogoji Občine Kamnik. V večjem delu 
območja K-3 Graben gre za zgoščeno obstoječo historično 
pozidavo ob Medvedovi ulici – ožje območje starega mestnega 
jedra, kjer je za vse posege potrebno upoštevati spomeniško 
varstvene usmeritve.

Znotraj širšega območja enote urejanja prostora K-3 Gra-
ben pa je tudi nekaj večjih praznih površin oziroma površin, 

ki so skozi zgodovino izgubile funkcijo in pomen. Danes ta 
območja prestavljajo prostorske vrzeli – degradirana območja 
z neustrezno infrastrukturno opremljenostjo, ki se na eni strani 
prostorsko navezujejo na območje neposredno ob Kamniški Bi-
strici, hkrati pa je potrebno zagotoviti kontinuirano navezavo na 
območje zgoščene historične pozidave ob Medvedovi, celovito 
prostorsko načrtovanje pa se predvidi z izdelavo podrobnejše-
ga prostorskega akta.

Predvidena je rušitev obstoječega industrijskega kom-
pleksa, kjer se na mestu porušenih objektov predvideva sta-
novanjska gradnja z omejenim številom stanovanj glede na 
precej zgoščeno pozidavo v neposredni okolici in neustrezno 
infrastrukturo, zlasti pomanjkanjem parkirnih površin. Glede na 
neposredno navezavo na staro mestno jedro je potrebno nove 
objekte ustrezno oblikovati, višinsko pa novi objekti ne smejo 
presegati objektov v neposredni okolici.

Severno od industrijskega kompleksa se predvidi na pra-
znih zemljiščih le redkejša eno ali največ dvostanovanjska 
gradnja, ki mora oblikovno ravno tako slediti historičnemu me-
stnemu jedru, ravno tako se upošteva značilna pozidava tudi 
pri orientiranosti objektov – slemen.

Prostor ob reki (zelene – parkovne in rekreacijske površi-
ne), ki se naveže na bližnjo stanovanjsko pozidavo, je potrebno 
ustrezno hortikulturno urediti; znotraj parkovnih ureditev se 
predvidi tudi otroško igrišče, sprehajalne poti in dostop do vode.

Pravna podlaga za pripravo

Pravno podlago za izdelavo prostorskega akta predstavlja 
Zakon o prostorskem načrtovanju, Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 
43/11 – ZKZ-C (v nadaljevanju besedila: ZPNačrt) ter prostor-
ske sestavine dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 
1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ka-
mnik za obdobje 1986–1990 – dopolnitev 2002 (Uradni list RS, 
št. 90/02).

Območje obravnave OPPN K-3 Graben – del

Obravnavano območje se nahaja v JV delu enote ureja-
nja prostora K-3 Graben in predstavlja redkejšo stanovanjsko 
pozidavo med pozidavo ob Medvedovi ulici in reko Kamniško 
Bistrico. Območje se proti rečni strugi izteka v obvodni prostor, 
del sega tudi v območje EUP M12 Kršmančev park (zelene 
površine ob vodi), na jugu pa se nahaja degradiran industrijski 
objekt oziroma kompleks. Obravnavano območje obsega ze-
mljišča s parc. št.: 451/7, 451/6, 451/11, 451/1, 451/2, 443/3, 
445/4, 441 – del, 438/1, 438/2, 412, 446, 419, 1412, 422/8, 
422/13, 421/1, 422/3, 422/9, 422/6, 422/7, 418/1, 418/5, 22/3, 
22/7, 1413/2, vse k. o. Kamnik, ki predstavljajo površine – na-
menjene za stanovanjsko gradnjo in zemljišča s parc. št. 460/3, 
450/2, 449/1, 448/5, 448/4, 448/3 in 420/1 in 1496/1 – del, vse 
k. o. Kamnik, ki predstavljajo zelene površine – obvodni prostor 
reke Kamniške Bistrice.

Okvirna površina obravnavanega območja je: 
13.500,00 m2 površin za stanovanjsko gradnjo in 5.000,00 m2 
zelenih površin ob vodi, skupaj 18.500,00 m2.

Območje urejanja je določeno okvirno in se lahko na pod-
lagi rešitev in ugotovitev iz strokovnih podlag ali na podlagi zah-
tev nosilcev urejanja prostora v postopku priprave OPPN tudi 
spremeni oziroma razširi na sosednje enote urejanja prostora 
z namenom zagotovitve celovitih urbanističnih, funkcionalnih in 
prometnih ureditev obravnavanega območja.

Način pridobitve strokovnih rešitev

Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNa-
črt in spremljajočimi predpisi. Podlaga za izdelavo strokovnih 
rešitev so naslednji dokumenti in strokovne podlage:

– usmeritve iz veljavnih prostorskih sestavin dolgoročne-
ga in srednjeročnega plana Občine Kamnik;

– geodetski načrt obravnavanega območja;
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– za območje OPPN izdelovalec izdela tri variantne reši-
tve in jih ovrednoti v skladu s predpisi. Kolikor se v postopku 
izdelave OPPN izkaže, da variantne rešitve v fazi izdelave 
OPPN niso smotrne, se lahko variantne rešitve predvidijo s 
samim OPPN v skladu s predpisi;

– idejna rešitev prometne ureditve obravnavanega obmo-
čja (skupaj z mirujočim prometom);

– v primeru podkletitve objektov je potrebno predhodno 
izvesti geomehanske raziskave (določitev višine podtalnice).

Kolikor se bo v postopku priprave izkazala potreba po 
izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile na-
knadno. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih pred-
pisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje 
svoje pristojnosti.

Roki za pripravo

Izdelava OPPN K-3 Graben – del se pripravlja po postop-
ku ter ob upoštevanju rokov, predpisanih z ZPNačrt ter kolikor 
bo potrebno izvesti postopek CPVO, tudi ob upoštevanju rokov, 
določenih z Zakonom o varstvu okolja. Predvideni rok za pri-
dobitev smernic, trajanje javne razgrnitve in rok za pridobitev 
mnenj je 30 dni.

Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci,  
ki sodelujejo pri pripravi OPPN

Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OPPN, 
so:

– Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Planina 3, 4000 
Kranj,

– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 
Direktorat RS za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Lju-
bljana,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, 
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, 
Vojkova 59, Ljubljana

– Ministrstvo za kmetijstvo, ARSO, Urad za upravljanje 
z vodami, Oddelek območja srednje Save, Einspillerjeva 6, 
1000, Ljubljana,

– Komunalno podjetje Kamnik d.d., Cankarjeva 11, 1240 
Kamnik,

– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 
1516 Ljubljana,

– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi 

organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave spre-
memb in dopolnitev ureditvenega načrta izkazalo, da so njihove 
smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v 
njihovo delovno področje.

V postopku se o pričetku priprave obvesti tudi pristojno 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za okolje, 
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 
1000 Ljubljana, ki sporoči pripravljavcu, ali je potrebno izve-
sti postopek celovite presoje vplivov na okolje. V primeru, 
da je izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje 
potrebna, pripravljavec zagotovi tudi izdelavo okoljskega 
poročila.

Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 
30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, 
pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za 
načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni 
predpisi in drugi pravni akti.

Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave

Prostorski akt financirajo zainteresirani lastniki zemljišč 
oziroma drugi investitorji, ko se izkaže investicijski interes.

Veljavnost sklepa o pričetku

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni strani Občine 
Kamnik.

Št. 3505-0002/2012
Kamnik, dne 8. junija 2012

Župan
Občine Kamnik

Marjan Šarec l.r.

KRŠKO

1894. Odlok o javnem redu in miru v občini Krško

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 
79/09 in 51/10), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list 
RS, št. 29/11 – ZP-1-UPB8), 3. člena Zakona o varstvu javne-
ga reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06) ter 16. in 79. člena 
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno 
besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine 
Krško, na svoji 16. seji, dne 28. 5. 2012, sprejel

O D L O K
o javnem redu in miru v občini Krško

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) Ta odlok ureja varovanje javnega reda in miru, varstvo 

ljudi in premoženja, varstvo zdravja, čistoče in varovanje okolja 
ter obveznosti skrbnikov in lastnikov živali v občini Krško, v 
kolikor ta področja niso urejena v drugih odlokih Občine Krško.

(2) Odlok določa tudi prekrške in globe.

2. člen
Vsakdo, ki prebiva ali se začasno nahaja na območju 

občine Krško, je dolžan ravnati tako, da ne moti, vznemirja ali 
ovira drugih oseb pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogroža 
njihovega zdravja ali premoženja, da spoštuje javni red, da skr-
bi za urejenost svojega kraja ali naselja, da ne opušča dejanj, 
ki so po tem odloku obvezna oziroma ne opravlja dejanj, ki so 
po tem odloku prepovedana.

3. člen
Za prekrške, storjene po tem odloku, so odgovorni storilci 

prekrškov, za prekrške, ki jih storijo otroci ali mladoletne ose-
be, pa starši, posvojitelji, skrbniki ali rejniki, ki jim je zaupano 
varstvo, vzgoja in oskrba mladoletnika, če je storjeni prekršek 
posledica njihove opuščene dolžne skrbi za mladoletnike.

4. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo nasle-

dnji pomen:
1. javni kraj je vsak prostor, ki je brezpogojno ali pod do-

ločenimi pogoji dostopen vsakomur;
2. javne prometne površine so: ceste, parkirišča, kolesar-

ske steze, avtobusna postajališča, ulice, pločniki in trgi;
3. javne zelene površine so: parki, drevoredi, cvetlični 

nasadi, pokopališča, otroška in športna igrišča, okolica vrtcev 
in šol, ki so javno dobro ali v lasti občine ali v lasti krajevnih 
skupnosti in jih lahko vsakdo uporablja na način, določen s 
predpisi, oziroma je njihova uporaba omejena izključno iz ra-
zloga varovanja javnega dobra;
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4. zasebni prostor je prostor, ki je v zasebni lasti ali pose-
sti in je dostop vanj dovoljen le s soglasjem lastnika, posestnika 
ali druge upravičene osebe;

5. naselje je območje, ki obsega zemljišča pozidana s 
stanovanjskimi in drugimi stavbami ter gradbeno inženirskimi 
objekti in javne površine;

6. otrok je oseba, mlajša od 14 let;
7. mlajši mladoletnik je oseba, stara od 14 do 16 let;
8. starejši mladoletnik je oseba, stara od 16 do 18 let;
9. nujna vzdrževalna dela so dela, ki jih je nujno izvesti 

takoj zaradi preprečitve škode, ogrožanja zdravja ali življenja 
ljudi (na primer sanacije okvar na plinskih, vodovodnih, elek-
tričnih ali drugih omrežjih in napeljavah ipd.);

10. kmetijska sezonska opravila so opravila kot na primer 
priprava krme za domače živali, obdelava kmetijskih površin ipd..

II. VAROVANJE JAVNEGA REDA IN MIRU

5. člen
Prepovedana so vsa ravnanja, s katerimi se na nedovo-

ljen način moti javni red in mir ter vznemirja občane in druge 
prebivalce pri delu, počitku in razvedrilu.

6. člen
Zaradi varovanja javnega reda in miru je prepovedano:
1. dovoliti otroku igro na cesti, pločniku, parkirišču ali 

drugem prostoru, kjer je ogrožena njegova varnost,
2. od ponedeljka do sobote v naseljih v času od 22. do 

6. ure, ob nedeljah in praznikih pa ves dan, uporabljati motorne 
kosilnice, motorne škropilnice, motorne žage in druge delovne 
naprave z motorji na notranje izgorevanje; prepoved ne velja za 
nujna vzdrževalna dela in kmetijska sezonska opravila,

3. vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem 
podatkov proti njihovi volji, proti njihovi volji izvajati propagan-
dno dejavnost ter jih proti njihovi volji nadlegovati s prodajo 
predmetov ali storitev,

4. popivati pred prodajalnami ali na javnih površinah, ki 
niso določeni za točenje alkoholnih pijač; prepoved ne velja za 
organizirane prireditve na javnih površinah.

III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA

7. člen
Zaradi ogrožanja varnosti ljudi in premoženja je prepo-

vedano:
1. v naseljih sežigati travo, listje in druge odpadke na 

krajih, kjer obstaja možnost, da se zaneti požar, ter sežigati ma-
teriale, ki povzročajo motenje okolice in obremenjevanje okolja,

2. odstraniti ali poškodovati stvari, objekte in površine, ki 
so javnega pomena,

3. saditi ali gojiti rastline oziroma postavljati predmete 
in material na način, da povzročajo škodo na javni komunalni 
infrastrukturi, javni površini ali javni zgradbi ali tako da motijo 
njihovo uporabo,

4. imeti nepokrite oziroma nezavarovane vodnjake, jame, 
jaške, vhode v kleti, jarke ali druge odprtine, izkope ali prekope, 
ter poškodovati ali odstraniti ograje in naprave, postavljene za 
preprečevanje nesreč tako, da ogroža varnost ljudi,

5. puščati pse in večje domače živali na javnih površinah 
brez povodca oziroma nadzorstva.

IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE  
TER VAROVANJE OKOLJA

8. člen
Zaradi varovanja zdravja in čistoče je prepovedano:
1. metati, puščati ali odlagati cigaretne ogorke, žvečilne 

gumije, izpljunke in injekcijske igle ter brizgalke na pločnike, 
ceste in druge javne površine,

2. iztepati, izlivati ali metati z večstanovanjskih objektov 
in objektov, ki mejijo na javno površino karkoli, kar povzroča 
nesnago ali ogroža zdravje ljudi,

3. v naseljih nameščati razne piskače in druge naprave, 
ki povzročajo hrup z namenom odganjanja živali; omejitev ne 
velja za nameščanje in uporabo klopotcev v času dozorevanja 
grozdja,

4. v naseljih škropljenje rastlin z motornimi škropilnicami 
ali ročnimi škropilnicami tako, da škropivo odnaša na sosedovo 
zemljišče.

V. OBVEZNOSTI SKRBNIKOV IN LASTNIKOV ŽIVALI

9. člen
(1) Živali ni dovoljeno voditi na otroška in športna igrišča, 

zelenice v neposredni bližini vzgojno-izobraževalnih ustanov, 
javna kopališča in v javne prostore, ki jim niso namenjeni.

(2) Prepoved ne velja za živali, ki jih pri svojem delu 
uporabljajo pooblaščene osebe ali živali, ki se uporabljajo kot 
vodiči ali pomočniki (na primer psi-vodiči slepim in psi-pomoč-
niki invalidom).

10. člen
(1) Skrbniki in lastniki živali so dolžni na javnih površinah 

in na površinah okoli oziroma med večstanovanjskimi objekti 
za njimi počistiti živalske iztrebke. V ta namen so dolžni imeti 
s seboj ustrezen čistilni pribor za pobiranje iztrebkov in ga ob 
pozivu pokazati pristojnemu organu.

(2) Vsak skrbnik in lastnik živali je v naselju dolžan upo-
rabljati in upoštevati smetnjake, ki so namenjeni za živalske 
iztrebke, in prostore, ki so temu namenjeni.

(3) V primeru, da na določenem območju ni smetnjakov 
za živalske iztrebke, mora skrbnik ali lastnik živali iztrebke po-
čistiti tako, da jih zavije v ustrezno vrečko in odloži v smetnjak 
za komunalne odpadke.

VI. NADZOR

11. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka izvaja Medobčinski inšpek-

torat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica 
ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

12. člen
(1) Z globo 200 EUR se kaznuje oseba – posameznik, 

ki ravna v nasprotju s 6. členom, 7. členom, 2., 3. in 4. točko 
prvega odstavka 8. člena, 9. členom in 10. členom tega odloka.

(2) Z globo 100 EUR se kaznuje oseba – posameznik, 
ki ravna v nasprotju s 1. točko prvega odstavka 8. člena tega 
odloka.

(3) Z globo 600 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostoj-
ni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, ki ravna v nasprotju s 6. in 7. členom, 2., 3. in 4. točko 
prvega odstavka 8. člena ter 9. in 10. členom tega odloka, odgo-
vorna oseba pa se kaznuje z globo v višini 200 EUR.

VIII. KONČNA DOLOČBA

13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-6/2012-O301
Krško, dne 28. maja 2012

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.
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LAŠKO

1895. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi 
in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka 
o spremembah in dopolnitvah ZN območja 
Laško desni breg z oznako KC1a

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb 50. čle-
na Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08, 108/09, 80/10), Zakona o lokalni samoupravi – prečišče-
no besedilo (Uradni list RS, št. 23/07) in 13., 37. člena Statuta 
Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) je župan 
Občine Laško sprejel

S K L E P
z javnim naznanilom o javni razgrnitvi  

in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka  
o spremembah in dopolnitvah ZN območja 

Laško desni breg z oznako KC1a

I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Odloka o spremem-

bah in dopolnitvah zazidalnega načrta območja Laško desni 
breg z oznako KC1a, katerega je izdelal Erigo d.o.o. Župan-
čičeva ulica 19, iz Slovenske Bistrice, pod št. projekta 9/11 
april 2012. Postopek spremembe prostorskega dokumenta je 
bil uveden s sklepom župana objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 41/11. Osnovni in spremenjen prostorski dokument je bil 
objavljena v Uradnem listu SRS, št. 2/81 in Uradnem listu RS, 
št. 25/00.

Kompleks sprememb obsega sledeča zemljišča:
(1) Parcelne številke k.o. Laško
243/2 – del, 243/6 – del, 243/5, 243/3, 566/2, 566/1, 565, 

549/15, 170/1, 170/4, 170/3, 549/14, 549/8 – del, 148/9 – del, 
148/1 – del, 148/5 – del, 148/3, 171 – del, 148/10 – del, 148/7, 
148/5, 549/16, 148/7, 549/7, 148/2, 148/6 – del, 552/1 – del, 
552/5, 552/15, 552/11, 552/14, 552/29, 552/28, 559, 552/27, 
552/12, 558/2, 552/13, 552/24, 549/1.

II.
Dopolnjen osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah 

zazidalnega načrta območja Laško desni breg z oznako KC1a 
se bo razgrnil v prostorih Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 
Laško v predverju Urada Župana. Javna razgrnitev bo trajala 
30 dni, in sicer od 20. junija 2012 do 20. julija 2012. Ogled raz-
grnjenega dopolnjenega osnutka odloka bo možen v delovnem 
času občinske uprave. Osnutek bo razgrnjen tudi v prostorih 
Krajevne skupnosti Laško, Trubarjeva ulica 3, Laško ob pone-
deljkih in četrtkih med 9. in 13. uro. V času javne razgrnitve, 
bo organizirana javna obravnava v prostorih ŠMOCLA Laško, 
Mestna ulica 2, Laško in to v sredo 18. 7. 2012 ob 18. uri, kjer 
se bodo lahko podale pripombe. Osnutek odloka bo prikazan 
tudi na spletni strani občine: www.lasko.si.

III.
V času javne razgrnitve lahko k dopolnjenem osnutku 

dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe, oziroma vsi 
zainteresirani ali prizadeti najkasneje do vključno 20. 7. 2012. 
Pripombe in pobude se lahko vpišejo v knjigo pripomb na 
razgrnitvenih mestih (Tajništvo urada župana, sedež KS Laško 
Trubarjeva ulica 3, Laško) v času uradnih ur, oziroma naslovijo 
na Urad za gospodarske javne službe okolje in prostor Občine 
Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.

Št. 3505-01/2010
Laško, dne 12. junija 2012

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek l.r.

MIRNA

1896. Odlok o programu opremljanja in merilih 
za odmero komunalnega prispevka za 
območje Občine Mirna

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 17. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 21/2011) je Občinski svet Občine Mirna na 13. redni 
seji dne 5. 6. 2012 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja in merilih za odmero 

komunalnega prispevka za območje  
Občine Mirna

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 
Mirna (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 opreme,
– 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 prispevka, 
ki so razmerje med merilom parcele in merilom neto 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 predvi-
deni in obstoječi objekti na območju Občine Mirna, ki bodo 
povečevali neto tlorisno površino ali spreminjali namembnost 
oziroma se bodo prvič opremljali s fekalnim kanalizacijskim 
omrežjem, omrežjem cest oziroma se bo zanje izvajala obve-
zna gospodarska javna služba zbiranja, odvoza in deponiranja 
komunalnih odpadkov.

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.
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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 sku-
pnih 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 tlorisnih 
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 dopustne neto 
tlorisne površine na še nezazidanih parcelah. Te se za predvi-
dene 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 pomen:
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.

– Obračunsko območje za kanalizacijsko omrežje je prikaza-
no na karti 1: Kanalizacija – pregledna karta obračunskih območij;

– Obračunsko območje za cestno omrežje je prikazano na 
karti 2: Ceste – pregledna karta obračunskih območij.

– Obračunsko območje za službo ravnanja z odpadki je 
prikazano na karti 3: Ravnanje z odpadki – pregledna karta 
obračunskega območja.

(2) Obračunska območja posamezne komunalne opreme, 
navedena v alinejah od 1 do 3, so podrobneje prikazana na kar-
tah, 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. Izjema so primeri, ko mora investitor za pridobitev 
gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega cestne-
ga omrežja, kar se šteje, kot da objekt ni opremljen s cestnim 
omrežjem.

(2) Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen s 
kanalizacijskim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za prido-
bitev gradbenega dovoljenja to nedvoumno razvidno oziroma 
če upravljavec posameznega voda izda soglasje za priklop na 
omrežje. Če mora zavezanec za priklop svojega objekta zgra-
diti ali izboljšati del javnega kanalizacijskega omrežja, objekt ni 
opremljen s kanalizacijskim omrežjem.

(3) Za izboljšanje javnega omrežja se štejejo vsa dela, 
ki jih je treba izvesti na javnem kanalizacijskem ali cestnem 
omrežju na zahtevo upravljalca z namenom omogočitve priklju-
čitve objekta na obstoječe omrežje. Za izboljšanje se ne štejejo 
dela na individualnem priključku objekta.

(4) S službo zbiranja, odvoza in deponiranja komunalnih 
odpadkov so opremljeni vsi objekti na območju občine.

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:

Preglednica 1: Določitev faktorjev dejavnosti glede na vrsto objekta

Vrsta objekta Kdejavnosti

Oznaka  
v klasifikaciji objektov  

CC-SI
Enostanovanjske stavbe
– enostanovanjske stavbe 1,00

111
11100

Večstanovanjske stavbe
– dvostanovanjske stavbe
– tri- in večstanovanjske stavbe
– stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji

1,00
1,00
0,70

112
11210
11221
11222
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Vrsta objekta Kdejavnosti

Oznaka  
v klasifikaciji objektov  

CC-SI
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

1,30
1,30
1,30

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

1,00

0,70

124
12410

12420
Industrijske stavbe in skladišča
– industrijske stavbe
– rezervoarji, silosi in skladišča

1,00
1,00

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 
opreme.

Preglednica 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov

Komunalna oprema Obračunsko območje Skupni stroški
v EUR

Obračunski stroški  
v EUR

1. Kanalizacijsko omrežje KAN 8.822.600 2.244.830
2. Cestno omrežje CES 14.728.091 4.962.720
3. Ravnanje z odpadki ODP 472.922 143.443

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. Kanalizacijsko omrežje KAN 2,353 10,790
2. Cestno omrežje CES 2,464 14,036
3. Ravnanje z odpadki ODP 0,071 0,406
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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 Mirna. 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 objektov 
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 obmo-
čjih, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi akti (zazidalnim 
načrtom, lokacijskim načrtom ali občinskim podrobnim prostor-
skim načrtom) se parcela za odmero komunalnega prispevka 
določi skladno z grafičnim delom prostorskega 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 tlorisna površina objekta, 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.

(3) Komunalni prispevek za novozgrajeno komunalno 
opremo se lahko na območju, kjer je bila taka investicija iz-
vedena oziroma se izvaja, odmeri na podlagi posebej samo 
za to komunalno opremo, samo za to območje sprejetega po-
sebnega programa opremljanja oziroma na njem temelječega 
odloka, ki opredeljuje skupne in obračunske stroške ter ostale 
za odmero potrebne parametre.

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.

16. člen
(rok za izdajo odločbe)

(1) Rok za izdajo odločbe je 15 dni po prejemu popolne 
vloge, razen v primerih, o katerih na podlagi 3. točke 20. člena 
tega odloka odloča občinski svet. V tem primeru je rok za iz-
dajo 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 do-
voljenja. 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 medsebojnih 
obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno 
opremo. S pogodbo se določi tudi rok za priključitev objekta na 
komunalno opremo.

(2) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor 
sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno 
opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, 
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 od-
merjen zaradi objekta, ki se na novo priključuje na komunal-
no 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.
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(2) Zavezanec, kateremu je bil komunalni prispevek od-
merjen zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s 
komunalno opremo, plača komunalni prispevek v enkratnem 
znesku ali v največ šestih obrokih. Število obrokov 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 pri-
stojnem 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 komunal-
nega prispevka. Vračilo plačanega komunalnega prispevka se 
na vlogo zavezanca opravi v roku 30 dni po prejemu obvestila 
o neizdanem gradbenem dovoljenju.

19. člen
(stroški priključevanja)

Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka porav-
nani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, 
razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni 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 izobraževanje 
(oznaka 12630 v CC-SI), znanstveno-raziskovalno delo (ozna-
ka 12630 v CC-SI) in zdravstvo (oznaka 12640 v CC-SI) po 
predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.

(3) 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.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. 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.

22. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju Ob-
čine Mirna veljati Odlok o programu opremljanja in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za območje Občine Trebnje 
(Uradni list RS, št. 11/11).

23. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 354-0012/2012
Mirna, dne 5. junija 2012 

Župan
Občine Mirna

Dušan Skerbiš l.r.

MURSKA SOBOTA

1897. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb obdelave mešanih 
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov v Mestni občini Murska Sobota

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – skl. 
US, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 
57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09), v zvezi z Uredbo o odla-
ganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/11), 
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), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni 
list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo), 3. in 4. čle-
na Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini 
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 72/95, 85/99 in 93/07) ter 
17. in 90. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Ura-
dni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in 49/10) 
je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 12. seji dne 
31. maja 2012 sprejel

O D L O K 
o načinu izvajanja obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb obdelave mešanih 
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov v Mestni občini Murska Sobota

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa način izvajanja obveznih občinskih go-

spodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih od-
padkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javna služba) 
na območju Mestne občine Murska Sobota.

2. člen
S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova izvajanja javnih 

služb;
2. vrste in obseg storitev javnih služb ter njihova prostor-

ska razporeditev;
3. pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javnih služb;
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javnih služb;
5. viri financiranja, oblikovanje cen in obračun storitev 

javnih služb;
6. vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvaja-

nje javnih služb;
7. nadzor nad izvajanjem javnih služb;
8. kazenske določbe;
9. prehodne ter končne določbe.

3. člen
Cilji javnih služb po tem odloku so:
1. Povzročiteljem komunalnih odpadkov zagotavljati 

(omogočati) dostop do storitev javnih služb;
2. Zasledovati doseganje ciljev operativnih programov in 

predpisov s področja varstva okolja na ravni države in občin;
3. Zagotavljati podatke, poročati in obveščati pristojne 

službe, ustanovitelje ter javnost o obdelavi mešanih komunal-
nih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjeva-
nja komunalnih odpadkov;

4. Zagotavljati načelo, da stroške obdelave mešanih ko-
munalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali od-
stranjevanja komunalnih odpadkov plača njihov povzročitelj;
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5. Zagotavljati izdelavo in sprejem letnih ter dolgoročnih 
programov ukrepov na področju obdelave mešanih komunalnih 
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov.

4. člen
Subjekti obdelave mešanih komunalnih odpadkov in 

odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov so:

1. Mestna občina Murska Sobota (v nadaljevanju: občina);
2. Izvajalec javnih služb obdelave mešanih komunalnih 

odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska So-
bota (v nadaljevanju: izvajalec);

3. Povzročitelji komunalnih odpadkov na območju občine 
(v nadaljevanju: povzročitelj);

4. Imetniki komunalnih odpadkov na območju občine.

5. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo nasle-

dnji pomen:
1. odpadek je odpadek v skladu s predpisom, ki ureja 

odpadke;
2. komunalni odpadek je komunalni odpadek v skladu z 

zakonom, ki ureja varstvo okolja;
3. obdelava odpadkov je vsak fizikalni, termični, kemični 

ali biološki postopek v okviru postopkov predelave oziroma 
odstranjevanja odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpad-
ke, vključno s sortiranjem odpadkov, s katerim se spremenijo 
lastnosti odpadkov, zato da se zmanjša njihova prostornina, ne-
varne lastnosti ali vsebnost biološko razgradljivih snovi, da se 
lažje ravna z njimi ali povečajo možnosti za njihovo predelavo;

4. obdelava mešanih komunalnih odpadkov pred odlaga-
njem na odlagališču (v nadaljnjem besedilu: obdelava mešanih 
komunalnih odpadkov) je njihova mehansko-biološka obdela-
va, s katero se zagotovi:

a)  izločanje frakcij, primernih za recikliranje, in
b) aerobno ali anaerobno obdelavo mešanih komunalnih 

odpadkov in predhodno ali naknadno izločanje gorljivih frakcij, 
primernih za energetsko predelavo.

Izločanje ločenih frakcij z ločenim zbiranjem komunalnih 
odpadkov se ne šteje za obdelavo mešanih komunalnih od-
padkov;

5. odlagališče je naprava ali več naprav za odlaganje 
odpadkov na površino tal ali pod njo.

Za odlagališče se šteje tudi:
– naprava ali del naprave, kjer povzročitelj odpadkov skla-

dišči svoje odpadke na kraju njihovega nastanka več kakor tri 
leta pred oddajo v nadaljnjo predelavo po postopkih predelave 
v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, in

– stalna naprava ali del naprave, kjer se odpadki skladi-
ščijo več kakor eno leto pred oddajo v nadaljnje ravnanje po po-
stopkih odstranjevanja v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.

Za odlagališče se ne šteje:
– naprava ali del naprave, kjer se odpadki raztovarjajo z 

namenom omogočanja njihove priprave za nadaljnji prevoz v 
predelavo ali odstranjevanje, ali

– skladišče odpadkov, kjer se odpadki skladiščijo največ 
tri leta pred oddajo v nadaljnje ravnanje po postopkih predelave 
ali največ eno leto pred oddajo v nadaljnje ravnanje po postop-
kih odstranjevanja v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;

6. upravljavec odlagališča ali podzemnega skladišča je 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je odgo-
voren za odlagališče ali podzemno skladišče in ga upravlja v 
času njegovega obratovanja, med izvedbo zapiralnih del in po 
njegovem zaprtju;

7. center za ravnanje s komunalnimi odpadki je objekt 
lokalne infrastrukture lokalnega pomena v skladu z zakonom, 
ki ureja varstvo okolja, in je urejen v skladu s Prilogo 1 Uredbe 
o odlaganju odpadkov na odlagališčih. Center za ravnanje s 
komunalnimi odpadki je kot naprava ali več povezanih naprav 

namenjen za prevzem, skladiščenje in obdelavo mešanih ko-
munalnih odpadkov ter za oddajo izločenih frakcij in ostanka 
mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi v nadaljnje ravna-
nje v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki;

8. Finančno jamstvo so sredstva, ki jih je potrebno za-
gotoviti za zaprtje odlagališča in izvajanje ukrepov po zaprtju 
odlagališča za obdobje najmanj 30 let.

Vsi ostali izrazi, uporabljeni v odloku, imajo enak pomen, 
kot ga določajo predpisi s področne zakonodaje.

6. člen
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javnih služb iz 1. člena 

tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se upora-
bljajo veljavni predpisi s področja varstva okolja.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB

7. člen
Občina odda izvajanje obvezne občinske gospodarske 

javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in od-
laganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih od-
padkov za celotno območje občine neposredno skupnemu 
Javnemu podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., 
kot to opredeljuje Uredba o odlaganju odpadkov na odlagali-
ščih (Uradni list RS, št. 61/11) in Odlok o ustanovitvi javnega 
podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (Uradni 
list RS, št. 34/08, 54/09 in 67/10).

8. člen
V skladu z določili Odloka o ustanovitvi javnega podjetja 

Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. se med izvajalcem 
in občino sklene pogodba za izvajanje javnih služb obdelave 
mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predela-
ve ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne 
občine Murska Sobota.

9. člen
Izvajalec javnih služb po tem odloku opravlja za celotno 

območje Mestne občine Murska Sobota:
– javno službo obdelave mešanih komunalnih odpadkov;
– javno službo odlaganja ostankov predelave ali odstra-

njevanja komunalnih odpadkov;
– dobavo, postavitev in vzdrževanje skupne občinske 

infrastrukture, ki služi za izvajanje teh javnih služb v okviru 
CEROP;

– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano izvaja-
nje in kvalitetno opravljanje javnih služb, v skladu s predpisi in 
v javnem interesu.

10. člen
Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci 

d.o.o., ki ima pravico opravljanja dejavnosti iz 13. člena tega 
odloka, mora dejavnost opravljati v svojem imenu in za svoj 
račun.

Javne službe se zagotavljajo za mešane komunalne od-
padke z območja občine, ki so v skladu z občinskim predpisom, 
ki ureja zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov namenjeni 
obdelavi in odlaganju ali drugi obliki odstranjevanja.

11. člen
Določene storitve javnih služb (predelava odpadkov in 

druge storitve s področja ravnanja z odpadki) lahko v imenu in 
za račun izvajalca, s soglasjem Sveta ustanoviteljic Javnega 
podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., izvaja 
podizvajalec, ki je registriran v skladu s predpisi, ki urejajo 
področje ravnanja z odpadki in izpolnjuje druge pogoje za 
izvajanje javnih služb.

Izvajalec javnih služb mora v primeru izvajanja javnih 
služb preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do občine in 



Uradni list Republike Slovenije Št. 45 / 15. 6. 2012 / Stran 4617 

uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem, nastopati v svojem 
imenu in za svoj račun.

III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNIH SLUŽB  
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV

12. člen
Javne službe po tem odloku obsegajo:
a) Storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov in 

odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov, ki zajemajo:

– Sortiranje mešanih komunalnih odpadkov,
– Obdelava komunalnih odpadkov v obliki kompostiranja 

– predvsem bioloških odpadkov,
– Mehansko biološka obdelava komunalnih odpadkov,
– Oddajanje ločenih frakcij v nadaljnjo predelavo v skladu 

s predpisi,
– Reciklažo, trženje ali ponovno uporabo (predelavo) 

ločenih frakcij,
– Pripravo komunalnih odpadkov za termično obdelavo,
– Odlaganje preostankov obdelanih komunalnih odpadkov,
– Skladiščenje določenih nevarnih odpadkov v skladišču 

nevarnih odpadkov za določeni čas in njihova oddaja v uničenje 
in nadaljnjo obdelavo.

b) Druge storitve, potrebne za nemoteno izvajanje javnih 
služb.

13. člen
Na operativni ravni storitve obdelave mešanih komunalnih 

odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov obsegajo predvsem naslednja dela:

– tehtanje, preverjanje in prevzem nenevarnih odpadkov 
v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem za obratovanje odla-
gališča;

– zagotavljanje obdelave in predelave odpadkov v skladu 
s programom;

– zagotavljanje odlaganja ostankov predelave ali odstra-
njevanje odpadkov;

– redno vzdrževanje in zagotavljanje varnega obratovanja 
objektov in naprav za obdelavo, predelavo in odstranjevanje 
odpadkov ter izločanje uporabnih frakcij za kasnejšo predelavo;

– razvrščanje, izločanje, obdelavo, sortiranje in začasno 
skladiščenje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, gradbenih od-
padkov nevarnih frakcij, kuhinjskih biorazgradljivih odpadkov in 
ostankov komunalnih odpadkov;

– pripravo ukrepov za zapiranje odlagališča in vodenje 
postopkov zapiranja odlagališča v skladu s predpisi;

– zagotavljanje obratovalnega monitoringa objektov za 
odstranjevanje odpadkov v skladu z veljavno zakonodajo;

– izvajanje ukrepov in nalog za zmanjševanje količin 
odlaganja biorazgradljivih odpadkov in za zajem odlagališčnih 
plinov;

– pripravo ukrepov in nalog za preprečevanje škodljivih 
vplivov na okolje;

– izdelavo letnih in dolgoročnih programov obdelave in 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov;

– vodenje evidenc, pripravo poročil ter poročanje pristoj-
nim službam in ustanoviteljem.

Vse navedene storitve mora zagotavljati izvajalec v skla-
du s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki in odlaga-
nja odpadkov na odlagališčih.

Med druge storitve, potrebne za nemoteno izvajanje jav-
nih služb, pa sodijo naslednje naloge:

– poročanje občini o izvajanju javnih služb na njihovem 
območju;

– pravočasno obveščanje uporabnikov ter izvajalcev jav-
nih služb zbiranja komunalnih odpadkov in prevoza komunalnih 
odpadkov o posameznih aktivnostih sprememb izvajanja javnih 
služb;

– oblikovanje predlogov cen oziroma sprememb tarifnih 
postavk javnih služb;

– obračun storitev javnih služb;
– vodenje katastra gospodarske infrastrukture v zvezi z 

javnimi službami, skladno s predpisi;
– obveščanje pristojnih organov o kršitvah uporabe sto-

ritev javnih služb in
– omogočanje nemotenega nadzora nad izvajanjem jav-

nih služb.

14. člen
Storitve javnih služb so kot javne dobrine zagotovljene 

vsakomur pod enakimi pogoji za enake vrste odpadkov. Uporaba 
storitev javnih služb je v obsegu, ki ga določajo zakoni in predpisi 
o načinu izvajanja javnih služb, za uporabnike obvezna.

15. člen
Če so odpadki, pripeljani za odlaganje na odlagališče 

neustrezni in jih skladno s predpisi, ki urejajo odlaganje od-
padkov ni dovoljeno odlagati na odlagališču ali ne ustrezajo 
deklariranim, mora izvajalec javne službe, ki je sočasno upra-
vljavec odlagališča ravnati po postopku ki je določen z Uredbo 
o odlaganju odpadkov na odlagališčih.

16. člen
S tem odlokom prevzame izvajalec javnih služb obdelave 

mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov pre-
delave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov tudi storitve 
vodenja katastra, povezanega z javnimi službami in ostalih 
evidenc za celotno območje Mestne občine Murska Sobota, 
kot to izhaja iz tega odloka.

Uskladitev obstoječih, delno vzpostavljenih katastrov, 
vzdrževanje in finančna razmerja v zvezi z uskladitvijo obsto-
ječih, delno vzpostavljenih katastrov in vzdrževanje katastrov 
posameznih javnih služb v okviru CEROP se uredi s posebno 
pogodbo med izvajalcem in občino.

Kataster javnih služb z vsemi zbirkami podatkov je last 
občine in se vodi skladno s predpisi, ki urejajo vodenje zbir-
nega katastra gospodarske javne infrastrukture in usklajeno s 
standardi in normativi geografskega informacijskega sistema.

Kataster mora biti voden ažurno.

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV 
JAVNIH SLUŽB

17. člen
Za zagotavljanje javnih služb mora občina neposredno 

oziroma preko skupnih organov Javnega podjetja Center za 
ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. izvajalcu javnih služb za-
gotoviti:

– izvajanje javnih služb v skladu s predpisi, kar zajema 
tudi sprejem Tehničnega pravilnika o obdelavi mešanih komu-
nalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstra-
njevanja komunalnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki 
(sprejme ga Svet ustanoviteljic),

– sprejem cene storitev, ki bodo zagotavljale ob normal-
nem poslovanju ustrezen obseg in kvaliteto storitev javnih služb 
(sprejme jo Svet ustanoviteljic),

– v proračunu občine v skladu s predpisi, ki urejajo po-
dročje obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, 
sredstva za delež eventuelnega subvencioniranja stroškov ko-
munalne infrastrukture v ceni obdelave mešanih komunalnih 
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov (sprejme Mestni svet),

– prostor za odlaganje ostankov predelave ali odstranje-
vanja odpadkov, kolikor ga v skladu z dogovorom ne zagotavlja 
izvajalec (odloča Mestni svet),

– nadzor nad izvajanjem javnih služb (izvajata Svet usta-
noviteljic oziroma Skupščina javnega podjetja).
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18. člen
Izvajalec mora zagotoviti obdelavo prevzetih odpadkov na 

način in pod pogoji, da jih lahko obdela sam, oziroma odda pre-
delovalcu oziroma odstranjevalcu odpadkov ali proda trgovcu 
odpadkov tako, da trgovec postane njihov imetnik.

Pri obdelavi mešanih komunalnih odpadkov ali oddaji 
odpadkov v obdelavo mora izvajalec upoštevati, da:

– ima predelava odpadkov prednost pred njihovim od-
stranjevanjem,

– ima priprava odpadkov za ponovno uporabo prednost 
pred recikliranjem in drugimi načini predelave,

– imata sežig ali sosežig odpadkov z energetsko izrabo 
prednost pred drugimi načini predelave, če obremenjujeta oko-
lje manj od drugih postopkov predelave in

– je potrebno odpadke, za katere ni mogoče zagotoviti 
predelave, odstraniti, pri čemer je odlaganje najslabša mo-
žnost, zato je dovoljeno odlaganje samo obdelanih odpadkov 
v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odla-
gališčih.

Izvajalec mora o načinu obdelave in smiselnosti obdelave 
odpadkov, kar je povezano tudi z načinom zbiranja odpadkov, 
ustrezno obveščati javnost in občane na področju Mestne ob-
čine Murska Sobota.

19. člen
Izvajalec mora obdelavo odpadkov zagotoviti v okviru 

postopkov predelave odpadkov (postopki R) in odstranjevanja 
odpadkov (postopki D) predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV 
JAVNIH SLUŽB, OBČINE IN IZVAJALCA JAVNIH SLUŽB

20. člen
Uporabniki storitev javnih služb, ki so predmet urejanja v 

tem odloku, so vsi povzročitelji odpadkov, kot jih opredeljuje ob-
činski odlok, ki ureja zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov.

Uporabniki storitev javnih služb, ki so predmet urejanja 
v tem odloku, so tudi druge pravne in fizične osebe, ki niso 
vključene v sistem ravnanja z odpadki v skladu z odlokom, ki 
ureja zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, pa uporabljajo 
storitve javnih služb po tem odloku (npr. lastna dostava odpad-
kov na odlagališče).

Uporaba storitev javnih služb je za povzročitelje odpadkov 
obvezna v okvirih, ki jih določa odlok, ki ureja način opravlja-
nja javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na 
območju občine.

21. člen
Uporabniki imajo pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja sto-

ritev javnih služb,
– do zagotovljenih cen storitev javnih služb,
– do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti 

storitev,
– zahtevati vse obvezne in neobvezne storitve javnih služb,
– vpogleda v evidence – kataster oziroma v zbirke podat-

kov, ki jih vodi izvajalec javnih služb in se nanašajo nanj,
– uporabljati storitve javnih služb pod pogoji, določenimi 

z zakonom, tem odlokom in z drugimi predpisi.
Uporabnik storitve javnih služb se lahko v zvezi z izva-

janjem javnih služb pritoži izvajalcu javnih služb in občini, če 
meni, da je bila storitev javnih služb opravljena v nasprotju s 
tem odlokom.

22. člen
Uporabniki imajo dolžnost:
– upoštevati navodila izvajalca javnih služb in omogočiti 

neovirano opravljanje storitev javnih služb,
– pripraviti odpadke pred prepustitvijo izvajalcu zbira-

nja in prevoza odpadkov oziroma neposredno izvajalcu javnih 

služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
na ta način (ločeno zbiranje odpadkov), da jih je možno, ko jih 
prevzame izvajalec javnih služb obdelave mešanih komunalnih 
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov čim več dodatno obdelati in reciklirati ter 
odložiti preostanek skladno s tem odlokom in okoljevarstvenim 
dovoljenjem,

– redno plačevati storitve v skladu z veljavnimi tarifami 
javnih služb,

– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javnih služb 
oziroma sporočiti izvajalcu javnih služb vsako spremembo,

– nuditi izvajalcu javnih služb potrebne podatke za vode-
nje katastra – obveznih zbirk podatkov.

23. člen
Dolžnosti občine so zlasti:
– da zagotavlja izvajalcu javnih služb pogoje izvajanja 

vseh storitev predpisanih z zakonom in z drugimi predpisi o 
načinu izvajanja javnih služb;

– da zagotovi, da bodo vsi mešani komunalni odpadki iz 
območja občine oddani izvajalcu javnih služb obdelave meša-
nih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov po tem odloku;

– da zagotavlja takšno višino plačil in ceno storitev, da je 
ob normalnem poslovanju možno zagotoviti ustrezen obseg in 
kakovost storitev ter vzdrževanje objektov, naprav in opreme, 
da se lahko ohranja njihova vrednost;

– da izvajalcu javnih služb v okviru cene storitev ali iz 
sredstev proračuna zagotovi potrebna sredstva v obliki finanč-
nega jamstva za zaprtje odlagališča v skladu z IPPC dovolje-
njem za obratovanje odlagališča;

– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepoo-
blaščenih izvajalcev, ki bi mimo izvajalca javnih služb izvajali 
storitve javne službe na območju mestne občine v skladu z 
zakonitimi pristojnostmi;

– pisno obveščanje izvajalca javnih služb o morebitnih 
ugovorih oziroma pritožbah uporabnikov.

24. člen
Dolžnosti izvajalca javnih služb so predvsem:
– izvajati javno službo obdelave mešanih komunalnih 

odpadkov v skladu s predpisi,
– izvajati javno službo odlaganja ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov na odlagališčih, ki jih ima 
v upravljanju v skladu z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem 
in Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih,

– skrbeti za razvoj, načrtovanje in pospeševanje javnih 
služb ter za investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti, 
napravami, opremo in sredstvi, potrebnimi za izvajanje javnih 
služb,

– pripraviti predlog programa obdelave mešanih komunal-
nih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjeva-
nja komunalnih odpadkov,

– izvajati kontrolo odpadkov in odvzem reprezentativnih 
vzorcev,

– izvajati redne preglede centra,
– izvajati storitve javnih služb s skrbnostjo, v skladu z 

zakoni in drugimi predpisi ter zagotavljati uporabnikom enako-
pravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami ter kvalitetno 
opravljanje javnih služb, v skladu s predpisi in v javnem inte-
resu,

– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative 
in standarde, povezane z izvajanjem javnih služb, zlasti pa v 
tem okviru skrbeti za ekološko usmerjeno ravnanje z odpadki,

– tekoče zagotavljati vzdrževanje objektov, naprav in dru-
gih sredstev, namenjenih izvajanju dejavnosti,

– oblikovati predloge cen oziroma spremembe tarifnih 
postavk javnih služb ter jih usklajevati s pristojnimi ministrstvi,

– sprejeti poslovnik za obratovanje CERO in odlagališč, 
katerih upravljavec je izvajalec javnih služb,
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– omogočiti nemoten nadzor nad izvajanjem javnih služb,
– sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin, oziroma 

opravljanje storitev, ki so predmet izvajanja javnih služb ali v 
povezavi z njo,

– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v 
zvezi z izvajanjem javnih služb,

– odgovarjati uporabnikom na njihove pobude in/ali pri-
tožbe,

– obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti 
uvedeni s predpisom,

– pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev 
iz drugih virov, kolikor je to vezano na izvajanje javnih služb,

– voditi evidence in katastre v zvezi z javnimi službami, 
usklajenih z občinskimi evidencami,

– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige,
– pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne programe in 

dolgoročne plane javnih služb, letna poročila, kakor tudi druge 
kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti,

– poročati občini o izvajanju javnih služb,
– obveščati druge pristojne organe (inšpekcije ...) o kr-

šitvah.
Glede zadev, ki niso posebej urejene s tem odlokom, 

zlasti glede oskrbovalnih standardov, razvrstitve objektov in 
naprav, vzdrževalnih in organizacijskih standardov in drugih 
standardov in normativov za izvajanje javnih služb, se mora iz-
vajalec javnih služb ravnati po predpisih pristojnega ministrstva.

25. člen
Izvajalec javnih služb je najkasneje do 31. 3. vsakega 

tekočega leta dolžan pripraviti predlog poslovnega načrta za 
javne službe za prihodnje leto in poročilo o poslovanju v prete-
klem letu v zvezi z izvajanjem javnih služb za območje mestne 
občine ter z njima seznaniti Mestni svet.

Poslovni načrt in poročilo o poslovanju sprejmeta Svet 
ustanoviteljic oziroma Skupščina javnega podjetja Center za 
ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., v roku in na način kot je to 
predvideno z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Center za 
ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. oziroma področnim državnim 
predpisom.

Poslovni načrt izvajanja javnih služb vsebuje predvsem:
– obseg predvidenih investicij in investicijskega vzdrže-

vanja z navedbo posameznih objektov in naprav, stroškovno 
oceno, cenikom in pričakovanimi rezultati na področju obdelave 
mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predela-
ve ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,

– obseg predvidenega rednega izvajanja javnih služb s 
stroškovno oceno in cenikom,

– obseg in stroški zamenjave uničene in poškodovane 
opreme ter naprav,

– predlog porabe sredstev za uporabo javne infrastrukture 
iz naslova amortizacije,

– pregled izpolnjevanja obveznosti, ki jih ima izvajalec jav-
nih služb v skladu s sklenjeno pogodbo o izvajanju javnih služb,

– podatke o pritožbah uporabnikov storitev javnih služb 
in o reševanju le-teh,

– podatke o zavrnitvah uporabnikov storitev,
– podatke o oddaji poslov podizvajalcem,
– podatke o spremembah v podjetju izvajalca javnih služb,
– podatke o škodnih dogodkih,
– podatke o vseh ostalih okoliščinah,
– vse elemente predpisane v področnem državnem pred-

pisu.

26. člen
Mestna občina Murska Sobota in izvajalec javnih služb 

obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov praviloma 
letno s pogodbo uredita vsa vprašanja povezana s plačeva-
njem najemnine in način ter pogoje uporabe drugih elementov 
cene za uporabo javne infrastrukture ter obseg in višino mo-
rebitnega subvencioniranja cene za uporabo javne infrastruk-

ture. Osnova za sklenitev pogodbe je potrjen poslovni načrt iz 
prejšnjega člena tega odloka.

27. člen
Izvajalec javnih služb je dolžan zagotavljati interventno 

izvajanje javnih služb ter zagotoviti ustrezno zavarovanje ne-
varnih in zdravju škodljivih odpadkov, ki niso primerni za od-
laganje, oziroma popraviti okvare in poškodbe na zbiralnikih 
nevarnih odpadkov ter okvare in poškodbe na objektih in napra-
vah, v delu, kjer se predelujejo oziroma odlagajo in skladiščijo 
nevarni in zdravju škodljivi odpadki, v roku 12 ur po ugotovitvi 
napake oziroma po pisnem obvestilu uporabnikov.

Izvajalec javnih služb je dolžan vzdrževati v uporabnem 
stanju vse naprave, opremo in objekte predmetnih javnih služb 
obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostan-
kov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Vse 
morebitne napake, okvare in pomanjkljivosti na slednjih, ki po-
menijo tekočo obrabo in neposredno ne ogrožajo zdravja ljudi 
in varstva okolja, mora izvajalec javnih služb odpraviti v roku 
14 dni od ugotovitve oziroma od pisnega obvestila uporabnikov.

28. člen
Izvajalec javnih služb je v skladu z zakonom odgovoren 

za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem javnih 
služb povzročijo pri njem zaposleni ljudje, uporabnikom ali 
tretjim osebam.

VI. VIRI FINANCIRANJA, OBLIKOVANJE CEN  
IN OBRAČUN STORITEV JAVNIH SLUŽB

29. člen
Izvajalec javnih služb pridobiva sredstva za izvajanje jav-

nih služb iz naslednjih virov:
– iz plačila uporabnikov za opravljene storitve javnih 

služb,
– iz proračuna občine in
– iz drugih virov.

30. člen
Cene storitev javnih služb se oblikujejo v skladu s predpisi 

Republike Slovenije, ki urejajo področje občinskih javnih služb 
varstva okolja.

Cene storitev javnih služb so cene (tarifne postavke), na 
podlagi katerih izvajalec javnih služb obračunava opravljene 
storitve njihovim uporabnikom oziroma izvajalcem javnih služb 
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.

31. člen
Zavezanci za plačilo storitev javnih služb po tem odloku 

so vse fizične in pravne osebe, ki so zavezanci za plačilo 
storitev javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov 
v skladu z občinskim odlokom, ki ureja slednjo javno službo.

Povzročiteljem, ki odpadke prepeljejo na odlagališče sami 
in niso vključeni v sistem storitev javnih služb ravnanja z odpadki, 
v skladu z občinskim odlokom, ki ureja zbiranje in prevoz komu-
nalnih odpadkov, se za storitve javnih služb po tem odloku izstavi 
račun v skladu z veljavno tarifo iz prejšnjega člena tega odloka.

VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, 
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNIH SLUŽB

32. člen
Za zagotavljanje javnih služb občina zagotovi prostor za 

odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov, prevzetih na celotnem območju občine, v sklopu 
CEROP.

33. člen
Izvajalec javnih služb zagotavlja predelavo in odstranjeva-

nje odpadkov z opremo, objekti in napravami v sklopu CEROP, 
ki jih ima v najemu oziroma upravljanju.
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VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNIH SLUŽB

34. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka bo v skladu s 

svojimi pristojnostmi opravljal pristojni občinski inšpekcijski organ.

IX. KAZENSKE DOLOČBE

35. člen
Z globo 3.000,00 EUR se za prekršek kaznuje izvajalec:
– če ne zagotavlja nemoteno izvajanje javne službe za 

celotno območje občine,
– če ne zagotavlja izvajanje javne službe v skladu s pred-

pisi o izvajanju gospodarskih javnih služb.
Z globo 300,00 EUR se za prekršek iz prvega odstavka 

tega člena kaznuje odgovorna oseba izvajalca.

36. člen
Z globo 3.000,00 EUR se za prekršek kaznuje pravna 

oseba, samostojni podjetnik posameznik, oziroma posame-
znik, ki samostojno opravlja dejavnost – povzročitelj ali imetnik 
komunalnih odpadkov:

– če ne upošteva navodil izvajalca in ne omogoča neovi-
rano opravljanje storitev javnih služb,

– če ne prijavi vsa dejstva, pomembna za izvajanje javnih 
služb, oziroma ne sporoči izvajalcu vsako spremembo,

– če ne nudi izvajalcu potrebne podatke za vodenje kata-
stra – obveznih zbirk podatkov.

Z globo 300,00 EUR se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, samo-
stojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki 
samostojno opravlja dejavnost.

Z globo 300,00 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega 
člena kaznuje posameznik – povzročitelj komunalnih odpadkov.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

37. člen
Do sklenitve pogodbe iz prvega odstavka 8. člena tega 

odloka, izvaja javno službo obdelave mešanih komunalnih 
odpadkov in javno službo odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov za celotno območje Me-
stne občine Murska Sobota, Javno podjetje Center za ravnanje 
z odpadki Puconci d.o.o., kot regijski izvajalec te javne službe v 
skladu z določili Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih.

38. člen
Izvajalec javnih služb bo zagotavljal odlaganje odpadkov 

na odlagališčih, ki jih upravlja, na ta način, da bo pred njiho-
vim dokončnim odlaganjem poskrbel za predhodno sortiranje 
mešanih komunalnih odpadkov na sortirni liniji v okviru centra 
za ravnanje z odpadki Puconci, dokler ne bo izgrajena II. faza 
centra za ravnanje z odpadki Puconci – MBO, kjer se bo zago-
tavljala temeljita obdelava in predelava.

Občina bo zagotovila, da bodo izvajalci javnih služb zbi-
ranja in prevoza komunalnih odpadkov z okrepljenim ločenim 
zbiranjem odpadkov zagotovili takšno strukturo mešanih ko-
munalnih odpadkov, v kateri bo ostalo le toliko biorazgradljivih 
odpadkov, kot je dovoljeno po uredbi.

39. člen
Za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, se 

uporabljajo določbe drugih predpisov, če ti niso v nasprotju z 
zakonom in s tem odlokom.

40. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 

o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 3/02 in 112/05) in 
sicer v delu, ki se nanaša na izvajanje javne službe odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0004/2012-4(180)
Murska Sobota, dne 31. maja 2012

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Štihec l.r.

1898. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila 
Soboške novine

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, 
št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 69/06 – ZOIPub, 
36/08 – ZPOmK-1, 90/10 – Odl. US, 87/11 – ZAvMS in 77/10 
– ZSFCJA) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota 
(Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, in 
49/10)  je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na dru-
gem zasedanju 11. redne seje dne 10. aprila 2012 ter 12. redni 
seji dne 31. maja 2012 sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila  
Soboške novine

1. člen
V Odloku o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila So-

boške novine (Uradni list RS, št. 61/91, 45/03 in 75/06) se 
besedilo 8. člena spremeni tako, da glasi:

»8. člen
(Svoboda izražanja)

Programske vsebine glasila temeljijo na svobodi izraža-
nja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dosto-
janstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti medijev 
za različna mnenja, prepričanja in za raznolike vsebine, na 
avtonomnosti in neodvisnosti odgovornega urednika, novinar-
jev in drugih avtorjev pri ustvarjanju programskih vsebin v 
skladu s programskimi zasnovami in profesionalnimi kodeksi, 
ter na osebni odgovornosti novinarjev oziroma drugih avtorjev 
prispevkov in urednikov za posledice njihovega dela.«

2. člen
Za 8. členom se doda 8.a člen, ki glasi:

»8.a člen
(Programska zasnova)

Programsko zasnovo sprejme mestni svet na predlog 
izdajateljskega odbora. Predlog programske zasnove pripravi 
izdajateljski odbor. Ob pripravi predloga mora izdajateljski od-
bor k sodelovanju povabiti odgovornega urednika.

S programsko zasnovo se podrobneje določi namen izda-
janja in temeljna vsebinska izhodišča glasila.«.

3. člen
9. člen se spremeni tako, da glasi:

»9. člen
(Izdajateljski odbor)

Izdajateljski odbor sestavljajo župan in 6 članov, ki jih iz-
med članov mestnega sveta na predlog komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja imenuje mestni svet. Seje 
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izdajateljskega odbora vodi predsednik, ki ga izmed članov 
izdajateljskega odbora imenuje mestni svet.

Izdajateljski odbor odloča z večino opredeljenih glasov na 
seji prisotnih članov.

Mandat članov izdajateljskega odbora je enak mandatni 
dobi članov mestnega sveta.«.

4. člen
Besedilo drugega odstavka 10. člena se spremeni tako, 

da se glasi:
»Izdajateljski odbor:
– obravnava pobude in predloge župana, mestnih sve-

tnikov, odgovornega urednika, sodelavcev glasila in bralcev,
– opozarja na spoštovanje določil novinarske poklicne 

etike, določb tega odloka in zakona, ki ureja medije,
– v sodelovanju z odgovornim urednikom predlaga me-

stnemu svetu v sprejem programsko zasnovo glasila,
– na predlog odgovornega urednika sprejema finančni 

načrt glasila,
– določa višino nagrade za delo odgovornega urednika,
– na predlog odgovornega urednika določa višino avtor-

skih honorarjev ter predlaga županu cene reklamnih oglasov.

5. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da glasi: »Od-

govornega urednika glasila imenuje mestni svet na predlog 
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Mandat 
odgovornega urednika traja štiri leta.«

Doda se nov drugi odstavek 11. člena, ki glasi:
»Odgovorni urednik je neodvisen in v okviru določene 

programske zasnove in kodeksa novinarske etike pri svojem 
delu samostojen.«

Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
Sedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se 

spremeni tako, da se glasi: »Po posvetovanju z izdajateljskim 
odborom lahko komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja predlaga mestnemu svetu, da razreši odgovornega 
urednika, če le-ta opravlja svoje delo v nasprotju z zakonom, 
veljavnim odlokom, programsko zasnovo, uredniško politiko 
javnega glasila ali novinarsko poklicno etiko.«

Sedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se spre-
meni in dopolni tako, da glasi:

»Odgovorni urednik:
– sodeluje pri pripravi programske zasnove glasila,
– odgovarja za uresničevanje uredniške politike in spre-

jete programske zasnove,
– izbira novinarje in druge sodelavce glasila, naroča, pri-

pravlja in ureja besedila ter sodeluje v vseh fazah nastajanja 
glasila,

– opravlja uredniško delo ter sodeluje pri oblikovanju 
posamezne številke glasila,

– skrbi za smotrno organizacijo dela na področju infor-
miranja,

– enkrat letno poroča izdajateljskemu odboru o uresniče-
vanju uredniške politike,

– sodeluje pri pripravi predlogov temeljnih sprememb ali 
bistvenih dopolnitvah programske zasnove,

– angažira zaposlene v občinski upravi, krajevnih sku-
pnostih, javnih zavodih, javnih podjetjih in društvih za pripravo 
posameznih vsebin in kontinuirano sodelovanje pri nastajanju 
glasila,

– do konca meseca oktobra predlaga izdajateljskemu 
odboru finančni načrt za naslednje proračunsko obdobje,

– predlaga izdajateljskemu odboru cenik avtorskih hono-
rarjev in reklamnih oglasov,

– odgovarja za vsako objavljeno informacijo, če zakon ne 
določa drugače.«

Sedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
Doda se nov sedmi odstavek, ki glasi:
»Odgovorni urednik sme zavrniti objavo posameznega 

prispevka, če je ta v nasprotju s tem odlokom, zakonom, ki 

ureja medije ali novinarsko poklicno etiko. O razlogih je dolžan 
avtorja pisno obvestiti najkasneje pred izidom številke glasila, 
za katero je bil prispevek pripravljen.«.

6. člen
Besedilo prve alineje prvega odstavka 13. člena se dopol-

ni tako, da se za vejico doda besedilo: »v višini, ki jih s finanč-
nim načrtom potrdi izdajateljski odbor za tekoče proračunsko 
obdobje,«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0036/2011-9
Murska Sobota, dne 31. maja 2012

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Štihec l.r.

1899. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o sprejetju lokacijskega načrta za območje 
stanovanjske gradnje med Kajuhovo in 
Tomšičevo ulico v Murski Soboti (zunanje 
ureditve)

Na podlagi 11., 61. in 96. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-C) ter na podlagi 21. in 
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 
51/10 in 84/10 – Odl. US) ter 17. člena Statuta Mestne občine 
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno 
besedilo in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota 
na drugem zasedanju 11. redne seje dne 10. aprila 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju 

lokacijskega načrta za območje stanovanjske 
gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico  

v Murski Soboti (zunanje ureditve)

1. člen
Za 1.a členom Odloka o lokacijskem načrtu za obmo-

čje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v 
Murski Soboti (Uradni list RS, št. 94/05 in 49/10) se doda novi 
1.b člen, ki se glasi:

»1.b člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 

Odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje 
med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti (zunanje 
ureditve), ki ga je izdelal Projektivni biro Lazar d.o.o., Murska 
Sobota, v oktobru 2011, pod št. U11-11.«

2. člen
Za 2.a členom se doda novi 2.b člen, ki se glasi:

»2.b člen
Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta vsebujejo:
A) TEKSTUALNI DEL
– Odlok
B) PRILOGE
– Obrazložitev in utemeljitev
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
C) IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA NAČR-

TOVALCA«
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3. člen
Drugi odstavek druge točke (zunanje ureditve), 9. člena 

se spremeni tako, da se glasi:
»Dovoljena je postavitev ograj maksimalne višine 1,20 m. 

Ograje so lahko izvedene kot živa meja ali kot trdne ograje iz 
drugih gradbenih materialov (žična ograja, kovinska, lesena, 
kamnita …). Obcestna ograja se lahko postavi na parcelno 
mejo pod pogoji upravljavca; kolikor se izvede kot živa meja 
se le ta zasadi 0,5 m v notranjost parcele. V notranjosti obmo-
čja se lahko ograje postavljajo na parcelno mejo, ob soglasju 
soseda.«

KONČNE DOLOČBE

4. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu 

za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo 
ulico (zunanje ureditve) v Murski Soboti so stalno na vpogled 
na upravi Mestne občine Murska Sobota.

5. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu 

za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo 
ulico (zunanje ureditve) v Murski Soboti se po ZPNačrt štejejo 
za občinski podrobni prostorski načrt.

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

Republike Slovenije.

Št. 3500-0003/2011-22
Murska Sobota, dne 10. aprila 2012

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Štihec l.r.

1900. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl. US), 23. člena Zakona 
o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05, 
93/05, 111/05, 120/06 in 126/07) ter 17. člena Statuta Mestne 
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in 
49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 12. re-
dni seji dne 31. maja 2012 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za ne-

premičnine, parc. št. 890/2, površine 369 m2, parc. št. 890/3, 
površine 228 m2, parc. št. 890/4, površine 109 m2, parc. 
št. 890/5, površine 136 m2, parc. št. 890/6, površine 240 m2, 
parc. št. 890/9, površine 229 m2 in parc. št. 890/10, površine 
169 m2, vse katastrska občina 113 – Kupšinci.

2. člen
Parcele št. 890/2, 890/3, 890/4, 890/5, 890/6, 890/9 in 

890/10, vse katastrska občina 113 – Kupšinci postanejo lastni-
na Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska 
Sobota, matična štev. 5883172 do 1/1(celote).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 3506-0001/2012-2(183)
Murska Sobota, dne 31. maja 2012

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Štihec l.r.

NOVA GORICA

1901. Sklep o ukinitvi začasnih ukrepov

Na podlagi četrtega odstavka 6. člena Odloka o začasnih 
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o 
pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Cankar-
jevo naselje (Uradni list RS, št. 8/09) je župan Mestne občine 
Nova Gorica sprejel

S K L E P

I.
Ker na parceli številka 660/2, k.o. Nova Gorica, ne ob-

stajajo razlogi iz 2. člena Odloka o začasnih ukrepih za zava-
rovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o pripravi občin-
skega podrobnega prostorskega načrta Cankarjevo naselje, 
se začasni ukrepi iz 5. člena odloka na tej parceli ukinejo in se 
navedeno parcelo izvzame iz zavarovanega območja, kakor ga 
določa 4. člen odloka.

II.
Ta sklep velja takoj.

Št. 3505-1/2009-13
Nova Gorica, dne 31. maja 2012

Župan
Mestne občine Nova Gorica

Matej Arčon l.r.

NOVO MESTO

1902. Obvezna razlaga 18. člena Odloka 
o lokacijskem načrtu za Center za ravnanje 
z odpadki Dolenjske

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto 
(Uradni list RS, št. 96/08 – uradno prečiščeno besedilo UPB1) 
in 104. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo 
mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – uradno prečiščeno besedilo 
UPB1) ter 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik 
Občine Šentjernej št. 3/12 – uradno prečiščeno besedilo UPB2) 
in 104. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentjernej 
(Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 6/10) sta Občinski svet 
Mestne občine Novo mesto na 15. seji dne 31. 5. 2012 in Ob-
činski svet Občine Šentjernej na 13. seji dne 30. 5. 2012 sprejela

O B V E Z N O   R A Z L A G O 
18. člena Odloka o lokacijskem načrtu za Center 

za ravnanje z odpadki Dolenjske  
(Uradni list RS, št. 92/99 in 63/00)

v naslednjem besedilu:
»Šteje se, da so »objekti in ureditve, za katere tehnolo-

gija še ni povsem določena«, ki jih dopušča 18. člen Odloka o 
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lokacijskem načrtu za Center za ravnanje z odpadki Dolenjske 
(Uradni list RS, št. 92/99 in 63/00) tudi objekti in ureditve, ki v 
grafičnem delu prostorskega akta niso prikazani, so pa nujno 
potrebni za uveljavljanje sodobnih tehnoloških postopkov rav-
nanja z odpadki, če ti ne bodo poslabšali kvalitete bivanja zunaj 
območja lokacijskega načrta, delovnih pogojev na območju de-
ponije in ne bodo spreminjali krajinske slike širšega območja.«

Št. 350-13/2012-2
Novo mesto, dne 31. maja 2012

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič l.r.

Št. 032-141/2012-OS
Šentjernej, dne 30. maja 2012

Župan
Občine Šentjernej

Franc Hudoklin l.r.

SLOVENJ GRADEC

1903. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja 
komunala Slovenj Gradec d.o.o. (uradno 
prečiščeno besedilo – UPB1)

Na podlagi 25. člena Zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11), 15. člena Odloka o gospodarskih 
javnih službah v Mestni Občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, 
št. 83/94 in 32/06) ter 3. člena Odloka o gospodarskih javnih 
službah v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 19/96 in 75/97) ter 
na podlagi 88. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec 
(Uradni list RS, št. 43/08 – UPB-1) in 17. člena Statuta Občine 
Mislinja (Uradni list RS, št. 63/10), sta Občinski svet Mestne 
občine Slovenj Gradec na 14. seji dne 19. 3. 2012 in Občinski 
svet Občine Mislinja na 11. seji dne 29. 3. 2012 sprejela uradno 
prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi Javno komunalnega 
podjetja Slovenj Gradec d.o.o., ki obsega:

– Odlok o ustanovitvi Javno komunalnega podjetja Slovenj 
Gradec d.o.o. (Uradni list RS, št. 63/03)

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
Javno komunalnega podjetja Slovenj Gradec d.o.o. (Uradni list 
RS, št. 23/07)

– Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javno komunal-
nega podjetja Slovenj Gradec d.o.o. (Uradni list RS, št. 60/07)

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
Javno komunalnega podjetja Slovenj Gradec d.o.o. (Uradni list 
RS, št. 77/08)

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o. (Uradni list 
RS, št. 47/10) in

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
Javno komunalnega podjetja Slovenj Gradec d.o.o. (Uradni list 
RS, št. 30/12 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2012)

Št. 014-16/2006
Slovenj Gradec, dne 19. marca 2012

Podžupan v začasnem opravljanju funkcije 
župana

Mestne občine Slovenj Gradec
Nikolaj R. Kolar l.r.

Št. 014-14/2006
Mislinja, dne 29. marca 2012

Župan
Občine Mislinja
Franc Šilak l.r.

O D L O K
o ustanovitvi Javnega podjetja komunala 

Slovenj Gradec d.o.o.  
(uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Bivša Občina Slovenj Gradec je z odlokom o preobliko-

vanju “Komunalno stanovanjskega podjetja Slovenj Gradec” v 
“Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, družbo z omejeno 
odgovornostjo” (Uradni list RS, št. 83/94) ustanovila Javno 
komunalno podjetje Slovenj Gradec, d.o.o., ki po vzpostavitvi 
lokalne samouprave opravlja gospodarske javne službe za 
območje novo nastalih občin, zato Mestna občina Slovenj 
Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec in Občina Mislinja, 
Šolska cesta 34, Mislinja prevzameta ustanoviteljske pravice 
na tem podjetju.

V letu 2007 se je podjetje preimenovalo v Javno podjetje 
komunala Slovenj Gradec d.o.o.

2. člen
Javno podjetje komunala Slovenj Gradec d.o.o., organi-

zirano kot družba z omejeno odgovornostjo, vpisano pri Okro-
žnem sodišču v Slovenj Gradcu pod vl. št. 060/10070600, z 
dosedanjim premoženjem, je na podlagi sporazuma o delitvi 
premoženjske bilance na dan 31. 12. 1994 (Uradni list RS, 
št. 59/98) v lasti Mestne občine Slovenj Gradec v 87,97 % de-
ležu in v lasti Občine Mislinja v 12,03 % deležu.

II. FIRMA IN SEDEŽ JAVNEGA PODJETJA

3. člen
Firma javnega podjetja je: Javno podjetje komunala Slo-

venj Gradec, d.o.o.
Skrajšana firma: Komunala Slovenj Gradec, d.o.o.
Sedež podjetja: Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec.

4. člen
Podjetje ima pečat pravokotne oblike, velikosti 45x15 mm 

in je v črni barvi z naslednjo vsebino: Javno podjetje komunala 
Slovenj Gradec, d.o.o., Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec.

Na levi strani pa je lociran znak podjetja.

III. DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA

5. člen
Dejavnosti javnega podjetja so dejavnosti gospodarskih 

javnih služb in ostale dejavnosti.
Dejavnosti gospodarskih javnih služb:

81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in 
okolice

36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000 Ravnanje z odplakami
38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in 

odpadkov
96.030 Pogrebna dejavnost
35.210 Proizvodnja plina
35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
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35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
35.300 Oskrba s paro in vročo vodo.
Ostale dejavnosti:
08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline
23.610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
23.630 Proizvodnja sveže betonske mešanice
38.310 Demontaža odpadnih naprav
38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in 

odpadkov
35.111 Proizvodnja električne energije
35.119 Proizvodnja električne energije
41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.130 Gradnja mostov in predorov
42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za 

tekočine in pline
42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za 

elektriko in telekomunikacije
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.990 Druga specializirana gradbena dela
42.110 Gradnja cest
43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih, ogrevalnih 

napeljav in naprav
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem 

prometu
47.761 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 

s cvetjem, rastlinami, gnojili, hišnimi živalmi in 
hrano za živali

47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim 
blagom

47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, 

stojnic in tržnic
49.410 Cestni tovorni promet
49.420 Selitvena dejavnost
52.100 Skladiščenje
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 

nepremičnin
68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po 

pogodbi
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
62.010 Računalniško programiranje
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in 

programih
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in 

računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane 

dejavnosti
69.103 Druge pravne dejavnosti
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske 

dejavnosti; davčno svetovanje
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.129 Tehnično projektiranje in s tem povezano 

svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične 

dejavnosti

81.210 Splošno čiščenje stavb
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in 

opreme
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
63.990 Druge dejavnosti informacijskih storitev
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične 

dejavnosti
78.100 Dejavnosti pri iskanju zaposlitve
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge 

posamične pisarniške dejavnosti
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne 

sposobnosti
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za 

poslovanje
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje 

nerazvrščene
71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje
78.300 Druga oskrba s človeškimi viri.

Javno podjetje mora opravljati dejavnosti tako, da najprej za-
gotovi nemoteno opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb. 
Za izvajanje ostalih dejavnosti sta v podjetju organizirani enota 
Stanovanjska dejavnost ter enota Gradnje, vzdrževanje in servis.

V javnem podjetju se lahko opravljajo dejavnosti, ki so 
združljive z njegovo temeljno dejavnostjo, če s tem soglašata 
ustanovitelja.

Javno komunalno podjetje opravlja tudi razvojne, stro-
kovne, tehnične in druge naloge v zvezi z izvajanjem javnih 
gospodarskih služb, če se mu ta dela poverijo.

6. člen
Ustanovitelja lahko s sklepom izvzameta posamezno de-

javnost gospodarskih javnih služb in v skladu z odlokom o 
gospodarskih javnih službah ustanoviteljice zagotovita drugo 
obliko izvajanje le-te.

IV. USTANOVITELJ PODJETJA

7. člen
Ustanovitelja podjetja sta Mestna občina Slovenj Gradec 

in Občina Mislinja.
Ustanoviteljske pravice izvršujeta Mestni svet občine Slo-

venj Gradec in Občinski svet občine Mislinja.

V. OSNOVNI KAPITAL PODJETJA

8. člen
Osnovni kapital podjetja je 508.091,00 EUR, predstavlja 

ga bilančna vrednost podjetja po delitveni bilanci med občina-
ma ustanoviteljicama javnega podjetja.

Objekti in naprave, namenjeni opravljanju lokalnih gospo-
darskih javnih služb (infrastrukturni objekti in naprave), ki so na 
podlagi 76. člena zakona o gospodarskih javnih službah postali 
lastnina ustanoviteljev, niso vključeni v osnovni kapital družbe.

Infrastrukturne objekte in naprave, namenjene izvajanju 
javne službe, ki so v lasti ustanoviteljev, ima javno podjetje v 
najemu v skladu s pogodbo o najemu, uporabi in vzdrževanju 
javne infrastrukture.

9. člen
Osnovni vložek posamezne občine v osnovnem kapitalu 

podjetja se določi z upoštevanjem kriterija zastopanosti posa-
mezne nove lokalne skupnosti v strukturi celotnega prihodka 
Komunalnega podjetja v letu 1997 in kriterija prebivalstva, da 
osnovni vložek sledi:

1. Mestna občina Slovenj Gradec, osnovni vložek 
446.967,65 EUR, poslovni delež 87,97 %,
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2. Občina Mislinja, osnovni vložek 61.123,35 EUR, po-
slovni delež 12,03 %.

VI. UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA

10. člen
Ustanovitelja odločata o vseh vprašanjih iz 505. člena 

zakona o gospodarskih družbah in 26. člena zakona o go-
spodarskih javnih službah ter o drugih vprašanjih, določenih z 
zakonom in statutom javnega podjetja.

Za vsa vprašanja, ki se nanašajo na položaj javnega 
podjetja, se uporabljajo predpisi, ki urejajo položaj podjetij ozi-
roma gospodarskih družb, če z zakonom o gospodarskih javnih 
službah ali drugimi zakoni ni drugače urejeno.

Organi podjetja

11. člen
Podjetje ima naslednje organe:
– nadzorni svet,
– direktorja,
– svet delavcev.

12. člen
Poslovanje javnega podjetja nadzoruje nadzorni svet, ki 

ga sestavlja sedem članov. Od tega je pet članov predstavni-
kov občin ustanoviteljic, in sicer štirje iz Mestne občine Slovenj 
Gradec in eden iz Občine Mislinja ter dva člana predstavnikov 
delavcev. Člane predstavnikov ustanoviteljev imenujeta in raz-
rešujeta ustanoviteljici, člane predstavnikov delavcev pa svet 
delavcev podjetja.

Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo štirih let in 
so lahko ponovno imenovani.

Mandat predstavnikov ustanovitelja je vezan na mandat 
občinskega sveta in preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji 
novega občinskega sveta. V tem času mora nov občinski svet 
imenovati nove predstavnike ustanovitelja. Do izvolitve novih čla-
nov dotedanji predstavniki ustanovitelja opravljajo svojo funkcijo.

13. člen
Nadzorni svet pregleduje letna poslovna poročila, peri-

odične rezultate poslovanja, knjige in dokumentacijo javnega 
podjetja, spremlja rentabilnost poslovanja javnega podjetja, 
sprejema poslovni načrt javnega podjetja in opravlja druge 
zadeve, ki se nanašajo na poslovanje javnega podjetja in o tem 
obvešča ustanoviteljici.

S statutom javnega podjetja se podrobneje določijo pri-
stojnosti nadzornega sveta in način delovanje nadzornega 
sveta.

14. člen
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor.
Direktorja imenuje in odpokliče nadzorni svet.
Direktor je imenovan za štiri leta, ista oseba pa je lahko 

po preteku mandata ponovno imenovana.
Pogoje, način in postopek za imenovanje direktorja dolo-

ča statut javnega podjetja.

15. člen
Direktor zastopa javno podjetje neomejeno, razen pri:
– prometu z nepremičninami in osnovnimi sredstvi nad 

vrednostjo 2.000 EUR
– najemanju posojil, ki niso predvidena s planom oziroma 

poslovnim načrtom javnega podjetja.
Za navedeno mora obvezno dati soglasje nadzorni svet 

podjetja.
S statutom se podrobneje določijo tudi pravice, obvezno-

sti in odgovornosti direktorja.

16. člen
Javno podjetje vodi poslovne knjige in izdela letna po-

ročila v skladu z zakonom o gospodarskih družbah in drugimi 

predpisi ob upoštevanju računovodskih standardov in načel ter 
splošnih računovodskih predpostavk, ki jih izdaja z zakonom 
pooblaščena organizacija.

17. člen
V podjetju deluje v skladu z zakonom o sodelovanju de-

lavcev pri upravljanju in statutom podjetja svet delavcev.

VII. PRISTOJNOSTI USTANOVITELJEV

18. člen
Ustanoviteljici javnega podjetja:
1. določata obseg in dejavnost javnega podjetja
2. določata posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter 

zagotavljanje in uporabo javnih dobrin
3. odločata o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih 

dobrin iz svoje pristojnosti
4. odločata o investicijah v javnem podjetju, ki zadevajo 

razširjeno reprodukcijo
5. sprejemata letno poročilo in odločata o uporabi bilanč-

nega dobička
6. odločata o statusnih spremembah podjetja.
Ustanoviteljske pravice izvršujeta občinska sveta občin 

ustanoviteljic.

VIII. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA PODJETJA, 
IZGUBA IN DOBIČEK

19. člen
Viri financiranja dejavnosti gospodarskih javnih služb so:
– viri, ki se zagotavljajo v okviru financiranja javne porabe
– sredstva, ki jih z uporabo javnih dobrin in javnih storitev 

plačujejo uporabniki (cene storitev)
– drugi viri, določeni z zakonom ali predpisom občine.
Ostale dejavnosti javnega podjetja se financirajo s cenami 

storitev po tržnih načelih.

20. člen
Rezultat podjetja (dobiček ali izgubo) iz dejavnosti, ki se 

izvajajo skupno za obe ustanoviteljici, si ustanoviteljici delita 
kot sledi:

1. Rezultat stroškovnega mesta Komunalni odpadki in 
stroškovnega mesta Gradnje, vzdrževanje in servis:

Osnova za dogovorjen ključ je v sporazumu o delitvi 
premoženjske bilance na dan 31. 12. 1994 (Uradni list RS, 
št. 59/98), v katerem je določen kriterij delitve 78,9 % na Mestno 
občino Slovenj Gradec ter 21,1 % na Občino Mislinja.

2. Rezultat stroškovnega mesta stanovanjska dejavnost:
Ključ delitve rezultata se izračuna iz razmerja med števi-

lom enot (stanovanj, poslovnih prostorov, garaž), ki so na te-
ritoriju posamezne ustanoviteljice. Navedeno predstavlja 50 % 
delež ključa. Drugo polovico ključa pa predstavlja razmerje 
med fakturiranimi prihodki po teritorialnem principu.

Za določitev ključev se upošteva stanje na dan 31. de-
cembra v letu za katerega se ugotavlja rezultat.

V primeru, ko se določena dejavnost podjetja izvaja samo 
na območju ene ustanoviteljice, pripada morebitni dobiček ali 
izguba iz takšne dejavnosti tisti ustanoviteljici, na katere obmo-
čju se ta dejavnost izvaja.

Dobiček, ki nastaja pri izvajanju dejavnosti iz 5. člena 
tega odloka, ustanoviteljici praviloma vložita v razvoj podjetja.

Za reševanje morebitnih sporov glede delitve rezultata 
ter za določitev kriterija delitve rezultata med ustanoviteljici v 
primeru nepredvidenih okoliščin je določena skupina v sestavi: 
župana obeh občin ustanoviteljic, predsednik nadzornega sve-
ta in direktor podjetja.

IX. SPLOŠNI AKTI JAVNEGA PODJETJA

21. člen
Statut javnega podjetja sprejme nadzorni svet podjetja.
S statutom javnega podjetja se podrobneje uredijo vsa 

vprašanja, pomembna za položaj in poslovanje podjetja, pri 
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čemer se uporabljajo predpisi, ki urejajo položaj podjetja oziro-
ma gospodarskih družb, če z zakonom o gospodarskih javnih 
službah ali z zakonom in drugim predpisom s področja komu-
nalnega gospodarstva ali predpisom lokalne skupnosti, niso 
predpisane drugače.

Druge splošne akte sprejema nadzorni svet podjetja.

Odlok o ustanovitvi Javno komunalnega podjetja 
Slovenj Gradec d.o.o. (Uradni list RS, št. 63/03) vsebuje 
naslednje prehodne in končne določbe:

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen
Javno podjetje je dolžno uskladiti statut s tem odlokom v 

roku 90 dni od dneva uveljavitve tega odloka.

24. člen
Do izteka mandata članom nadzornega sveta opravljajo 

funkcijo članov dosedanji člani nadzornega sveta.

25. člen
Direktor opravlja funkcijo direktorja do izteka sedaj ve-

ljavnega mandata.

26. člen
Spremembe in dopolnitve tega odloka sprejemata ob-

činska sveta ustanoviteljic tako, da je odločitev sprejeta, če jo 
sprejmeta oba občinska sveta.

27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

preoblikovanju Komunalno stanovanjskega podjetja Slovenj 
Gradec v Javnokomunalno podjetje Slovenj Gradec, d.o.o. 
(Uradni list RS, št. 83/94).

28. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji 
dan po zadnji objavi.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usta-
novitvi Javno komunalnega podjetja Slovenj Gradec d.o.o. 
(Uradni list RS, št. 23/07) vsebuje naslednjo končno do-
ločbo:

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

Republike Slovenije.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javno ko-
munalnega podjetja Slovenj Gradec d.o.o. (Uradni list RS, 
št. 60/07) vsebuje naslednjo končno določbo:

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

listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usta-
novitvi Javno komunalnega podjetja Slovenj Gradec d.o.o. 
(Uradni list RS, št. 77/08)

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

Republike Slovenije.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usta-
novitvi Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o. 
(Uradni list RS, št. 47/10) vsebuje naslednjo prehodno in 
končno določbo:

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

3. člen
Vsem predstavnikom ustanovitelja, ki so člani sveta zavo-

da, preneha mandat v roku 90 dni po konstitutivni seji novega 
občinskega sveta.

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

listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usta-
novitvi Javno komunalnega podjetja Slovenj Gradec d.o.o. 
(Uradni list RS, št. 30/12 in Uradno glasilo slovenskih ob-
čin, št. 12/2012) vsebuje naslednjo končno določbo:

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

in Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji 
dan po zadnji objavi.

SLOVENSKE KONJICE

1904. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka 
o dimnikarski službi na območju Občine 
Slovenske Konjice

Na podlagi 190. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US, 
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) in 16. člena 
Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – 
uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine 
Slovenske Konjice na 16. redni seji dne 31. 5. 2012 sprejel

O D L O K
o prenehanju veljavnosti Odloka o dimnikarski 
službi na območju Občine Slovenske Konjice

1. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok 

o dimnikarski službi na območju Občine Slovenske Konjice 
(Uradni list RS, št. 14/97).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00700/0005/2012
Slovenske Konjice, dne 31. maja 2012

Župan
Občine Slovenske Konjice

Miran Gorinšek l.r.

1905. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o 
komunalnem nadzoru v Občini Slovenske 
Konjice

Na podlagi 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 
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51/10) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni 
list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je 
Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 16. redni seji dne 
31. 5. 2012 sprejel

O D L O K
o prenehanju veljavnosti Odloka o komunalnem 

nadzoru v Občini Slovenske Konjice

1. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o 

komunalnem nadzoru v Občini Slovenske Konjice (Uradni list 
RS, št. 21/97).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00700-0006/2012
Slovenske Konjice, dne 31. maja 2012

Župan
Občine Slovenske Konjice

Miran Gorinšek l.r.

1906. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o 
spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi 
odpadki Občine Slovenske Konjice

Na podlagi 190. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US, 
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) in 16. člena 
Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – 
uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine 
Slovenske Konjice na 16. seji dne 31. 5. 2012 sprejel

O D L O K
o prenehanju veljavnosti Odloka o spremembi 

Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki 
Občine Slovenske Konjice

1. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o 

spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki Občine 
Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 64/97).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00700-0007/2012
Slovenske Konjice, dne 31. maja 2012

Župan
Občine Slovenske Konjice

Miran Gorinšek l.r.

1907. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev 
koncesije za opravljanje izbirne lokalne 
gospodarske javne službe distribucije toplote 
na geografskem območju kraja Loče

Na podlagi določil 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN, 57/11), 11. člena Odloka o lokalnih gospodar-

skih javnih službah v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, 
št. 29/10 in 17/11) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Ko-
njice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 16. redni 
seji dne 31. 5. 2012 sprejel

O D L O K
o predmetu in pogojih za podelitev koncesije  
za opravljanje izbirne lokalne gospodarske 

javne službe distribucije toplote na geografskem 
območju kraja Loče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo 
predmet in pogoji opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne 
službe distribucije toplote (v nadaljevanju: javna služba) na 
geografskem območju kraja Loče.

(2) S tem odlokom se določijo:
– dejavnosti, ki so predmet javne službe,
– območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja 

do uporabnikov,
– pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– javna pooblastila koncesionarju,
– splošni pogoji za izvajanje javne službe in za uporabo 

javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
– vrsta in obseg monopola ali način njegovega prepre-

čevanja,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– viri financiranja javne službe,
– način plačila koncesionarja,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje 

javne službe.

II. PREDMET JAVNE SLUŽBE

2. člen
(storitve, ki so predmet javne službe)

(1) Javna služba po tem odloku obsega distribucijo toplote 
odjemalcem.

(2) Naloge iz prvega odstavka tega člena obsegajo:
– zagotavljanje toplote za daljinsko ogrevanje,
– dejavnost distribucije toplote po omrežju,
– dobavo toplote odjemalcem.

III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI 
TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV

3. člen
(območje izvajanja javne službe)

Dejavnost javne službe se izvaja na celotnem geograf-
skem območju kraja Loče.

4. člen
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov)

(1) Uporabniki na geografskem območju kraja Loče, na 
katerem se izvaja javna služba, ima pravico do priključitve 
na toplovodno omrežje in do oskrbe s toplotno energijo na 
pregleden in nepristranski način pod pogoji, določenimi z ener-
getskim zakonom in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi ter s 
splošnim aktom sprejetim po javnem pooblastilu.
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(2) Priključitev na toplovodno omrežje ni obvezna, razen 
v primerih, določenih z lokalnim energetskim konceptom, ki ga 
občina sprejme na podlagi določil zakona, ki ureja področje 
energetike.

IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR

5. člen
(pogoji)

(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če 
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet kon-
cesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko 
tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače.

(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opra-
vljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske 
javne službe so:

– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
javne službe,

– da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen 
za izvajanje javne službe,

– da razpolaga s tehničnimi sredstvi za izvajanje javne 
službe,

– da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, če 
so z zakonom predpisana.

(3) Koncesionar mora za podelitev koncesije koncedentu 
predložiti izvedbeni program izvajanja dejavnosti javne službe 
na geografskem območju kraja Loče, za katerega se pododeli 
koncesija.

V. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU

6. člen
(javno pooblastilo)

(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe 
izdaja smernice in mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo gra-
ditev objektov in urejanje prostora ter soglasja za priključitev.

(2) Za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka tega člena 
mora imeti izvajalec javne službe zaposleno osebo z opravlje-
nim strokovnim izpitom iz upravnega postopka.

VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

7. člen
(splošni pogoji za izvajanje javne službe)

Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki 
ureja področje energetike, podzakonskimi akti, sprejetimi na 
njegovi podlagi, predpisi občine in splošnimi akti sprejetimi na 
podlagi javnega pooblastila.

VII. OBSEG MONOPOLA

8. člen
(obseg monopola)

(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz 
prvega člena tega odloka na geografskem območju kraja Loče 
iz 3. člena tega odloka se podeli enemu koncesionarju.

(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za 
izvajanje dejavnosti javne službe na geografskem območju 
kraja Loče.

VIII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE

9. člen
(začetek koncesije)

Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske 
pogodbe.

10. člen
(trajanje koncesije)

Koncesija se podeli za obdobje 35 let.

IX. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE

11. člen
(viri financiranja javne službe)

Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne služ-
be iz:

– plačil uporabnikov za dobavljeno toploto iz distribucij-
skega omrežja,

– drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.

X. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA

12. člen
(koncesijska dajatev)

(1) Koncesionar plača koncedentu letno koncesijsko da-
jatev za izvrševanje gospodarske javne službe.

(2) Način obračuna in plačila koncesijske dajatve se po-
drobneje določi v koncesijski pogodbi.

(3) Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti po-
datke o osnovah, na podlagi katerih se obračunava in plačuje 
koncesijska dajatev.

(4) V primeru, ko gre za uresničevanje javnega interesa 
zagotavljanja javne službe, se lahko koncedent v javnem inte-
resu in v korist uporabnikov odpove plačilu koncesijske dajatve, 
kar se posebej opredeli v koncesijski pogodbi.

XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE  
JAVNE SLUŽBE

13. člen
(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvajajo pristojne 
službe občinske uprave občine in občinski svet občine.

(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje 
pristojni organ občinske uprave.

XII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

14. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)

Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom javne službe v režijo,
– v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo.

15. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)

(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo,
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter 

druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma 
razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.

16. člen
(odkup koncesije)

(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje 
tako, da koncesionar preneha opravljati dejavnost javne službe 
pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v določe-
nem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar 
zgradil ali pridobil za namen izvajanja dejavnosti javne službe.
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(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v 
koncesijski pogodbi.

17. člen
(odvzem koncesije)

(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju ne 
glede na določila koncesijske pogodbe:

– če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za 
to določenem roku,

– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha 
izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana 
gospodarska javna služba,

– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, 
skratka tako, da so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti,

– če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in 
navodili koncedenta,

– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov 
in določil koncesijske pogodbe,

– če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha 
obstajati.

(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom kon-
cesije, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in 
pete alinee prvega odstavka tega člena.

(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo 
prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odško-
dnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih 
javnih služb.

18. člen
(prevzem javne službe v režijo)

(1) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo.
(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski 

pogodbi.

XIII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE

19. člen
(način podelitve koncesije)

(1) Koncedent izbere koncesionarje na podlagi javnega 
razpisa.

(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slo-
venije in na spletni strani občine.

20. člen
(oblika in postopek javnega razpisa)

(1) Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega 
akta, v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih 
javnih služb.

(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en 
ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene 
pogoje.

(3) Če javni razpis ni uspel se lahko ponovi.

21. člen
(vsebina javnega razpisa)

(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi 
zakona, ki ureja področje o javno-zasebnem partnerstvu.

(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka 
tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati kon-
cesionar in so določeni v 5. členu tega odloka.

22. člen
(postopek izbire koncesionarja)

(1) Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek konku-
renčnega dialoga v skladu z določili zakona, ki ureja javno 
naročanje.

(2) Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje 
župan občine strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik 
in dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti delov-

ne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno 
presojo vlog.

(3) Izbira koncesionarja se izvede po postopku določe-
nem z zakonom, ki ureja področje javnih gospodarskih služb.

XIV. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA

23. člen
(organ, ki opravi izbor koncesionarja)

(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno od-
ločbo.

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

XV. ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV 
KONCESIJSKE POGODBE

24. člen
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)

Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan 
občine.

XVI. DRUGE SESTAVINE POTREBNE ZA DOLOČITEV  
IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

1. Prenos koncesije

25. člen
(prenos koncesije)

(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na 
drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.

(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje 
javne službe samo v primerih določenih z zakonom, ki ureja 
področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, dolo-
čenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem 
koncesionarja.

2. Višja sila

26. člen
(dolžnosti in pravica koncesionarja)

(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti iz-
vajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih 
zaradi višje sile.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima kon-
cesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov, ki 
so nastali zaradi izvajanja javne službe na geografskem obmo-
čju kraja Loče v nepredvidljivih okoliščinah. Razmerje v zvezi 
z načinom izvajanja javne službe v nepredvidljivih okoliščinah, 
se podrobneje opredeli s koncesijsko pogodbo.

(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi 
višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo 
sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.

3. Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih

27. člen
(odgovornost za škodo)

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, 
ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzro-
čijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.

4. Začasen prevzem

28. člen
(začasen prevzem)

Kolikor koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja 
pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, 
lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevze-
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mom javne službe v režijo ali na drug način, določen v konce-
sijski pogodbi.

5. Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja

29. člen
(vrsta odgovornosti)

Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri iz-
vajanju javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali 
drugim osebam na geografskem območju kraja Loče, če ni 
s koncesijsko pogodbo dogovorjena drugačna odgovornost.

6. Zavarovanje odgovornosti za škodo

30. člen
(zavarovanje)

(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki 
jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo 
pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in za 
škodo, ki jo pri izvajanju javne službe povzroči uporabnikom 
ali drugim osebam.

(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s 
koncesijsko pogodbo.

XVII. KONČNA DOLOČBA

31. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00700-0004/2012
Slovenske Konjice, dne 31. maja 2012

Župan
Občine Slovenske Konjice

Miran Gorinšek l.r.

1908. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ureditvenem načrtu območja Špitalič, 
doline Sv. Janeza do vključno Kartuzije Žiče – 
za potrebe gradnje mrliške vežice

Na podlagi 61. člena ter v povezavi s 46. in 96. členom 
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 70/08 – 
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – 
ZKZ-C) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na podlagi 
7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list 
RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo) na 16. redni seji 
dne 31. 5. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ureditvenem načrtu območja Špitalič, doline 
Sv. Janeza do vključno Kartuzije Žiče  
– za potrebe gradnje mrliške vežice

1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 

Odloka o ureditvenem načrtu za območje Špitalič, doline Sv. 
Janeza do vključno Kartuzije Žiče – za potrebe gradnje mrliške 
vežice (Uradni list RS, št. 87/99, v nadaljevanju: spremembe 
UN Špitalič).

(2) Strokovne podlage za spremembe UN Špitalič je iz-
delal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p. iz Slovenske 
Bistrice, v decembru 2011, pod št. 09/11-UN/SP, in so sestavni 
del tega odloka.

Spremembe ZN vsebujejo:
– besedilo odloka
– tekstualni del z obrazložitvijo
– grafične priloge
– smernice in mnenja.

2. člen
(1) Spremembe UN Špitalič se nanašajo na območje 

parc. št. 1235, k.o. Slemene, kjer je predvidena gradnja mrliške 
vežice. V osnovnem odloku se spreminjajo naslednje določbe:

– v poglavju IV. NAMEMBNOST OBMOČJA 8. člen točka 
4. Za objekt 6.1 – mrliška vežica na pokopališču v Špitaliču 
je predvidena nadomestna gradnja ob robu pokopališča ali v 
njegovi neposredni bližini.

(2) V 8. členu se v 4. točki črta besedilo »predvidena je na-
domestna gradnja ob robu pokopališča ali v njegovi neposredni 
bližini«, ki se nadomesti z naslednjim besedilom »predvidena je 
nova gradnja na parc. št. 1235, k.o. Slemene. Objekt je lociran 
v tlorisu predhodno porušene stanovanjske hiše ob javni poti«.

3. člen
9. člen se dopolni s točko m), ki se glasi:
»m) Gradnja mrliške vežice
Predvidena je gradnja nove mrliške vežice na mestu 

predhodno porušene stanovanjske hiše in ureditev parkirišča 
na mestu stare trške hiše Špitalič 4, oboje ob javni poti Špita-
lič–Gilčvert, ki prečka območje obravnave.

– Arhitekturno oblikovanje zunanjščine objekta naj sloni 
na tradiciji stavbarstva tega prostora tako, da z novo nastalo 
gradnjo ne bo negativno vplivalo na kvaliteto obravnavanega 
prostora. Oblikovanje zunanjščine je lahko sodobno, z uporabo 
sodobnih materialov.

– Tlorisna zasnova mora biti v osnovi enostavna in po-
dolgovato pravokotne oblike, z razmerjem stranic med 1:1.2 in 
1:1.5 (zidna mera je 8.20 m x 12.20 m). Glavno sleme mora biti 
vzdolž daljše stranice ter vzporedno s smerjo plastnic. Toleran-
ca v horizontalnih gabaritih je ±0,5 m.

– Etažnost novega objekta je P + M brez kolenčnega zidu, 
toleranca v vertikalnih gabaritih je ±0.5 m. Nulta kota objekta je 
±0.00=268.50 m ± 0.50 m.

– Fasadne odprtine naj bodo poenotene pokončne podol-
govate oblike in kompozicijsko usklajene.

– Streha je simetrična dvokapnica ali štirikapnica, z naklo-
nom strešin od 40° do 45° in krita z neglazirano opečno kritino 
opečne ali temne barve.

– Za morebitno osvetljevanje podstrešja so dopustna 
manjša strešna okna v barvi kritine.

– Finalna obdelava fasade je lahko sodobno zasnovana 
s primerno kompozicijo materialov: armiranega betona, stekla, 
lesa in kamna.

– Zunanja ureditev objekta mora upoštevati enovit videz 
zavarovanega območja.

– Ograja mostu čez Žičnico mora biti masivna lesena, 
poenotena z ograjami v zavarovanem območju.

– Ureditev zunanjega prostora pred mrliško vežico naj bo 
enostavna, brez vidnih umetnih barier in vizualnih poudarkov. 
Ohranja se naravno rastje ob potoku in obstoječ sadovnjak. 
Predlagamo, da se prostor pred vežico zatravi.

– Brežina za staro trško hišo Špitalič 4 se po odstranitvi 
objekta zavaruje z betonskim zidom, višine cca 1 m, ki mora 
biti grobozrnato ometan. Zid se ozeleni s popenjavko, preostala 
brežine se utrdi z avtohtono drevnino za brežine.

– Površina parkirišča se utrdi s travnimi ploščami ali proti-
prašno zaščito tal, ki daje videz peščene površine.«

4. člen
V 10. členu se v tabeli v točki 6.1, v rubriki DOVOLJENI 

POSEGI besedilo »nadomestna gradnja« nadomesti z »nova 
gradnja«.

5. člen
13. člen se dopolni z novim petim odstavkom, ki se glasi:
»Načrtovana gradnja mrliške vežice se nahaja ob katego-

rizirani občinski cesti JP 884861 Špitalič–Gilčvert. Za zagotovi-
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tev prometne varnosti je potrebno upoštevati odmik objekta od 
ceste 2.0 m. Prečni profil ceste po rekonstrukciji je 1x3,50 m + 
2x0,75 m, pri prometni obremenitvi <500 vozil/dan in projektni 
hitrosti 30 km/h. Parkiranje osebnih vozil (min. 10 PM) se za-
gotovi v neposredni bližini objekta in pri cerkvi.«

6. člen
14. člen se dopolni z novimi petim, šestim in sedmim 

odstavkom, ki se glasijo:
»Sanitarne odpadne vode iz mrliške vežice se odvajajo v 

začasno nepretočno greznico ustreznega volumna v skladu s 
13. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode 
iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07), 
ki je locirana na lastnem zemljišču. Nepretočno greznico prazni 
izvajalec javne službe.

Neobremenjene meteorne vode iz strehe se odvajajo sku-
paj s predhodno očiščenimi meteornimi vodami iz asfaltiranih 
površin v ponikanje.

Onesnažene meteorne odpadne vode iz povoznih površin 
in parkirišč je potrebno pred priključitvijo na javno kanalizacijo 
očistiti v ustrezno dimenzioniranem lovilcu olj, ki mora ustrezati 
SIST EN 858-2, skladno z 2. členom Uredbe o emisiji snovi in 
toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizaci-
jo. Lovilec olja izvede investitor na lastne stroške na svojem 
zemljišču.«

7. člen
15. člen se dopolni z novim petim odstavkom, ki se glasi:
»Mrliška vežica se bo oskrbovala s pitno vodo iz jav-

nega vodovoda preko novega vodovodnega priključka. Vo-
domer se vgradi v novi tipski vodomerni jašek s tipskim 
pokrovom proti zmrzovanju, katerega tip določi upravljavec. 
Jašek mora biti primerno odvodnjavan in zaščiten proti zmr-
zovanju. Jašek se izvede izven objekta v zelenici, na zemlji-
šču investitorja.«

8. člen
16. člen se dopolni z novim četrtim odstavkom, ki se glasi:
»Za napajanje predvidenega objekta z električno energijo 

in pred pričetkom gradnje je potrebno:
– Odstraniti 0,4 kV nizkonapetostno omrežje
– Zgraditi nadomestni 0,4 kV kablovod
– Zgraditi nizkonapetostni priključek iz transformatorske 

postaje TP Špitalič 2 (t-306 OE Slovenska Bistrica) do objekta
– Pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča, čez katera 

bo potekala trasa nadomestnega kablovoda in novega pri-
ključka.

V primeru prečkanja kablovoda z vodotokom po mostni 
konstrukciji, naj bo le-ta predvidena na dolvodni strani mostne 
konstrukcije, izven svetle odprtine mostu.«

9. člen
Za 16. členom se doda novi 16.a člen z naslovom Ogre-

vanje in priprava sanitarne tople vode z naslednjo vsebino:
»Pri projektiranju ogrevanja, prezračevanja in priprave sa-

nitarne tople vode morajo biti izpolnjene tehnične zahteve pra-
vilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah. Upoštevati se mora 
specifična, zaradi namembnosti, občasna uporaba objekta.

Za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode se predvidi 
toplotna črpalka zrak:voda.«

10. člen
17. člen se dopolni z novim drugim odstavkom, ki se glasi:
»Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati obsto-

ječe TK omrežje, katerega točne trase se določijo z zakoličbo 
na kraju samem. V idejno dokumentacijo je potrebno predvideti 
in vrisati idejne trase novih TK vodov, ki bodo napajali objekt. 
Podrobneje se obdela v projektu infrastrukture v fazi izdelave 
PGD dokumentacije.«

11. člen
Za 18. členom se doda z novim 18.a členom, ki se glasi:
»1. V Odloku o spremembah in dopolnitvah UN Špitalič je 

obdelana in prikazana zunanja ureditev z dispozicijo objekta, 
ureditev okolice in vsa obstoječa in nova komunalna infra-
struktura,

– Predvidena je rešitev odvoda vseh vrst odpadnih voda,
– Način ogrevanja objekta je s toplotno črpalko zrak: 

voda.
2. Kanalizacijski sistem bo v celoti načrtovan vodotesno 

ter v ločeni izvedbi za odvajanje komunalnih odpadnih in pre-
čiščenih padavinskih vod. Vse odpadne vode morajo biti obve-
zno priključene na javni kanalizacijski sistem, ki se zaključi na 
javni komunalni čistilni napravi, če le-ta obstaja.

3. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in 
komunalnih odpadnih voda je usklajena s Pravilnikom o na-
logah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08 in 28/11) in z 
Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda 
v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 
79/09) in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz 
malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 
30/10).

4. Odvoz blata iz nepretočne greznice je v skladu s Pra-
vilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08 in 
28/11) in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz 
malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 
30/10) zagotovljen z uporabo storitev javne službe.

5. Po izgradnji kanalizacijskega sistema, ki se zaključi na 
komunalni čistilni napravi, bo morala stranka v skladu s Pra-
vilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08 in 
28/11) zagotoviti priključek obravnavanega objekta na ta sistem 
ter opustiti odvodnjo komunalnih odpadnih voda v vodotesno 
greznico brez iztoka, ki se dovoljuje kot začasna rešitev.

6. Odvajanje padavinskih vod iz strehe je predvideno v 
ponikanje na zelenico severno ob objektu ali v primeru nepro-
pustnih tal v ponikalnem polju.

7. Odvajanja padavinskih vod iz parkirišča (površine cca 
100 m2) je predvideno preko ustrezno dimenzioniranega lovilca 
olj in usedalnika (standardiziran lovilec olj SIST EN 858-2) v 
ponikanje.

8. Ves odpadni gradbeni material, ki bo nastal pri rušitvi 
obstoječih objektov in odpadni materiali za gradnjo, se ne sme 
nalagati na vodnem ali priobalnem zemljišču. Sestavni del PGD 
za pridobitev vodnega soglasja mora biti tudi načrt ravnanja z 
gradbenimi odpadki.

9. V skladu z 49.b členom ZGO si mora investitor pri 
naslovnem organu, po končanem projektiranju in pred gradnjo 
objektov na obravnavanem območju, pridobiti vodno soglasje.«

12. člen
19. člen se dopolni z novim tretjim odstavkom, ki se glasi:
»Investitor mrliške vežice je dolžan na svojem zemljišču 

na svoje stroške urediti ustrezno dimenzioniran ekološki otok 
za zbiranje in odvoz odpadkov, vključno z nabavo posod za 
odpadke. Ureditev ekološkega otoka mora zadostiti določilom 
veljavnega Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini 
Slovenske Konjice in omogočiti ločeno zbiranje odpadkov ter 
ustrezati vsem sanitarno tehničnim predpisom, vključno z vizu-
alno ter mehansko zaščito proti vetru. Ekološki otok mora imeti 
stalno zagotovljen dostop tovornemu smetarskemu vozili.«

13. člen
22. člen se dopolni z novim drugim odstavkom, ki se glasi:
»Enote kulturne dediščine na območju urejanja (parc. 

št. 1235, k.o. Slemene) in v vplivnem območju
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EŠD Ime Režim Podrežim
759 Špitalič pri Sl. 

Konjicah – Cerkev 
Marijinega obiskanja

spomenik

7927 Stare Slemene 
– Območje Žičke 

kartuzije

Vpliv. območ

7927 Stare Slemene 
– Območje Žičke 

kartuzije

spomenik

7927 Stare Slemene 
– Območje Žičke 

kartuzije

dediščina Kult. 
krajina

10198 Špitalič pri Slovenskih 
Konjicah – Vaško 

jedro

spomenik

Varstveni režim v aktu ni določen, zato velja 134. člen 
ZVKD-1.

Varstveni režim na tem območju določa, da posegi ne 
smejo negativno vplivati na kvalitetne in zavarovane sestavine 
prostora.

Lokacija nove mrliške vežice s parkiriščem leži na lokaciji 
obstoječih objektov, ki nimata lastnosti kulturne dediščine in 
nista zavarovana, zato se ju lahko poruši.

Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja si je investitor 
dolžen pridobiti kulturnovarstveno soglasje za poseg pri OE 
Celje (28.–30. člen ZVKD-1).

Za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav je treba pri-
dobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, 
ki ga izda minister pristojen za področje varstva kulturne dedi-
ščine (31. člen ZVKD-1)«.

14. člen
V 26. členu se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»Kanalizacijski sistem za mrliško vežico bo v celoti načr-

tovan vodotesno ter v ločeni izvedbi za odvajanje komunalnih 
odpadnih in prečiščenih padavinskih vod. Komunalne odpadne 
vode se zbirajo v nepretočni greznici, prečiščene padavinske 
vode ponikajo.«

15. člen
27. člen se dopolni z novim četrtim odstavkom, ki se glasi:
»Za objekt mrliška vežica so zagotovljeni potrebni odmiki 

od parcelnih mej in med objekti z namenom preprečitve širjenja 
požara na sosednje objekte, kot to predpisuje 3. člen Pravilnika 
o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 
83/05 in 14/07).

Prometne in delovne površine za intervencijska vozila 
so zagotovljena na dovozni cesti. Varen umik je zagotovljen 
z dostopom na zunanje površine, dovozno pot in zelenice.«

16. člen
Doda se novi 27.a člen z naslovom »Varstvo pred narav-

nimi in drugimi nesrečami«, ki se glasi:
»Objekt mrliška vežica se ne nahaja na poplavnem obmo-

čju ali območju z visoko podtalnico. Prav tako teren ni podvržen 
erozivnosti ter ni plazovit. Po rušitvi starih objektov in gradnji 
novega je potrebno ustrezno zaščititi zemeljske brežine. Pred 
gradnjo si je potrebno pridobiti geotehnično mnenje o pogojih 
gradnje.«

17. člen
Doda se novi 27.b člen z naslovom »Potresna ogrože-

nost«, ki se glasi:
»Objekt se nahaja na območju z intenziteto VII. stopnje 

potresne ogroženosti po EMS. Pri projektiranju je potrebno 
upoštevati projektni pospešek tal za obravnavano območje, ki 
znaša 0,125 g.«

18. člen
(nadzor nad izvajanjem PIA)

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

19. člen
(hramba sprejetega PIA)

Spremembe in dopolnitve UN Špitalič so stalno na vpo-
gled pri pristojnem organu Občine Slovenske Konjice.

20. člen
(začetek veljavnosti PIA)

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

Št. 3500-0008/2011
Slovenske Konjice, dne 31. maja 2012

Župan
Občine Slovenske Konjice

Miran Gorinšek l.r.

1909. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o spremembah in dopolnitvah dela 
zazidalnega načrta Prevrat – območje Konec

Na podlagi 61. člena ter v povezavi s 46. in 96. členom 
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 70/08 – 
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 
– ZKZ-C) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na pod-
lagi 7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni 
list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) na 
16. redni seji dne 31. 5. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega 
načrta Prevrat – območje Konec

1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 

Odloka o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta 
Prevrat – območje Konec Uradni list RS, št. 68/03 (v nadaljeva-
nju: spremembe dela ZN Prevrat – območje Konec).

(2) Strokovne podlage za spremembe dela ZN Prevrat 
– območje Konec je izdelal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič 
Zorič s.p. iz Slovenske Bistrice, v februarju 2012, pod št. 10/11-
ZN/SP, in so sestavni del tega odloka.

(3) Spremembe dela ZN Prevrat – območje Konec vse-
bujejo:

– besedilo odloka
– tekstualni del z obrazložitvijo
– grafične priloge
– smernice in mnenja.
(4) Spremembe dela ZN Prevrat – območje Konec, se 

nanašajo na celotno območje obravnavano v spremembi leta 
2003, ki vključuje po izvršeni parcelaciji naslednje zemljiške 
parcele: 350/3, 352/8, 352/10, 352/11, 352/12, 352/13 in 
352/14, vse k.o. Slovenske Konjice.

2. člen
(1) V 5. členu se odstavek z naslovom Zasnova objektov 

zamenja z novo vsebino, ki se glasi:
»Zasnova objektov
Etažnost stanovanjskega objekta je P+M, garaža je P.
Površina vseh stavb (stanovanjska stavba največ 16 m x 

11 m, garaža 5 m x 8 m ±2 m ali manj, nezahtevni in enostavni 
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objekti) ne sme presegati dopustne zazidljivosti parcel, ki je 
določena od 30 % do 40 % in mora biti računsko prikazana v 
projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.«

(2) V odstavku Pogoji oblikovanja se vrine pred zadnji 
stavek drugega odstavka novi stavek z naslednjo vsebino:

»Kritina na simetričnih strehah dvokapnicah je opečna ali 
podobna kritina v rdeče rjavi ali sivi barvi.«

(3) Na koncu 5. člena se dodata predzadnji in zadnji od-
stavek z naslednjo vsebino:

»Lega objektov in odmiki
Na nepozidanih zemljiških parcelah je največja velikost 

stanovanjskega objekta 16 m x 11 m, ob zagotovitvi odmika 
objektov od sosedov na obodu zazidave min. 4 m, odmik 
znotraj zazidave je lahko s pisnim soglasjem najmanj 2.50 m. 
Predpisan odmik ne velja za objekt na parceli št. 7 in se s 
pisnim soglasjem soseda lahko zmanjša tudi na obodu do 
2.50 m. Odmik je najkrajša razdalja med točko objekta, ki se 
najbolj približa parcelni meji, in parcelno mejo. Odmiki morajo 
zagotavljati ustrezno požarno zaščito med objekti.

Odmik garaže ter drugih nezahtevnih in enostavnih objek-
tov od meje s sosedi je najmanj 1.50 m, s pisnim soglasjem 
soseda se odmik lahko zmanjša do parcelne meje. Garaža 
velikosti 5 m x 8 m ±2 m je grajena v prizidku s streho sime-
trično dvokapnico, možna je izvedba ravne strehe ali strehe z 
minimalnim naklonom, ki je skrita za čelno masko.

Objekta na parceli 3 in 4 sta postavljena vzporedno ulici 
Toneta Melive.

Objekt na parceli št. 5 je zaradi specifično ozke oblike par-
cele lahko sestavljen iz dveh kvadrov v obliko črke L oziroma 
ustrezno manjši.«

»Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov
Možna je gradnja nekaterih nezahtevnih in enostavnih 

objektov za lastne potrebe, skladno z veljavnim predpisom.
Nezahtevni objekti: steklenjak, uta oziroma senčnica, ba-

zen, enoetažna pritlična lopa.
Enostavni objekti: nadstrešek, enoetažni pritlični objekt 

do 4 m2.«

3. člen
7. člen se v odstavku Ogrevanje dopolni z dvema novima 

alinejama, ki se glasita:
»– Na območju obravnave se izvaja javna služba distribu-

cije s toploto. Uporabniki na območju imajo pravico do priklju-
čitve na toplovodno omrežje in do oskrbe s toplotno energijo 
na pregleden in nepristranski način pod pogoji, določenimi z 
Energetskim zakonom, Odlokom o načinu opravljanja izbirne 
lokalne gospodarske javne službe distribucije s toploto na 
območju Občine Slovenske Konjice in Lokalnim energetskim 
konceptom.

Objekte zgrajene v območju Konec je potrebno v skladu 
z Odlokom o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske 
javne službe distribucije s toploto na območju Občine Sloven-
ske Konjice in Lokalnim energetskim konceptom priklopiti na 
obstoječ sistem daljinskega ogrevanja, za kar bo potrebno 
urediti nov toplovodni priklop ustrezne kapacitete.

V primeru, ko investitor oziroma lastnik izbere kot vir z 
oskrbo z energijo, ki presega dve tretjini potreb, obnovljive vire 
energije, ne velja obveznost priklopa na distribucijsko omrežje 
daljinskega ogrevanja. Investitorji morajo pred izdelavo pro-
jektne dokumentacije zaprositi Stanovanjsko podjetje Konjice 
d.o.o. za izdajo projektnih pogojev.

– Zgoraj navedeno ne velja za objekte z že pridobljenim 
gradbenim dovoljenjem.«

4. člen
V 8. členu se doda novi odstavek z naslednjo vsebino:
»Vpliv posega na vodni režim in stanje voda
Obravnavano območje ni poplavno ogroženo.
1. Kanalizacijski sistem mora biti v celoti načrtovan vodo-

tesno ter v ločeni izvedbi za odvajanje komunalnih odpadnih 
in prečiščenih padavinskih vod. Vse odpadne vode morajo biti 
obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem, ki se zaključi 
na javni komunalni čistilni napravi, če le-ta obstaja.

2. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in 
komunalnih odpadnih voda je usklajena z Uredbo o odvajanju 
in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list 
RS, št. 88/11) in z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, 
št. 47/05, 45/07 in 79/09).

3. Čiste padavinske vode iz strehe je treba, če ne obstaja 
možnost priključitve na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati, 
pri tem morajo ponikovalnice biti locirane izven vpliva povoznih 
in manipulativnih površin.

4. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih 
odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajena z Uredbo o 
emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode iz javnih cest (Ura-
dni list RS, št. 47/05) in z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni 
list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09).

5. Objekti se bodo ogrevali z zemeljskim plinom ali se 
bodo priklopili na obstoječ sistem daljinskega ogrevanja.

6. V skladu z 49.b členom ZGO si mora investitor pri 
naslovnem organu, po končanem projektiranju in pred gradnjo 
objektov na obravnavanem območju, pridobiti vodno soglasje.

5. člen
(nadzor nad izvajanjem PIA)

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

6. člen
(hramba sprejetega PIA)

Spremembe in dopolnitve dela ZN Prevrat – območje 
Konec so stalno na vpogled pri pristojnem organu Občine 
Slovenske Konjice.

7. člen
(začetek veljavnosti PIA)

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

Št. 00700-0009/2011
Slovenske Konjice, dne 31. maja 2012

Župan
Občine Slovenske Konjice

Miran Gorinšek l.r.

1910. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o sprejetju sprememb zazidalnega načrta 
Prevrat – za hišo Pučnik

Na podlagi 61. člena ter v povezavi s 46. in 96. členom 
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 70/08 – 
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – 
ZKZ-C) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na podlagi 
7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list 
RS, št. 118/07 in 18/10) na 16. redni seji dne 31. 5. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju 

sprememb zazidalnega načrta Prevrat  
– za hišo Pučnik

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o sprejetju 

sprememb zazidalnega načrta Prevrat, ki je bil objavljen v 
Uradnem listu SRS, št. 12/84. Strokovne podlage za odlok je 
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izdelal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p. iz Slovenske 
Bistrice, v februarju 2012, pod št. 11/11-ZN/SP, in so sestavni 
del tega odloka.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

2. člen
(1) Spremembe in dopolnitve Odloka o sprejetju spre-

memb zazidalnega načrta Prevrat – za hišo Pučnik se nanašajo 
na spremenjene pogoje umeščanja in oblikovanje objekta, 
ki zaradi zastarelosti pogojev ne ustrezajo več potrebam so-
dobnega časa ter možnost gradnje nezahtevnih in enostavnih 
objektov.

(2) Sestavni del odloka so:
A) Besedilo – obrazložitev
B) Grafični del
C) Priloge.

III. UREDITVENO OBMOČJE

3. člen
Območje obdelave obsega parcele št. 337/12, 336/8 in 

361/2-del, vse k.o. Slovenske Konjice, znotraj območja pro-
storskega akta, ki ga spreminjamo in dopolnjujemo, v skupni 
površini 649m2. V osnovnem ZN Prevrat je območje označeno 
kot zemljiška parcela št. 40. Velikost in oblika zemljiške parcele 
se natančno določi v upravnem postopku geodetske odmere.

IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

4. člen
(1) Sosednje območje je namenjeno stanovanjem in spre-

mljajočim dejavnostim, ki ne povečajo prometne obremenitve 
in ne zahtevajo dodatnih parkirnih mest. Z gradnjo stanovanj-
skega objekta se vplivi in povezave ne bodo spremenili. V 
neposredni bližini so vsi potrebni komunalni vodi oziroma so 
že položeni na zemljiški parceli.

(2) V ureditvenem območju je dovoljena gradnja novih 
objektov, njihova rekonstrukcija, redna in investicijska vzdrže-
valna dela na zgrajenih objektih in vzdrževalna dela v javno 
korist, kakor tudi gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov v 
skladu z veljavnimi predpisi.

5. člen
(1) Območje se nahaja v varovalnem pasu državne ceste 

R3-688, odsek št. 1231 Slovenske Konjice–Žiče, od km 0,130 
do km 0,155 (desno v smeri stacionaže).

(2) Na državno cesto se območje priključuje preko ob-
stoječega cestnega priključka Štajerske ulice za kompleks 
obstoječih stanovanjskih objektov. Znotraj meje preglednega 
trikotnika na obstoječem priključku ni dovoljena zasaditev, po-
stavitev skulptur, likovnih del in podobnega na način, ki bi oviral 
preglednost na območju križišča ali bi lahko kako drugače 
vplival na zmanjšanje pretočnosti ali prometne varnosti na ob-
močju priključka (Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste, 
Uradni list RS, št. 86/09).

(3) Kakršnikoli objekti – novi z zunanjimi ureditvami, par-
kirišči ipd. morajo biti od zunanjega roba obstoječega pločnika 
odmaknjeni najmanj 5,0 m.

(4) Pri načrtovanju sprememb PIA je potrebno upoštevati 
te smernice, da bo zagotovljeno varno odvijanje prometa vseh 
udeležencev v prometu, načrtovanje usklajeno z najnovejšimi 
znanji tehnike projektiranja in graditve cest, da s predlaganim 
posegov v varovalni pas državne ceste ne bodo prizadeti inte-
resi varovanja državne ceste in prometa na njej, njene širitve 
zaradi prihodnega razvoja prometa ter varovanja njenega vide-
za oziroma moteno redno vzdrževanje državne ceste.

(5) Projektna dokumentacija mora biti izdelana na podlagi 
doseženih stopenj obremenitve in ocene sprejemljivih obreme-

nitev in ocene sprejemljivih ukrepov glede hrupa, tresljajev, iz-
pušnih plinov, svetlobnega onesnaževanja in ostalih dejavnikov 
prometa na državni cesti za 20-letno plansko obdobje. Zaradi 
navedenega morebitna zahteva po protihrupni zaščiti, zaščiti 
proti tresljaje, izpušnim plinom, svetlobnemu onesnaževanju 
in ostalim dejavnikom prometa ne sme bremeniti upravljavca 
državne ceste.

6. člen
(Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

(1) Etažnost stanovanjskega objekta je P+M.
(2) Največja velikost stanovanjskega objekta je 13 m x 

11 m s toleranco ±2.0 m v razpoložljivih smereh, ob zagotovitvi 
predpisanih odmikov od ceste in sosedov. Ohranja se gradbena 
črta oziroma odmik od ceste, ulice (5 m) in odmik od vzhodne 
parcele meje – državna cesta (min. 5 m od zunanjega roba 
obstoječega hodnika za pešce). Odmik se znotraj zazidave 
lahko zmanjša na najmanj 2.50 m ob soglasju soseda. Odmik 
je najkrajša razdalja med točko objekta, ki se najbolj približa 
parcelni meji, in parcelno mejo. Odmiki morajo zagotavljati 
ustrezno požarno zaščito med objekti.

(3) Garaža za osebni avtomobil bo urejena v starem 
objektu, ki bo rekonstruiran ali zgrajen na novo. Gabaritno ne 
sme biti večji kot je sedanji tloris.

(4) Stanovanjski objekt bo sodobno arhitekturno obli-
kovan, s streho simetrično dvokapnico naklona 35°–40°, ob 
upoštevanju tradicionalnih sestavin in oblikovanj, značilnih za 
ravninsko področje. Kritina na strehi je opečna ali podobna 
kritina v rdeče rjavi barvi.

(5) Streha nad garažo je lahko ravna. Ob objektu se zago-
tovi prostor za parkiranje vozil. Prostor se lahko nadkrije skla-
dno s predpisom, ki ureja gradnjo nezahtevnih in enostavnih 
objektov za lastne potrebe, pri izbiri materialov in oblikovanju 
podrejen stanovanjskemu objektu.

(6) Stanovanjski objekt bo višinsko umeščen na nivo 
terena oziroma nad njim dvignjen za min. 15 cm.

Možna je gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, 
skladno z veljavnim predpisom, oblikovanih skladno s stano-
vanjskim objektom.

(7) Površina vseh stavb (stanovanjska stavba, garaža, 
nadstrešnica, nezahtevni in enostavni objekti) ne sme prese-
gati dopustne zazidljivosti parcel, ki je določena s faktorjem 
zazidljivosti 0,4 in mora biti računsko prikazana v projektni 
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, 
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE 

INFRASTRUKTURE

7. člen
(splošno)

(1) Ureditve javne gospodarske infrastrukture se morajo 
izvajati na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja, ustreza 
obrambno-zaščitnim zahtevam in v skladu s predpisi, ki urejajo 
ta področja.

(2) Vse sekundarno razvodno omrežje gospodarske javne 
infrastrukture mora biti usklajeno zgrajeno v kabelski podzemni 
izvedbi. Pod asfaltiranimi in drugače utrjenimi površinami je vse 
električne in TK vode obvezno položiti v kabelsko kanalizacijo.

8. člen
(promet)

(1) Območje obravnave leži ob kategorizirani občinski ce-
sti JP 884591 Štajerska ulica v križišču s cesto R3 688, odsek 
1231 Slov. Konjice–Žiče.

(2) Dovoz do območja obravnave je iz asfaltirane Štajer-
ske ulice. Geometrijski in konstrukcijski elementi so določeni na 
osnovi prometne funkcije, vrste ceste in prometnih obremeni-
tev, zaradi tega je potrebno upoštevati odmik objekta od ceste 
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5.0 m. Asfaltirane površine za parkiranje ali mirujoči promet 
imajo min. prečni nagib 0,5 %. Na zemljiško parcelo bo urejen 
cestni priključek, ki je pravokoten in v ravnini, tako da pregle-
dnost ne bo ovirana. V območju priključka na občinsko cesto je 
dopustna zatravitev in zasaditev grmovnic, katerih višina rasti 
ne presega 0,75 m.

(3) Na parceli se uredi prostor za parkiranje vozil.
(4) Preglednost cest v nivojskem križišču opredelju-

je 18. člen Pravilnika o projektiranju cest (Uradni list RS, 
št. 91/05), ki določa zaustavni razdalji pri določeni hitrosti na 
prednostni cesti in odmik vozila na neprednostni cesti od robu 
vozišča prednostne ceste.

(5) Dolžina preglednosti ob vključevanju na glavno prometno 
smer je tista razdalja, ki omogoča vozniku oddaljenemu 3 m od 
roba glavne prometne smeri, zadovoljiv pogled nad prometnim 
dogajanjem na glavni prometni smeri, kar pomeni, da za projektno 
hitrost 50 km/h (naselje) znaša pregledna razdalja 45 m. V pregle-
dnem območju ceste ne sme biti postavljena ograja.

(Komunalno in energetsko omrežje)

9. člen
(vodovod)

(1) Pred pričetkom gradbenih del je investitor oziroma iz-
vajalec del dolžan naročiti zakoličbo obstoječega komunalnega 
omrežja in nadzor gradbenih del s strani upravljavca javnega 
vodovodnega omrežja. Kolikor se izkaže, da se bodo gradbena 
dela izvajala v varovalnem pasu javnega vodovoda, je potrebno 
le tega ustrezno zaščititi ali prestaviti iz območja gradnje.

(2) Stanovanjski objekt se bo oskrboval s pitno vodo 
iz javnega vodovoda preko novega vodovodnega priključka. 
Priključitev je možno izvesti na cevovod DN 80 mm, ki poteka 
med parc. št. 337/1 in 1620/1, k.o. Slovenske Konjice. Investitor 
je dolžan poravnati vse stroške izvedbe priključka po ponudbe-
nem predračunu upravljavca vodovoda.

(3) Vodomer se vgradi v novi tipski vodomerni jašek s 
tipskim pokrovom proti zmrzovanju, katerega tip določi upra-
vljavec. Jašek mora biti primerno odvodnjavan in zaščiten 
proti zmrzovanju. Jašek se izvede izven objekta v zelenici, na 
zemljišču v lasti investitorja.

10. člen
(Kanalizacija in odvodnjavanje)

(1) Odpadne vode
– Na obravnavanem območju je izvedena javna kanaliza-

cija DN 300 mm v mešanem sistemu. Interna kanalizacija se 
izdela v ločenem sistemu.

– V prehodnem obdobju do izgradnje CČN Slov. Konjice 
se odpadne komunalne vode vodijo v začasno nepretočno 
greznico ustrezne velikosti.

– Po izgradnji CČN Slov. Konjice je investitor dolžan 
objekt priključiti na javno kanalizacijo v Štajerski ulici preko 
hišnega priključka DN 200 mm v katerega se odvajajo odpadne 
komunalne vode in viški meteornih vod iz strehe ter utrjenih 
površin novega stanovanjskega objekta. Na javnem kanalu 
v Štajerski ulici investitor zgradi nov revizijski jašel DN 800 
mm s povoznim LTŽ pokrovom DN 600 mm na katerega se 
priključi HP.

(2) Neobremenjene meteorne vode
– iz streh se odvajajo skupaj s predhodno očiščenimi 

meteornimi vodami iz utrjenih površin s ponikanjem v tla preko 
ustrezno dimenzionirane ponikovalnice. Viški meteornih vod 
ob nalivih se vodijo v javni kanal v Štajerski ulici. Za potrebe 
preveritve možnosti ponikanja meteornih vod na predmetni 
lokaciji pridobi investitor geomehansko poročilo, ki ga izdela za 
ta dela registrirana družba. V sklopu geomehanskega poročila 
se preveri vpliv meteorne vode na bližnje objekte.

(3) Onesnažene meteorne odpadne vode
– iz povoznih površin in parkirišč je potrebno očistiti v 

ustrezno dimenzioniranem lovilcu olj, ki mora ustrezati SIST 
EN 858-2 in ga izvede investitor na lastne stroške na svojem 
zemljišču.

11. člen
(elektrika)

Za napajanje predvidenega stanovanjskega objekta z 
električno energijo je predviden odvzem iz najbližjega raz-
položljivega odjemnega mesta z izdelavo novega priključka, 
predvidene moči 1x25A.

1. V veljavi ostanejo vsi do sedaj izdani pogoji in smer-
nice.

2. Med projektiranjem predvidenih objektov se mora in-
vestitor oziroma projektant seznaniti s točno lokaciji obstoječih 
elektroenergetskih vodov in naprav, katere je potrebno vrisati 
v situacijo komunalnih vodov. Podatke si mora pridobiti na OE 
Slovenska Bistrica.

3. Pred pričetkom gradbenih del se morajo izvajalci se-
znaniti z natančno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov 
ter naročiti zakoličbo kablov pri OE Slovenska Bistrica.

4. Na mestih križanj in približevanj gradbenih del z elek-
troenergetskimi vodi in napravami bo potrebno gradbena dela 
prilagoditi pogojem, ki jih predpisuje:

– Pravilnik in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter 
opravljanja dejavnosti v območju varovanega pasu elektroe-
nergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10).

12. člen
(telefonsko omrežje)

Na obravnavanem območju ni glavnega TK omrežja v 
upravljanju Telekom Slovenije. Eventualni hišni TK priključki 
se določijo z zakoličbo na kraju samem. Prav tako se na kraju 
samem določi trasa TK priključka na javno TK omrežje.

13. člen
(ogrevanje)

(1) V mestu Slovenske Konjice je izgrajen razvod me-
stnega plina. Koncesionar za distribucijo zemeljskega plina 
predvideva priključitev na omrežje zemeljskega plina, za kar je 
potrebno pri načrtovanju komunalnih vodov upoštevati tudi ko-
ridor za plin. Pri projektiranju je potrebno upoštevati predpisane 
odmike med plinovodom in drugimi komunalnimi vodi.

(2) Na območju parc. št. 331/1, 336/8, 361/2, k.o. Slo-
venske Konjice, se izvaja javna služba distribucije s toploto. 
Uporabniki na območju, na katerem se izvaja javna služba, 
imajo pravico do priključitve na toplovodno omrežje in do oskr-
be s toplotno energijo na pregleden in nepristranski način pod 
pogoji določenimi z Energetskim zakonom, Odlokom o načinu 
opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe distribuci-
je s toploto na območju Občine Slovenske Konjice in Lokalnim 
energetskim konceptom.

(3) Za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode se pred-
vidi energent plin v povezavi s toplotno črpalko (zrak: voda) ob 
upoštevanju energetsko varčne gradnje.

14. člen
(komunalni odpadki)

Investitor objekta je dolžan na svojem zemljišču na svoje 
stroške urediti ustrezno dimenzioniran prostor za zbiranje in od-
voz odpadkov, vključno z nabavo posod za odpadke. Ureditev 
prostora mora zadostiti določilom veljavnega Odloka o ravnanju 
s komunalnimi odpadki v Občini Slovenske Konjice (Uradni list 
RS, št. 55/10, 17/11, 88/11) in omogočiti ločeno zbiranje odpad-
kov ter ustrezati vsem sanitarno tehničnim predpisom, vključno 
z vizualno ter mehansko zaščito proti vetru.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
OHRANJANJA NARAVE, VARSTVO KULTURNE 

DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN

15. člen
(vpliv na vodni režim in stanje voda)

(1) Pri izdelavi sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju 
sprememb zazidalnega načrta Prevrat – za hišo Pučnik je treba 
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prikazati predvidene ukrepe varovanja pred visokimi vodami, ki 
naj bodo obdelani za celotno območje obdelave in prikazani v 
strokovnih podlagah, kjer bodo proučene visokovodne razmere 
in podana rešitev protipoplavne varnosti.

(2) Higra d.o.o. je izdelala hidrološko hidravlično presojo, 
št. 968/12, februarja 2012, v skladu z Uredbo o pogojih in ome-
jitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08 in 77/11 – Odl. US).

(3) Ugotovljeno je, da predmetne parcele za stanovanjski 
objekt Pučnik ležijo na nadmorski višini cca 315,20 m ter so 
varne pred nastopom visokih vod reke Dravinje s povratno 
dobo Q100. Zato zaščitni ukrepi niso predvideni.

(4) Kanalizacijski sistem bo v celoti načrtovan vodote-
sno ter v ločeni izvedbi za odvajanje komunalnih odpadnih in 
prečiščenih padavinskih vod. Vse odpadne vode morajo biti 
obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem, ki se zaključi 
na javni komunalni čistilni napravi, če le-ta obstaja.

(5) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in 
komunalnih odpadnih voda je usklajena s Pravilnikom o nalogah, 
ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08 in 28/11) in z Uredbo o 
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09) 
in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih 
komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10).

(6) Odvoz blata iz nepretočne greznice je v skladu s Pra-
vilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08 in 
28/11) in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz 
malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 
30/10) zagotovljen z uporabo storitev javne službe.

(7) Po izgradnji kanalizacijskega sistema, ki se zaključi na 
komunalni čistilni napravi, bo morala stranka v skladu z Uredbo 
o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode (Uradni list RS, št. 88/11) zagotoviti priključek obravna-
vanega objekta na ta sistem ter opustiti odvodnjo komunalnih 
odpadnih voda v vodotesno greznico brez iztoka, ki se dovo-
ljuje kot začasna rešitev.

(8) Odvajanje padavinskih vod iz strehe je predvideno v 
javni kanal v Štajerski ulici.

(9) Objekt se bo ogreval z energentom plin in toplotno 
črpalko sistema zrak – voda.

16. člen
Objekt se ne nahaja v območju ohranjanja narave in var-

stva kulturne dediščine.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI  

TER POŽARNA VARNOST

17. člen
(Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(poplavnost)
(1) Območje obravnave leži v poplavnem območju – zelo 

redke poplave. Zaradi višje podtalnice se objekti gradijo brez 
kletnih etaž. Območje leži v popolni ravnini, kjer erozivnost in 
plazovitost terena nista prisotni. Območje obravnave ne leži 
na ogroženem območju. Predmetne parcele za stanovanjski 
objekt Pučnik ležijo na nadmorski višini cca 315,20 m ter so 
varne pred nastopom visokih vod reke Dravinje s povratno 
dobo Q100. Zato zaščitni ukrepi niso predvideni.

(potresna varnost)
(1) Objekt se nahaja na območju z intenziteto VII. stopnje 

potresne ogroženosti po EMS. Pri projektiranju je potrebno 
upoštevati projektni pospešek tal za obravnavano območje, ki 
znaša 0,125 g.

(gradnja zaklonišč)
(1) Mesto Slovenske Konjice ima manj kot 5000 prebival-

cev, zato ukrepi in rešitve v zvezi z zaklanjanjem niso predvi-
deni. V vseh novih objektih pa je potrebna ojačitev prve plošče.

(razlitje nevarnih snovi)
(1) Ker ne bo rezervoarja kurilnega olja ali UNP, nevarno-

sti razlitja nevarnih snovi ni.

18. člen
(Varstvo pred požarom)

V skladu z 22. in 23. členom ZVPoz (Uradni list RS, 
št. 3/07 – UPB, 9/11) so v ureditveni zasnovi upoštevani ukrepi 
varstva pred požarom, kjer so zagotovljeni odmiki od meje par-
cel in med objekti ter potrebna protipožarna ločitev z namenom 
preprečitve širjenja požara na sosednje objekte. Prometne in 
delovne površine za intervencijska vozila so zagotovljena na 
dovozni cesti. Varen umik je zagotovljen z dostopom na zuna-
nje površine, javno pot in zelenice. Viri vode za gašenje bodo 
zagotovljeni iz javnega hidrantnega omrežja.

19. člen
(nadzor nad izvajanjem PIA)

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

20. člen
(hramba sprejetega PIA)

Spremembe in dopolnitve Odloka o sprejetju sprememb 
zazidalnega načrta Prevrat – za hišo Pučnik so stalno na vpo-
gled pri pristojnem organu Občine Slovenske Konjice.

21. člen
(začetek veljavnosti PIA)

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

Št. 00700-0010/2011
Slovenske Konjice, dne 31. maja 2012 

Župan
Občine Slovenske Konjice

Miran Gorinšek l.r.

1911. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa 
o podelitvi koncesije

Na podlagi 190. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US, 
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) in 16. člena 
Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – 
uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine 
Slovenske Konjice na 16. seji dne 31. 5. 2012 sprejel

S K L E P
o prenehanju veljavnosti Sklepa o podelitvi 

koncesije

1. člen
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati Sklep o 

podelitvi koncesije (Uradni list RS, št. 14/97).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 014-0009/2012
Slovenske Konjice, dne 31. maja 2012

Župan
Občine Slovenske Konjice

Miran Gorinšek l.r.
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ŠKOFJA LOKA

1912. Odlok o načinu opravljanja obvezne 
lokalne gospodarske javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki v Občini Škofja Loka

Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 
149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, 
št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1, 108/09), 3. in 7. člena Zakona 
o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 3. člena Zakona 
o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8), Uredbe 
o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11) in 16. člena Statuta 
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10) je Občinski svet 
Občine Škofja Loka na 15. redni seji dne 7. 6. 2012 sprejel

O D L O K
o načinu opravljanja obvezne lokalne 
gospodarske javne službe ravnanja  

s komunalnimi odpadki v Občini Škofja Loka

1 SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(uporaba izrazov)

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol 
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. člen
(javna služba)

Ta odlok določa način opravljanja obvezne lokalne gospo-
darske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, prevoza 
komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpad-
kov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komu-
nalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba) na območju 
Občine Škofja Loka (v nadaljevanju: občina).

3. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, 
ki obsega:

1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne 
službe,

2. vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostor-
sko razporeditev,

3. pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javne služ-
be,

4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne služ-
be,

5. vire financiranja javne službe in način njihovega obli-
kovanja,

6. vrsto objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne 
službe, ki so lastnina občine,

7. cene storitev javne službe,
8. javna pooblastila izvajalca javne službe,
9. nadzor nad izvajanjem javne službe,
10. kazenske določbe,
11. druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj 

javne službe.

4. člen
(cilji ravnanja s komunalnimi odpadki)

Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku so:
– omogočiti povzročiteljem komunalnih odpadkov dostop 

do storitev javne službe;

– zagotoviti učinkovito izločanje ločenih frakcij komunalnih 
odpadkov;

– zagotoviti obdelavo mešanih komunalnih odpadkov pre-
den se jih odstrani z odlaganjem na odlagališču nenevarnih 
odpadkov oziroma preda v sežig;

– zagotoviti v največji meri predelavo in ponovno uporabo 
ločenih frakcij komunalnih odpadkov, predvsem pa odpadne 
embalaže, ki je komunalni odpadek;

– uveljavitev načela 'stroške plača povzročitelj komunal-
nih odpadkov';

– zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih pro-
gramov ukrepov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki.

5. člen
(uporaba predpisov)

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega 
člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, 
se uporabljajo predpisi s področja ravnanja s komunalnimi 
odpadki.

6. člen
(pojmi)

V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen, kot je 
določen v predpisih s področja ravnanja s komunalnimi odpadki.

7. člen
(strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge)

(1) Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge 
na področju opravljanja dejavnosti javne službe so naloge, ki 
se nanašajo zlasti na:

– razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne 
službe,

– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in 
napravami potrebnimi za izvajanje dejavnosti javne službe,

– strokovni nadzor nad izvajalcem javne službe,
– financiranje dejavnosti javne službe,
– opravljanje drugih nalog določenih z zakonom.
(2) Naloge iz prvega odstavka tega člena opravlja pristojni 

organ občinske uprave.
(3) Naloge iz prve in druge alineje prvega odstavka tega 

člena se lahko poveri izvajalcu javne službe.
(4) Izvajalec javne službe mora vzpostaviti, voditi in vzdr-

ževati kataster komunalnih naprav v skladu s predpisi. Stroški 
se krijejo iz proračunskih sredstev občine.

8. člen
(subsidiarno ukrepanje)

(1) Občina skrbi za odpravo posledic čezmerne obremeni-
tve okolja zaradi ravnanja s komunalnimi odpadki in krije stro-
ške odprave teh posledic, če jih ni mogoče naprtiti določenim 
ali določljivim povzročiteljem ali ni pravne podlage za naložitev 
obveznosti povzročitelju obremenitve ali posledic ni mogoče 
drugače odpraviti.

(2) Izvajalec javne službe je v primeru iz prejšnjega od-
stavka dolžan na račun občine zagotoviti zbiranje in prevoz 
komunalnih odpadkov, ki povzročajo čezmerno obremenitev 
okolja ter oddajo teh odpadkov v obdelavo.

(3) Če se v primeru iz prvega odstavka tega člena povzro-
čitelj ugotovi kasneje, ima občina pravico in dolžnost izterjati 
vračilo stroškov iz prejšnjih odstavkov.

2 ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

9. člen
(oblika opravljanja javne službe)

(1) Javna služba zbiranja in prevoza komunalnih od-
padkov iz drugega člena tega odloka se opravlja s podelitvijo 
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koncesije na celotnem območju občine v obsegu in pod pogoji, 
določenimi s tem odlokom.

(2) Javna služba obdelave mešanih komunalnih odpadkov 
in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov se opravlja s podelitvijo koncesije na celotnem ob-
močju občine v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.

3 VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE  
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV

3.1 Vrsta in obseg storitev javne službe

10. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)

(1) Javna služba po tem odloku obsega storitve zbiranja in 
prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih 
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov, ki jih njihovi imetniki prepuščajo izvajal-
cu javne službe, in sicer:

– storitve prevzemanja komunalnih odpadkov na prevze-
mnih mestih, zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih;

– storitve prevoza prevzetih komunalnih odpadkov zaradi 
oddaje v nadaljnjo obdelavo in do odlagališča za nenevarne 
odpadke;

– storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov (ki 
vključuje sortiranje, s katerimi se spreminja lastnosti odpadkov 
z namenom zmanjšanja prostornine ali teže odpadkov pred 
njihovim odlaganjem, z namenom zmanjšanja biološko raz-
gradljivih snovi v odpadkih, z namenom zmanjšanja nevarnih 
lastnosti, lažjega ravnanja z njimi ali povečanja možnosti za 
njihovo predelavo);

– storitve predhodnega skladiščenja komunalnih odpad-
kov zaradi oddaje odpadkov v nadaljnjo obdelavo ali odlaganje, 
vključno s prevozom preostankov odpadkov po obdelavi iz 
prejšnje alineje na odlagališče za nenevarne odpadke;

– storitve skladiščenja odpadkov pri izvajalcu obdelave do 
njihove predelave ali odstranjevanja;

– storitve odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja 
komunalnih odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov.

(2) Storitve iz prejšnjega odstavka so v okviru opravljanja 
javne službe kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod 
enakimi pogoji.

11. člen
(uporabniki storitev javne službe)

(1) Uporaba storitev iz prejšnjega člena je obvezna za 
vse uporabnike storitev javne službe. Vsak izvirni povzročitelj 
se mora obvezno vključiti v sistem ravnanja z odpadki in loče-
vati odpadke na izvoru, skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje 
s posameznimi vrstami odpadkov, tem odlokom in tehničnim 
pravilnikom.

(2) Uporabnik storitev javne službe je vsak imetnik komu-
nalnih odpadkov, ki ima ne glede na pravni temelj:

– pravico do uporabe stavbe ali dela stavbe, v kateri stal-
no ali začasno ali občasno prebiva ali deluje ena ali več oseb;

– pravico do uporabe objekta ali dela objekta, v ali na 
katerem se opravlja storitvena ali proizvodna dejavnost;

– pravico do upravljanja objekta v javni rabi, v katerem se 
povzroča nastajanje komunalnih odpadkov.

(3) Kot dokazilo, da ima imetnik odpadkov pravico do 
uporabe stavbe ali objekta, se šteje zlasti dokazilo o lastništvu, 
najemna in podnajemna pogodba ali pisno soglasje lastnika 
oziroma upravljavca stavbe ali objekta. Imetnik odpadkov je 
dolžan obvestiti izvajalca javne službe o pridobitvi statusa upo-
rabnika iz prejšnjega odstavka v roku osmih dni od izpolnitve 
predpisanih pogojev.

(4) Če je imetnikov pravice do uporabe nepremičnin iz 
drugega odstavka tega člena več, imajo skupaj nerazdelno 
pravice in obveznosti uporabnika storitev javne službe.

(5) Če v skladu s prejšnjimi odstavki ni mogoče določiti 
uporabnika storitev javne službe, je uporabnik storitev javne 
službe lastnik stavbe ali dela stavbe oziroma objekta ali dela 
objekta, v kateri stalno ali začasno prebiva ena ali več oseb 
oziroma v ali na katerem se opravlja storitvena ali proizvodna de-
javnost ali objekta v javni rabi, ki povzroča nastajanje odpadkov. 
Če je lastnikov nepremičnine več, imajo skupaj nerazdelno (so-
lidarno) pravice in obveznosti uporabnika storitev javne službe.

(6) Imetniki odpadkov, ki na podlagi prejšnjih odstavkov 
izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa uporabnika glede več 
nepremičnin na območju občine, so za vsako nepremičnino 
posebej dolžni uporabljati storitve javne službe po tem odloku.

(7) Zavezanci za plačilo storitev javne službe postanejo 
uporabniki z vzpostavitvijo statusa iz drugega odstavka tega 
člena.

(8) Začasni izostanek uporabe objekta, za katerega se 
obračunavajo storitve po tem odloku, zavezanca na odvezuje 
plačila storitve javne službe.

(9) Za objekte, na katerih je posest opuščena, ni obvez-
nosti po tem odloku. Breme dokazovanja dejstva iz prejšnjega 
stavka je na strani lastnika.

(10) Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki 
ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, morajo z 
izvajalcem skleniti pogodbo o ravnanju s komunalnimi odpadki, 
v kateri se dogovorijo o načinu zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov. Navedene osebe morajo pogodbo skleniti v fazi pri-
dobivanja uporabnega dovoljenja, najkasneje pa v roku 30 dni 
od začetka opravljana dejavnosti.

3.1.1 Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov

12. člen
(ločeno zbiranje komunalnih odpadkov)

(1) Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti, da se v 
okviru javne službe ločeno zbirajo in prevzemajo naslednje 
ločene frakcije komunalnih odpadkov:

– papir in karton, vključno z drobno odpadno embalažo iz 
papirja ali kartona,

– drobna odpadna embalaža iz stekla,
– drobna odpadna embalaža iz plastike ali sestavljenih 

materialov,
– drobna odpadna embalaža iz kovine,
– biološki odpadki (biološko razgradljivi kuhinjski odpadki 

in zeleni vrtni odpad),
– mešana odpadna komunalna embalaža zbrana od vrat 

do vrat,
– kosovni odpadki,
– nevarni odpadki.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se nevarne 

frakcije zbirajo ločeno od drugih ločeno zbranih frakcij komu-
nalnih odpadkov.

(3) Ostanki komunalnih odpadkov, ki se ne zbirajo ločeno 
na podlagi prvega in drugega odstavka tega člena, se zbirajo 
kot mešani komunalni odpadki.

(4) Imetniki odpadkov prepuščajo komunalne odpadke 
izvajalcu javne službe z odlaganjem v tipizirane in označene 
zabojnike, posode ali vreče, postavljene na prevzemnih mestih, 
zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih pod pogoji in na 
način, ki so določeni s tem odlokom.

13. člen
(prevzemanje ločeno zbranih frakcij)

(1) Storitve prevzemanja ločenih frakcij obsegajo:
– redno prevzemanje odpadne embalaže zbrane po sis-

temu od vrat do vrat,
– redno prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov od 

gospodinjstev ter pravnih in fizičnih oseb (s.p.) na prevzemnih 
mestih,

– redno prevzemanje ločenih frakcij na prevzemnih me-
stih in v zbiralnicah ločenih frakcij,
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– redno prevzemanje ločenih frakcij v zbirnih centrih,
– redno prevzemanje bioloških kuhinjskih odpadkov na 

prevzemnih mestih,
– redno prevzemanje zelenega vrtnega odpada v zbirnih 

centrih,
– redno prevzemanje kosovnih odpadkov v zbirnih cen-

trih in
– občasno prevzemanje kosovnih odpadkov in zelenega 

vrtnega odpada na prevzemnih mestih kosovnih odpadkov.
(2) Storitve prevzemanja nevarnih frakcij obsegajo redno 

prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih 
odpadkov oddajajo v zbirnem centru ali premičnih zbiralnicah 
nevarnih frakcij.

(3) Podrobneje se obseg in vsebina storitev ter način lo-
čenega zbiranja odpadkov iz prvega in drugega odstavka tega 
člena določi z letnim programom ravnanja z ločeno zbranimi 
frakcijami, ki mora vsebovati podatke, določene s predpisom 
o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami. Program za vsako 
naslednje leto izdela izvajalec javne službe zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov in ga posreduje občini v potrditev najpo-
zneje do 15. oktobra v tekočem letu.

14. člen
(zbiralnice ločenih frakcij)

(1) Izvajalec javne službe mora za prevzemanje lo-
čenih frakcij zagotoviti zbiralnice ločenih frakcij, ki morajo 
biti opremljene s tipiziranimi posodami ali zabojniki za pre-
vzemanje ločenih frakcij komunalnih odpadkov iz 12. člena 
tega odloka.

(2) Zbiralnice ločenih frakcij so praviloma prostorsko raz-
porejene:

– v urbanih ali večjih stanovanjskih naseljih najmanj ena 
zbiralnica na najmanj vsakih 500 prebivalcev;

– najmanj ena zbiralnica ob večjih trgovinah ali trgovskih 
centrih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah, šolah in otroških 
vrtcih;

– najmanj ena zbiralnica v naseljih z manj kot 500 pre-
bivalci.

(3) Iz zbiralnic se stalno, redno in nemoteno zagotavlja 
prevoz ločenih frakcij v zbirni center.

(4) Ne glede na določila prvega, drugega in tretjega 
odstavka tega člena, lahko izvajalec javne službe organizira 
prevzemanje ločenih frakcij po sistemu “od vrat do vrat”. Na 
območju, kjer se vse ali del ločenih frakcij zbira po sistemu 
“od vrat do vrat” izvajalcu javne službe ni potrebno zagotoviti 
zbiralnic ločenih frakcij za tiste ločene frakcije, za katere je 
organizirano zbiranje “od vrat do vrat”.

15. člen
(zbiralnice nevarnih frakcij)

(1) Izvajalec javne službe mora prevzemanje nevarnih 
frakcij zagotoviti v zbirnem centru, ki mora biti opremljen s tipi-
ziranimi in označenimi posodami ali zabojniki za prevzemanje 
nevarnih frakcij komunalnih odpadkov.

(2) V zbirnem centru mora nevarne frakcije, ki jih oddajajo 
povzročitelji komunalnih odpadkov, prevzemati za ločeno zbi-
ranje in začasno skladiščenje teh frakcij usposobljena oseba.

(3) V naseljih z več kot 1.000 prebivalci, v katerih ni 
zbiralnice nevarnih frakcij, se ločeno zbiranje nevarnih frakcij 
zagotavlja najmanj enkrat v koledarskem letu s premično zbiral-
nico nevarnih frakcij po v naprej določenem urniku, ki ga določi 
izvajalec javne službe.

(4) Če je premična zbiralnica iz prejšnjega odstavka to-
vorno vozilo, mora njegov postanek v posameznem naselju 
trajati vsaj tri ure.

(5) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih 
odpadkov v naseljih iz drugega odstavka tega člena najmanj 
štirinajst dni pred ločenim zbiranjem nevarnih frakcij v premični 
zbiralnici obvestiti o času in načinu prevzema z obvestilom, 
objavljenim na krajevno običajen način.

16. člen
(urejanje in vzdrževanje zbiralnic)

(1) Zbiralnice se uredijo na javnih površinah lokalnega 
pomena, ki so dostopne za transportna vozila, če se s tem 
ne ogroža njihova splošna raba. Kadar bi bila lahko zaradi 
ureditve zbiralnice ogrožena splošna raba javne površine, ob-
čina zagotovi drugo primerno javno površino. Če ekološkega 
otoka ni mogoče urediti na javni površini, se lahko uredi tudi 
na zasebnem zemljišču, ki je dostopno za transportna vozila, 
če lastnik zemljišča poda pisno soglasje k ureditvi ekološkega 
otoka na njegovem zemljišču.

(2) Izvajalec javne službe opremi zbiralnico z zabojniki 
ali posodami za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Tipi in 
oznake zabojnikov ali posod za posamezne ločene in nevarne 
frakcije ter označbe zbiralnic se določijo s tehničnim pravilni-
kom.

(3) Izvajalec javne službe mora zbiralnice vzdrževati 
tako, da:

– povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno 
ugotovijo, katere vrste frakcij se v zbiralnici zbirajo,

– se ločene frakcije prepuščajo in začasno hranijo tako, 
da je možna njihova ponovna uporaba, predelava ali odstra-
njevanje skladno s predpisi,

– na kraju zbiralnice ne prihaja do onesnaževanja oko-
lja in

– lahko ločene frakcije prepuščajo vsi povzročitelji komu-
nalnih odpadkov.

(4) Izvajalec javne službe mora prepuščene ločene frakci-
je in oddane nevarne frakcije v zbiralnicah redno prevzemati in 
jih v začasno skladiščenje, predelavo ali odstranjevanje odpre-
mljati s tako opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje 
odpadkov ne povzroča prašenja in povzroča čim manj hrupa, 
med prevozom pa ne prihaja do raztresanja odpadkov.

17. člen
(prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov)

(1) Prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov se 
opravlja na prevzemnih mestih, kjer so uporabniki dolžni po 
vnaprej določenem urniku prepustiti te odpadke izvajalcu jav-
ne službe v tipiziranih posodah in tipiziranih zabojnikih, ki so 
določeni s tehničnim pravilnikom.

(2) Druge posode, zabojniki ali tipizirane vrečke za pre-
puščanje mešanih komunalnih odpadkov, ki jih določa tehnični 
pravilnik, se lahko uporabijo samo, če iz objektivno opravičljivih 
razlogov (na primer zaradi nedostopnosti ali velike oddaljenosti 
od prevzemnega mesta ali izrednega povečanja količine od-
padkov) ni mogoče uporabiti posode ali zabojnika iz prejšnjega 
odstavka. V teh primerih morajo uporabniki do prevzema hraniti 
odpadke pri sebi.

(3) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzemanje 
mešanih komunalnih odpadkov na območju občine v skladu s 
sprejetim letnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki.

18. člen
(velikost in število obveznih posod za posamezne 

uporabnike)
(1) Velikost in število obveznih posod oziroma zabojnikov 

za posamezne uporabnike odpadkov določi izvajalec javne 
službe tako, da stimulira ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. 
Glede na pogostnost prevzemanja odpadkov iz tretjega odstav-
ka prejšnjega člena se število obveznih posod ali zabojnikov in 
njihovo velikost določi z upoštevanjem predvidene najmanjše 
količine prepuščenih odpadkov in števila povzročiteljev odpad-
kov skladno z merili, določenimi s tehničnim pravilnikom.

(2) Kadar zaradi prostorskih ali tehničnih razlogov ni mo-
goče zagotoviti zadostnega števila prevzemnih mest za name-
stitev posod ali zabojnikov za vse uporabnike, se za zbiranje 
mešanih komunalnih odpadkov določijo skupne posode ali 
zabojniki, katerih število in velikost določi izvajalec javne službe 
skladno z merili, določenimi s tehničnim pravilnikom.
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(3) Uporabniki so dolžni na svoje stroške zagotoviti na-
bavo in vzdrževanje tipiziranih posod, zabojnikov ali vrečk za 
prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov na prevzemnih 
mestih.

(4) Če količina prepuščenih odpadkov redno presega 
prostornino posod ali zabojnikov za odpadke, lahko izvajalec 
javne službe določi ustrezno povečanje prostornine posode 
ali zabojnika oziroma povečanje števila posod ali zabojnikov.

19. člen
(prevzemna mesta)

(1) Prevzemna mesta se praviloma določijo na javnih 
površinah, če se s tem ne ogroža njihova splošna raba. Če 
prevzemnega mesta ni mogoče določiti na javni površini, se 
prevzemno mesto lahko določi tudi na zasebnem zemljišču 
uporabnika.

(2) Prevzemno mesto določi izvajalec javne službe v 
soglasju z uporabnikom. Če do soglasja ne pride, določi pre-
vzemno mesto na predlog katere koli stranke pristojni organ 
občinske uprave.

(3) Prevzemno mesto je lahko od roba prometne poti vozi-
la za prevoz odpadkov oddaljeno največ 5 m ali je lahko izjemo-
ma na drugih mestih, kar je določeno s tehničnim pravilnikom.

(4) Za prevzem odpadkov na prevzemnih mestih mora 
izvajalec javne službe zagotoviti primerna vozila za prevoz 
odpadkov.

20. člen
(zbirna mesta)

(1) V času do predvidenega prevzema komunalnih od-
padkov se odpadki zbirajo v posodah ali zabojnikih, ki so 
nameščeni na zasebnih površinah ali v zasebnih prostorih pri 
uporabnikih (zbirna mesta). Uporabniki morajo zagotoviti, da 
se odpadki zbirajo na način, ki ne povzroča emisije vonjav in 
onesnaževanja okolice.

(2) Uporabnik mora pred predvidenim časom prevzema-
nja komunalnih odpadkov zagotoviti, da se posoda ali zabojnik 
prestavi z zbirnega mesta na prevzemno mesto, po prevzemu 
odpadkov pa prazne posode ali zabojnike takoj vrne na zbirno 
mesto.

(3) Če s tem soglaša izvajalec javne službe, so lahko 
prevzemna mesta hkrati tudi zbirna mesta.

21. člen
(zbirni center)

(1) V občini je treba zagotoviti najmanj en zbirni center. 
Zbirni center je namenjen vsem povzročiteljem, ki so vključeni 
v sistem ravnanja z odpadki na območju občine.

(2) V zbirnem centru izvajalec javne službe v okviru obra-
tovalnega časa zagotavlja ločeno zbiranje v zabojnikih in po-
sodah za naslednje frakcije:

– papir in karton vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno 
embalažo iz papirja in kartona,

– steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno em-
balažo iz stekla,

– plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali 
sestavljenih plastičnih materialov,

– odpadkov iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz 
kovin,

– les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
– oblačila,
– tekstil,
– jedilno olje in maščobe,
– barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih 

snovi,
– detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– baterije in akumulatorje, 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,

– električno in elektronsko opremo, ki ne vsebujejo ne-
varnih snovi,

– kosovne odpadke,
– zeleni vrtni odpad,
– biorazgradljive kuhinjske odpadke.

22. člen
(ureditev in vzdrževanje zbirnega centra)

(1) Izvajalec javne službe mora zbirni center urediti in 
vzdrževati tako, da:

– povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno 
ugotovijo, katere vrste frakcij se v zbirnem centru zbirajo,

– se ločeno zbrane frakcije v zbirnem centru oddajajo, 
razvrščajo in začasno hranijo tako, da je možna njihova ponov-
na uporaba, predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi, in

– na kraju zbirnega centra in v njegovi okolici ne prihaja 
do onesnaževanja okolja.

(2) Izvajalec javne službe mora zagotavljati reden pre-
vzem v zbirnem centru zbranih frakcij in jih v začasno skladi-
ščenje, predelavo ali odstranjevanje odpremljati s tako opre-
mljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne 
povzroča prašenja in povzroča čim manj hrupa, med prevozom 
pa ne prihaja do raztresanja odpadkov.

23. člen
(predhodno skladiščenje)

(1) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe ob-
delave odpadkov zagotoviti skladiščenje komunalnih odpadkov 
pred oddajo v enega od postopkov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov z namenom, da se odpadki v določenem 
času pripravijo za prevoz do osebe, ki skladno s predpisi o rav-
nanju z odpadki izvaja nadaljnjo obdelavo odpadkov.

(2) V storitev iz prejšnjega odstavka je vključen tudi pre-
voz preostanka komunalnih odpadkov po obdelavi na odlaga-
lišče za nenevarne odpadke.

24. člen
(prevzemanje kosovnih odpadkov)

(1) V okviru javne službe mora biti v vsakem naselju ne 
glede na število prebivalcev najmanj enkrat v koledarskem 
letu zagotovljeno prevzemanje kosovnih odpadkov od vrat do 
vrat oziroma na prevzemnih mestih kosovnih odpadkov, ki jih 
določi izvajalec javne službe v obvestilu iz tretjega odstavka 
tega člena.

(2) V okviru prevzema kosovnih odpadkov iz prejšnjega 
odstavka mora biti zagotovljeno tudi prevzemanje opreme, ki 
se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi.

(3) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih 
odpadkov najmanj štirinajst dni pred prevzemom iz prejšnjih 
odstavkov obvestiti o času in načinu prevzema z naznanilom, 
objavljenim na krajevno običajen način.

(4) Imetniki kosovnih odpadkov morajo preden prepustijo 
te odpadke izvajalcu javne službe zagotoviti, da se kosovni 
odpadek večjih dimenzij razstavi na več kosov tako, da posa-
mezni kos odpadka vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in ni 
pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz 
kosovnih odpadkov.

25. člen
(javne prireditve)

(1) Organizatorji prireditev na prostem si morajo pred 
prireditvijo priskrbeti ustrezno soglasje izvajalca javne službe 
oziroma z njim skleniti dogovor o načinu odvoza odpadkov in 
načinu pokrivanja stroškov. Za čas trajanja javne prireditve 
na prostem, mora organizator na svoje stroške na kraju pri-
reditve zagotoviti zabojnike za ločeno zbiranje ločenih frakcij. 
Izvajalec javne službe in organizator prireditve podrobneje 
dogovorita vrsto in obseg storitve glede na pričakovano šte-
vilo udeležencev.
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(2) Organizatorji so dolžni obvestiti izvajalca javne službe 
o nameravani prireditvi najmanj štirinajst dni pred datumom 
izvedbe prireditve, po končani prireditvi pa najkasneje v 6 urah 
poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti in odpadki predajo 
izvajalcu javne službe.

26. člen
(ukrepanje v primeru nepravilno odloženih odpadkov)
(1) Če so na zemljišču v lasti občine ali države nezakonito 

odloženi komunalni odpadki, odredi občinska inšpekcija izvajal-
cu javne službe njihovo odstranitev, ta pa jih mora odstraniti v 
skladu s predpisi o ravnanju z odpadki na račun lastnika zemlji-
šča, v primeru, da izvaja posest nad zemljiščem druga oseba, 
pa na račun osebe, ki izvaja posest. Pritožba zoper odločbo ne 
zadrži njene izvršitve.

(2) Če se kasneje odkrije povzročitelja nezakonito odlože-
nih odpadkov, ima občina pravico in dolžnost od njega izterjati 
vračilo stroškov iz prejšnjega odstavka.

(3) Če so odpadki nezakonito odloženi na zemljišču v 
lasti osebe zasebnega prava, odredi odstranitev komunalnih 
odpadkov občinska inšpekcija lastniku ali drugemu posestniku 
zemljišča. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.

3.1.2 Obdelava komunalnih odpadkov

27. člen
(obdelava komunalnih odpadkov)

V okviru javne službe po tem odloku se zagotavljajo 
storitve obdelave komunalnih odpadkov v skladu s predpisi, ki 
urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki, v kar sodi tudi sortira-
nje ločeno zbranih odpadkov.

28. člen
(razvrščanje komunalnih odpadkov)

V okviru javne službe se z izvornim razvrščanjem komu-
nalnih odpadkov zagotavlja predhodno ločevanje komunalnih 
odpadkov na osnovne frakcije:

– odpadna komunalna embalaža (vse frakcije),
– druge ločene frakcije (papir, steklo, kovine), ki niso 

odpadna komunalna embalaža,
– biološki odpadki,
– kosovni odpadki,
– nevarni odpadki.

29. člen
(tehtanje komunalnih odpadkov)

V okviru javne službe se zagotavljajo storitve tehtanja:
– mešanih komunalnih odpadkov pred obdelavo,
– ostankov odpadkov, ki se odlagajo na odlagališče ne-

nevarnih odpadkov,
– odpadne embalaže po vrstah, katero mora izvajalec 

javne službe skladno s predpisi oddati osebi za ravnanje z 
odpadno embalažo,

– ločene frakcije, ki gredo v predelavo,
– nevarne frakcije, ki gredo v predelavo ali odstranjevanje,
– vsake pošiljke odpadnih jedilnih olj, ki se oddajo v 

predelavo,
– drugih odpadkov, kadar je to določeno s predpisi, ki 

urejajo ravnanje z odpadki.

3.1.3 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov

30. člen
(odlaganje ostankov predelave  
ali odstranjevanje odpadkov)

(1) Odpadke je dovoljeno odlagati samo na odlagališčih 
v skladu z določili predpisa, ki ureja odlaganje odpadkov na 
odlagališčih.

(2) Odlagati je dovoljeno samo obdelane odpadke.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je brez 

predhodne obdelave dovoljeno odlagati inertne odpadke, ka-
dar njihova obdelava tehnično ni izvedljiva, ali druge odpadke, 
če njihova obdelava, s katero se zmanjša količina ali nevar-
nosti za človekovo zdravje ali okolje, ne prispeva k namenu, 
da se v celotnem obdobju trajanja odlagališča zmanjšajo 
učinki škodljivih vplivov na okolje, zlasti zaradi vplivov one-
snaževanja z emisijami snovi v površinske vode, podzemne 
vode, tla in zrak, in v zvezi z globalnim onesnaženjem okolja 
zmanjšajo emisije toplogrednih plinov in preprečijo tveganja 
za zdravje ljudi.

(4) Za obdelane komunalne odpadke se štejejo mešani 
komunalni odpadki, ki so obdelani v sortirnicah mešanih ko-
munalnih odpadkov ali na centru za ravnanje s komunalnimi 
odpadki.

4 POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE  
IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE

31. člen
(pogoji obratovanja)

(1) Izvajalec javne službe mora pri opravljanju javne služ-
be zagotoviti:

– nabavo in vzdrževanje opreme iz 41. člena tega odloka;
– redno higiensko vzdrževanje opreme iz prejšnje alineje, 

vključno z rednim razkuževanjem in pranjem;
– urejanje in vzdrževanje prostorov, na katerih je name-

ščena oprema zbiralnic in zbirnih centrov;
– redni prevzem frakcij komunalnih odpadkov brez pov-

zročanja emisije prahu, čezmernega hrupa in raztresanja od-
padkov;

– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o rav-
nanju s komunalnimi odpadki in zbranih komunalnih odpadkih 
skladno s predpisi, ki urejajo ravnanja z odpadki;

– zagotavljanje podatkov, potrebnih za spremljanje ravna-
nja s komunalnimi odpadki, ki jih določi pristojni organ;

– evidentiranje števila prevzemov posod za vsako posa-
mezno prevzemno mesto po posameznem imetniku odpadkov;

– druge pogoje obratovanja v skladu s tem odlokom in 
predpisi, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki.

(2) Izvajalec javne službe mora z odpadki ravnati tako, 
da ni ogroženo človekovo zdravje in da ravnanje ne povzroča 
škodljivih vplivov na okolje, zlasti:

– čezmernega obremenjevanja voda, zraka in tal,
– čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi 

vonjavami,
– škodljivih vplivov na območje, na katerih je predpisan 

poseben pravni režim v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje 
narave,

– škodljivih vplivov na krajino ali območja, zavarovana v 
skladu s predpisi, ki urejajo kulturno dediščino.

32. člen
(register prevzemnih mest)

(1) Izvajalec javne službe zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov mora voditi register prevzemnih mest z naslednjimi 
podatki:

– lokacija prevzemnega mesta za mešane komunalne 
odpadke,

– identifikacijska oznaka iz katastra stavb za vsako posa-
mezno stavbo ali del stavbe, v kateri nastajajo mešani komu-
nalni odpadki,

– ulica in hišna številka stavbe.
(2) V registru prevzemnih mest se vodijo tudi naslednji 

podatki, ki so potrebni za določitev cene in obračun storitev 
javne službe:

– firma oziroma ime ter sedež oziroma prebivališče upo-
rabnikov,
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– število članov posameznega gospodinjstva v stavbi,
– število zaposlenih in dejavnost za pravne osebe in fizič-

ne osebe (s.p.), ki opravljajo gospodarsko ali negospodarsko 
dejavnost,

– velikost in število posod ali zabojnikov oziroma delež 
na skupni posodi ali zabojniku po posameznem uporabniku,

– količina prevzetih mešanih komunalnih odpadkov po 
posameznem uporabniku.

(3) Izvajalec javne službe mora podatke iz prvega in 
drugega odstavka tega člena redno, najmanj pa enkrat letno 
ažurirati.

33. člen
(javna obvestila)

(1) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih 
odpadkov na območju, za katerega uredi zbiralnico ločenih 
frakcij ali premično zbiralnico nevarnih frakcij ali zbirni center, 
z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja in na druge kra-
jevno običajne načine obvestiti o:

– lokaciji zbiralnice ali zbirnega centra in drugih objektov 
in naprav potrebnih za izvajanje javnih služb;

– času obratovanja premične zbiralnice nevarnih frakcij 
ali zbirnega centra in drugih objektov in naprav potrebnih za 
izvajanje javnih služb;

– ločenih ali nevarnih frakcijah, ki se prepuščajo;
– načinu prepuščanja ali oddajanja ločeno zbranih frakcij;
– načinu predvidene obdelave ali oddajanja ločeno zbra-

nih frakcij;
– drugih pogojih za prevzem.
(2) Izvajalec javne službe mora povzročitelje bioloških od-

padkov na območju, za katerega uredi prevzemanje bioloških 
odpadkov, z javnim naznanilom v sredstvih javnega obveščanja 
in na druge krajevno običajne načine obvestiti o:

– območju in načinu prepuščanja bioloških odpadkov;
– drugih pogojih za prepuščanje bioloških odpadkov;
– pogojih, pod katerimi se zbrani biološki odpadki odda-

jajo v obdelavo, obveščanje pa ponoviti vsakih šest mesecev.

34. člen
(redno obveščanje)

Izvajalec javne službe je dolžan v sredstvih javnega ob-
veščanja in na druge krajevno običajne načine redno, najmanj 
2-krat letno obveščati in na druge načine seznanjati uporabni-
ke, da naj:

– izločijo iz komunalnih odpadkov čim več ločenih frakcij 
in jih prepuščajo na prevzemnih mestih, zbiralnicah ločenih 
frakcij ali zbirnih centrih,

– izločijo iz komunalnih odpadkov nevarne frakcije in jih 
oddajajo v zbirnih centrih ali premičnih zbiralnicah nevarnih 
frakcij,

– prepuščajo ločene frakcije, ki so onesnažene z ne-
varnimi snovmi ali v katerih so zmešani nevarni odpadki, kot 
nevarne frakcije,

– hranijo ločene in nevarne frakcije varno in neškodljivo 
za okolje, dokler jih ne prepustijo ali oddajo izvajalcu javne 
službe,

– ne mešajo ločenih ali nevarnih frakcij z drugimi komu-
nalnimi odpadki tako, da jih ni možno izločati pri razvrščanju 
komunalnih odpadkov v sortirnici,

– prepuščajo odpadna zdravila, odpadna olja ali druge 
ločene ali nevarne frakcije, za katere je zbiranje s predpisom 
urejeno na poseben način, tako kot je predpisano,

– prepuščajo kosovne odpadke in opremo, ki se uporab-
lja v gospodinjstvih in vsebuje nevarne snovi, na prevzemnih 
mestih ali v zbirnih centrih in

– razstavijo kosovni odpadek večjih dimenzij tako, da 
posamezni kos vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in ni 
pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz 
kosovnih odpadkov,

– prepovedi mešanja bioloških odpadkov z drugimi komu-
nalnimi odpadki, vključno z zelenim vrtnim odpadom,

– izločanju vseh bioloških odpadkov iz komunalnih odpad-
kov in njihovem obveznem prepuščanju izvajalcu javne službe 
kot ločeno zbrano frakcijo ali o možnosti lastne predelave v 
kompost v hišnih kompostnikih,

– izločajo vse biološko razgradljive kuhinjske odpadke in 
zeleni vrtni odpad in jih prepuščajo kot ločeni frakciji,

– ne mešajo bioloških kuhinjskih odpadkov z drugimi 
komunalnimi odpadki.

5 PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV  
JAVNE SLUŽBE

35. člen
(pravice uporabnikov)

(1) Uporabniki imajo pravico:
– do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavlja-

nja storitev javne službe, ki je enako dostopna vsem upo-
rabnikom na območju občine po posameznih kategorijah 
uporabnikov,

– do uporabe skupne posode ali zabojnika za mešane 
komunalne odpadke pod pogojem, da izvajalcu javne službe 
predložijo soglasja vseh uporabnikov skupne posode,

– do uskladitve velikosti ali števila posod oziroma zaboj-
nikov skladno z evidentiranim številom opravljenih prevzemov 
odpadkov, vendar ne več kot enkrat letno.

(2) Izvajalec javne službe odobri zmanjšanje velikosti 
in/ali števila posod oziroma zabojnikov za odpadke na podlagi 
zahteve uporabnika iz tretje alineje prejšnjega odstavka pod 
pogojem, da:

– prostornina obstoječe posode ali zabojnika ni manjša od 
prostornine najmanjše količine komunalnih odpadkov, določe-
ne na podlagi tehničnega pravilnika oziroma če število posod 
oziroma zabojnikov ni manjše od števila posod, določenega na 
podlagi istega pravilnika, in če

– ugotovi, da so se v obdobju zadnjih šestih mesecev 
komunalni odpadki prepuščali na prevzemnem mestu te stavbe 
v zaprtih in ne popolnoma polnih posodah oziroma zabojnikih.

36. člen
(obveznosti uporabnikov)

Uporabniki imajo obveznost:
– pisno obvestiti izvajalca javne službe o spremembah, ki 

vplivajo na obračun cene storitev javne službe na posebnem 
obrazcu najkasneje v 8 dneh po nastanku spremembe;

– redno prepuščati komunalne odpadke in jih ločevati 
skladno z zagotovljenimi storitvami javne službe;

– zagotoviti, da so posode ali zabojniki in vreče na dan 
prevzema nameščeni na prevzemnem mestu;

– zagotoviti, da so pokrovi posod ali zabojnikov na pre-
vzemnih mestih zaprti;

– vzdrževati čistočo na prevzemnih mestih, razen kadar 
izvajalec javne službe onesnaži prevzemno mesto;

– zagotoviti izvajalcu javne službe neoviran dostop do 
prevzemnega mesta;

– uporabljati storitve izvajalca javne službe v skladu z 
določili tega odloka, tehničnega pravilnika in drugih predpisov, 
ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki;

– plačevati storitve javne službe.

37. člen
(prepovedi)

(1) Imetnikom odpadkov je prepovedano:
– prepuščati odpadke v posodah ali zabojnikih za ločeno 

zbiranje frakcij, ki niso namenjene tem odpadkom;
– mešati nevarne frakcije z ločenimi frakcijami ali s preo-

stalimi mešanimi komunalnimi odpadki ali mešati posamezne 
nevarne frakcije med seboj;

– prepuščati odpadne prenosne baterije in akumulatorje 
kot mešani komunalni odpadek;
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– prepuščati odpadno električno in elektronsko opremo 
kot mešani komunalni odpadek;

– sežigati in/ali odlagati odpadke v objektih ali na zemlji-
ščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov;

– nameščati posode ali zabojnike za odpadke zunaj pred-
videnega prevzemnega mesta;

– odlagati odpadke ob posodah ali zabojnikih;
– prepuščati odpadke v vrečkah, ki niso namenjene pre-

puščanju komunalnih odpadkov;
– odlaganje pepela, toplih ogorkov, zdravstvenih odpad-

kov, gradbenega materiala in kamenja, odpadkov v tekočem 
stanju v zabojnike za komunalne odpadke;

– odlaganje komunalnih odpadkov na mesta, ki za to niso 
določena (ekološki otoki);

– brskanje po posodah ali zabojnikih ter razmetavanje 
odpadkov;

– pisati na posode ali zabojnike ter lepiti plakate nanje;
– opustiti uporabo storitev javne službe;
– ravnati s komunalnimi odpadki v nasprotju z določili tega 

odloka, tehničnega pravilnika in drugih predpisov, ki urejajo 
ravnanje s komunalnimi odpadki.

(2) Sežiganje vseh vrst komunalnih odpadkov je prepo-
vedano.

6 FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE

38. člen
(viri financiranja storitev javne službe)

Viri financiranja storitev javne službe so:
– plačila uporabnikov za storitev javne službe,
– sredstva od prodaje ločenih frakcij,
– drugi viri, določeni s predpisom lokalne skupnosti ali 

zakonom oziroma na njegovi podlagi sprejetem predpisu.

39. člen
(viri financiranja javne infrastrukture)

Viri financiranja infrastrukture so sredstva:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– občinskega proračuna v delu, ki se nanaša na subven-

cioniranje javne službe,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz dolgoročnega kreditiranja,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.

7 VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN OPREME, POTREBNIH 
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

40. člen
(infrastruktura lokalnega pomena v lasti občine)

(1) Infrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za izvaja-
nje javne službe, ki je lastnina občine, sestavljajo:

– zemljišča in objekti zbiralnic ločenih frakcij;
– zemljišča in objekti zbirnih centrov;
– zemljišča in objekti prevzemnih mest na javnih povr-

šinah.
(2) Objekte iz prvega odstavka tega člena lahko pod ena-

kimi, z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi 
določenimi pogoji, uporablja vsakdo.

(3) Uporaba objektov in naprav iz prvega odstavka tega 
člena je obvezna na vseh območjih, kjer se izvaja dejavnost 
javne službe.

41. člen
(oprema izvajalca javne službe)

Opremo, ki je potrebna za izvajanje javne službe, v lasti 
izvajalca javne službe, sestavljajo:

– vozila za prevzem in prevoz vseh vrst odpadkov,
– delovni stroji,

– premične zbiralnice nevarnih frakcij,
– posode in zabojniki za prepuščanje ločenih frakcij v 

zbiralnicah,
– vozila in naprave za pranje in vzdrževanje posod in 

zabojnikov,
– druge premične in nepremične stvari, namenjene izva-

janju storitev javne službe.

8 CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE

42. člen
(oblikovanje cen)

(1) Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z 
določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja.

(2) Uporabniki so dolžni obvestiti izvajalca javne službe o 
vsaki spremembi, ki vpliva na obračun storitev javne službe v 
roku osmih dni od nastanka spremembe.

9 NADZOR

43. člen
(nadzorni organ)

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pri-
stojni občinski inšpekcijski organ.

(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpek-
cijski organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih 
namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.

(3) Pristojni občinski inšpekcijski organ ima pravico kadar-
koli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne 
službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov.

10 JAVNA POOBLASTILA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE

44. člen
(javna pooblastila izvajalca javne službe)

Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe od-
loča o pravicah in obveznostih uporabnikov določenih s tem 
odlokom. Za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka tega člena 
mora imeti izvajalec javne službe zaposleno osebo z opravlje-
nim strokovnim izpitom iz upravnega postopka.

11 PREDPISI, SPREJETI NA PODLAGI TEGA ODLOKA

45. člen
(tehnični pravilnik)

(1) Na predlog izvajalca javne službe najkasneje v roku 
treh mesecev po uveljavitvi tega odloka, sprejme občinski svet 
tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini (v 
nadaljevanju: tehnični pravilnik).

(2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka tega člena obsega:
– opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki;
– tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpad-

kov;
– tipizacijo predpisanih posod za odpadke, vključno z me-

rili za določanje izhodiščne prostornine posod za posamezne 
kategorije uporabnikov;

– tipizacijo namenskih predpisanih vreč za odpadke in 
pogoje njihove uporabe;

– minimalne standarde za določitev prevzemnih mest in 
zbiralnic, vključno s skupnimi prevzemnimi mesti na nedosto-
pnih krajih;

– podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih odpadkov 
na prevzemnih mestih, zbiralnicah ločenih frakcij in v zbirnih 
centrih;
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– podrobnejše pogoje prevzemanja kosovnih odpadkov, 
nevarnih odpadkov, bioloških odpadkov;

– podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in prevzemnih 
mest, zbiralnic in zbirnih centrov;

– druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih standar-
dov, ki so potrebni za ravnanje z odpadki skladno s predpisi in 
nemoteno opravljanje javne službe.

(3) Tehnični pravilnik, njegove spremembe in dopolnitve 
se objavijo v uradnem glasilu občine in začnejo veljati petnajsti 
dan po objavi.

12 KAZENSKE DOLOČBE

46. člen
(prekrški uporabnikov)

(1) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, če:

– v roku ne obvesti izvajalca javne službe o pridobitvi 
statusa uporabnika (tretji odstavek 11. člena);

– na zahtevo izvajalca javne službe ne nabavi ali vzdržuje 
posode ali zabojnika (tretji odstavek 18. člena);

– ne zagotovi zbiranja odpadkov na zbirnem mestu tako, 
da se prepreči nastanek emisij vonjav in onesnaževanje okolice 
(prvi odstavek 20. člena);

– ne odstrani prazne posode ali zabojnika iz prevzemnega 
mesta po prevzemu odpadkov (drugi odstavek 20. člena);

– če organizator prireditve ne obvesti izvajalca javne služ-
be o nameravani prireditvi najmanj štirinajst dni pred datumom 
izvedbe prireditve (drugi odstavek 24. člena);

– če redno ne prepušča komunalnih odpadkov in jih ločuje 
v skladu z zagotovljenimi storitvami javne službe (druga alineja 
38. člena);

– ne zagotovi neoviranega dostopa izvajalcu javne službe 
do prevzemnega mesta (šesta alineja 38. člena);

– prepušča odpadke v posodah ali zabojnikih za ločeno 
zbiranje frakcij, ki niso namenjene tem odpadkom (prva alineja 
37. člena);

– meša nevarne frakcije z ločenimi frakcijami ali komunal-
nimi odpadki ali meša posamezne nevarne frakcije med seboj 
(druga alineja 37. člena);

– prepušča odpadne prenosne baterije ali akumulatorje 
kot mešani komunalni odpadek (tretja alineja 37. člena);

– prepušča odpadno električno ali elektronsko opremo kot 
mešani komunalni odpadek (četrta alineja 37. člena);

– sežiga ali odlaga odpadke v objektih ali na zemljiščih, ki 
niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov (peta 
alineja 37. člena);

– namešča posode ali zabojnike za odpadke zunaj pred-
videnega mesta (šesta alineja 37. člena),

– odlaga odpadke ob posodah ali zabojnikih (sedma 
alineja 37. člena);

– prepušča odpadke v vrečkah, ki niso namenjene prepu-
ščanju komunalnih odpadkov (osma alineja 37. člena);

– odlaga pepel, tople ogorke, zdravstvene odpadke, grad-
beni material in kamenje, odpadke v tekočem stanju v zabojni-
ke za komunalne odpadke (deveta alineja 37. člena);

– odlaga komunalne odpadke na mesta, ki za to niso 
določena (ekološki otoki) (deseta alineja 37. člena);

– brska po posodah ali zabojnikih ter razmetava odpadke 
(enajsta alineja 37. člena),

– piše na posode ali zabojnike za ločene frakcije ter lepi 
plakate nanje (dvanajsta alineja 37. člena);

– opusti uporabo storitev javne službe (trinajsta alineja 
37. člena);

– ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določili tega 
odloka, tehničnega pravilnika in drugih predpisov, ki urejajo 
ravnanje s komunalnimi odpadki (štirinajsta alineja 37. člena);

– ne obvesti izvajalca javne službe o vsaki spremembi, 
ki vpliva na obračun storitev javne službe v roku osmih dni od 
nastanka spremembe (drugi odstavek 42. člena).

(2) Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samo-
stojnega podjetnika posameznika.

(3) Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

(4) Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje posameznika.

13 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

47. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Škofja Loka (Uradni 
list RS, št. 67/99).

48. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 354-0048/2012
Škofja Loka, dne 7. junija 2012

Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

1913. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev 
koncesije za opravljanje obvezne lokalne 
gospodarske javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki v Občini Škofja Loka

Na podlagi določil 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN, 57/11) in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka 
(Uradni list RS, št. 33/10) je Občinski svet Občine Škofja Loka 
na 15. redni seji dne 7. 6. 2012 sprejel

O D L O K
o predmetu in pogojih za podelitev koncesije  
za opravljanje obvezne lokalne gospodarske 

javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki  
v Občini Škofja Loka

1 SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(uporaba izrazov)

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol 
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. člen
(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določi-
jo predmet in pogoji opravljanja obvezne lokalne gospodar-
ske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine 
Škofja Loka (v nadaljevanju: občina).

(2) S tem odlokom se določijo:
– dejavnosti, ki so predmet javne službe,
– območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja 

do uporabnikov,
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– pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– javna pooblastila koncesionarju,
– splošni pogoji za izvajanje javne službe in za uporabo 

javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
– vrsta in obseg monopola ali način njegovega prepre-

čevanja,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– viri financiranja javne službe,
– način plačila koncesionarja,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje 

javne službe.

2 PREDMET JAVNE SLUŽBE

3. člen
(storitve, ki so predmet javne službe)

Javna služba po tem odloku obsega storitve obdelave me-
šanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki jih njihovi imetniki 
prepuščajo izvajalcu javne službe, in sicer:

– storitve prepisane obdelave mešanih komunalnih od-
padkov,

– storitve predhodnega skladiščenja komunalnih odpad-
kov zaradi oddaje odpadkov v nadaljnjo obdelavo ali odlaganje, 
vključno s prevozom preostankov odpadkov po obdelavi iz 
prejšnje alineje na odlagališče za nenevarne odpadke,

– storitve odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja 
komunalnih odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov.

3 OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI  
TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV

4. člen
(območje izvajanja javne službe)

Dejavnost javne službe se kot koncesionirana dejavnost 
izvaja na celotnem območju občine.

5. člen
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov)

(1) Uporabniki na območju občine imajo pravico do upo-
rabe storitev javne službe na pregleden in nepristranski način 
pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja varstvo okolja in 
na njegovi podlagi sprejetimi predpisi ter s splošnim aktom 
sprejetim po javnem pooblastilu.

(2) Uporaba storitev javne službe je obvezna, razen v prime-
rih, določenih z zakonom ali na njegovi podlagi sprejetih predpisov.

4 POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR

6. člen
(pogoji)

(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če 
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet kon-
cesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko 
tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače.

(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opra-
vljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske 
javne službe so:

– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
javne službe,

– da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen 
za izvajanje javne službe,

– da razpolaga s tehničnimi sredstvi za izvajanje javne 
službe,

– da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, če 
so z zakonom predpisana.

(3) Koncesionar mora za podelitev koncesije koncedentu 
predložiti program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami in 
načrt ravnanja z odpadki z oceno stroškov.

5 JAVNO POOBLASTILO

7. člen
(javno pooblastilo)

(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe 
opravlja strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge 
javne službe, in sicer:

– razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne 
službe,

– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in 
napravami, potrebnimi za izvajanje dejavnosti javne službe.

(2) Izvajalec javne službe mora vzpostaviti, voditi in vzdr-
ževati kataster komunalnih naprav v skladu s predpisi. Stroški 
se krijejo iz proračunskih sredstev občine.

6 SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

8. člen
(splošni pogoji za izvajanje javne službe)

Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki 
ureja področje varstva okolja, podzakonskimi akti, sprejetimi na 
njegovi podlagi, predpisi občine in splošnimi akti sprejetimi na 
podlagi javnega pooblastila.

7 OBSEG MONOPOLA

9. člen
(obseg monopola)

(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz 
drugega člena tega odloka na celotnem območju občine iz 
4. člena tega odloka se podeli enemu koncesionarju.

(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za 
izvajanje dejavnosti javne službe na celotnem območju občine 
iz prvega odstavka 4. člena tega odloka.

8 ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE

10. člen
(začetek koncesije)

Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske 
pogodbe.

11. člen
(trajanje koncesije)

Koncesija se podeli za obdobje 15 let.

9 VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE

12. člen
(viri financiranja javne službe)

Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne služ-
be iz:

– plačil uporabnikov storitev javne službe,
– drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.

10 NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA

13. člen
(koncesijska dajatev)

(1) Koncesionar plača koncedentu letno koncesijsko da-
jatev za izvrševanje gospodarske javne službe.
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(2) Koncesijska dajatev se obračunava in plačuje v odstot-
kih od cene storitve koncesionarja, način obračuna in plačila pa 
se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.

(3) Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti po-
datke o osnovah, na podlagi katerih se obračunava in plačuje 
koncesijska dajatev.

(4) V primeru, ko gre za uresničevanje javnega interesa 
zagotavljanja javne službe, se lahko koncedent v javnem inte-
resu in v korist uporabnikov odpove plačilu koncesijske dajatve, 
kar se posebej opredeli v koncesijski pogodbi.

11 NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE  
JAVNE SLUŽBE

14. člen
(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvajajo pristojne 
službe občinske uprave občine in občinski svet občine.

(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje 
pristojni organ občinske uprave.

12 PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

15. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)

Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom javne službe v režijo,
– v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo.

16. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)

(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo,
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter 

druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma 
razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.

17. člen
(odkup koncesije)

(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje 
tako, da koncesionar preneha opravljati dejavnost javne službe 
pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v določe-
nem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar 
zgradil ali pridobil za namen izvajanja dejavnosti javne službe.

(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v 
koncesijski pogodbi.

18. člen
(odvzem koncesije)

(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede 
na določila koncesijske pogodbe:

– če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za 
to določenem roku,

– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha 
izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana 
gospodarska javna služba,

– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, 
skratka tako, da so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti,

– če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in 
navodili koncedenta,

– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov 
in določil koncesijske pogodbe,

– če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha 
obstajati.

(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom kon-
cesije, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in 
pete alinee prvega odstavka tega člena.

(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo 
prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odško-
dnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih 
javnih služb.

19. člen
(prevzem javne službe v režijo)

(1) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo.
(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski 

pogodbi.

13 NAČIN PODELITVE KONCESIJE

20. člen
(javni razpis)

(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javne-
ga razpisa.

(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slo-
venije in na spletnih straneh občine.

21. člen
(oblika in postopek javnega razpisa)

(1) Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega 
akta, v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih 
javnih služb.

(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en 
ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene 
pogoje.

(3) Če javni razpis ni uspel se lahko ponovi.
(4) Župan lahko z župani drugih občin, ki imajo skupni 

interes za izvedbo postopka javnega razpisa in podelitvi kon-
cesije za opravljanje dejavnosti javne službe, imenuje skupno 
strokovno komisijo in izvede skupni javni razpis.

22. člen
(vsebina javnega razpisa)

(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi 
zakona, ki ureja področje o javno-zasebnem partnerstvu.

(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka 
tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati kon-
cesionar in so določeni v 6. členu tega odloka.

23. člen
(postopek izbire koncesionarja)

(1) Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek konku-
renčnega dialoga v skladu z določili zakona, ki ureja javno 
naročanje.

(2) Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje 
župan občine strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in 
dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti delovne iz-
kušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo 
vlog. V primeru izvedbe skupnega javnega razpisa iz 21. člena 
tega odloka mora imeti občina vsaj enega predstavnika v stro-
kovni komisiji, ki ga imenuje župan.

(3) Izbira koncesionarja se izvede po postopku določe-
nem z zakonom, ki ureja področje javnih gospodarskih služb.

14 ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA

24. člen
(organ, ki opravi izbor koncesionarja)

(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno od-
ločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz drugega od-
stavka 23. člena tega odloka.



Uradni list Republike Slovenije Št. 45 / 15. 6. 2012 / Stran 4647 

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

15 ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV  
KONCESIJSKE POGODBE

25. člen
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)

Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan ob-
čine.

16 DRUGE SESTAVINE POTREBNE ZA DOLOČITEV  
IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

16.1 Prenos koncesije

26. člen
(prenos koncesije)

(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na 
drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.

(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje 
javne službe samo v primerih določenih z zakonom, ki ureja 
področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, dolo-
čenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem 
koncesionarja.

16.2 Višja sila

27. člen
(dolžnosti in pravica koncesionarja)

(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti iz-
vajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih 
zaradi višje sile.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima kon-
cesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov, 
ki so nastali zaradi izvajanja javne službe na območju občine v 
nepredvidljivih okoliščinah.

(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi 
višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo 
sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.

16.3 Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih

28. člen
(odgovornost za škodo)

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, 
ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzro-
čijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.

16.4 Začasen prevzem

29. člen
(začasen prevzem)

Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri 
njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, lah-
ko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom 
javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski 
pogodbi.

16.5 Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja

30. člen
(vrsta odgovornosti)

Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri izva-
janju javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali dru-
gim osebam na območju občine, če ni s koncesijsko pogodbo 
dogovorjena drugačna odgovornost.

16.6 Zavarovanje odgovornosti za škodo

31. člen
(zavarovanje)

(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki 
jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo 
pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in 
za škodo.

(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s 
koncesijsko pogodbo.

17 KONČNA DOLOČBA

32. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 354-0047/2012
Škofja Loka, dne 7. junija 2012

Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

TREBNJE

1914. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu 
za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje«

Na podlagi prvega odstavka 57., 61. in 61.a člena Zakona 
o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – popr.: 
v nadaljevanju: ZPNačrt) in 32. člena Statuta Občine Trebnje 
(Uradni list RS, št. 111/07, 11/09 in 14/11) je župan Občine 
Trebnje dne 13. 6. 2012 sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o zazidalnem načrtu za območje T 6-2 
»Obrtna cona Trebnje«

1. člen
(splošno)

S tem sklepom župan Občine Trebnje določa način in po-
stopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem 
načrtu za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje« (Skupščinski 
Dolenjski list št. 10/89, Uradni list RS, št. 53/01 in 104/11), (v 
nadaljevanju: SD ZN).

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)

Na območju T 6-2 »Obrtna cona Trebnje je v sklopu 
parcele namenjene gradnji št. 18, na podlagi veljavnega pro-
storskega akta in gradbenega dovoljenja iz leta 1994, zgrajen 
avtosalon in mehanična delavnica »Slak«.

Na podlagi investicijske namere je načrtovana dogradnja 
avtomehanične delavnice, gradnja avtosalona in avtopralnice. 
Nad avtopralnicami je predvidena ureditev garažne hiše za 
vozila v prodaji. Na strehi garažne hiše je predvidena ureditev 
parkirnih prostorov do katerih se uredi nov dovoz iz javne ceste, 
ki poteka ob vzhodni meji parcele.

Za gradnjo novih objektov, boljše funkcionalne izrabe 
prostora, tako tlorisno kot višinsko ter zaradi zavarovanja zdrsa 
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strmega terena je predvidena povečava parcele namenjene 
gradnji št. 18, v smeri severa na območje parcele št. 17, ki se 
posledično zmanjša.

Za dostop do parkirišč na strehi garaže se uredi nov ce-
stni priključek iz javne ceste na vzhodni strani.

Predvideno je povečanje faktorja zazidljivosti saj veljavni 
prostorsko izvedbeni akt dopušča le 40 % pozidavo. Kriteriji za 
določanje stopnje izkoriščenosti zemljišč za gradnjo nad tere-
nom, na mešanih območjih v skladu z Uredbo o prostorskem 
redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) opredeljujejo, da naj 
faktor zazidanosti ne presega 0,6.

Po določilih ZPNačrta je za nameravano gradnjo treba iz-
delati spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega akta.

3. člen
(dokumentacija, seznam potrebnih strokovnih podlag  

za načrtovanje predvidene prostorske ureditve)
Strokovne rešitve za izdelavo sprememb in dopolnitev 

bodo temeljile na:
– Prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Treb-

nje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega 
plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 
(Skupščinski Dolenjski list, št. 19/86, 2/90, 16/90 in Uradni list 
RS, št. 35/93, 49/93, 50/97, 61/98, 18/00, 59/04, 82/04 in 65/06);

– Urbanistični zasnovi Trebnje (Uradni list RS, št. 49/93);
– Prostorsko ureditveni pogoji za mesto Trebnje (Uradni 

list RS, št. 40/94 in 34/10).
– Geodetskem načrtu št. 114-2010 z dne 12. 11. 2010, 

izdelal: GEOHIT d.o.o., Rimska cesta 10a, 8210 Trebnje;
– Strokovni podlagi za spremembo parcelacije glede na 

zazidalni načrt za območje T6-2 »Obrtna cona Trebnje« (Arha-
bitat d.o.o., št. AH-004/11-S1, Novo mesto, marec 2012;

– Projektni dokumentaciji št. AH-004/11, marec 2012, 
izdelal Arhabitat, Novo mesto.

Kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati 
dodatne strokovne podlage, se jih pripravi v postopku priprave 
SD ZN.

4. člen
(okvirno območje SD ZN)

Območje sprememb in dopolnitev ZN obravnava gradbeni 
parceli št. 17 in 18 in obsega površino v izmeri cca 90,82 arov 
ter vključuje naslednje parcelne številke v k.o. Medvedje selo: 
613/3, 613/7, 613/8, 613/9, 613/10, 613/11, 613/12, 613/16, 
613/17 in 613/18.

5. člen
(roki in postopek za pripravo)

Postopek priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega 
načrta bo potekal po skrajšanem postopku po naslednjem 
okvirnem terminskem planu:

Faza / aktivnosti Nosilec Rok 
izdelave

Sprejem in objava sklepa 
v Uradnem listu RS 

Občina Trebnje 7 dni

Izdelava osnutka SD ZN izdelovalec 15 dni
Pridobitev smernic izdelovalec 15 dni
Izdelava dopolnjenega 
osnutka

izdelovalec 15 dni po 
prejetju 
vseh 
smernic

Javno naznanilo o 
javni razgrnitvi in javni 
obravnavi dopolnjenega 
osnutka; objava v 
svetovnem spletu in na 
krajevno običajen način

Občina Trebnje 7 dni

Faza / aktivnosti Nosilec Rok 
izdelave

Javna razgrnitev z 
javno obravnavo v času 
razgrnitve

Občina Trebnje 15 dni

Priprava stališč do 
pripomb in predlogov

Občina Trebnje, 
izdelovalec

5 dni

Sprejem stališč na seji 
Občinskega sveta

Občinski svet

Objava stališč v 
svetovnem spletu in na 
krajevno običajen način

Občina Trebnje 7 dni

Izdelava predloga SD 
ZN na podlagi sprejetih 
stališč

izdelovalec 15 dni od 
potrditve 
stališč do 
pripomb

Pridobitev mnenj 
k predlogu SD ZN 

izdelovalec 15 dni

Izdelava usklajenega 
predloga

izdelovalec 15 dni po 
prejemu 
vseh mnenj

Sprejem predloga na seji 
Občinskega sveta

Občinski svet

Objava odloka v Uradnem 
listu RS

Občina Trebnje 15 dni

6. člen
(nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki morajo izdati smernice k 
osnutku in mnenja k SD ZN:

– JP Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska 
cesta 7, 8000 Novo mesto;

– Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje;
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo 

mesto;
– Butan plin d.d., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana;
– Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje;
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za 

infrastrukturo (področje državnih cest), Langusova ulica 4, 
1535 Ljubljana.

Nosilci urejanja prostora morajo glede na to, da gre za 
skrajšani postopek v skladu z 61.a členom ZPNačrta podati 
smernice in mnenje v 15 dneh od podane vloge.

Če smernice posameznih nosilcev urejanja prostora ne 
bodo podane, mora načrtovalec SD ZN kljub temu upoštevati 
vse veljavne predpise in druge pravne akte. V primeru, da 
se v postopku priprave SD ZN ugotovi, da je treba pridobiti 
tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora 
ali drugih udeležencev, se le-te pridobijo v istem postopku.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD ZN)

Pripravljavec SD ZN je Občina Trebnje, Goliev trg 5, 
8210 Trebnje.

Finančna sredstva za pripravo SD ZN in morebitna 
strokovna gradiva zagotavlja naročnik in investitor Avto Slak 
d.o.o., Obrtniška ulica 51, 8210 Trebnje.

Načrtovalca SD ZN, Savaprojekt Krško d.d., Cesta 
krških žrtev 59, 8270 Krško, je izbral investitor.

Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumenta-
cijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s 
sklepom ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih 
področij. Načrtovalec pripravi vse tekstualne in grafične vse-
bine, potrebne za izdelavo sprememb in dopolnitev zazidal-
nega načrta. Načrtovalec je dolžan podajati obrazložitve in 
utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javnih 
obravnavah in drugih telesih v postopku izdelave prostorske-
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ga akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta 
pripravi tudi stališča do pripomb iz javne obravnave oziroma 
druge usmeritve, opredeljene skozi postopek. Po objavi 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem 
načrtu za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje« v Uradnem 
listu Republike Slovenije, načrtovalec pripravi končno gradi-
vo v analogni (štiri izvodi) in digitalni obliki (dva izvoda), ki 
ga dostavi pripravljavcu prostorskega akta.

8. člen
(končne določbe)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 007-14/2012
Trebnje, dne 13. junija 2012

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

ZAGORJE OB SAVI

1915. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda »Kulturni center Delavski dom 
Zagorje ob Savi«

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 16. člena Statuta Obči-
ne Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – uradno prečišče-
no besedilo) in 88. člen Poslovnika občinskega sveta (Uradni 
list RS, št. 37/09 – UPB1) je Občinski svet Občine Zagorje ob 
Savi na 11. redni seji dne 4. 6. 2012 sprejel 

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda »Kulturni center Delavski dom  
Zagorje ob Savi«

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda »Kulturni cen-

ter Delavski dom Zagorje ob Savi« (Uradni vestnik Zasavja, 
št. 24/2003 – prečiščeno besedilo, 83/2009), se spremeni 
7. člen tako, da se glasi:

»Za direktorja javnega zavoda je lahko imenovan kandi-
dat, ki poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še nasled-
nje pogoje:

– univerzitetna ali visoka izobrazba,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj in vodstvene sposobnosti,
– poznavanje dejavnosti s področja dela zavoda,
– znanje slovenskega jezika in s potrdilom izkazano zna-

nje vsaj enega svetovnega jezika.
Kandidat mora ob prijavi predložiti vizijo delovanja javne-

ga zavoda za mandatno obdobje.
Imenovanje direktorja se izvede na podlagi javnega raz-

pisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
spletni strani ustanovitelja.

Obvezne sestavine razpisa so pogoji, ki jih mora izpolnje-
vati kandidat, čas, za katerega bo imenovan, rok, do katerega 
se sprejemajo prijave kandidatov in rok, v katerem bodo prija-
vljeni kandidati obveščeni o izbiri.

Če se na javni razpis nihče ni prijavil ali če nihče od prija-
vljenih kandidatov ni bil izbran, se razpis ponovi.

Za čas do imenovanja direktorja na podlagi razpisa usta-
novitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja, vendar največ za 
eno leto.

Vršilca dolžnosti direktorja imenuje ustanovitelj tudi, če 
direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni 
postopek imenovanja, vendar največ za eno leto.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 012-5/2003
Zagorje ob Savi, dne 4. junija 2012

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

1916. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
zazidalnega načrta Potoška vas – šola in levi 
breg Kotredeščice za območje »E – bazen«, 
ki se spremeni v območje »E – Eko park«

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem na-
črtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09 in 106/10) 
in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, 
št. 98/09 – UPB) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 
11. redni seji dne 4. 6. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega 

načrta Potoška vas – šola in levi breg 
Kotredeščice  

za območje »E – bazen«, ki se spremeni  
v območje »E – Eko park«

I.SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Zazidalnega na-

črta »Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice«, v Zagorju 
ob Savi za območje »E – bazen«, ki jih je pod št. projekta 
KA10/2011 Izdelalo podjetje Kaliopa d.o.o., Letališka cesta 32, 
Ljubljana, maj 2012.

II. UREDITVENO OBMOČJE

2. člen
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev zazidalnega 

načrta vključuje zemljišča s parcelnimi št. 468, 467/1, 467/2, 
467/3, 487, 488 in del 489, vse k.o. Zagorje – mesto.

Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je 
umestitev novo načrtovanih dejavnosti v prostor kot »eko učil-
nice in otroške igralnice na prostem«, ki zajema sadjarsko-
-zeliščno naravovarstveno učilnico v naravi, otroško igralnico 
v naravi in kulturno sejemski odprti prostor s pripadajočim 
servisnim objektom ter komunalno, energetsko in prometno 
infrastrukturo.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO  
IN KVALITETO GRADITVE

3. člen
V 4. členu, v drugi alineji drugega odstavka, se besedilo 

»območje bazena z urejenimi parkirišči ob obvoznici« zamenja 
z »Eko parkom«.

V drugi alineji 4. člena se opis funkcionalne enote E – 
bazen nadomesti z:
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»E – Eko Park v obsegu 9.380 m2 vključuje sanaci-
jo območja nekdanjega bazena v »eko učilnice in otroške 
igralnice na prostem«, ki zajema sadjarsko-zeliščno nara-
vovarstveno učilnico v naravi, otroško igralnico v naravi in 
kulturno sejemski prostor s pripadajočim servisnim objektom 
ter vso pripadajočo komunalno, energetsko in prometno 
infrastrukturo.«

V 4. členu v tretji alineji se prvi stavek spremeni tako, 
da se »območje bazena« zamenja z »Eko parkom«.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN KRAJINSKO 
OBLIKOVANJE OBMOČJA TER ARHITEKTONSKO 

OBLIKOVANJE OBJEKTOV

4. člen
V drugi alineji 5. člena se črta besedi »in bazen«.
Sedma alineja 5. člena se črta in se nadomesti z na-

slednjo vsebino:
– Na območju Eko parka so predvideni pritlični objekti, 

v sklopu katerih se lahko uredi tudi enostavne in nezahtevne 
objekte, kot so: oder, nadstrešek, kiosk ali sezonski gostinski 
vrt s šankom, teraso in sanitarna enota. Urbana oprema na 
območju Eko parka se izvede medsebojno oblikovno uskla-
jeno. V največji meri naj se pri izvedbi objektov in opreme 
uporabijo naravni materiali, zlasti les.

– Območje Eko parka se ogradi z varovalno ograjo in 
vrati.

– Zasaditev naj sledi konceptu ureditve sadno učne 
poti, pri čemer se visokodebelna sadna drevesa zasadijo 
po obodu obravnavanega območja. Na vzhodnem robu se 
uredi bariera goste zasaditve grmovno drevesne vegetacije, 
kot protihrupna in vizualna bariera. Obstoječa drevesa na 
zahodnem robu naj se v največji meri ohranijo.

– Tip travnate površine naj upošteva funkcijo posamez-
nega območja uporabe (uporabne trate za javne zelenice in 
vzdržljive trate na območju večje obremenitve) temu naj bo 
prilagojena tudi izvedba in vzdrževanje.

V. POGOJI ZA VODNOGOSPODARSKO, PROMETNO, 
KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE OBMOČJA

5. člen
V 6. členu se v prvi alineji prvega poglavja beseda 

»bazen« zamenja z »Eko parkom«.
V 6. členu se besedilo druge alineje prvega poglavja 

spremeni tako, da se glasi:
»– urediti je potrebno centralni parkirišči za šolo, VDC 

in stadion ob stari Trboveljski cesti in pri stadionu pred pri-
ključki na obvoznico, urediti parkirišče za Eko park, na se-
verni strani območja parka ter urediti parkirišče za ribnik ob 
zahodni dovozni cesti; manjše parkirišče za šolo s športno 
dvorano je urejen pred vhodom v športno dvorano.«

V 6. členu se peta alineja prvega poglavja spremeni 
tako, da se glasi:

»urediti je treba dovozno cesto k Eko parku, ki se bo 
navezovala na načrtovano obvoznico (PZI obvozne ceste 
št. 5622/022, IBT Tozd Projektiva, Trbovlje, 1989) ter urediti 
pešpot na območju načrtovane ureditve Eko parka.«

Dodajo se naslednje alineje:
– Poti se utrdijo in tlakujejo ter vodijo na način, da se v 

najmanjši meri spreminjajo značilnosti terena, in se omogoči 
dostopnost za funkcionalno ovirane osebe.

– Dovoz in parkirišče se asfaltira, parkirišče naj ima 
18 PM od teh vsaj 2 PM za invalide. Izvedba dovoza in par-
kirišča mora ustrezati standardu: Površine predpisane za 
intervencijo gasilcev – DIN 14090.

– Na območju Eko parka morajo biti nameščeni koši za 
zbiranje mešanih odpadkov ter urejen minimalno en otok za 
ločeno zbiranje odpadkov.

6. člen
V 7. členu, ki obravnava vodovodno omrežje, se doda 

naslednja vsebina:
Območje Eko parka se oskrbuje s pitno vodo tako, da 

se zagotovi pitno vodo za predvidene objekte (sanitarije, 
začasni gostinski objekt) ter vsaj en pitnik za obiskovalce.

7. člen
V 8. členu, ki obravnava področje odpadnih voda, se 

doda naslednja vsebina:
Meteorne vode ter druge odpadne vode se z javnih 

površin ali objektov pred iztokom v javni kanalizacijski sistem 
predhodno ustrezno prečisti (peskolovi in lovilci olj).

8. člen
V 9. členu, ki obravnava elektro omrežje in javno raz-

svetljavo, se doda naslednja vsebina:
– Javna razsvetljava na obravnavanem območju mora 

biti skladna z Odlokom o urejanju javne razsvetljave v Občini 
Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 101/06), Uredbo o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list 
RS, št. 81/07) in Priporočili SDR – razsvetljava in signaliza-
cija za promet PR 5/2-2000.

– Predvidijo naj se svetilke z visokim izkoristkom in čim 
manjšo porabo električne energije, nizkimi stroški vzdrževa-
nja in dolgo življenjsko dobo. Dovoljene so svetilke z ravnim 
steklom oziroma svetilke brez sevanja nad vodoravnico.

– Napajalni vodi se izvedejo v zemeljski kanalizaciji z 
uvodnimi jaški pri drogovih, drogovi morajo biti standardne 
tipske ravne izvedbe višine med 4 in 7 m ter v celoti pocinkani.

– Napajanje se omogoči po obstoječem elektro vodu, 
ki je priključen na TP Kopališče 2007.

– Uredijo se minimalno dve prostostoječi elektro oma-
rici s samostojnim elektro priključkom in opremo za potrebe 
javnih prireditev.

9. člen
V 11. členu, ki obravnava kabelsko kanalizacijo, se 

doda naslednja vsebina:
Na severozahodni strani obravnavanega območja, ali 

alternativno ob obstoječi dovozni cesti, se lahko predvidi pra-
zna stigmaflex cev fi 63 mm, ki se zaključi v pomožnem jašku 
z možnostjo kasnejšega nadaljevanja KKS kanalizacije.

VI. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA

10. člen
V 13. členu se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: 

»Pri izvedbenih projektih za objekte, prometne in zunanje 
ureditve je obvezno upoštevati predpise, ki urejajo projekti-
ranje in gradnjo objektov brez arhitektonskih ovir.«

VII. KONČNE DOLOČBE

11. člen
Sestavni del tega odloka so tudi tekstualni in grafični 

prikazi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ter smer-
nice in mnenja nosilcev urejanja prostora.

12. člen
Skladno s prvim odstavkom, 50. člena ZGO-1-UPB1 

(Uradni list RS, št. 102/04), so izdana mnenja hkrati tudi pro-
jektni pogoji k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
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13. člen
Ostala določila veljavnega odloka o zazidalnem načrtu 

ostanejo nespremenjena.

14. člen
Spremembe in dopolnitve tega odloka so stalno na vpo-

gled na Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi.

15. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem sprememb in dopolnitev za-

zidalnega načrta opravlja pristojna služba občinske uprave.

16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-3/96
Zagorje ob Savi, dne 4. junija 2012

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

ZREČE

1917. Sklep o začetku priprave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za širitev 
Turistične kmetije Urška

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načr-
tovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter 16. člena Statuta 
Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB, 55/09 in 57/10) 
sprejemam

S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za širitev  
Turistične kmetije Urška

1. člen
Predmet

S tem sklepom se začne priprava Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za širitev Turistične kmetije 
Urška (v nadaljevanju: OPPN).

2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo

Občina Zreče je z Odlokom o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana 
Občine Slovenske Konjice za območje Občine Zreče v letu 
2009, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 34/12, dolo-
čila stavbna zemljišča na območju št. 12, ki obsega, zajema 
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 širitve dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji, gradnjo stanovanjske hiše, ter ažuriranje 
obstoječega stavbnega zemljišča razpršene poselitve.

Za perspektivni razvoj dejavnosti je potrebno obnoviti in 
posodobiti obstoječe kapacitete ter graditi nove zmogljivosti. 
Z gradnjo stanovanjske hiše družinski član, ki dela na kmetiji, 
rešuje svoj stanovanjski problem.

Območje se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih 
pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in odprti prostor 
Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/04 in 101/06; spremembe 
in dopolnitve 34/12).

3. člen
Območje

Območje obravnave v OPPN zajema 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, ter 
ostale okoliške za izvedbo prostorskih ureditev in ureditev 
komunalnih priključkov.

4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za 

načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci,  
ki bodo sodelovali pri pripravi

Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 

reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sek-

tor za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelek za investi-
cijske projekte in vzdrževanje nepremičnin, Vojkova cesta 
61, 1000 Ljubljana,

– RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS 
za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Krekova 17, 2000 
Maribor,

– Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor; za 
področje oskrbe z električno energijo,

– SAUBERMACHER Slovenija d.o.o., Matije Gubca 2, 
Murska Sobota, področje ravnanja z odpadki,

– Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče: za po-
dročje oskrbe s pitno vodo in ravnanje z odpadnimi vodami,

– Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče: za podro-
čje občinskih cest in javnih površin.

Drugi udeleženci:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in oko-

lje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov 
na okolje.

V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 
prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da uredit-
ve posegajo v njihovo delovno področje.

5. člen
Način pridobitve strokovne rešitve

Strokovne rešitve, ki so podlaga za pripravo OPPN in 
se nanašajo na obravnavano območje, zagotovi investitor.

6. člen
Roki za pripravo

Izdelava osnutka OPPN je predvidena štirinajst dni 
po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega 
osnutka je predvidena v tridesetih dneh po pridobitvi smer-
nic. Sprejem predloga OPPN je predviden v roku deset 
mesecev po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so 
okvirni roki.

7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave

Pripravo OPPN financira investitor.

8. člen
Objava in začetek veljavnosti

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na 
spletni strani Občine Zreče – http://www.zrece.eu.

Št. 350-0008/2012-4
Zreče, dne 8. junija 2012

Župan
Občine Zreče

mag. Boris Podvršnik l.r.
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ŽIRI

1918. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta del območja 
ZI 11 – Ob cesti v Osojnico

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO 1B, 108/09, 80/10 – ZU-
PUDPP (106/10 – popr.)) in 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni 
list RS, št. 94/11) je župan Občine Žiri dne 29. 5. 2012 sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta del območja ZI 11 –  
Ob cesti v Osojnico

1. Ocena stanja in razlogi za pripravo
Občinski podrobni prostorski načrt del območja ZI 11 – Ob 

cesti v Osojnico (v nadaljevanju OPPN del območja ZI 11) se 
pripravlja na pobudo podjetja Mohorič & CO d.n.o..

Območje je prosto, na njem ni še nobenih objektov in je 
namenjeno širitvi podjetja Mohorič & CO d.n.o.. Ravno tako 
območje nima urejene komunalne opreme. Z novim OPPN se 
bodo določili podrobnejši pogoji za gradnjo in infrastrukturno 
opremljanje.

2. Pravna podlaga za pripravo
Pravna podlaga za pripravo OPPN je 57. člen Zakona o 

prostorskem načrtovanju ter Odlok o Občinskem prostorskem 
načrtu Občine Žiri (Uradni list RS, št. 1/11) (v nadaljevanju: 
OPN Žiri), ki za navedeno območje določa izdelavo občinskega 
podrobnega prostorskega načrta.

3. Območje in vsebina
Površina območja, ki je predvideno za urejanje, je 4.377 m2.
Območje obsega del enote urejanja prostora ZI 11 dolo-

čeno v OPN Žiri.
Območje OPPN del območja ZI 11 zajema zemljišča parc. 

št. 521/1, 521/2 – del, 522/1, *248, *186, 536 – del, 1290/2 – 
del vse k.o Žiri.

Vplivno območje obsega zemljišča parc. št. 517/3, 517/4, 
521/2 – del, 463/7, 463/6, 463/8, 463/9, 463/10, vse k.o. Žiri.

Predvidena podrobnejša namenska raba je SS – stano-
vanjske površine, ki so namenjene bivanju brez ali s spremljajo-
čimi dejavnostmi. Prometno se območje navezuje preko obsto-
ječega priključka na obstoječo državno cesto Idrija–Žiri R3-610. 
Ostala infrastruktura se navezuje na obstoječo infrastrukturo.

4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNa-

črt in spremljajočimi predpisi. Podlaga za izdelavo strokovnih 
rešitev so naslednji akti in dokumenti:

– usmeritve iz OPN Občine Žiri,
– geodetski posnetek območja (Oral d.o.o. št. nač. 1-2012).
Kolikor se bo v postopku priprave OPPN izkazala potreba 

po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile 
tekom postopka. Izdelovalec OPPN bo izdelal ali vsaj koor-
diniral izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag za izdelavo 
akta. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov 
posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje 
pristojnosti.

5. Roki za pripravo
Terminski plan je predviden na naslednji način in predsta-

vlja okvirno izhodišče za končno pripravo OPPN:

Priprava osnutka OPPN 30 dni po podpisu pogodbe
Priprava osnutka za 
pridobitev smernic

5 dni po potrditvi osnutka s 
strani pobudnika in občinske 
uprave

Pridobitev smernic nosilcev 
urejanja prostora 

30 dni

Priprava dopolnjenega 
osnutka 

30 dni po pridobitvi smernic

Javno naznanilo o javni 
razgrnitvi

7 dni pred javno obravnavo

Javna razgrnitev in javna 
obravnava

30 dni

Priprava stališč do pripomb iz 
javne razgrnitve in obravnave

20 dni po zaključeni javni 
razgrnitvi in obravnavi

Priprava predloga OPPN za 
pridobitev mnenj 

30 dni po potrditvi stališč 
OPPN na občinskem svetu

Pridobitev mnenj nosilcev 
urejanja prostora 

30 dni

Priprava usklajenega 
predloga za obravnavo na 
občinskem svetu 

15 dni po pridobitvi mnenj

Obravnava in sprejem OPPN 
na občinskem svetu

Predvidoma 20 dni po pripravi 
usklajenega predloga

Priprava končnega predloga 
po sprejemu akta na 
občinskem svetu

10 dni po objavi odloka 
v Uradnem listu

Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO ali druge zah-
tevnejše strokovne podlage, se od faze pridobivanja smernic 
roki ustrezno spremenijo.

6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki 
sodelujejo pri pripravi OPPN

Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OPPN, 
so:

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 
1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za infrastrukturo in promet, Direktorat za 
infrastrukturo, Sektor za gospodarske javne službe, Langusova 
ulica 4, 1535 Ljubljana,

– Ministrstvo RS za obrambo, Uprava RS za zaščito in re-
ševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, 
Vojkova 61, 1000 Ljubljana,

– Občina Žiri kot upravljavec javnih občinskih cest in 
javnih poti ter vodovoda, kanalizacije in javne razsvetljave, Trg 
svobode 2 (Loška cesta 1), 4226 Žiri,

– Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana okolica, Podrečje 
48, 1230 Domžale,

– Telekom Slovenije d.d., 1210 Ljubljana - Šentvid, Ste-
gne 19,

– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi 
organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave lo-
kacijskega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mne-
nja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno 
področje.

Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 
30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, 
pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za 
načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni 
predpisi in drugi pravni akti.

7. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Sredstva za izdelavo OPPN ZI 11 in strokovnih podlag 

zagotovi zainteresiran investitor oziroma pobudnik izdelave 
OPPN-ja. Občina Žiri pa kot pripravljavec zagotovi strokovne 
kadre in sredstva za vodenje postopka priprave OPPN.

8. Veljavnost sklepa o pričetku
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni 
strani Občine Žiri.

Št. 3500-1/2012-4
Žiri, dne 4. junija 2012

Župan
Občine Žiri

mag. Janez Žakelj l.r.
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ŽUŽEMBERK

1919. Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk 
za leto 2011

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o jav-
nih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – 
ZDIU12) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list 
RS, št. 66/10 – UPB) je občinski svet na 14. redni seji dne 
31. 5. 2012 sprejel

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

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žužemberk 

za leto 2011.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 

2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihod-
kov 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 
Žužemberk 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 Žužemberk za leto 

2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni 
del, posebni del, načrt razvojnih programov in obrazložitve se 
objavijo na spletni strani Občine Žužemberk.

Št. 410-12/2012-8
Žužemberk, dne 31. maja 2012

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

KOBARID

1920. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki 
v Občini Kobarid

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 149. člena Zakona o var-
stvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 70/08, 108/09), 
3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 
– UPB8), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), Uredbe o 
odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11), Uredbe o odlaganju 
odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/11), Uredbe 
o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list 
RS, št. 84/06, 106/01, 110/07, 67/11 (68/11 – popr.)), Ured-
be o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (Uradni list 
RS, št. 78/08), Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi 
kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list 
RS, št. 39/10), Uredbe o prevzemanju odpadnih azbestno 
cementnih gradbenih izdelkov na odlagališčih komunal-
nih odpadov in določitvi najvišje cene njihovega odlaganja 

(Uradni list RS, št. 97/06), Uredbe o ravnanju z odpadno 
električno in elektronsko opremo (Uradni list RS, št. 107/06, 
100/10), Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami 
pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpad-
ki (Uradni list RS, št. 21/01), Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09), Odloka 
o gospodarskih javnih službah v Občini Kobarid (Uradni list 
RS, št. 38/10) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni 
list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid 
na 15. seji dne 24. 5. 2012 sprejel

O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki  

v Občini Kobarid

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) Ta odlok obravnava način in pogoje opravljanja 

obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine 
Kobarid tako, da določa:

– prostorsko in organizacijsko zasnovo opravljanja jav-
ne službe,

– vrsto in obseg storitev javne službe,
– vrste komunalnih odpadkov,
– ravnanje z odpadki,
– pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne služ-

be,
– vire financiranja javne službe,
– obračun storitev ravnanja z odpadki,
– nadzor nad izvajanjem odloka.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spol-

ni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in 
za ženske.

2. člen
Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku so:
– povzročiteljem odpadkov izboljšati dostop do storitev 

javne službe,
– zagotoviti učinkovito zajemanje in ločeno zbiranje 

posameznih vrst odpadkov na izvoru nastanka po sistemu 
ločenega zbiranja odpadkov,

– vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo,
– uveljavitev načela "stroške plača povzročitelj odpad-

kov",
– izločanje nevarnih odpadkov in ustrezno ravnanje z 

njimi,
– izločanje biološko razgradljivih odpadkov in ustrezno 

ravnanje z njimi,
– sprejemljivost ukrepov za okolje,
– preprečevanje neorganiziranega in divjega odlaganja 

odpadkov,
– zagotoviti oddajo odpadkov v obdelavo pred odlaga-

njem na odlagališču komunalnih odpadkov,
– zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih 

programov ukrepov na področju ravnanja s komunalnimi 
odpadki.

3. člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji 

pomen:
Komunalni odpadki so odpadki, ki nastajajo na območju 

lokalne skupnosti kot odpadki iz gospodinjstev in kot po na-
ravi in sestavi gospodinjskim odpadkom podobni odpadki v 
industriji, obrti ter storitvenih dejavnostih ter na površinah in 
v objektih v javni rabi, in so pretežno trdni in po svoji sestavi 
heterogeni (v nadaljevanju: odpadki).
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V ločeno zbrano frakcijo odpadkov, ki so primerni za 
ponovno uporabo oziroma predelavo, štejejo odpadki iz go-
spodinjstva in proizvodnje, ki se po predelavi lahko ponovno 
uporabijo v proizvodnem procesu, njihovo zbiranje pa poteka 
ločeno po posameznih vrstah (npr. papir, kovine, steklo, 
tekstil ali podobno), ali pa jih je mogoče izločiti v nadaljnjih 
procesih prebiranja oziroma predelave odpadkov. Ločeno se 
zbira tiste odpadke, ki jih je po ustrezni predelavi mogoče 
tržiti ali katerih ločeno zbiranje je smotrno zaradi zmanjšanja 
izrabe kapacitete urejenih odlagališč odpadkov (v nadaljeva-
nju: ločeno zbrani odpadki).

V ločeno zbrano frakcijo bioloških oziroma biorazgra-
dljivih odpadkov štejejo odpadki, ki lahko postanejo upo-
rabni, če se razgradijo z izpostavljenostjo anaerobnim ali 
aerobnim procesom; v to frakcijo odpadkov sodijo predvsem 
ostanki hrane ter zeleni odpad z vrtov, zelenic in parkov, 
odpadni les, žaganje in drugi odpadki biološkega izvora 
(v nadaljevanju: biološki odpadki).

V ločeno zbrano frakcijo kosovnih odpadkov štejejo 
večji odpadni predmeti iz gospodinjstev, ki jih predstavlja-
jo večji kosi embalaže, pohištvo, neuporabni gospodinjski 
stroji in drugi nerabni kosi gospodinjske in podobne opre-
me, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za 
prepuščanje v zabojnikih, posodah ali vrečkah za odpadke 
(v nadaljevanju: kosovni odpadki).

V ločeno zbrano frakcijo nevarnih odpadkov iz gospo-
dinjstev štejejo tisti nevarni odpadki, ki v majhnih količinah 
redno ali občasno nastajajo v gospodinjstvih; njihovo zbira-
nje in nadaljnje ravnanje mora biti v skladu s predpisi urejeno 
preko izvajalca javne službe. Nevarni odpadki iz gospodinj-
stev so zlasti ostanki in nerabljena odpadna mineralna olja, 
barve, laki, škropiva, zdravila, baterijski vložki in akumu-
latorji, snovi, ki vsebujejo živo srebro, ter drugi odpadki z 
značajem nevarnih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih in 
so navedeni v Prilogi 2 tega odloka (v nadaljevanju: nevarni 
odpadki).

Mešani odpadki so neopredeljivi in nerazgradljivi trdni 
odpadki, torej tisti odpadki, ki jih ni mogoče razvrstiti med 
biološke odpadke, ločeno zbrane odpadke ali nevarne od-
padke iz gospodinjstev, po svoji naravi pa tudi ne sodijo med 
kosovne odpadke, ter nastajajo v gospodinjstvih in vzpore-
dno z dejavnostmi drugih subjektov, ki ustvarjajo odpadke; 
med ostanek odpadkov sodijo tudi ostanki iz prebiranja in 
predelave ostalih frakcij odpadkov; ostanek odpadkov se 
praviloma odlaga na odlagališče.

Odpadna embalaža, ki je odpadek, je odpadna pro-
dajna ali sekundarna embalaža, ki nastaja kot odpadek v 
gospodinjstvu, ali kot po naravi in sestavi gospodinjskim 
odpadkom podoben odpadek v industriji, obrti, storitveni ali 
drugi dejavnosti.

Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, odvoz, predelavo, 
skladiščenje in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo 
tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi.

Zbiranje odpadkov je prevzemanje odpadkov, ki jih 
njihovi imetniki prepuščajo izvajalcu javne službe, njihovo 
razvrščanje in predhodno skladiščenje zaradi oddaje v ob-
delavo.

Kompostnik je zabojnik na vrtu ali kompostna posoda 
za kompostiranje odpadkov rastlinskega izvora iz vrtov in ku-
hinjskih odpadkov, ki pripada posameznemu gospodinjstvu 
in nima negativnega vpliva na okolje.

Ekološki otok je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in 
opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje posame-
znih ločeno zbranih odpadkov, kjer povzročitelji odpadkov 
te frakcije prepuščajo izvajalcu javne službe. Na ekoloških 
otokih so nameščeni namenski zabojniki za ločeno zbiranje 
posameznih ločeno zbranih odpadkov in predstavljajo ob-
činsko infrastrukturo.

Zbiralnica nevarnih odpadkov je pokrit prostor, opre-
mljen za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih 
odpadkov, kjer povzročitelji odpadkov te odpadke oddajajo 
izvajalcu javne službe.

Zbirni center je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in 
opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst 
ločeno zbranih odpadkov, kjer povzročitelji odpadkov iz širše 
okolice le-te prepuščajo izvajalcu javne službe. Zbirni center 
je lahko hkrati urejen kot zbiralnica nevarnih odpadkov.

Poslovna površina je uporabna površina, ki predstavlja 
tisti del neto tlorisne površine stavbe, ki ustreza namenu in 
uporabi stavbe po slovenskem standardu SIST ISO 9836.

(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak 
pomen kot je določeno v zakonih in podzakonskih predpisih, 
ki so izdani na njihovi podlagi.

4. člen
Ta odlok je obvezujoč za vse povzročitelje odpadkov, 

za izvajalca javne službe in udeležence pri načrtovanju in 
projektiranju objektov, kjer bodo nastajali odpadki.

II. PROSTORSKA IN ORGANIZACIJSKA ZASNOVA 
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

5. člen
(1) Občina Kobarid (v nadaljevanju: občina) zagotavlja 

javno službo v obliki javnega podjetja na celotnem območju 
občine v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.

(2) Z infrastrukturnimi objekti in opremo, ki služi izva-
janju javne službe na celotnem območju občine gospodari 
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.o.o. (v nadaljevanju: 
izvajalec).

III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE

6. člen
(1) Javna služba obsega ravnanje z odpadki.
(2) Ravnanje z odpadki zajema:
– zbiranje, odvoz in odlaganje mešanih odpadkov,
– zbiranje in odvoz ločeno zbranih odpadkov z ekolo-

ških otokov,
– zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov,
– zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
– zbiranje in odvoz bioloških odpadkov,
– kompostiranje bioloških odpadkov,
– obdelavo odpadkov,
– oddajanje mešanih odpadkov v nadaljnjo predelavo,
– oddajanje ločeno zbranih odpadkov v nadaljnjo pre-

delavo,
– sortiranje in tehtanje odpadkov,
– odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorovanjem 

teh postopkov,
– nadzor odlagališča po zaprtju,
– ekološko obveščanje in osveščanje občanov.
(3) Izvajalec javne službe lahko opravlja javno službo 

s podizvajalci, s katerimi mora imeti sklenjene podizvajalske 
pogodbe.

7. člen
Izvajalec določa projektne pogoje, izdaja soglasja k 

projektnim rešitvam, smernice in mnenja v skladu s predpisi, 
ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora.

8. člen
Izvajalec v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka 

sprejme Tehnični pravilnik, ki določa podrobnejša navodila 
in tehnične normative za ravnanje z odpadki.
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9. člen
(1) Povzročitelj odpadkov je vsak pravni subjekt, ki na 

območju občine povzroča nastajanje odpadkov:
– fizične osebe v gospodinjstvu;
– fizične osebe kot samostojni podjetniki in podjetniki, 

ki samostojno opravljajo dejavnost, in razpolagajo s poslov-
nimi prostori;

– lastniki ali najemniki gospodarskih in počitniških 
objektov, turističnih sob, apartmajev ter drugih objektov, ki 
so namenjeni občasni rabi;

– pravne osebe, ki razpolagajo s poslovnimi prostori;
– lastniki ali najemniki kmetijskih gospodarstev, kadar 

količina odpadkov presega količino odpadkov, določeno za 
število članov gospodinjstva iz 45. člena tega odloka;

– osebe, ki upravljajo javne površine (npr. tržnice, sej-
mišča, igrišča, avtobusna postajališča, parke, parkirišča, 
ceste, ulice, trge, pločnike, pokopališča in podobno);

– lokalna turistična organizacija in turistična društva, 
kadar organizirajo zbiranje odpadkov na turističnih točkah;

– osebe, ki organizirajo kulturne, športne in druge javne 
prireditve ali uporabljajo javne ali zasebne površine in druge 
nepremičnine z namenom, ki odstopa od njihove običajne 
javne ali zasebne rabe.

(2) Za potrebe izvajanje tega odloka je gospodinjstvo 
oseba ali skupina oseb, ki ne glede na pravni temelj (lastni-
štvo, najem, dejanska uporaba …) prebiva v eni stanovanjski 
enoti. V razmerju do izvajalca javne službe gospodinjstvo 
zastopa ena od polnoletnih oseb, ki je za obveznosti po tem 
odloku za člane gospodinjstva nerazdelno odgovorna.

(3) V primeru, ko povzročitelj odpadkov le-te povzroča 
z več oblikami delovanja ali dejavnostmi, je dolžan storitve 
javne službe plačevati posebej za vsako obliko delovanja ali 
dejavnosti, s katero se povzročajo odpadki.

(4) Oseba, ki oddaja v najem stanovanje ali drug pro-
stor (v nadaljevanju: najemodajalec), je dolžna določiti pov-
zročitelja odpadkov in najkasneje teden dni pred pričetkom 
najemnikove rabe stanovanjskega ali drugega prostora izva-
jalcu to sporočiti. V nasprotnem primeru se šteje za povzro-
čitelja odpadkov najemodajalec.

(5) Občasna uporaba oziroma začasni izostanek upo-
rabe objekta povzročitelja odpadkov ne odvezuje plačila 
stroškov ravnanja z odpadki, razen v izjemnih primerih kot 
so šolanje v tujini, zdravljenje, prestajanje zaporne kazni 
ipd., pri čemer mora biti izpolnjen pogoj neuporabe objekta 
neprekinjeno vsaj tri mesece. Izostanek mora biti podprt s 
pisnimi dokazili.

(6) Za objekte, na katerih je posest opuščena, ni ob-
veznosti po tem odloku. Breme dokazovanja je na strani 
lastnika, npr. vodovodni priključek, električni priključek.

IV. VRSTE ODPADKOV

10. člen
(1) Odpadki so razvrščeni v skladu z Uredbo o odpad-

kih v klasifikacijsko skupino odpadka 20 01 in 20 03, vključno 
s klasifikacijsko skupino 15 01, kot je prikazano v Prilogi 1, 
ki je sestavni del tega odloka.

(2) Določbe tega odloka ne veljajo za:
– greznične gošče,
– nevarne odpadke, ki nastajajo izven gospodinjstev, 

v industriji in obrti,
– živalske odpadke,
– gradbene odpadke in ruševine, vključno z odpadnimi 

materiali pri gradnji cest,
– ostale odpadke, ki so v klasifikacijskem seznamu 

odpadkov in klasifikacijskem seznamu nevarnih odpadkov 
opredeljeni kot nekomunalni odpadki.

Ravnanje z naštetimi odpadki je urejeno s posebnimi 
predpisi.

V. ZBIRANJE ODPADKOV

11. člen
(1) Povzročitelji odpadkov so dolžni odpadke odlagati 

v razsutem stanju v namenske zabojnike za odpadke, ka-
terih vrsto in število določi izvajalec v skladu s tehnologijo 
zbiranja in odvažanja odpadkov, dostopnostjo ter strukturo 
in vrsto odpadkov.

(2) Če količine odpadkov redno presegajo prostornino 
zabojnikov za odpadke, lahko izvajalec določi ustrezno po-
večanje prostornine zabojnikov za odpadke.

(3) Izvajalec praviloma v breme javne službe nabavi in 
namesti zabojnike za odpadke ter skrbi za njihovo vzdrže-
vanje in obnavljanje.

(4) Izvajalec vodi namenske zabojnike za odpadke v 
evidenci osnovnih sredstev.

(5) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega čle-
na se v primeru poškodovanja ali uničenja zabojnikov za 
odpadke zaradi krivdnega ali hudo malomarnega ravnanja 
povzročitelja odpadkov s stroški popravila ali zamenjave 
le-teh obremeni povzročitelja odpadkov.

(6) Zabojniki za odpadke so lahko nameščeni za posa-
meznega povzročitelja odpadkov ali za več povzročiteljev 
odpadkov skupaj. V večnamenskih stavbah, kjer se opravlja 
dejavnost z različno količino in strukturo odpadkov, lahko 
odredi izvajalec posamične zabojnike za posamezne pov-
zročitelje odpadkov.

(7) Lokacija postavitve zabojnikov za odpadke se določi 
skladno s 14. členom tega odloka.

12. člen
(1) Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih pri-

reditev, pri katerih nastajajo odpadki, morajo v času trajanja 
prireditve prireditveni prostor opremiti z ustreznimi zabojniki 
za zbiranje odpadkov in z izvajalcem skleniti dogovor o od-
vozu odpadkov. Po končani prireditvi morajo najkasneje do 
7. ure zjutraj naslednjega dne poskrbeti, da se prireditveni 
prostor očisti in odpadki odpeljejo na z izvajalcem predhodno 
dogovorjeno odjemno mesto ter o tem obvestiti izvajalca.

(2) Izvajalec mora proti plačilu organizatorja prireditve 
zbrane odpadke odpeljati v skladu z rednim razporedom od-
vozov odpadkov oziroma skladno s sklenjenim dogovorom.

(3) Organizatorji taborov v naravi so dolžni pred izvedbo 
tabora skleniti z izvajalcem pogodbo o odlaganju in odvozu 
odpadkov, s katero se določijo vsi pogoji ravnanja z odpadki.

(4) Organizatorji čistilnih akcij so dolžni akcije priglasiti 
izvajalcu najmanj 8 dni pred datumom izvedbe in z izvajal-
cem skleniti dogovor o načinu izvedbe odvoza odpadkov in 
načinu pokritja stroškov.

A) ZBIRANJE MEŠANIH ODPADKOV

13. člen
(1) Za zbiranje mešanih odpadkov se uporabljata dva 

sistema:
– zbiralni sistem: povzročitelji odpadkov odpadke odla-

gajo v tipizirane zabojnike, ki so locirani v neposredni bližini 
nastanka odpadkov, in

– prinašalni sistem: zbirno oziroma odjemno mesto 
je namenjeno več povzročiteljem odpadkov skupaj, kateri 
odpadke odlagajo v skupne tipizirane zabojnike.

V prinašalni sistem so vključena tudi naselja oziroma 
njihovi deli, kjer zbiralni sistem ni možen ali ekonomsko 
upravičen.
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(2) Oba sistema zbiranja mešanih odpadkov sta na-
menjena za:

– gospodinjstva v individualnih stanovanjskih objektih,
– gospodinjstva v večstanovanjskih objektih,
– kmetijska gospodarstva,
– obrt, industrijo in poslovne prostore,
– pokopališča, tržnice, kulturne in športne objekte.

14. člen
(1) Zbirno mesto za mešane odpadke je ustrezno ure-

jen prostor, kjer povzročitelji odpadkov v času do prevzema 
zbirajo mešane odpadke v tipiziranih zabojnikih.

(2) Odjemno mesto je mesto, kjer morajo povzročitelji 
odpadkov določiti ustrezen prostor za odlaganje tipiziranih 
zabojnikov za odpadke.

Odjemno mesto je praviloma na funkcionalni površini 
objekta in mora biti izvajalcu prosto in nemoteno dosegljivo. 
Lokacija odjemnega mesta je lahko oddaljena praviloma 
največ 10 metrov od transportne poti smetarskega vozila 
(kategorizirane občinske ceste), ki mora biti širine najmanj 
3 metre in proste višine najmanj 4 metre.

(3) Med odjemnim mestom in mestom vozila ne sme biti 
ovir, kot so robniki, stopnice, zidovi, ograje.

(4) Zbirna in odjemna mesta določa izvajalec v soglasju 
s povzročitelji odpadkov. V primeru, da med izvajalcem in 
povzročiteljem odpadkov ni soglasja glede lokacije zbirnega in 
odjemnega mesta, ju določi pristojni oddelek občinske uprave 
v sodelovanju z izvajalcem in povzročiteljem odpadkov.

(5) Zbirna in odjemna mesta, locirana na funkcionalni 
površini objekta, so dolžni urediti, vzdrževati in čistiti pov-
zročitelji odpadkov.

(6) Zbirna in odjemna mesta je prepovedano locirati na 
javnem dobrem in javnih površinah v lasti Občine Kobarid, 
razen v primeru izdaje soglasja s strani Občine Kobarid.

15. člen
(1) Povsod, kjer je možno, morata biti zbirno in odjemno 

mesto na istem prostoru. Kjer to ni možno, so povzročitelji 
odpadkov dolžni pravočasno dostaviti tipizirane zabojnike z 
mešanimi odpadki na dan odvoza na odjemno mesto oziro-
ma do linije odvoza komunalnega vozila in jih po izpraznitvi 
še isti dan vrniti na zbirno mesto.

(2) V primeru slepe ceste, mora biti zagotovljeno pri-
merno in varno obračališče za vozila izvajalca. Na zahtevo 
povzročitelja odpadkov izvajalec lahko izjemoma izprazni za-
bojnik tudi ob cestah in poteh, ki niso kategorizirane, ob po-
goju, da je omogočen varen in zanesljiv dovoz vozil izvajalca. 
Izvajalec ne odgovarja za povzročeno škodo na teh voziščih, 
razen v primeru, da je le-ta povzročena iz malomarnosti.

16. člen
Ob določanju lokacij za zbirna in odjemna mesta je 

treba upoštevati funkcionalne, estetske, higiensko-tehnične 
in požarno-varstvene predpise. Zbirna in odjemna mesta ne 
smejo ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah.

17. člen
Če je zaradi del na dovozih k odjemnim mestom zača-

sno oviran dostop za smetarska vozila, mora investitor del 
na svoje stroške zagotoviti zbiranje odpadkov na primernem 
začasnem odjemnem mestu. V tem primeru je dolžan ob-
vestiti izvajalca in povzročitelje odpadkov o spremenjenem 
odjemnem mestu.

18. člen
(1) Zbirna in odjemna mesta so dolžni vzdrževati pov-

zročitelji odpadkov, ki morajo skrbeti za red in čistočo na teh 
mestih ter na dovoznih poteh do odjemnih mest. V primeru, 

kadar se zabojniki za zbiranje mešanih odpadkov nahajajo na 
zbirnih mestih, ki predstavljajo občinsko infrastrukturo, je za 
vzdrževanje teh mest pristojen izvajalec.

(2) Izvajalec je dolžan izprazniti zabojnike za odpad-
ke tako, da ne ovira prometa več, kot je nujno potrebno za 
opravljanje dejavnosti, ne onesnaži prostora ter ne poškoduje 
zabojnikov za odpadke in okolice, kjer opravlja delo. V primeru, 
da izvajalec onesnaži odjemno mesto, ga je dolžan tudi očistiti.

(3) Povzročitelji odpadkov so tudi v zimskem času dolžni 
poskrbeti za nemoten dostop izvajalca do odjemnih mest. 
Povzročitelji odpadkov so dolžni zapirati pokrove zabojnikov 
na zbirnem in odjemnem mestu.

19. člen
Povzročitelji odpadkov morajo mešane odpadke odlagati 

na zbirnih mestih v:
1. tipizirane zabojnike na kolesih volumna 120, 240, 500, 

700, 900 in 1100 litrov,
2. tipizirane velike zabojnike volumna 5–7 m3.

20. člen
(1) V zabojnike za mešane odpadke je prepovedano 

odlagati:
– gradbeni material, kamenje, zemljo in vejevje,
– odpadke v večjih kosih (pohištvo, gospodinjski aparati, 

kolesa, vozila, stanovanjska oprema),
– usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov,
– odpadke v tekočem stanju,
– kužen material iz zdravstvenih in veterinarskih ustanov,
– tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne, reaktivne, 

jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke, ostanke 
naftnih derivatov in druge posebne in nevarne odpadke, ki so 
klasificirani kot nekomunalni ali nevarni komunalni odpadki,

– poginule živali, kože in klavnične odpadke,
– odpadno embalažo,
– odpadno električno in elektronsko opremo,
– gume in pnevmatike,
– odpadne nagrobne sveče,
– odpadke, ki jih je potrebno ločeno zbirati na izvoru 

nastanka,
– organske odpadke iz okrasnih in zelenjavnih vrtov 

(trava, listje, vejevje, zelenjavni odpadki), ki se morajo kom-
postirati na mestu izvora ali pa odlagati v za to namenjene 
zabojnike za biološke odpadke.

(2) Odpadke in njim podobne odpadke iz industrije, obrti 
in storitvenih dejavnosti, vključno z ločeno zbranimi frakcijami, 
ki so opredeljeni kot nevarni odpadki, navedeni v Prilogi 2 
tega odloka, je prepovedano odlagati v zabojnike za mešane 
odpadke.

(3) Ustreznost vsebine odpadkov v zabojniku se preverja 
tako, da se na odjemnem mestu pred izpraznitvijo naredi pre-
gled odpadkov. V primeru, da izvajalec pri preverjanju vsebine 
ugotovi neustreznost le-te, izvajalec ni dolžan izprazniti zaboj-
nika za odpadke, ampak povzročitelja odpadkov na primeren 
način pisno opozori (npr. opozorilo na zabojniku), zakaj zaboj-
nik ni izpraznjen. Če povzročitelj tudi po prejemu opozorila ne 
upošteva navodil za odlaganje, mu lahko izvajalec ne glede na 
druge določbe tega odloka zaračuna dodatne stroške sortiranja 
odpadkov skladno s cenikom. Izvajalec mora nespoštovanje 
navodil za odlaganje prijaviti medobčinski inšpekciji.

B) LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV NA IZVORU 
NASTANKA

21. člen
(1) Ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka se 

izvaja po programu ločenega zbiranja odpadkov, ki ga na 
predlog izvajalca potrdi pristojni oddelek občinske uprave.
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(2) Ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka po-
teka po vrstah odpadkov, ki jih je možno predelati ali vrniti v 
ponovno uporabo. Izvajalec je dolžan povzročitelje odpad-
kov obvestiti o načinu ločenega zbiranja odpadkov, kot je 
opredeljen v členih od 13 do 18 tega odloka.

22. člen
(1) Gospodinjstva so dolžna izločati biološke odpadke 

in jih obdelovati v lastnih kompostnikih. Tista gospodinj-
stva, ki biološke odpadke ne kompostirajo, le-te oddajo v 
namenske zabojnike. Če oddajajo odpadke v te zabojnike 
v vrečkah, morajo biti vrečke biološko razgradljive. Gospo-
dinjstva, ki biološke odpadke kompostirajo, morajo izvajalcu 
pod kazensko in materialno odgovornostjo predložiti izjavo 
o kompostiranju.

(2) V zabojnike za biološke odpadke se zbira sadje, 
zelenjava, jajčne lupine, ostanki hrane, vrtni odpadki (npr. 
cvetje, trava), lesni odpadki (npr. žagovina, lubje, veje), 
papirnate vrečke in drugi biološki odpadki. V primeru, da 
izvajalec pri preverjanju vsebine zabojnikov za odpadke 
ugotovi neustreznost le-te, se postopa v skladu z določbo 
tretjega odstavka 20. člena tega odloka.

23. člen
(1) Povzročitelji odpadkov so dolžni v skladu z navodili 

izvajalca odlagati odpadke, ki se zbirajo ločeno, v namenske 
zabojnike, nameščene na ekoloških otokih.

(2) Namenski zabojniki so namenjeni zbiranju:
– papirja in drobne lepenke, vključno z odpadno emba-

lažo iz papirja ali lepenke,
– odpadne embalaže iz stekla,
– odpadne embalaže iz plastike in sestavljenih mate-

rialov,
– tekstila iz umetnih in naravnih vlaken.
(3) Stroški ureditve ekoloških otokov ter nabave in 

postavitve zabojnikov na ekoloških otokih se financirajo iz 
sredstev proračuna občine.

(4) Ekološke otoke je dolžan vzdrževati in čistiti izva-
jalec.

24. člen
Ločeno se zbirajo naslednje frakcije:
– v zabojniku za papir se zbirajo časopisi, revije, pro-

spekti, papirnate vrečke, karton, lepenka, pisemski in ovojni 
papir, pisma, kuverte, zvezki, knjige, embalažni papir, zlože-
na papirna ali kartonska embalaža;

– v zabojniku za steklo se zbirajo vse vrste praznih 
in čistih steklenic in kozarcev živil, pijač, kozmetike ter 
vsa ostala steklena embalaža vseh barv brez pokrovov in 
zamaškov;

– v zabojniku za plastiko in embalažo se zbirajo pla-
stenke in plastična embalaža, čiste plastenke čistil, trda 
plastika, plastična folija, plastični zamaški, kartonska emba-
laža za tekočine (tetrapak), pločevinke živil in pijač, plastični 
kozarci in lončki, plastične vrečke in folije, embalaža za 
tekoča živila;

– v zabojniku za tekstil se zbirajo vse vrste tekstila iz 
umetnih in naravnih vlaken, razen obutve.

25. člen
Lokacije za ureditev ekoloških otokov določita izvajalec 

in pristojna krajevna skupnost s soglasjem pristojnega od-
delka občinske uprave po predhodno pridobljenem mnenju 
sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Pri dolo-
čitvi lokacije se upošteva kriterij lastništva zemljišča. Če ni 
možno določiti lokacije na zemljišču javno dobro ali v lasti 
občine, je lokacija s pisnim soglasjem lastnika lahko tudi 
funkcionalno zemljišče ali skupno funkcionalno zemljišče 

objekta. V primeru, da se o predvideni lokaciji ni možno 
sporazumeti, najustreznejšo lokacijo določi predstavnik pri-
stojnega oddelka občinske uprave.

26. člen
Izvajalec je dolžan voditi kataster ekoloških otokov in 

ga enkrat letno preveriti ter spremembe posredovati občini. 
V katastru morajo biti navedene lokacije ekoloških otokov, 
število in vrste namenskih zabojnikov ter pogostost odvoza 
in količine odpeljanih odpadkov.

27. člen
Povzročitelji odpadkov so dolžni odlagati odpadne na-

grobne sveče v za to nameščene zabojnike na pokopališčih.

28. člen
(1) Na območju občine izvajalec najmanj dvakrat letno 

organizira zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s 
posebno prilagojeno in opremljeno mobilno postajo. Zbira-
nje poteka v skladu z določenim terminskim planom, ki ga 
izvajalec objavi na krajevno običajen način.

(2) Izvajalec mora ločeno zbrane nevarne odpadke od-
dati pooblaščenim organizacijam, ki v nadaljevanju poskrbijo 
za predelavo oziroma odstranjevanje.

(3) Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki 
in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, morajo 
za zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov skleniti posebno 
pogodbo s pooblaščenim prevzemnikom nevarnih odpadkov.

29. člen
(1) Na območju občine izvajalec najmanj dvakrat letno 

organizira zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev. Zbi-
ranje poteka v skladu z določenim terminskim planom, ki ga 
izvajalec objavi na krajevno običajen način.

(2) V zabojnike za kosovne odpadke se odlaga pohi-
štvo, bela tehnika, vzmetnice, drugi kosi stanovanjske in 
hišne opreme, predmeti iz pločevine, kovine in lesa.

30. člen
(1) Zbirni center je posebno urejen in opremljen prostor 

za prevzemanje in začasno hranjenje vseh vrst ločeno zbra-
nih odpadkov, nevarnih odpadkov in kosovnih odpadkov. Iz-
vajalec pri prevzetih odpadkih izvede predelavo z namenom 
odpreme v nadaljnjo predelavo ali odstranjevanje.

(2) Zbirni center je urejen tudi kot zbirno mesto od-
padne električne in elektronske opreme, kjer se te frakcije 
začasno skladiščijo.

(3) V zbirnem centru se lahko izvaja tudi dejavnost 
razvrščanja, prebiranja, obdelave in predelave posameznih 
odpadkov, če to ni v neskladju s predpisi, ki urejajo ravnanje 
z odpadki. Te dejavnosti lahko izvajajo le s strani izvajalca 
pooblaščene osebe.

(4) Izvajalec je dolžan skrbeti za tekoče vzdrževanje in 
čistočo zbirnega centra.

31. člen
(1) Zbirni center je namenjen vsem povzročiteljem od-

padkov, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki na 
območju občine.

(2) Povzročitelj odpadkov, ki je fizična oseba, lahko na 
zbirnem centru brezplačno odda ločeno zbrane odpadke, 
kosovne odpadke in nevarne odpadke. Odpadke razvrsti v 
zabojnike po navodilih izvajalca.

(3) V zbirnem centru lahko odpadke, navedene v prej-
šnjem odstavku tega člena oddajo tudi pravne osebe, samo-
stojni podjetniki posamezniki ali posamezniki, ki samostojno 
opravljajo dejavnost. V tem primeru se oddaja odpadkov 
obračuna skladno z veljavnim cenikom.
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(4) V zbirnem centru lahko pooblaščeni delavec iz-
vajalca zahteva, da se povzročitelj odpadkov identificira. 
Če povzročitelj odpadkov zavrne identifikacijo, pooblaščeni 
delavec odpadkov ni dolžan sprejeti.

(5) V zbirnem centru lahko povzročitelji odpadkov proti 
plačilu oddajo gradbene odpadke in odpadke, ki vsebujejo 
azbest. Občina lahko subvencionira odlaganje odpadkov, ki 
vsebujejo azbest, kar se uredi s pravilnikom.

32. člen
(1) V zbirnem centru se zbirajo naslednje vrste odpad-

kov:
– papir in lepenka, vključno z odpadno embalažo iz 

papirja ali lepenke;
– stekla vseh oblik in velikosti, vključno z odpadno 

embalažo iz stekla;
– plastika, vključno z odpadno embalažo iz plastike in 

sestavljenih materialov;
– odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz 

kovin;
– les, vključno z odpadno embalažo iz lesa;
– oblačila in tekstil;
– odpadna električna in elektronska oprema, ki ne vse-

buje nevarnih snovi;
– baterije in akumulatorji, ki niso razvrščeni v skupine 

16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu 
odpadkov, določenem v Uredbi o odpadkih;

– kosovni odpadki;
– izrabljene gume;
– drobni gradbeni odpadki;
– biološki odpadki in
– nevarni odpadki.
(2) Prepovedano je odtujevanje vseh odpadkov, zbra-

nih v zbirnem centru, in odlaganje odpadkov izven zbirnega 
centra.

(3) Kdor odloži odpadke izven zbirnega centra, jih 
je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati v zbirni 
center. Če tega ne stori, se o dejanju obvesti medobčinsko 
inšpekcijo.

33. člen
Obratovalni čas zbirnega centra določi izvajalec v do-

govoru s pristojnim oddelkom občinske uprave. Povzročitelji 
odpadkov lahko odpadke v zbirnem centru odložijo le v času 
obratovanja.

VI. ODVOZ ODPADKOV

34. člen
(1) Redni odvoz odpadkov opravlja izvajalec skladno z 

letnim razporedom odvoza odpadkov in programom ločene-
ga zbiranja odpadkov. Razpored odvoza mora biti optimalen 
glede stroškov odvoza in izveden s tehnologijo in pogosto-
stjo, ki ne povzroča motečih vplivov na okolje.

(2) Izvajalec mora opravljati stalen nadzor nad ekolo-
škimi otoki tako, da v primeru potreb opravi predčasen ali 
pogostejši odvoz odpadkov.

(3) Pristojne občinske službe imajo pravico zahtevati 
večjo pogostost odvoza in v tem primeru izvajalcu kriti doda-
tne stroške izvajanja. Večjo pogostost odvoza lahko zahteva 
tudi povzročitelj odpadkov proti plačilu.

(4) Izvajalec odvaža komunalne odpadke samo s po-
sebej urejenimi komunalnimi vozili. Odpadki z ekoloških 
otokov, kosovni odpadki ter nevarni odpadki se odvažajo z 
odpadkom primernim vozilom.

35. člen
V primeru neopravljenega odvoza odpadkov zaradi viš-

je sile (sneg, obilno deževje ipd.) ali večjih ovir na dovozu k 
odjemnemu mestu (prekopi na dovozu, parkirani avtomobili 
ipd.) ali zaradi praznikov oziroma dela prostih dni je izvajalec 
dolžan opraviti odvoz najkasneje v petih delovnih dneh po 
prenehanju navedenih vzrokov.

VII. ODLAGANJE ODPADKOV

36. člen
(1) Izvajalec mora obdelane odpadke odlagati samo 

na urejeno odlagališče v skladu s poslovnikom odlagališča.
(2) Odlagališče odpadkov vzdržuje in ureja izvajalec v 

skladu s tehnično dokumentacijo in poslovnikom odlagališča.
(3) Obratovalni čas odlagališča določi izvajalec. Vstop 

na odlagališče je dovoljen samo v času obratovanja in v 
spremstvu pooblaščene osebe izvajalca.

37. člen
(1) Odlagališča odpadkov, za katere niso bila izdana 

ustrezna dovoljenja (v nadaljevanju: divja odlagališča), se 
sanirajo v skladu z odločbo pristojnega inšpektorja.

(2) Kdor odloži odpadke, ki bi jih moral predati izva-
jalcu, ali druge odpadke, izven za to določenih odlagališč 
oziroma za to določenih krajev, je dolžan poravnati stroške 
sanacije. V primerih, ko ni mogoče ugotoviti ali določiti 
povzročitelja odpadkov, se za povzročitelja odpadkov šteje 
lastnik zemljišča, na katerem so odloženi odpadki. Slednje 
velja, če lastnik zemljišča v roku 15 dni od dneva, ko je 
za odpadke izvedel oziroma bi ob običajni skrbnosti zanje 
moral izvedeti, stanja ni prijavil medobčinski inšpekciji. Če 
pa lastnika zemljišča ni mogoče ugotoviti oziroma je lastnik 
zemljišča v roku prijavil stanje medobčinski inšpekciji, se 
zagotovijo sredstva za odstranitev odpadkov iz občinskega 
proračuna.

VIII. OBVEZNOSTI POVZROČITELJEV ODPADKOV

38. člen
(1) Pravilno odlaganje odpadkov je za povzročitelje 

odpadkov obvezno.
(2) Povzročitelji odpadkov morajo:
– oddajati vse nevarne odpadke v zbirnem centru ali 

na prevzemnih mestih v skladu z urnikom odvoza nevarnih 
odpadkov,

– oddajati vse kosovne odpadke v zbirnem centru ali 
na prevzemnih mestih v skladu z urnikom odvoza kosovnih 
odpadkov,

– oddajati ločeno zbrane odpadke v zabojnike za loče-
no zbiranje odpadkov,

– oddajati biološke odpadke v zabojnike za biološke 
odpadke,

– oddajati mešane odpadke v zabojnike za mešano 
zbiranje odpadkov,

– pisno obveščati izvajalca o spremembi naslova, la-
stništva in drugih spremembah, ki postanejo veljavne po 
poravnavi vseh zapadlih obveznosti,

– redno plačevati storitve javne službe.

39. člen
(1) Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali 

posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, so dolžni 
izvajalcu predajati ločeno zbrane biološke odpadke in me-
šane odpadke, lahko pa se z izvajalcem dogovorijo tudi za 
predajo ostalih ločeno zbranih odpadkov.
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(2) Nabava, namestitev, vzdrževanje in obnavljanje 
zabojnikov za odpadke je breme pravnih oseb, samostojnih 
podjetnikov posameznikov ali posameznikov, ki samostojno 
opravljajo dejavnost, in so njihova last.

40. člen
(1) Na območju, kjer že poteka organizirano zbiranje in 

odvoz odpadkov, mora novi povzročitelj odpadkov izvajal-
cu pisno prijaviti začetek uporabe nepremičnine, ali drugo 
obliko pričetka povzročanja odpadkov, najkasneje 15 dni 
pred začetkom uporabe nepremičnine oziroma pričetkom 
povzročanja odpadkov in se z izvajalcem dogovoriti o kra-
ju prevzemnega mesta, številu predpisanih zabojnikov za 
zbiranje odpadkov in njihovi dobavi ter drugih pogojih za 
začetek izvajanja storitev javne službe.

(2) Povzročitelj odpadkov je dolžan najkasneje v petih 
dneh po nastanku spremembe pisno obvestiti izvajalca o 
vsaki spremembi podatkov, ki vplivajo na obračun storitev 
javne službe.

(3) Če se ugotovi, da je povzročitelj odpadkov izvajalca 
oškodoval s posredovanjem netočne oziroma lažne spre-
membe podatkov iz prejšnjega odstavka, lahko izvajalec 
povzročitelju odpadkov zaračuna razliko med zaračunano 
storitvijo javne službe in storitvijo javne službe, ki bi mu jo 
zaračunal, če bi povzročitelj odpadkov posredoval pravilne 
podatke, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi. To velja 
tudi v primeru, da podatki o spremembi sploh niso poslani 
oziroma niso poslani pravočasno. Prav tako izvajalec ni 
dolžan vračati preveč zaračunane storitve javne službe, če 
mu povzročitelj odpadkov ni pravočasno sporočil nastalo 
spremembo.

41. člen
(1) Prepovedano je odlaganje odpadkov izven zaboj-

nikov za odpadke, brskanje po zabojnikih za odpadke in 
razmetavanje odpadkov iz zabojnikov za odpadke.

(2) Če odpadki niso odloženi v skladu s tem odlokom, 
ali se odlagajo izven namenskih zabojnikov za odpadke, 
lahko medobčinska inšpekcija z odločbo zahteva odstranitev 
odpadkov.

(3) Prepovedano je sežiganje vseh vrst odpadkov, ra-
zen sežiganja suhega odreza izven strnjenega naselja.

IX. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE

42. člen
Javna služba se financira iz:
– cene storitev javne službe,
– proračuna občine,
– drugih virov.

X. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI

43. člen
(1) Stroške ravnanja z odpadki so dolžni plačevati vsi 

povzročitelji odpadkov, za katere je organizirano ravnanje z 
odpadki, in sicer s prvim dnem naslednjega meseca:

– po dnevu začetka izvajanja odvoza odpadkov,
– po dnevu vselitve v stavbo oziroma rojstva,
– po dnevu začetka uporabe počitniškega objekta,
– po dnevu pridobitve poslovnega objekta v last, po-

sest, uporabo, najem ali upravljanje.
(2) Obračun storitev javne službe ravnanja z odpadki 

izvaja izvajalec.

44. člen
(1) Cene za ravnanje z odpadki iz gospodinjstev in 

od občasnih povzročiteljev odpadkov se določijo na osnovi 
programa in stroškovnih kalkulacij izvajalca skladno z ve-
ljavnimi predpisi.

(2) Ceno storitev ravnanja z odpadki sprejme občinski 
svet občine ob upoštevanju tarifnega sistema in veljavnih 
predpisov, ki urejajo to področje. Predlog in kalkulacijo za 
spremembo cen pripravi izvajalec.

45. člen
(1) Enota količine storitev javne službe ravnanja z 

odpadki je masa (kg) odpadkov, ki jih uporabniki storitev 
prepustijo izvajalcu. Sodilo za razdelitev količine storitev 
na povzročitelja odpadkov je velikost zabojnika in število 
odvozov, pri čemer se za gospodinjstva upošteva, da ena 
oseba povzroči 245 l oziroma 24 kg odpadkov na mesec. V 
to količino so všteti tudi biološki odpadki, ki se ne komposti-
rajo, in ne presegajo določene količine bioloških odpadkov, 
upoštevane pri izračunu cene storitve ravnanja z odpadki.

(2) Podlaga za obračun storitev javne službe je:
– za gospodinjstva: pavšalno določena količina oddanih 

odpadkov na osebo na mesec na način iz prvega odstavka 
tega člena, pri čemer se odvoz bioloških odpadkov, ki pre-
sega določeno količino iz prvega odstavka tega člena, obra-
čunava po dejanski količini povzročenih odpadkov; za dijake 
in študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Kobarid, 
začasno pa izven območja te občine, se v tekočem šolskem 
letu (od septembra oziroma oktobra do vključno junija) opro-
sti plačila stroškov ravnanja z odpadki za to obdobje ob 
predložitvi potrdila o šolanju in začasnem prebivališču in se 
začne izvajati v naslednjem mesecu po predložitvi zahteva-
nih potrdil; preostali čas v letu se obračun izvaja na način, 
določen za gospodinjstva;

– za uporabnike počitniških objektov ter občasno na-
seljenih oziroma uporabljenih objektov: pavšalno določena 
količina oddanih odpadkov za eno osebo na način iz prvega 
odstavka tega člena;

– za lastnike ali najemnike kmetijskih gospodarstev, 
kadar količina odpadkov presega količino odpadkov, dolo-
čeno za število članov gospodinjstva iz prve alineje drugega 
odstavka tega člena: pavšalno določena količina oddanih 
odpadkov, ki ustreza enkratnemu odvozu 120 l posode na 
teden;

– za apartmaje in turistične sobe z zmogljivostjo do 
14 ležišč: pavšalno določena količina oddanih odpadkov 
sorazmerno s številom ležišč, pri čemer se za vsako ležišče 
upošteva količina za eno osebo iz prvega odstavka tega 
člena in obdobje treh mesecev;

– za apartmaje in turistične sobe z zmogljivostjo nad 
14 ležišč: sklenitev pogodbe o ravnanju z odpadki z izvajal-
cem najkasneje v roku 30 dni od začetka opravljanja dejav-
nosti, upoštevaje dejansko količino povzročenih odpadkov;

– za poslovne dejavnosti oziroma za uporabnike po-
slovnih prostorov praviloma v skladu z naslednjo razpredel-
nico ali sklenitev pogodbe o ravnanju z odpadki z izvajalcem 
najkasneje v roku 30 dni od začetka opravljanja dejavnosti, 
upoštevaje dejansko količino povzročenih odpadkov:

Poslovna površina Velikost posode

0–30 m2 120 l x 0,5 odvoza/teden

31–60 m2 120 l x 1 odvoz/teden

61–100 m2 240 l x 1 odvoz/teden
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– za poslovne dejavnosti oziroma za uporabnike po-
slovnih prostorov površine nad 100 m2 in kampe, hotele, 
turistične točke, planinske koče, osebe, ki upravljajo javne 
površine ipd.: sklenitev pogodbe o ravnanju z odpadki z 
izvajalcem najkasneje v roku 30 dni od začetka opravlja-
nja dejavnosti, upoštevaje dejansko količino povzročenih 
odpadkov.

46. člen
Cene storitev ravnanja z odpadki za pravne osebe, 

samostojne podjetnike posameznike ali posameznike, ki 
samostojno opravljajo dejavnost iz pete, šeste in sedme 
alineje drugega odstavka 45. člena tega odloka, se opredeli 
na podlagi sklenjene pogodbe med povzročiteljem odpadkov 
in izvajalcem.

47. člen
(1) Povzročitelj odpadkov plačuje storitev po tem odlo-

ku mesečno na podlagi izstavljenega računa izvajalca. Pov-
zročitelj odpadkov mora plačati račun najpozneje v 8 dneh 
po njegovi izstavitvi.

(2) Račun iz prejšnjega odstavka tega člena mora 
vsebovati vse z veljavno zakonodajo predpisane elemente.

48. člen
(1) Račun mora povzročitelj odpadkov plačati v nave-

denem roku. Povzročitelj odpadkov lahko izvajalcu sporoči 
pisni ugovor na obračun, najkasneje v 8-ih dneh od datuma 
izstavitve računa. Izvajalec je dolžan pisno odgovoriti na 
ugovor v roku 15-ih dni.

(2) V primeru, da povzročitelj odpadkov ne poravna 
računa v postavljenem roku in računu ne ugovarja, ga je 
izvajalec dolžan opomniti.

(3) Če povzročitelj odpadkov ne plača računa niti v 
15-ih dneh po izdanem opominu, mu izvajalec izstavi opomin 
pred tožbo in opozori povzročitelja odpadkov na posledice 
neplačila.

49. člen
(1) Izvajalec izstavi račun povzročitelju odpadkov.
(2) V večstanovanjskem objektu izda izvajalec račun 

upravniku stavbe ali fizični osebi, katero določijo stanovalci 
v primeru stavb brez upravnika. Izvajalec lahko izda račune 
tudi posameznim povzročiteljem odpadkov.

50. člen
Kolikor se povzročitelj odpadkov in izvajalec dogovorita 

o storitvi, ki presega vsebino javne službe, ki je predpisana 
s tem odlokom (npr. odvoz iz zbirnega mesta, namesto iz 
odjemnega mesta), je plačilo povzročitelja odpadkov v tem 
delu prihodek javne službe.

51. člen
Občina je dolžna v okviru pristojnosti omogočiti izva-

jalcu javne službe pridobitev potrebnih podatkov uporabni-
kov storitev javne službe za obračun iz drugega odstavka 
45. člena tega odloka, in sicer:

– število oseb s stalnim in začasnim bivališčem po 
naslovu bivanja na območju občine,

– podatke o nosilcih gospodinjstev,
– podatke o lastnikih oziroma uporabnikih počitniških 

objektov,
– podatke o površinah poslovnih objektov,
– podatke o datumu vselitve oziroma izselitve,
– podatke o začetku oziroma koncu izvajanja dejav-

nosti.

XI. NADZOR

52. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja 

medobčinska inšpekcija, pooblaščeni delavci izvajalca pa 
opravljajo strokovni nadzor.

XII. KAZENSKE DOLOČBE

53. člen
(1) Z globo 1.400 EUR se za prekršek kaznuje izvaja-

lec, če:
– ne čisti in ne vzdržuje ekoloških otokov (četrti odsta-

vek 23. člena),
– ne vodi katastra ekoloških otokov (26. člen),
– ne organizira dvakrat letno zbiranja nevarnih odpad-

kov (prvi odstavek 28. člena),
– ne organizira dvakrat letno zbiranja kosovnih odpad-

kov (prvi odstavek 29. člena),
– ne čisti in ne vzdržuje zbirnega centra za ločeno zbi-

ranje odpadkov (četrti odstavek 30. člena),
– ne odvaža odpadke v skladu s sprejetim letnim načr-

tom ali ne prazni vseh namenskih zabojnikov, ne glede na 
njihovo napolnjenost (prvi odstavek 34. člena),

– ne opravlja stalnega nadzora nad ekološkimi otoki in 
ne odredi v primeru potreb predčasnega ali pogostejšega 
odvoza odpadkov (drugi odstavek 34. člena),

– odvaža odpadke z vozili, ki niso ustrezno urejena 
(četrti odstavek 34. člena),

– ne opravi odvoza komunalnih odpadkov najkasne-
je v petih delovnih dneh po prenehanju ovire ali višje sile 
(35. člen).

(2) Z globo 400 EUR se kaznuje odgovorna oseba 
izvajalca, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

54. člen
(1) Z globo 1.400 EUR se za prekršek kaznuje pravna 

oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, kot povzročitelj odpadkov, 
če:

– se ne vključi v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki 
(prvi odstavek 38. člena),

– ne dostavi zabojnika z mešanimi odpadki na odjemno 
mesto ali je po izpraznitvi isti dan ne vrne na zbirno mesto 
(prvi odstavek 15. člena),

– ne omogoči dostopa do odjemnega mesta (drugi 
odstavek 14. člena),

– ne vzdržuje zbirnega in odjemnega mesta (prvi od-
stavek 18. člena),

– ne odlaga odpadkov v razsutem stanju v namenske 
zabojnike za odpadke (prvi odstavek 11. člena),

– ne odlaga bioloških odpadkov v skladu s prvim od-
stavkom 22. člena tega odloka,

– ne odlaga odpadnih nagrobnih sveč na zbirnih mestih 
v namenske zabojnike (27. člen),

– brska po zabojnikih in razmetava odpadke iz zabojni-
kov ter jih neustrezno sežiga (41. člen),

– ne sklene pogodbe za odvoz odpadkov (peta, šesta 
in sedma alinea drugega odstavka 45. člena),

– odlaga prepovedane odpadke v zabojnike za mešane 
odpadke (prvi odstavek 20. člena),

– ne odlaga ločeno zbranih odpadkov v namenske 
zabojnike na ekoloških otokih (23. člen),

– ne odloži odpadkov na zbirnih centrih v zabojnike za 
ločeno zbiranje odpadkov (drugi odstavek 31. člena),
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– odlaga odpadke v naravi na nedovoljen način (drugi 
odstavek 37. člena),

– ne posreduje točnih podatkov o dejstvih, ki vplivajo 
na pravilen obračun storitev javne službe, ter o spremembah 
teh podatkov (40. člen),

– locira zbirno in odjemno mesto na javnem dobrem ali 
javnih površinah v lasti Občine Kobarid brez soglasja Občine 
Kobarid (šesti odstavek 14. člena).

(2) Z globo 400 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega 
člena.

(3) Z globo 200 EUR se kaznuje fizična oseba, ki kot 
povzročitelj odpadkov stori prekršek iz prvega odstavka 
tega člena.

55. člen
(1) Z globo 400 EUR se za prekršek kaznuje organiza-

tor kulturnih, športnih in drugih prireditev na prostem, če ne 
poskrbi za ravnanje z odpadki v skladu s prvim odstavkom 
12. člena tega odloka.

(2) Z globo 200 EUR se za prekršek iz prejšnjega od-
stavka tega člena kaznuje odgovorna oseba organizatorja.

(3) Z globo 200 EUR se za prekršek kaznuje organiza-
tor taborov v naravi, če ne poskrbi za ravnanje z odpadki v 
skladu s tretjim odstavkom 12. člena tega odloka.

(4) Z globo 200 EUR se za prekršek kaznuje organiza-
tor čistilne akcije, če ne ravna v skladu s četrtim odstavkom 
12. člena tega odloka.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

56. člen
(1) Do sprejema novih cen ravnanja z odpadki se 

stroške ravnanja z odpadki obračunava na dosedanji način.
(2) Na območjih, kjer določb tega odloka še ni možno 

upoštevati v celoti, se ravnanje z odpadki prilagodi dejanske-
mu stanju, ki ga je potrebno uskladiti z določili tega odloka 
v štirih letih po sprejemu tega odloka.

57. člen
Povzročitelji odpadkov iz drugega odstavka 45. člena 

tega odloka, ki na dan uveljavitve tega odloka z izvajalcem 
nimajo sklenjene pogodbe o ravnanju z odpadki, morajo po-
godbo o ravnanju z odpadki skleniti v skladu s tem odlokom 
v roku dveh let od uveljavitve tega odloka.

58. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 

o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kobarid (Uradni 
list RS, št. 43/00).

59. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-7/12
Kobarid, dne 24. maja 2012

Županja
Občine Kobarid

Darja Hauptman l.r.
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PRILOGA 1 

KOMUNALNI ODPADKI IN NJIM PODOBNI ODPADKI IZ INDUSTRIJE, OBRTI IN STORITVENIH 
DEJAVNOSTI, VKLJUČNO Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI 

Kvalifikacijska 
številka 
odpadka Naziv odpadka Opombe 

20 01 Ločeno zbrane frakcije  
20 01 01 Papir in karton Papir in lepenka vseh vrst 

in velikosti 
20 01 02 Steklo Steklo vseh velikosti  

in oblik 
20 01 08 Biorazgradljivi kuhinjski odpadki  
20 01 10 Oblačila  
20 01 11 Tekstil  
20 01 25 Jedilna olja in maščobe  
20 01 28 Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki ne 

vsebujejo nevarnih snovi 
(niso navedene pod 20 01 27) 

 

20 01 30 Čistila, ki ne vsebujejo nevarnih snovi 
(niso navedena pod 20 01 29) 

 

20 01 32 Zdravila, ki ne vsebujejo nevarnih snovi 
(niso navedena pod 20 01 31) 

 

20 01 34 Baterije in akumulatorji, ki ne vsebujejo nevarnih 
snovi 
(niso navedeni pod 20 01 33) 

 

20 01 36 Zavržena električna in elektronska oprema, ki ne 
vsebuje nevarnih snovi 
(ni navedena pod 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35) 

 

20 01 38 Les, ki ne vsebujejo nevarnih snovi 
(ni naveden pod 20 01 37) 

 

20 01 39 Plastika  
20 01 40 Kovine  
20 01 41 Odpadki iz čiščenja dimnikov  
20 03 07 Kosovni odpadki  

15 01 Embalaža, vključno z ločeno zbrano embalažo, 
ki je komunalni odpadek 

 

15 01 01 Papirna in kartonska embalaža  
15 01 02 Plastična embalaža  
15 01 03 Lesena embalaža  
15 01 04 Kovinska embalaža  
15 01 05 Sestavljena (kompozitna) embalaža  
15 01 06 Mešana embalaža  
15 01 07 Steklena embalaža  
15 01 09 Embalaža iz tekstila  
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PRILOGA 2 

NEVARNE FRAKCIJE 

Kvalifikacijska 
številka 
odpadka Naziv odpadka Opombe 

20 01 Ločeno zbrane frakcije  
20 01 13 Topila Organska in halogenska 

topila 
20 01 14 Kisline  
20 01 15 Alkalije  
20 01 17 Fotokemikalije  
20 01 19 Pesticidi Pesticidi in biocidi 
20 01 21 Fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo 

živo srebro 
 

20 01 23 Oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike ali 
klorofluoroogljikovodike 

Hladilniki, zamrzovalniki, 
toplotne črpalke in 
klimatske naprave 

20 01 26 Olja in maščobe, ki vsebujejo nevarne snovi  
20 01 27 Barve, črnila, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne 

snovi 
 

20 01 29 Detergenti, ki vsebujejo nevarne snovi  
20 01 31 Citotoksična ali citostatična zdravila  
20 01 33 Baterije in akumulatorji, ki so v skupinah 16 06 01, 

16 06 02 in 16 06 03 
 

20 01 35 Električna in elektronska oprema, ki ni v skupinah 
20 01 21 ali 20 01 23 in vsebuje nevarne snovi 

TV sprejemniki, radijski 
sprejemniki, osebni 
računalniki, tiskalniki in 
druga elektronska 
oprema, ki je v splošni 
rabi 

20 01 37 Les, ki vsebuje nevarne snovi  

15 01 Embalaža, vključno z ločeno zbrano embalažo, ki 
je komunalni odpadek 

 

15 01 10 Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je 
onesnažena z nevarnimi snovmi 

 

15 01 11 Kovinska embalaža, ki vsebuje trden ovoj (npr. iz 
azbesta), vključno s praznimi tlačnimi posodami 
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VLADA
1921. Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike 

in kmetijske politike razvoja podeželja

Na podlagi 10., 12. in 25. člena Zakona o kmetijstvu (Ura-
dni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o ukrepih kmetijske strukturne politike  
in kmetijske politike razvoja podeželja

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

(1) Ta uredba določa ukrepe kmetijske strukturne politike 
in kmetijske politike razvoja podeželja ter vrste podpor za izva-
janje Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za 
majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo 
kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 
(UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1857/2006/ES).

(2) S to uredbo se določajo upravičenci, upravičeni stro-
ški, pogoji, merila, postopki, višina sredstev in finančna merila 
za izvajanje ukrepov iz prejšnjega odstavka.

II. UKREPI KMETIJSKE STRUKTURNE POLITIKE  
IN KMETIJSKE POLITIKE RAZVOJA PODEŽELJA

2. člen
(vrste ukrepov)

Za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja kmetijstva se 
sredstva za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske 
politike razvoja podeželja namenijo za naslednje ukrepe:

a) državne pomoči – skupinske izjeme v kmetijstvu:
– podpora za dokončanje komasacijskih postopkov,
– tehnična podpora kmetijskemu sektorju za informiranje 

in usposabljanje na področju primarne proizvodnje kmetijskih 
proizvodov;

b) druge podpore:
– podpora za informiranje in usposabljanje na področju 

predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na pode-
želju,

– podpora delovanju nepridobitnih združenj, ki povezujejo 
društva podeželske mladine, podeželskih žensk in sindikat 
kmetov.

3. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. »kmetijski proizvod« pomeni proizvode iz 2. točke 

2. člena Uredbe 1857/2006/ES;
2. »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak po-

stopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod osta-
ne kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih 
za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo 
prodajo;

3. »mala in srednje velika podjetja« so podjetja, kot so 
opredeljena v 2. členu Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z 
dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za 
združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Po-
godbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214 
z dne 9. 8. 2008, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
800/2008/ES).

III. DRŽAVNE POMOČI – skupinske izjeme v kmetijstvu

1. ukrep: Podpora za dokončanje komasacijskih postopkov

4. člen
(cilj ukrepa)

Cilj ukrepa Podpora za dokončanje komasacijskih postop-
kov je dokončanje komasacijskih postopkov.

5. člen
(namen podpore in upravičeni stroški)

(1) Podpora za ukrep iz prejšnjega člena je namenjena 
dokončanju komasacijskih postopkov v skladu s 13. členom 
Uredbe 1857/2006/ES.

(2) Upravičeni stroški so vsi stroški pravnih in upravnih 
postopkov, vključno s stroški pregleda, ki nastanejo v koma-
sacijskem postopku ali zaradi komasacijskega postopka in so 
predvideni v programu iz drugega odstavka 8. člena te uredbe.

6. člen
(vlagatelj)

Vlagatelj za podporo iz prejšnjega člena je upravna enota, 
na območju katere leži nedokončana komasacija, ki je vključe-
na v program dokončanja komasacijskih postopkov.

7. člen
(izvajalec in upravičenec)

(1) Izvajalec ukrepa iz 4. člena te uredbe je fizična ali 
pravna oseba, usposobljena za dela, za katera se namenja 
podpora iz 5. člena te uredbe.

(2) Upravičenec do podpore iz 5. člena te uredbe je koma-
sacijski udeleženec, ki je fizična ali pravna oseba, ki se ukvarja 
s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov ter izpolnjuje 
pogoje za mala in srednje velika podjetja iz Priloge I Uredbe 
800/2008/ES.

8. člen
(pogoji za odobritev podpore)

(1) Na spletni strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, 
se objavi seznam komasacijskih območij, ki so upravičena do 
podpore iz 5. člena te uredbe.

(2) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in ra-
zvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) pripravi letni 
program dokončanja komasacijskih postopkov, ki ga potrdi di-
rektor agencije s soglasjem ministra, pristojnega za kmetijstvo.

(3) S programom iz prejšnjega odstavka se določijo pred-
nostne komasacije, ki se bodo podpirale v tekočem letu, in sicer 
do porabe sredstev.

(4) Vlagatelj iz 6. člena te uredbe v skladu s predpisi izbe-
re izvajalca za namen podpore iz 5. člena te uredbe.

(5) Vlagatelj iz 6. člena te uredbe agenciji predloži vlogo, 
ki vsebuje dokumentacijo o izbiri izvajalca.

(6) Izbor izvajalca iz prejšnjega odstavka potrdi agencija 
s podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem.

9. člen
(finančne določbe)

(1) Delež podpore iz 5. člena te uredbe znaša do 100 od-
stotkov dejansko nastalih stroškov.

(2) Izbrani izvajalec pošlje račun skupaj s poročilom o 
izvedenih delih upravni enoti.

(3) Vlagatelj iz 6. člena te uredbe potrdi poročilo in račun 
o izvedenih delih ter vso dokumentacijo pošlje agenciji, ki na 
podlagi njene popolnosti plača račun izvajalca.

(4) Po izvršljivosti sklepa o stroških upravnega postopka 
vlagatelj sklep pošlje agenciji, ki plača stroške.

(5) Višina sredstev za podporo iz 5. člena te uredbe se 
dodeli do višine, zagotovljene za zemljiške operacije v posa-
meznem proračunskem letu.
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(6) Podpora iz 5. člena te uredbe se dodeljuje kot nepo-
vratna sredstva v obliki dotacij in subvencioniranih storitev.

2. ukrep: Tehnična podpora kmetijskemu sektorju  
za informiranje in usposabljanje na področju primarne 

proizvodnje kmetijskih proizvodov

10. člen
(cilj ukrepa)

Cilj ukrepa Tehnična podpora kmetijskemu sektorju za 
informiranje in usposabljanje na področju primarne proizvodnje 
kmetijskih proizvodov je spodbujanje informiranja in usposa-
bljanja zainteresiranih ljudi na podeželju v okviru nevladnih in 
nepridobitnih oblik sodelovanja kmetov v zvezah, združenjih in 
društvih, povezanih s primarno kmetijsko proizvodnjo.

11. člen
(namen podpore)

Podpora za ukrep iz prejšnjega člena je namenjena sofi-
nanciranju izvajanja strokovnih prireditev, informiranja in uspo-
sabljanja podeželskega prebivalstva na področju primarne pro-
izvodnje kmetijskih proizvodov v skladu s 15. členom Uredbe 
1857/2006/ES.

12. člen
(vlagatelj)

Vlagatelj za podporo iz prejšnjega člena je:
a) nevladna organizacija, nepridobitno združenje ali druga 

nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je re-
gistrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja, 
deluje na celotnem območju Republike Slovenije in kandidira 
za odobritev podpore po tej uredbi, ali

b) nevladna organizacija, nepridobitno združenje ali druga 
nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je re-
gistrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja, 
deluje na ožjem območju Republike Slovenije in kandidira za 
odobritev podpore po tej uredbi.

13. člen
(upravičenec in prejemnik podpore)

(1) Upravičenec do podpore iz 11. člena te uredbe je 
subjekt, ki se ukvarja s primarno proizvodnjo kmetijskih proi-
zvodov in izpolnjuje pogoje za mala in srednje velika podjetja, 
opredeljene v Prilogi I Uredbe 800/2008/ES.

(2) Prejemnik podpore iz 11. člena te uredbe je nevladna 
organizacija, nepridobitno združenje ali druga nepridobitna obli-
ka sodelovanja kmetov v združenjih.

14. člen
(upravičeni stroški)

Upravičeni stroški za ukrep iz 10. člena te uredbe so:
– stroški, povezani z informiranjem in usposabljanjem 

kmetov in delavcev na kmetijskih gospodarstvih (najemnine 
za prostore, honorarji predavateljev, drugi materialni stroški za 
izvedbo usposabljanja in informiranja);

– stroški, povezani z organizacijo forumov za izmenjavo 
znanja med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in 
sejmov ter sodelovanjem na njih (stroški udeležbe, stroški pu-
blikacij, potni stroški, najemnine za razstavne prostore);

– stroški publikacij, kot so predstavitve, katalogi ali sple-
tišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane 
regije ali proizvajalcih danega proizvoda, pri čemer morajo biti 
informacije in predstavitve nevtralne, zadevni proizvajalci pa 
morajo imeti enake možnosti za predstavitev.

15. člen
(pogoji za odobritev podpore)

(1) Pogoji za odobritev podpore iz 11. člena te uredbe so:
– vlagatelj ima aktivne člane,
– zagotovitev čim širše predstavitve dejavnosti na po-

dročju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov kmetijskim 
uporabnikom in javnosti,

– delovanje v kmetijskem sektorju.

(2) Prejemnik podpore iz 11. člena te uredbe ne sme 
zahtevati, da je pogoj za dostop do storitev članstvo v njegovi 
organizaciji. Morebitni prispevki nečlanov za kritje upravnih 
stroškov organizacije morajo biti omejeni na sorazmerne stro-
ške za storitve, ki jih organizacija zagotavlja.

(3) Podrobnejši pogoji za podporo iz 11. člena te uredbe, 
merila za dodelitev podpore, postopki, dokazila, upravičeni 
stroški ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev se opre-
delijo v javnem razpisu.

16. člen
(finančne določbe)

(1) Višina sredstev za podporo iz 11. člena te uredbe 
se v skladu z drugim odstavkom 31. člena te uredbe določi z 
javnim razpisom.

(2) Delež dodeljene podpore iz 11. člena te uredbe lahko 
na upravičenca znaša do 70 odstotkov upravičenih stroškov.

(3) Delež dodeljenih podpor iz vseh javnih virov za na-
mene tega člena lahko znaša do 100 odstotkov upravičenih 
stroškov.

(4) Podpora se upravičencu iz 13. člena te uredbe dodeli 
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati nepo-
srednih plačil denarja proizvajalcem.

(5) Višina razpisanih sredstev iz prvega odstavka tega 
člena se za tekoče leto zniža za vrednost pozitivno rešenih 
pritožb iz predhodnega leta.

IV. DRUGE PODPORE

1. ukrep: Podpora za informiranje in usposabljanje  
na področju predelave in s kmetijstvom povezanega 

delovanja na podeželju

17. člen
(cilj ukrepa)

Cilj ukrepa Podpora za informiranje in usposabljanje na 
področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na 
podeželju je spodbujanje informiranja in usposabljanja zainte-
resiranih ljudi na podeželju v okviru nevladnih in nepridobitnih 
oblik sodelovanja kmetov v zvezah, združenjih in društvih, 
povezanih s kmetijstvom.

18. člen
(namen podpore)

Podpora za ukrep iz prejšnjega člena je namenjena sofi-
nanciranju izvajanja strokovnih prireditev, informiranja in uspo-
sabljanja podeželskega prebivalstva na področju predelave 
in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, ki niso 
predmet primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov.

19. člen
(vlagatelj)

Vlagatelj za podporo iz prejšnjega člena je:
a) nevladna organizacija, nepridobitno združenje ali druga 

nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je re-
gistrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja, 
deluje na celotnem območju Republike Slovenije in kandidira 
za odobritev podpore po tej uredbi, ali

b) nevladna organizacija, nepridobitno združenje ali druga 
nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je re-
gistrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja, 
deluje na ožjem območju Republike Slovenije in kandidira za 
odobritev podpore po tej uredbi.

20. člen
(upravičenec in prejemnik podpore)

Upravičenec in prejemnik podpore iz 18. člena te uredbe 
je nevladna organizacija, nepridobitno združenje ali druga ne-
pridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenjih.
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21. člen
(upravičeni stroški)

Upravičeni stroški za ukrep iz 17. člena te uredbe so:
– stroški, povezani z informiranjem in usposabljanjem (na-

jemnine za prostore, honorarji predavateljev, materialni stroški 
za izvedbo izobraževanja),

– stroški, povezani z organizacijo forumov za izmenjavo 
znanja med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in 
sejmov ter sodelovanjem na njih (stroški udeležbe, stroški pu-
blikacij, potni stroški, najemnine za razstavne prostore),

– stroški publikacij, kot so predstavitve, katalogi ali sple-
tišča, ki predstavljajo dejanske podatke o delovanju vlagatelja, 
proizvajalcih ali proizvajalcih danega proizvoda, pri čemer mo-
rajo biti informacije in predstavitve nevtralne, proizvajalci pa 
morajo imeti enake možnosti za predstavitev.

22. člen
(pogoji za odobritev podpore)

(1) Pogoji za odobritev podpore iz 18. člena te uredbe so:
– vlagatelj ima aktivne člane,
– zagotovitev čim širše predstavitve dejavnosti na po-

dročju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na 
podeželju kmetijskim uporabnikom in javnosti,

– delovanje na področju s kmetijstvom povezanih dejav-
nosti.

(2) Do podpore je upravičen vlagatelj iz 19. člena te ured-
be, ki na trgu ne opravlja dejavnosti zaradi pridobivanja dobička 
oziroma dejavnosti, s katero bi konkuriral na trgu z drugimi ose-
bami, kar pomeni, da se ne ukvarja s tržno proizvodnjo blaga 
oziroma storitev in opravlja nepridobitne dejavnosti v širšem 
družbenem interesu.

(3) Podrobnejši pogoji za podporo iz 18. člena te uredbe, 
merila za dodelitev podpore, postopki, dokazila, upravičeni 
stroški ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev se opre-
delijo v javnem razpisu.

23. člen
(finančne določbe)

(1) Višina sredstev za podporo iz 18. člena te uredbe se v 
skladu z določbo drugega odstavka 31. člena te uredbe določi 
z javnim razpisom.

(2) Delež dodeljene podpore iz 18. člena te uredbe lahko 
na upravičenca znaša do 70 odstotkov upravičenih stroškov.

(3) Delež dodeljenih podpor iz vseh javnih virov za na-
mene tega člena lahko znaša do 100 odstotkov upravičenih 
stroškov.

(4) Višina razpisanih sredstev iz prvega odstavka tega 
člena se za tekoče leto zniža za vrednost pozitivno rešenih 
pritožb iz predhodnega leta.

2. ukrep: Podpora delovanju nepridobitnih združenj,  
ki povezujejo društva podeželske mladine, podeželskih žensk 

in sindikat kmetov

24. člen
(cilj ukrepa)

Cilj ukrepa Podpora delovanju nepridobitnih združenj, ki 
povezujejo društva podeželske mladine, podeželskih žensk 
in sindikat kmetov, je spodbujanje delovanja, združevanja in 
povezovanja zainteresiranih ljudi na podeželju v okviru civilne 
iniciative ter nevladnih in nepridobitnih oblik sodelovanja kme-
tov v zvezah, združenjih in društvih, povezanih s kmetijstvom.

25. člen
(namen podpore)

Podpora za ukrep iz prejšnjega člena je namenjena sofi-
nanciranju delovanja nepridobitnih združenj, katerih povezova-
nje je širšega pomena za kmetijstvo in podeželje.

26. člen
(vlagatelj)

(1) Vlagatelj za podporo iz prejšnjega člena je pravna 
oseba, ki povezuje društva podeželske mladine ali društva 
podeželskih žensk v zvezo ali kmete, ki opravljajo kmetijsko 
dejavnost, v sindikat kmetov.

(2) Vlagatelj za podporo iz prejšnjega člena mora biti re-
gistriran in delovati na celotnem območju Republike Slovenije.

27. člen
(upravičenec in prejemnik podpore)

Upravičenec in prejemnik podpore iz 25. člena te uredbe 
je vlagatelj iz prejšnjega člena.

28. člen
(upravičeni stroški)

Upravičeni stroški za ukrep iz 24. člena te uredbe so:
– stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem pro-

storov oziroma nakup opreme),
– materialni stroški ter stroški dela pisarne in organov,
– stroški članarin v mednarodnih organizacijah,
– stroški izvajanja programov iz periodičnega načrta za 

izvajanje Resolucije o nacionalnem programu za enake mo-
žnosti žensk in moških 2005–2013 (Uradni list RS, št. 100/05).

29. člen
(pogoji za odobritev podpore)

(1) Pogoja za odobritev podpore iz 25. člena te uredbe 
sta:

– vlagatelj ima aktivne člane,
– vlagatelj deluje v kmetijskem sektorju.
(2) Vlagatelj iz 26. člena te uredbe lahko kandidira tudi za 

enega od ukrepov iz 10. ali 17. člena te uredbe, če izpolnjuje 
tudi pogoje iz 12. ali 19. člena te uredbe.

(3) Podrobnejši pogoji za podporo iz 25. člena te uredbe, 
merila za dodelitev podpore, postopki, dokazila, upravičeni 
stroški ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev se opre-
delijo v javnem razpisu.

30. člen
(finančne določbe)

(1) Višina sredstev za podporo iz 25. člena te uredbe se v 
skladu z določbo drugega odstavka 31. člena te uredbe določi 
z javnim razpisom.

(2) Delež dodeljene podpore iz 25. člena te uredbe lahko 
na upravičenca znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov.

(3) Določitev višine podpore za stroške članarin v medna-
rodnih organizacijah se podrobneje opredeli z javnim razpisom.

(4) Višina razpisanih sredstev iz prvega odstavka tega 
člena se za tekoče leto zniža za vrednost pozitivno rešenih 
pritožb iz predhodnega leta.

V. POSTOPEK ZA ODOBRITEV PODPORE

31. člen
(javni razpisi)

(1) Podpore po tej uredbi se dodelijo na podlagi zaprtih 
javnih razpisov, razen za ukrep iz 4. člena te uredbe, ki se 
dodeli na podlagi 8. člena te uredbe.

(2) Višina podpore za ukrepe iz 10., 17. in 24. člena te 
uredbe se na letni ravni v javnem razpisu določi največ do viši-
ne sredstev, zagotovljenih za te namene v proračunu Republike 
Slovenije v posameznem proračunskem letu.

(3) Skupna višina vseh virov financiranja za ukrepe iz 
10., 17. in 24. člena te uredbe ne sme preseči vrednosti stro-
škov odobrenega programa.

(4) Postopke za dodelitev podpore in izplačilo sredstev 
izvede agencija.
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(5) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, pripravi javne raz-
pise in jih objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V okviru 
javnega razpisa za posamezen ukrep so sredstva lahko razde-
ljena po posameznih namenih znotraj ukrepa, ciljih ukrepa ali 
skupinah posameznih upravičencev, vloge za ta namen pa se 
ločeno uvrščajo na sezname prejetih in popolnih vlog.

(6) Vlagatelj, ki bi lahko kandidiral za podporo iz 11. in 
18. člena te uredbe, lahko kandidira samo za eno od teh dveh 
podpor.

32. člen
(odločitev o vlogah)

(1) Vloge za javni razpis je treba poslati priporočeno po 
pošti na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge 
in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, ali 
oddati v vložišču agencije.

(2) Vloga iz prejšnjega odstavka se vloži pisno na obraz-
cu, ki je dostopen na spletni strani agencije in ministrstva, 
pristojnega za kmetijstvo. Sestavni deli vloge morajo biti speti 
ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge morajo 
biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, 
kar označi pošta, ali v vložišču agencije, naslov vlagatelja in 
oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja. Vloge z ne-
pravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo 
vlagateljem.

(3) Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva odpra-
vo pomanjkljivosti ob sočasni obravnavi vlog.

33. člen
(obravnava vlog)

(1) Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava 
agencija in jih, če posamezen ukrep to določa, tudi oceni.

(2) Izberejo se projekti, ki na podlagi ocene dosežejo 
spodnjo, vstopno mejo točk.

(3) Če skupna višina zaprošenih sredstev presega razpo-
ložljiva sredstva, določena za posamezen ukrep iz te uredbe, 
se podpora na posameznega upravičenca sorazmerno zniža 
na podlagi ponderiranja popolnih vlog.

34. člen
(kumulacija oziroma združevanje pomoči – skupinske izjeme)

(1) Najvišji zneski pomoči, določeni v 9. in 16. členu te 
uredbe, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči, določenih z 
Uredbo 1857/2006/ES, ne glede na to, ali se podpora za projekt 
ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev 
ali pa se delno financira iz sredstev Evropske unije.

(2) V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč iz 4. 
in 10. člena te uredbe ne sme združevati z drugo državno 
pomočjo po prvem odstavku 107. člena Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ali s finančnimi prispevki Republike Slovenije, 
vključno s tistimi iz drugega pododstavka prvega odstavka 
88. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. sep-
tembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 
št. 1312/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. de-
cembra 2011 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 
glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere 
države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave v zvezi z 
njihovo finančno stabilnostjo (UL L št. 339 z dne 21. 12. 2011, 
str. 1), ali s finančnimi sredstvi Evropske unije v zvezi z neka-
terimi upravičenimi stroški, če bi bila s takim združevanjem 
presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena 
z Uredbo 1857/2006/ES.

(3) Pomoč iz 4. in 10. člena te uredbe se ne sme zdru-
ževati s pomočjo de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) 
št. 1535/2007 z dne 20. decembra 2007 o uporabi členov 87 in 
88 Pogodbe ES pri pomočeh de minimis v sektorju kmetijske 
proizvodnje (UL L št. 337 z dne 21. 12. 2007, str. 35) glede 
na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s 
takim združevanjem presežena intenzivnost pomoči, določena 
z Uredbo 1857/2006/ES.

35. člen
(omejitev podpore)

Podpore iz te uredbe se ne dodelijo za izvajanje naložbe-
nih ukrepov zunaj Republike Slovenije.

36. člen
(obveznosti prejemnika podpore)

(1) Prejemnik podpore (podjetje ali ime in priimek), opis 
namena dodeljenih javnih sredstev in znesek odobrenih javnih 
sredstev se objavijo na spletni strani ministrstva, pristojnega 
za kmetijstvo.

(2) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih 
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.

(3) Vse dejavnosti morajo biti dokončane in plačane pred 
vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo, razen za stroške 
ukrepa iz 4. člena te uredbe, ki se plačajo na podlagi 9. člena 
te uredbe.

37. člen
(nepravilnosti, sankcije in vrnitev sredstev)

(1) Prejemnik podpore ni upravičen do kandidiranja za 
sredstva iz ukrepov politike razvoja podeželja, razen za kme-
tijskookoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja z 
omejenimi dejavniki po predpisih, ki urejajo razvoj podeželja, 
za obdobje, ki ga določajo veljavni predpisi, če:

– ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe in odločbe o pravici 
do sredstev,

– je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podat-
kov ali lažnih izjav,

– sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega 
so mu bila odobrena.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka agencija zahteva vra-
čilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrest-
mi od dneva prejema sredstev in določi obdobje, v katerem 
prejemnik sredstev ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz 
ukrepov politike razvoja podeželja, razen za kmetijskookoljske 
ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja z omejenimi 
dejavniki po predpisih Skupnosti o razvoju podeželja, skladno 
z veljavnimi predpisi.

38. člen
(hramba dokumentacije)

Prejemnik sredstev in agencija morata vso dokumentaci-
jo, ki je bila podlaga za odobritev podpore po tej uredbi, vključ-
no s podatki, da ima podjetje status malega ali srednje velikega 
podjetja, hraniti vsaj še pet let od datuma dodelitve podpore.

VI. PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC

39. člen
(pridobitev podatkov iz uradnih evidenc)

Potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih 
evidenc upravnih in drugih državnih organov, organov lokalnih 
skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil, ki jih je treba priložiti 
zahtevku kot dokazilo na podlagi te uredbe, pridobi organ, ki 
odloča o zahtevku upravičenca.

VII. VLAGANJE ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO SREDSTEV

40. člen
(vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev)

Za izplačila sredstev v tekočem letu morajo prejemniki 
podpore zahtevke za izplačilo poslati agenciji. Zahtevki za 
izplačilo se vlagajo od izdaje odločbe o pravici do sredstev 
do 30. oktobra tekočega leta v skladu z roki, opredeljenimi v 
odločbi. Če agencija upravičencu izda odločbo o pravici do 
sredstev z datumom vlaganja zahtevka po 30. oktobru, se 
izplačila izvedejo v naslednjem koledarskem letu.
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VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

41. člen
(prehodna določba)

(1) Določbe te uredbe, ki se nanašajo na dodelitev pod-
pore po Uredbi 1857/2006/ES, se začnejo uporabljati po objavi 
vpisne številke izvzetja zadevne sheme pomoči na spletni 
strani Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Evropske komisije, s čimer se šteje, da je shema pomoči obja-
vljena v skladu z Uredbo 1857/2006/ES. Minister o tem objavi 
obvestilo v Uradnem listu Republike Slovenije.

(2) Podpore iz III. poglavja te uredbe se odobrijo le za de-
javnosti ali storitve, ki so opravljene oziroma prejete po izdelavi in 
objavi zadevne sheme pomoči skladno z Uredbo 1857/2006/ES.

42. člen
(uveljavitev)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 00728-18/2012
Ljubljana, dne 14. junija 2012
EVA 2012-2330-0004

Janez Janša l.r.
Predsednik

1922. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o enotni metodologiji in obrazcih za obračun 
in izplačilo plač v javnem sektorju

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 in 
40/12 – ZUJF) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni 
metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo 

plač v javnem sektorju

1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in 

izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 
48/09, 113/09, 25/10, 67/10 in 105/10) se 2. člen spremeni 
tako, da se glasi:

»2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:

Šifra  Izraz Pomen izraza

Z010 leto in mesec obračuna leto in mesec, za katerega se obračuna plača
Z020 preteklo obračunsko leto osnova za izračun refundiranega nadomestila plače
Z030 nadomestilo plače 137. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR)
Z040 vrsta izplačila vrednost, ki pripada funkcionarju in javnemu uslužbencu ob izplačilu plače

Z050 povprečna mesečna delovna 
obveznost povprečna mesečna delovna obveznost – 40. člen ZSPJS

Z051 mesečna delovna obveznost mesečna delovna obveznost po koledarju

Z052 povprečna mesečna delovna 
obveznost za krajši delovni čas povprečna mesečna delovna obveznost za krajši delovni čas

Z053 mesečna delovna obveznost za krajši 
delovni čas mesečna delovna obveznost po koledarju za krajši delovni čas

Z054 PORABLJENO – ČRTANO Osnovna plača za krajši delovni čas
Z060 število ur število ur za posamezno vrsto izplačila

Z061 normirano število ur število ur za posamezno vrsto izplačila, normirano na povprečno mesečno 
delovno obveznost (Z060/Z051 x Z050) oziroma (Z060/Z053 x Z052)

Z062 število dni število dni po koledarju za vrsto izplačila

Z070 osnovna plača javnega uslužbenca 
oziroma funkcionarja - FJU

Osnovna plača javnega  uslužbenca oziroma funkcionarja,
ki je določena s plačnim razredom, v katerega je uvrščeno delovno mesto 
oziroma naziv oziroma, ki ga je pridobil z napredovanjem 

9. člen ZSPJS

Z071 osnovna plača za krajši delovni čas osnovna plača za krajši delovni čas (Z070/Z050) x Z052 oziroma (Z070/Z051) 
x Z053

Z073 Vrednost plačnega razreda, naziva, 
funkcije  - FDMN

Nominalna vrednost plačnega razreda oziroma naziva javnega 
uslužbenca/funkcionarja. V nominalni vrednosti izražen plačni razred Z381

Z080 bruto plača in nadomestila

A010 + A020 + C(dodatki) + D(delovna uspešnost) + E(delo preko 
polnega delovnega časa) + O(dežurstvo preko polnega delovnega časa) 
+ B(nadomestila) + G(nadomestila) + H(nadomestila) - M011(prostovoljno 
dodatno pokojninsko zavarovanje

Z090 povprečna plača povprečna plača zaposlenega v Republiki Sloveniji za predpretekli mesec
Z100 minimalna plača 1. člen Zakona o določitvi minimalne plače (ZDMP)
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Z104 osnovna plača za obračun II 

Osnovna plača oziroma osnovna plača za obračun + C010 + C020 + C040 + 
(C050 ali C051 ali C052) + C150 za tekoči mesec, kot če bi delal polni delovni 
čas

116. in 235. člen ZUJF

se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 
1. 6. 2012

Z105 prevedena osnovna plača  javnega 
uslužbenca oziroma funkcionarja

49.a in 49.c člen ZSPJS

116. in 235. člen ZUJF

se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 
1. 6. 2012

Z106 korekcijska osnovna plača 

Z106 = Z105 + (višina nesorazmerja nad štirimi plačnimi razredi)
Prevedena osnovna plača, povečana za vrednost v višini nesorazmerja nad 
štirimi plačnimi razredi (šesti odstavek 49.č člena ZSPJS, drugi odstavek 
50. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)
116. in 235. člen ZUJF

se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 
1. 6. 2012

Z107 razlika za odpravo nesorazmerja

(1) Z070 – Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z070 – Z106
ali
(2) Z116 – Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z116 – Z106
ali
(3) Z118 – Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z118 – Z106
ali
(4) Z571 – Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z571 – Z106
ali
(5) Z580 – Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z580 – Z106
ali
(6) Z581 – Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z580 – Z106
ali
(7) Z591 – Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z591 – Z106 

155., 156. člen ZUJF

se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 
1. 6. 2012

Z108 osnovna plača za obračun V

(1) Z070 – Z113
ali
(2) Z116 – Z113
ali
(3) Z118 – Z113
ali
(4) Z571 – Z113
ali
(5) Z580 – Z113
ali
(6) Z581 – Z113
ali
(7) Z591 – Z113

se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 
1. 6. 2012

Z109 PORABLJENO – ČRTANO

znižan primerljivi znesek plače, določen po predpisih in kolektivnih pogodbah, 
ki se uporabljajo do začetka izplačila plač po ZSPJS
Z111 – 5  %
49.f člen ZSPJS

Z110 zajamčena plača 4. člen ZDMP
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Z111

primerljivi znesek plače, določen po 
predpisih in kolektivnih pogodbah, ki 
se uporabljajo do začetka izplačila 
plač po ZSPJS

drugi in peti odstavek 49.f člena ZSPJS

in 235. člen ZUJF

se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 
1. 6. 2012

Z112 PORABLJENO – ČRTANO

osnovna plača za obračun I

osnovna plača zmanjšana za razliko odprave nesorazmerja 
49.č člen ZSPJS
44. člen KPJS

Z113  delež razlike za odpravo 
nesorazmerja

delež razlike za odpravo nesorazmerja v osnovnih plačah, izražen v 
nominalnem znesku, ki še ni zapadel v izplačilo

(1) odprava nesorazmerja za funkcionarje plačne podskupine A5 na podlagi 
9. člena Odloka o plačah funkcionarjev, 26. člena ZSPJS-G,  4. člena Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRO-D), 2. odstavka 3. člena ZSPJS-M in 
prvega odstavka 9. člena  Zakona o interventnih ukrepih (ZIU).

(2) odprava nesorazmerja za funkcionarje plačnih podskupin A1, A2 in dela 
A4 na podlagi 20. člena ZSPJS-G, 1. člena ZSPJS-K , 5. člena Zakona o 
interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (ZIUZGK), 1. člena ZSPJS-M in 
prvega odstavka 9. člena ZIU.

(3) odprava nesorazmerja za javne uslužbence plačnih podskupin od C1 do J3, 
na podlagi 49.č člena ZSPJS in 50. člena KPJS  

155., 156. člen ZUJF

se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 
1. 6. 2012

Z114 osnovna plača – za obračun II

(1) Z070 –  Z115

ali
(2) Z116 –  Z115

ali
(3) Z118 – Z115

ali
(4) Z571 – Z115
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju

se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 
1. 6. 2012

Z115 Znižanje po uredbi

znesek  znižanja osnovne plače (Z070, Z116, Z118 ali Z571) v skladu z drugim 
odstavkom 12. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju

se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 
1. 6. 2012

Z116 Znižana osnovna plača FJU – 
14. člen ZSPJS

osnovna plača, znižana v skladu s 14. členom ZSPJS zaradi nižje strokovne 
izobrazbe, kakor je zahtevana
Z116 = Z070 – Z117

Z117 razlika na podlagi 14. člena ZSPJS razlika v skladu s 14. členom ZSPJS 

Z118 Zvišana osnovna plača  FJU – 
15. člen ZSPJS

osnovna plača, zvišana v skladu s 15. členom ZSPJS zaradi sklenitve 
delovnega razmerja za določen čas
Z118 = Z070 + Z119

Z119 razlika na podlagi 15. člena ZSPJS Zvišanje v skladu s 15. členom ZSPJS 

Z120
bruto osnova za izračun nadomestila 
plače v breme delodajalca-tekoči 
mesec

(1) Z120 = osnovna plača FJU  + C + D 

(2) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti

(3) pri izračunu se upoštevajo  vrste izplačil C in D glede na vrednost indikatorja 
A1=1 ali A1=0
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Z121 bruto osnova za izračun prispevka za 
podaljšano zavarovanje

217. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(ZPIZ-1)

Z122 bruto plača za ure dela v 
posameznem mesecu (osnovna plača FJU  + C)  *  (Z060 / Z051)

Z123 število ur dela za izračun nadomestila 
po sedmem odstavku 137. člena ZDR

število ur dela v posameznem mesecu v zadnjih treh mesecih dela za izračun 
nadomestila po sedmem odstavku 137. člena ZDR

Z124
bruto osnova za izračun nadomestila 
plače v breme delodajalca – pretekli 
mesec

(1) osnovna plača FJU  + C + D 

(2) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti

(3 ) pri izračunu se upoštevajo tiste vrste izplačil C in D glede na vrednost  
faktorja A1

Z130
bruto osnova za izračun 
refundiranega nadomestila plače 
ZZZS

31. in 32. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
(ZZVZZ)

Z131 bruto osnova za izračun 
refundiranega nadomestila plače ZPIZ 131. člen ZPIZ, ki se uporablja po 397. členu ZPIZ-1

Z132 bruto osnova za izračun 
refundiranega nadomestila plače MO

(1) Uredba o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi 
Slovenske vojske, 19., 20. in 23. člen
(2) Uredba o službi v Civilni zaščiti, 16. in 17. člen ter 20. do 23. člen

Z133 bruto osnova za izračun nadomestila 
po rehabilitaciji v breme delodajalca 

invalidska pokojnina, ki bi javnemu uslužbencu pripadala z dnem nastanka 
invalidnosti; odmeri jo ZPIZ (90. in 98. člen ZPIZ-1)

Z134
bruto urna postavka za izračun 
nadomestila po rehabilitaciji v breme 
delodajalca 

bruto osnova za izračun nadomestila po rehabilitaciji v breme 
delodajalca/povprečna mesečna delovna obveznost 

Z140 bruto osnova za izračun starševskega 
dopusta 3. in 41. člen Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP)

Z150 bruto urna postavka za osnovno plačo osnovna plača/povprečna mesečna delovna obveznost

Z151
bruto urna postavka za razliko do 
minimalne plače  Z151 = Z100/Z050 – [osnovna plača  + C + D ] / Z050

Z160
bruto urna postavka za izračun 
nadomestila plače v breme 
delodajalca

bruto osnova za izračun nadomestila plače v breme delodajalca/povprečna 
mesečna delovna obveznost

Z161 bruto urna postavka za izračun 
prispevka za podaljšano zavarovanje

bruto osnova za izračun prispevka za podaljšano zavarovanje/povprečna 
mesečna delovna obveznost

Z162
bruto urna postavka za izračun 
nadomestila plače v breme 
delodajalca – pretekli mesec

bruto osnova za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – pretekli 
mesec/povprečna mesečna delovna obveznost

Z170
bruto urna postavka za izračun 
refundiranega nadomestila plače v 
breme ZZZS 

bruto osnova za izračun refundiranega nadomestila plače ZZZS/število ur iz 
leta oziroma obdobja, iz katerega se jemlje osnova 

Z171
bruto urna postavka za izračun 
refundiranega nadomestila plače v 
breme ZPIZ

bruto osnova za izračun refundiranega nadomestila plače ZPIZ/povprečna 
mesečna delovna obveznost

Z172
bruto urna postavka za izračun 
refundiranega nadomestila plače v 
breme MO

(1) Uredba o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi 
Slovenske vojske, 19., 20. in 23. člen
(2) Uredba o službi v Civilni zaščiti, 16. in 17. člen ter 20. do 23. člen

Z180 bruto urna postavka za izračun 
starševskega dopusta 

letna bruto osnova za izračun starševskega dopusta/število opravljenih ur za tip 
izplačila L

Z190 delovna doba 25. člen ZSPJS
Z200 dodatki 23. in 52. člen ZSPJS 
Z210 delovna uspešnost 21., 22. in 22.a do 22.k člen ZSPJS

Z220 prispevki iz plače in drugih dohodkov 
iz delovnega razmerja 1. in 3. člen Zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV)

Z230 prispevki od plače in drugih dohodkov 
iz delovnega razmerja 6. člen ZPSV

Z240 davčni odtegljaj 125. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2)

Z250 PORABLJENO – ČRTANO davek na izplačane plače

1., 2., 3. člen Zakona o davku na izplačane plače

Z260 drugi dohodki iz delovnega razmerja 1. člen Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih 
prejemkov (ZPSDP) in Kolektivna pogodba za negospodarstvo (KPng)

Z261 neto drugi dohodki iz delovnega 
razmerja Z260 – prispevki od drugih dohodkov iz delovnega razmerja – davčni odtegljaj
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Z270 osnova za izračun prispevkov bruto plača + neplačana odsotnost + bonitete + povračila stroškov, ki so višja 
od zneska, določenega z uredbo vlade

Z271
osnova za izračun davčnega 
odtegljaja od dohodkov iz delovnega 
razmerja)

Z270 – Z220 ter upoštevanje olajšav in načina izračuna davčnega odtegljaja v 
skladu z ZDoh-2 in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini 
(ZDoh-2A)

Z280 bruto bruto plača bruto plača + prispevki od plače
Z290 neto plača I bruto plača – prispevki iz bruto plače – davčni odtegljaj

Z291 neto plača II

bruto plača – prispevki iz bruto plače – davčni odtegljaj iz plače – prispevki 
od bonitet in povračila stroškov nad uredbo – davčni odtegljaj od bonitet 
in povračila stroškov nad uredbo + A030 (neto znesek A030 je negativna 
vrednost)

Z300 neto izplačilo
neto plača II, zmanjšana za prispevke in davčni odtegljaj tipa izplačil F, I080, 
I090, I021, I110, I011, I072, I901 + neto drugi dohodki iz delovnega razmerja + 
povračila stroškov 

Z310 odtegljaji obveznosti javnega uslužbenca, ki temeljijo na civilnopravnih, pogodbenih ali 
zakonskih določbah

Z320 maks_odp 10. člen (ZPSDP), znesek odpravnine, ki je višji od zneska, določenega z 
uredbo vlade, nad katerim se plačujejo prispevki in davčni odtegljaj

Z330 maks_dnevnice znesek dnevnice, ki je višji od zneska, določenega z uredbo vlade, nad katerim 
se plačujejo prispevki in davčni odtegljaj

Z340 maks_ter_dod znesek terenskega dodatka, ki je višji od zneska, določenega z uredbo vlade, 
nad katerim se plačujejo prispevki in davčni odtegljaj

Z350 šifra proračunskega porabnika sklep o subjektih, za katere velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Z360 šifra zaposlenega davčna številka zaposlenega v javnem sektorju
Z370 šifra funkcije ali delovnega mesta katalog funkcij, delovnih mest in nazivov (formacijskih dolžnosti)
Z371 šifra naziva katalog funkcij, delovnih mest in nazivov (formacijskih dolžnosti)

Z380 Plačni razred javnega uslužbenca 
oziroma funkcionarja 

Plačni razred FJU  z napredovanji, katerega  nominalna vrednost je izražena v 
izrazih:

Z070- osnovna plača FJU ali
Z116- znižana osnovna plača FJU – 14. člen ZSPJS ali
Z118- zvišana osnovna plača FJU – 15. člen ZSPJS ali
Z580- osnovna plača za pripravnika – 9.a člen ZSPJS ali
Z591- zvišana osnovna plača FJU – 1. odstavek 19. člena ZSPJS ali
Z592- zvišana osnovna plača FJU – 2. odstavek 19. člena ZSPJS

Z381 Plačni razred delovnega mesta, 
naziva, funkcije - FDMN

Plačni razred funkcije, delovnega mesta, naziva, katerega nominalna vrednost 
je izražena v izrazu Z073

Z390 Tarifni razred Stopnja zahtevnosti delovnega mesta
8. člen ZSPJS

Z400 osnova za prispevke do minimalne 
plače 212. člen ZPIZ-1 – velja za vrsto izplačila A030

Z410 osnova za izračun davka na izplačano 
plačo

bruto plača brez bonitet, povračil stroškov, refundiranih nadomestil in tipa 
izplačil N

Z420
osnova za izračun prispevkov od 
drugih dohodkov iz delovnega 
razmerja

vrste izplačil tipa J, za katere je predpisano plačilo davčnega odtegljaja in 
prispevkov – povezava 3. in 5. člen te uredbe

Z421 osnova za izračun davka od drugih 
dohodkov iz delovnega razmerja

Z420 – prispevki od drugih dohodkov iz delovnega razmerja v skladu z 
zakonom

Z430 indeks valorizacije na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom 
v RS

Z440 indeks za usklajevanje nadomestil po 
rehabilitaciji indeks na podlagi ZPIZ-1 (usklajujejo se enako kot pokojnine)

Z450 indeks življenjskih stroškov 
Organizacije združenih narodov

preglednica indeksov življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov 
– Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini – 
priloga 2 (PJUDT)

Z460 PORABLJENO – ČRTANO osnova za izračun tolarske plače

Z470 osnova za izračun plače za delo v 
tujini

osnova za izračun plače za delo v tujini je določena v skladu z Uredbo o plačah 
in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini 

Z471

osnova za izračun plače za delo v 
tujini za pripadnike SV na operacijah 
kriznega odzivanja (OKO) in civilne 
zaščite

osnova za izračun plače za delo v tujini za pripadnike SV na operacijah 
kriznega odzivanja (OKO) in civilne zaščite je določena v Uredbi o plačah in 
drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske za delo v tujini

Z480 PORABLJENO – ČRTANO devizna plača

Z490 izplačilo za delo v tujini osnova za izračun plače za delo v tujini x indeks življenjskih stroškov OZN + tip 
izplačil R, S – tip izplačil T, K v valuti izplačila

http://www.dz-rs.si/index.php?id=101&sm=k&q=zakon+o+dohodnini&mandate=-1&unid=PZ|A02933D820E35E88C12573D0001E8551
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Z500 premijski razred dodatek h KPNG – priloga 1

Z510 stroškovno mesto stroškovno mesto je organizacijska enota, v kateri je javni uslužbenec zaposlen

Z520 država država napotitve javnega uslužbenca

Z530 valuta valuta izplačila za delo v tujini za državo napotitve javnega uslužbenca (Z520)

Z540 PORABLJENO – ČRTANO razlika zaradi prenehanja delovnega razmerja
83. člen ZJU

Z541 PORABLJENO – ČRTANO razlika zaradi premestitve na drugo delovno mesto
83. člen ZJU

Z550 delež zaposlitve na delovnem mestu pri zaposlitvi na več delovnih mestih se v pogodbi o delu določi delež zaposlitve 
za vsako delovno mesto, izražen v odstotku

Z551 delež osnovne plače izračunan delež osnovne plače (Z070 ali Z071) glede na odstotek deleža 
zaposlitve na delovnem mestu (Z550)

Z560

Zvišanje osnovne plače po drugem 
stavku drugega odstavka 59. člena 
Zakona o službi v Slovenski vojski 
(ZSSloV)

zvišanje osnovne plače do 30  %; faktor določi Vlada Republike Slovenije

Z570 PORABLJENO – ČRTANO povečanje osnovne plače po četrtem odstavku 58. člena ZSSloV

Z571 Zvišana osnovna plača FJU – 59. člen 
ZSSloV

Osnovna plača, zvišana po 2. odstavku 59. člena ZSSloV
 Z571  = Z070 + Z560

Z580 osnovna plača za pripravnika osnovna plača, znižana za 6 plačnih razredov (Z070 – 6 plačnih razredov)

Z581 osnovna plača za pripravnika MORS 90  % osnovne plače Z070

Z590 Znesek zvišanja osnovne plače  FJU 
po 1. odstavku19. členu ZSPJS

Nominalna vrednost plačnih razredov, ki  povečujejo osnovno plačo ob 
zaposlitvi, premestitvi na drugo delovno mesto oziroma imenovanju v naziv ali 
višji naziv 

Z591 Zvišana osnovna plača FJU – 1. 
odstavek 19. člen ZSPJS

Osnovna plača, zvišana na podlagi 1. odstavka 19. člena ZSPJS   Z591 = Z070 
+ Z590

Z592 Zvišana osnovna plača FJU – 2. 
odstavek 19. člen ZSPJS

Osnovna plača, zvišana na podlagi 2. odstavka 19. člena ZSPJS   Z592 = Z070 
+ Z593

Z593 Znesek zvišanja osnovne plače po 2. 
odstavku19. členu ZSPJS

Nominalna vrednost plačnih razredov, ki  povečujejo osnovno plačo ob 
zaposlitvi, premestitvi na drugo delovno mesto oziroma imenovanju v naziv ali 
višji naziv – utemeljeni razlog in soglasje

Z600 faktor za izračun povečane 
pedagoške oziroma učne obveznosti 

faktor za izračun zvišane/znižane pedagoške oziroma učne obveznosti (od 1,00 
do 1,30)

Z601 vrednost zvišane / znižane pedagoške 
oziroma učne ure

bruto urna postavka za osnovno plačo x faktor za izračun povečane pedagoške 
oziroma učne obveznosti (Z150 x Z600)

Z602
faktor za izračun dodatne tedenske 
pedagoške obveznosti visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev

faktor za izračun dodatne tedenske pedagoške obveznosti visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev je 2,65 ali 3,00 

Z603 mesečna vrednost dodatne tedenske 
pedagoške obveznosti Osnovna plača FJU/40 x število ur dodatne tedenske pedagoške obveznosti

Z604 Vrednost znižane pedagoške oziroma 
učne obveznosti

mesečno število ur zmanjšanega obsega dela pedagoške oziroma učne 
obveznosti x Z601 (odšteje se od bruto plače 3. stopnja)

Z610 odbitek plače funkcionarja 

4  % osnovne plače funkcionarja (Z070 oziroma Z108) po Zakonu o začasnem 
znižanju plač funkcionarjev (ZZZPF) oz. od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 po ZIU, 
ki se odšteje od bruto plače 3. stopnja. ZUJF ukinja Z610

159. člen ZUJF

se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 
1. 6. 2012

Z611 disciplinska sankcija za pravosodne 
funkcionarje – odbitek bruto plače 

Osnova za obračun odbitka je bruto plača 3. stopnja iz 9. člena uredbe. Od 
te osnove se odmeri odbitek v višini do največ 20  %. Izračunani odbitek se 
odšteje od bruto plače 3. stopnja

Z611 = BRUTO PLAČA 3. STOPNJA X (do 20  %)

83. člen Zakona o sodniški službi,
43. člen Zakona o državnem tožilstvu 
in 64. člen Zakona o državnem pravobranilstvu.
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Z620 odbitek plače po ZIntPK

 Osnova za obračun odbitka je osnovna plača FJU. Izračunani odbitek se 
odšteje od bruto plače 3. stopnja
(1)
Z620 = osnovna plača FJU   x  10  %
    
(2)
(Bruto plača 3. stopnja – Z620)  >  Z100, se  izračunani  odbitek  Z620 odšteje 
od bruto plače 3. stopnja vsak nadaljnji mesec 
sicer

Z620 = (Bruto plača 3. stopnja – Z100) ob pogoju, da je Z080 ≥ Z100

4. člen  Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)

«.

2. člen
V 3. členu se tabela spremeni tako, da se glasi:
»

Šifra Vrsta izplačila Tip izplačila Faktor Način izračuna Opomba A1 B1

A010 redno delo bruto plača – 
redno delo 1,00

število normiranih ur x 
bruto urna postavka za 
osnovno plačo

X 1

A020 razlika do minimalne 
plače

bruto plača – 
redno delo 1,00 urna postavka Z151 x 

ure rednega dela A010 X 1

A030 razlika med minimalno in 
obračunano plačo

bruto plača – 
redno delo 1,00

razlika med višino 
minimalne plače ter 
višino obračunane 
plače, ki je na primer 
zaradi bolniškega 
dopusta manjša od 
minimalne plače

v znesku X 1

A040 razlika do plače glede na 
49. člen ZSPJS

bruto plača – 
redno delo 1,00

A040 = Z111 – Z104 

116. in 235. člen ZUJF

se uporablja za namen 
obračuna, pri katerem 
je razlog za izplačilo 
nastal pred  1. 6. 2012

znesek razlike je 
pozitiven 1 1

A050 PORABLJENO – 
ČRTANO

javna dela – redno 
delo

število normiranih ur x 
bruto urna postavka za 
osnovno plačo

X X

A060 PORABLJENO – 
ČRTANO

začasna 
odstranitev z dela

133. člen ZJU
60  % plače za pretekli 
mesec

X X

A070 razlika zaradi premestitve 
na drugo delovno mesto

bruto plača – 
redno delo /

razlika pripada 1/2 x 
(Z120 do razrešitve 
– Z120 po razrešitvi) 
mesečno do poteka 
dobe, za katero je bil 
imenovan (odpravnina 
po sedmem odstavku 
83. člena ZJU-C)

v znesku X 1

A900 bruto plača – redno delo 
– poračun

bruto plača – 
redno delo 1,00 v znesku X 1

(1) število normiranih ur 
x bruto urna postavka 
za izračun nadomestila 
plače v breme 
delodajalca – pretekli 
mesec (Z061 x Z162)
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B010 praznik bruto plača 
– nadomestila /

(2) število normiranih ur 
x bruto urna postavka 
za izračun nadomestila 
plače v breme 
delodajalca (Z061 x 
Z160) 

(3) v skladu s 
kolektivnimi pogodbami 
dejavnosti

X 1

B020 letni dopust bruto plača 
– nadomestila /

(1) število normiranih ur 
x bruto urna postavka 
za izračun nadomestila 
plače v breme 
delodajalca – pretekli 
mesec (Z061 x Z162)

(2) število normiranih ur 
x bruto urna postavka 
za izračun nadomestila 
plače v breme 
delodajalca (Z061 x 
Z160) 

(3) v skladu s 
kolektivnimi pogodbami 
dejavnosti

X 1

B030 izredni dopust bruto plača 
– nadomestila /

(1) število normiranih ur 
x bruto urna postavka 
za izračun nadomestila 
plače v breme 
delodajalca – pretekli 
mesec (Z061 x Z162)

(2) število normiranih ur 
x bruto urna postavka 
za izračun nadomestila 
plače v breme 
delodajalca (Z061 x 
Z160) 

(3) v skladu s 
kolektivnimi pogodbami 
dejavnosti

X 1

B040 študijski dopust bruto plača 
– nadomestila /

(1) število normiranih ur 
x bruto urna postavka 
za izračun nadomestila 
plače v breme 
delodajalca – pretekli 
mesec (Z061 x Z162)

(2) število normiranih ur 
x bruto urna postavka 
za izračun nadomestila 
plače v breme 
delodajalca (Z061 x 
Z160) 

(3) v skladu s 
kolektivnimi pogodbami 
dejavnosti

X 1

(1) število normiranih ur 
x bruto urna postavka 
za izračun nadomestila 
plače v breme 
delodajalca – pretekli 
mesec (Z061 x Z162)
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B050 strokovno izobraževanje bruto plača 
– nadomestila /

(2) število normiranih ur 
x bruto urna postavka 
za izračun nadomestila 
plače v breme 
delodajalca (Z061 x 
Z160) 

(3) v skladu s 
kolektivnimi pogodbami 
dejavnosti

X 1

B060 strokovno izobraževanje 
v tujini

bruto plača 
– nadomestila /

(1) število normiranih ur 
x bruto urna postavka 
za izračun nadomestila 
plače v breme 
delodajalca – pretekli 
mesec (Z061 x Z162)

(2) število normiranih ur 
x bruto urna postavka 
za izračun nadomestila 
plače v breme 
delodajalca (Z061 x 
Z160) 

(3) v skladu s 
kolektivnimi pogodbami 
dejavnosti

X 1

B070 PORABLJENO – 
ČRTANO

začasna 
odstranitev z dela

število normiranih ur 
x bruto urna postavka 
za izračun nadomestila 
plače v breme 
delodajalca    x faktor
 - 133. člen Zakona 
o javnih uslužbencih 
(ZJU)

X X

B080 rekreacijski in nagradni 
dopust 

bruto plača  
– nadomestila /

(1) število normiranih ur 
x bruto urna postavka 
za izračun nadomestila 
plače v breme 
delodajalca – pretekli 
mesec (Z061 x Z162)

(2) število normiranih ur 
x bruto urna postavka 
za izračun nadomestila 
plače v breme 
delodajalca (Z061 x 
Z160) 

(3) v skladu s 
kolektivnimi pogodbami 
dejavnosti

X 1

B090 stavka – kolektivno 
pogodbo krši delodajalec

bruto plača  
– nadomestila /

(1) število normiranih ur 
x bruto urna postavka 
za izračun nadomestila 
plače v breme 
delodajalca – pretekli 
mesec (Z061 x Z162)

(2) število normiranih ur 
x bruto urna postavka 
za izračun nadomestila 
plače v breme 
delodajalca (Z061 x 
Z160) 

(3) v skladu s 
kolektivnimi pogodbami 
dejavnosti

v znesku X 1
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B100

odklonitev dela na 
delovnem mestu, če 
niso zagotovljene varne 
delovne razmere 

bruto plača  
– nadomestila /

(1) število normiranih ur 
x bruto urna postavka 
za izračun nadomestila 
plače v breme 
delodajalca – pretekli 
mesec (Z061 x Z162)

(2) število normiranih ur 
x bruto urna postavka 
za izračun nadomestila 
plače v breme 
delodajalca (Z061 x 
Z160) 

(3) v skladu s 
kolektivnimi pogodbami 
dejavnosti

v znesku X 1

B110

izkoriščenje letnega 
dopusta javnih 
uslužbencev po vrnitvi iz 
tujine

bruto plača  
– nadomestila /

(1) število normiranih ur 
x bruto urna postavka 
za izračun nadomestila 
plače v breme 
delodajalca – pretekli 
mesec (Z061 x Z162)

(2) število normiranih ur 
x bruto urna postavka 
za izračun nadomestila 
plače v breme 
delodajalca (Z061 x 
Z160) 

(3) v skladu s 
kolektivnimi pogodbami 
dejavnosti

v znesku X 1

B900 bruto plača – nadomestila 
– poračun

bruto plača 
– nadomestila /

po načinu izračuna 
za posamezno vrsto 
nadomestila

v znesku X 1

C010 položajni dodatek dodatki od 0,05  
do 0,12

(1) osnovna plača FJU  
x faktor
24. člen ZSPJS

 % od osnovne plače 
za obračun 1 1

C011

položajni dodatek za 
čas, ko javni uslužbenec 
izvršuje pooblastila 
v zvezi z vodenjem, 
usklajevanjem ali 
izvajanjem dela notranje 
organizacijske enote 
(nadomeščanje)

dodatki od 0,05  
do 0,12

bruto urna postavka za 
osnovno plačo x faktor x 
število normiranih ur

24. člen ZSPJS

1 1

C012

položajni dodatek za čas, 
ko vodja ene notranje 
organizacijske enote 
nadomešča vodjo druge 
notranje organizacijske 
enote

dodatki /

bruto urna postavka za 
osnovno plačo x faktor x 
število normiranih ur

24. člen ZSPJS

faktor se pridobi tako, 
da se od faktorja 

določenega v skladu 
s 4. členom Uredbe o 
kriterijih za določitev 
višine položajnega 

dodatka ugotovljene-
ga  glede na skupno 

število javnih 
uslužbencev obeh 

notranjih organizacij-
skih enot, odšteje 
faktor, na podlagi 
katerega se določi 

C010

1 1

(1) osnovna plača 
FJU x (faktor x število 
dopolnjenih let delovne 
dobe)
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C020 dodatek za delovno dobo dodatki 0,0033

(2) dodatek za delovno 
dobo iz prejšnje alineje 
se javnim uslužbenkam 
in funkcionarkam 
poveča za 0,10  % za 
vsako zaključeno leto 
delovne dobe nad 25 let 
(faktor je 0,0043)

25. člen ZSPJS, 
35. člen KPJS

 % od osnovne plače 
za obračun 1 1

C021 PORABLJENO – 
ČRTANO

Dodatek za 
delovno dobo za 
javne uslužbence

X X

C030 dodatek za mentorstvo dodatki 0,20

bruto urna postavka 
za osnovno plačo za 
obračun x faktor x 
število ur
26., 32.a člen ZSPJS, 
36. člen KPJS

 % od bruto urne 
postavke 0 1

C040
dodatek za specializacijo, 
magisterij ali doktorat dodatki /

46,54 € – specializacija,

72,41 € – magisterij,

118,94 € – doktorat

(dodatek k osnovni plači 
FJU)

27. in 20. člen ZSPJS-L 
v povezavi z drugim 
odstavkom 9. člena ZIU, 
37. člen KPJS 

v znesku 1 1

C050

dodatek za dvojezičnost 
za učitelje in druge 
strokovne delavce v 
osnovnem in srednjem 
šolstvu ter vzgojitelje in 
druge strokovne delavce 
v vrtcih ter novinarje v 
Javnem zavodu RTV 
Slovenija

dodatki od 0,12  
do 0,15

osnovna plača FJU x 
faktor
28. člen ZSPJS

 % od osnovne plače 
za obračun 1 1

C051
dodatek za dvojezičnost 
za druge javne 
uslužbence

dodatki od 0,03  
do 0,06

osnovna plača FJU x 
faktor
28. člen ZSPJS

 % od osnovne plače 
za obračun 1 1

C052

dodatek za dvojezičnost 
za sodnike, državne 
tožilce in državne 
pravobranilce

dodatki do 0,06
osnovna plača FJU x 
faktor
28. člen ZSPJS

 % od osnovne plače 
za obračun 1 1

C060
dodatki za manj ugodne 
delovne pogoje – 
ionizirajoče sevanje

dodatki 1,04 €

faktor x število ur (za 
vsako začeto uro)

29. in 31. člen ZSPJS, 
38. člen KPJS

v znesku 0 1

C061

dodatki za manj ugodne 
delovne pogoje – za 
pripravo, aplikacije 
citostatikov ter nego

dodatki 1,04 €

faktor x število ur (za 
vsako začeto uro)

29. in 31. člen ZSPJS, 
38. člen KPJS

v znesku 0 1

C062

dodatki za manj ugodne 
delovne razmere – za 
pripravo citostatikov 
in delo s kužnimi, 
onesnaženimi odpadki

dodatki 0,51 €

faktor x število ur (za 
vsako začeto uro)
29. in 31. člen ZSPJS, 
38. člen KPJS

v znesku 0 1
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C070 PORABLJENO – 
ČRTANO

Dodatki za 
nevarnost 
in posebne 
obremenitve

30. člen ZSPJS X X

C080 dodatek za izmensko delo dodatki 0,07

bruto urna postavka 
za osnovno plačo za 
obračun x število ur x 
faktor
40. člen KPJS

 % od bruto urne 
postavke 0 1

C090 dodatek za delo v 
deljenem delovnem času dodatki 0,13

bruto urna postavka 
za osnovno plačo za 
obračun x število ur x 
faktor
41. člen KPJS

 % od bruto urne 
postavke 0 1

C100 dodatek za delo ponoči dodatki 0,30

bruto urna postavka 
za osnovno plačo za 
obračun x število ur x 
faktor
32.a člen ZSPJS, 
43. člen KPJS

 % od bruto urne 
postavke 0 1

C110 dodatek za delo v nedeljo dodatki 0,75

bruto urna postavka 
za osnovno plačo za 
obračun x število ur x 
faktor
44. člen KPJS

 % od bruto urne 
postavke 0 1

C111
dodatek za delo z dnem, 
ki je z zakonom določen 
kot dela prost dan

dodatki 0,90

bruto urna postavka 
za osnovno plačo za 
obračun x število ur x 
faktor
44. člen KPJS

 % od bruto urne 
postavke 0 1

C112 PORABLJENO – 
ČRTANO

dodatek za 
sodnike, državne 
tožilce in državne 
pravobranilce za 
delo v nedeljo ali 
delo na dan, ki je z 
zakonom določen 
kot dela prost dan

0,65

bruto urna postavka 
za osnovno plačo za 
obračun x število ur x 
faktor
32.a člen ZSPJS

X X

C120 dodatek za delo prek 
polnega delovnega časa dodatki 0,30

bruto urna postavka 
za osnovno plačo za 
obračun x število ur x 
faktor
32.a člen ZSPJS, 
45. člen KPJS

 % od bruto urne 
postavke X 1

C130 dodatek za stalno 
pripravljenost dodatki 0,20

bruto urna postavka 
za osnovno plačo za 
obračun x število ur x 
faktor
32.a člen ZSPJS, 
46. člen KPJS,
49. člen Zakona o 
sodniški službi

 % od bruto urne 
postavke X 1

C140 PORABLJENO – 
ČRTANO

dodatek  za čas 
pripravljenosti na 
domu

0,10

bruto urna postavka za 
osnovno plačo x število 
ur x faktor X X

C150 dodatek za stalnost dodatki 0,0033

osnovna plača FJU x 
faktor 

(1) za vsako začeto leto 
delovne dobe nad 5 let
52. člen ZSPJS

(2) za vsako začeto leto 
delovne dobe nad 10 
let (operativne naloge 
zaščite, reševanja in 
pomoči)
52. člen ZSPJS

 % od osnovne plače 
za obračun 1 1
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C160 PORABLJENO – 
ČRTANO

dodatek za 
povečan obseg 
dela

osnovna plača x faktor
96. člen ZJU X X

C170 PORABLJENO – 
ČRTANO

plačilo za 
povečan obseg 
dela oziroma 
nadpovprečno 
obremenjenost

- 51. člen Zakona o 
sodniški službi
- 30. člen Zakona o 
državnem tožilstvu 
- 45.b člen Zakona 
o državnem 
pravobranilstvu

X X

C180 PORABLJENO – 
ČRTANO

dodatek za 
posebne 
obremenitve

45.c člen Zakona 
o spremembah 
in dopolnitvah 
Zakona o državnem 
pravobranilstvu      

X X

C190

dodatek za delo 
v neenakomerno 
razporejenem delovnem 
času (polni delovni čas, 
razporejen na manj kakor 
štiri dni v tednu ali na več 
kakor pet zaporednih dni 
v tednu)

dodatki 0,10

bruto urna postavka 
za osnovno plačo za 
obračun x število ur x 
faktor
32. člen ZSPJS, 
42. člen KPJS

0 1

C191

dodatek za delo 
v neenakomerno 
razporejenem delovnem 
času (dve ali več 
prekinitev delovnega časa 
v enem dnevu ali delo po 
posebnem razporedu)

dodatki 0,20

bruto urna postavka 
za osnovno plačo za 
obračun x število ur x 
faktor
32. člen ZSPJS, 
42. člen KPJS

0 1

C200
dodatek za neposredno 
usposabljanje za delo v 
posebni policijski enoti

dodatki 0,30

bruto urna postavka 
za osnovno plačo za 
obračun x število ur x 
faktor
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS

 % od bruto urne 
postavke 0 1

C201
dodatek za neposredno 
izvajanje nalog v posebni 
policijski enoti

dodatki 0,65

bruto urna postavka 
za osnovno plačo za 
obračun x število ur x 
faktor
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS

 % od bruto urne 
postavke 0 1

C202
dodatek za potapljanje 
potapljača zaradi 
usposabljanja

dodatki 0,30

bruto urna postavka 
za osnovno plačo za 
obračun x število ur x 
faktor
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS

 % od bruto urne 
postavke 0 1

C203 dodatek za potapljanje 
potapljača ob intervenciji dodatki 0,65

bruto urna postavka 
za osnovno plačo za 
obračun x število ur x 
faktor
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS

 % od bruto urne 
postavke 0 1

C204

dodatek za 
usposobljenost in 
poučevanje treh ali več 
po vsebini različnih 
predmetov

dodatki 0,03

bruto urna postavka 
za osnovno plačo za 
obračun x število ur x 
faktor
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS

 % od bruto urne 
postavke 0 1

C205

dodatek za ure 
razredništva, določene 
v skladu z normativnimi 
merili (oddelki OŠ do 22 
učencev)

dodatki 0,07

bruto urna postavka 
za osnovno plačo za 
obračun x število ur x 
faktor
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS

 % od bruto urne 
postavke 0 1
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C206

dodatek za ure 
razredništva, določene 
v skladu z normativnimi 
merili (oddelki OŠ od 23 
in več učencev)

dodatki 0,13

bruto urna postavka 
za osnovno plačo za 
obračun x število ur x 
faktor
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS

 % od bruto urne 
postavke 0 1

C207

dodatek za poučevanje 
v kombiniranih oddelkih 
v vrtcih, šolah oziroma 
zavodih (iz dveh 
razredov)

dodatki 0,07

bruto urna postavka 
za osnovno plačo za 
obračun x število ur x 
faktor
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS

 % od bruto urne 
postavke 0 1

C208

dodatek za poučevanje 
v kombiniranih oddelkih 
v vrtcih, šolah oziroma 
zavodih (iz treh ali več 
razredov)

dodatki 0,10

bruto urna postavka 
za osnovno plačo za 
obračun x število ur x 
faktor
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS

 % od bruto urne 
postavke 0 1

C209 dodatek za delo v 
bolnišničnih oddelkih dodatki 0,07

bruto urna postavka 
za osnovno plačo za 
obračun x število ur x 
faktor
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS

 % od bruto urne 
postavke 0 1

C210

dodatek za izvajanje 
prilagojenega programa 
v vrtcu ter izvajanje 
prilagojenega, posebnega 
in vzgojnega programa v 
šoli – za delo z osebami z 
lažjo motnjo v duševnem 
razvoju, z motnjami 
vida, sluha, govora ter 
motnjami v telesnem in 
gibalnem razvoju

dodatki 0,08

bruto urna postavka 
za osnovno plačo za 
obračun x število ur x 
faktor
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen

 % od bruto urne 
postavke 0 1

C211

dodatek za izvajanje 
prilagojenega programa 
v vrtcu ter izvajanje 
prilagojenega, posebnega 
in vzgojnega programa v 
šoli – za delo z osebami 
z motnjami vedenja in 
osebnosti (s čustveno-
vedenjskimi težavami)

dodatki 0,10

bruto urna postavka 
za osnovno plačo za 
obračun x število ur x 
faktor
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS

 % od bruto urne 
postavke 0 1

C212

dodatek za izvajanje 
prilagojenega programa 
v vrtcu ter izvajanje 
prilagojenega, posebnega 
in vzgojnega programa v 
šoli – za delo z osebami 
z zmerno motnjo v 
duševnem in telesnem 
razvoju

dodatki 0,12

bruto urna postavka 
za osnovno plačo za 
obračun x število ur x 
faktor
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS

 % od bruto urne 
postavke 0 1

C213

dodatek za izvajanje 
prilagojenega programa 
v vrtcu ter izvajanje 
prilagojenega, posebnega 
in vzgojnega programa v 
šoli – za delo z osebami s 
težjo motnjo v duševnem 
in telesnem razvoju

dodatki 0,15

bruto urna postavka 
za osnovno plačo za 
obračun x število ur x 
faktor
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS

 % od bruto urne 
postavke 0 1

C214

dodatek za izvajanje 
prilagojenega programa 
v vrtcu ter izvajanje 
prilagojenega, posebnega 
in vzgojnega programa v 
šoli – za delo z osebami s 
težko motnjo v duševnem 
in telesnem razvoju

dodatki 0,18

bruto urna postavka 
za osnovno plačo za 
obračun x število ur x 
faktor
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS

 % od bruto urne 
postavke 0 1
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C215

dodatek za neposredno 
delo z osebami z duševno 
in telesno motnjo v 
zdravstvenih zavodih, 
socialnih zavodih, 
varstveno-delovnih 
centrih in zavodih za 
usposabljanje – za delo z 
osebami z lažjo duševno 
ali telesno motnjo, 
okvaro, prizadetostjo in 
oviranostjo

dodatki 0,08

bruto urna postavka 
za osnovno plačo za 
obračun x število ur x 
faktor
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS

 % od bruto urne 
postavke 0 1

C216

dodatek za neposredno 
delo z osebami z 
duševno in telesno 
motnjo v zdravstvenih 
zavodih, socialnih 
zavodih, varstveno-
delovnih centrih in 
zavodih za usposabljanje 
– za delo z osebami 
z zmerno duševno ali 
telesno motnjo, okvaro, 
prizadetostjo, oviranostjo 
in z dementnimi osebami

dodatki 0,12

bruto urna postavka 
za osnovno plačo za 
obračun x število ur x 
faktor
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS

 % od bruto urne 
postavke 0 1

C217

dodatek za neposredno 
delo z osebami z duševno 
in telesno motnjo v 
zdravstvenih zavodih, 
socialnih zavodih, 
varstveno-delovnih 
centrih in zavodih za 
usposabljanje – za delo z 
osebami s težjo duševno 
ali telesno motnjo, 
okvaro, prizadetostjo in 
oviranostjo

dodatki 0,15

bruto urna postavka 
za osnovno plačo za 
obračun x število ur x 
faktor
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS

 % od bruto urne 
postavke 0 1

C218

dodatek za neposredno 
delo z osebami z duševno 
in telesno motnjo v 
zdravstvenih zavodih, 
socialnih zavodih, 
varstveno-delovnih 
centrih in zavodih za 
usposabljanje – za delo z 
osebami s težko duševno 
ali telesno motnjo, 
okvaro, prizadetostjo in 
oviranostjo

dodatki 0,18

bruto urna postavka 
za osnovno plačo za 
obračun x število ur x 
faktor
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS

 % od bruto urne 
postavke 0 1

C219 dodatek za delo na višini 
od 2 m do 4 m dodatki 0,20

bruto urna postavka 
za osnovno plačo za 
obračun x število ur x 
faktor
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS

 % od bruto urne 
postavke 0 1

C220 dodatek za delo na višini 
od 4 m do 20 m dodatki 0,30

bruto urna postavka 
za osnovno plačo za 
obračun x število ur x 
faktor
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS

 % od bruto urne 
postavke 0 1

C221 dodatek za delo na višini 
nad 20 m dodatki 0,50

bruto urna postavka 
za osnovno plačo za 
obračun x število ur x 
faktor
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS

 % od bruto urne 
postavke 0 1
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C222

dodatek za delo v globini 
– za delo v alpinistični 
opremi ali jamarski 
oziroma jamski opremi

dodatki 1,00

bruto urna postavka 
za osnovno plačo za 
obračun x število ur x 
faktor
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS

 % od bruto urne 
postavke 0 1

C223

dodatek za delo v 
tveganih razmerah 
(območje vojne 
nevarnosti, nevarnosti 
terorističnih napadov 
z biološkimi sredstvi, 
demonstracije, naravne 
nesreče, epidemije in 
epizootije)

dodatki 0,65

bruto urna postavka 
za osnovno plačo za 
obračun x število ur x 
faktor
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS

 % od bruto urne 
postavke 0 1

C224

dodatek za opravljanje 
storitev, pri katerih se 
kot prevozno sredstvo 
uporablja helikopter

dodatki 0,30

bruto urna postavka 
za osnovno plačo za 
obračun x število ur x 
faktor
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS

 % od bruto urne 
postavke 0 1

C225

dodatek za neposredno 
delo z osebami z duševno 
in telesno motnjo v 
zdravstvenih zavodih, 
socialnih zavodih, 
varstveno-delovnih 
centrih in zavodih za 
usposabljanje – za delo 
z osebami z demenco, 
za katere je potreben 
povečan nadzor

dodatki 0,12

bruto urna postavka 
za osnovno plačo 
za obračun x število 
normiranih ur x faktor

30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS

 % od bruto urne 
postavke

Dodatek pripada 
javnemu uslužbencu, 
če povprečni mesečni 
obseg neposrednega 

dela javnega 
uslužbenca z osebami 
z demenco presega 
23  % v delovnega 

časa javnega 
uslužbenca.

0 1

C300

PORABLJENO ČRTANO 
–- dodatek za čas dela 
na ogledih krajev kaznivih 
dejanj za 
preiskovalnega sodnika in 
državnega tožilca
(do 31. 12. 2011)

dodatki 0,10

bruto urna postavka 
za osnovno plačo za 
obračun x število ur x 
faktor

20. člen ZSPJS-L v 
povezavi z drugim 
odstavkom 9. člena ZIU

7. člen ZDIU12

157. člen ZUJF

 % od bruto urne 
postavke 0 1

C301 PORABLJENO – 
ČRTANO

položajni dodatek 
za sodnike, 
državne tožilce 
in državne 
pravobranilce za 
vodenje notranje 
organizacijske 
enote – za 
sodnika, ki 
vodi oddelek z 
najmanj dvajsetimi 
razporejenimi 
sodniki

0,13

osnovna plača za 
obračun x faktor

32.b člen ZSPJS

C302 PORABLJENO – 
ČRTANO

položajni dodatek 
za sodnike, 
državne tožilce 
in državne 
pravobranilce za 
vodenje notranje 
organizacijske 
enote

0,10

osnovna plača za 
obračun x faktor

32.b člen ZSPJS

za sodnika, ki vodi 
oddelek z najmanj 

desetimi razporejenimi 
sodniki ali oddelke 

oziroma organizacijske 
enote na vrhovnem 

sodišču
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C303 PORABLJENO – 
ČRTANO

položajni dodatek 
za sodnike, 
državne tožilce 
in državne 
pravobranilce za 
vodenje notranje 
organizacijske 
enote  

0,08

osnovna plača za 
obračun x faktor

32.b člen ZSPJS

za sodnika, ki vodi 
oddelek z najmanj 

petimi razporejenimi 
sodniki

C304 PORABLJENO – 
ČRTANO

položajni dodatek 
za sodnike, 
državne tožilce 
in državne 
pravobranilce za 
vodenje notranje 
organizacijske 
enote 

0,05

osnovna plača za 
obračun x faktor

32.b člen ZSPJS

za sodnika, ki vodi 
oddelek z najmanj 
tremi razporejenimi 
sodniki ali službo za 

informatiko

C305 PORABLJENO – 
ČRTANO

položajni dodatek 
za sodnike, 
državne tožilce 
in državne 
pravobranilce 

0,10

osnovna plača za 
obračun x faktor

32.b člen ZSPJS

za sodnika, ki vodi 
zunanjo organizacijsko 

enoto

C306 PORABLJENO – 
ČRTANO

položajni dodatek 
za sodnike, 
državne tožilce 
in državne 
pravobranilce za 
vodenje notranje 
organizacijske 
enote

0,10

osnovna plača za 
obračun x faktor

32.b člen ZSPJS

za državnega tožilca, 
ki vodi oddelek z 
najmanj desetimi 

razporejenimi 
državnimi tožilci ali 
oddelek oziroma 
organizacijsko 

enoto na vrhovnem 
državnem tožilstvu

C307 PORABLJENO – 
ČRTANO

položajni dodatek 
za sodnike, 
državne tožilce 
in državne 
pravobranilce za 
vodenje notranje 
organizacijske 
enote 

0,08

osnovna plača za 
obračun x faktor

32.b člen ZSPJS

za državnega 
tožilca, ki vodi 

oddelek z najmanj 
petimi razporejenimi 

državnimi tožilci

C308 PORABLJENO – 
ČRTANO

položajni dodatek 
za sodnike, 
državne tožilce 
in državne 
pravobranilce za 
vodenje notranje 
organizacijske 
enote 

0,05

osnovna plača za 
obračun x faktor

32.b člen ZSPJS

za državnega 
tožilca, ki vodi 

oddelek z najmanj 
tremi razporejenimi 
državnimi tožilci ali 

službo za informatiko

C309 PORABLJENO – 
ČRTANO

položajni dodatek 
za sodnike, 
državne tožilce 
in državne 
pravobranilce 

0,10

osnovna plača za 
obračun x faktor

32.b člen ZSPJS

za državnega tožilca, 
ki vodi zunanjo 

organizacijsko enoto

C310 PORABLJENO – 
ČRTANO

položajni dodatek 
za sodnike, 
državne tožilce 
in državne 
pravobranilce za 
vodenje notranje 
organizacijske 
enote 

0,10

osnovna plača za 
obračun x faktor

32.b člen ZSPJS

za državnega 
pravobranilca, ki vodi 

oddelek z najmanj 
desetimi razporejenimi 
državnimi pravobranilci

C311 PORABLJENO – 
ČRTANO

položajni dodatek 
za sodnike, 
državne tožilce 
in državne 
pravobranilce za 
vodenje notranje 
organizacijske 
enote

0,08

osnovna plača za 
obračun x faktor

32.b člen ZSPJS

za državnega 
pravobranilca, ki 

vodi notranji oddelek 
z najmanj petimi 

državnimi pravobranilci
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C312 PORABLJENO – 
ČRTANO

položajni dodatek 
sodnike, tožilce 
pravobranilce za 
vodenje enote 

osnovna plača za 
obračun x faktor
32.b člen ZSPJS

za pravobranilca 
ki vodi notranji 

oddelek z najmanj 
tremi državnimi 

pravobranilci ali službo 
za informatiko

C313 PORABLJENO – 
ČRTANO

položajni dodatek 
za sodnike, 
državne tožilce 
in državne 
pravobranilce 

0,10

osnovna plača za 
obračun x faktor

32.b člen ZSPJS

za državnega 
pravobranilca, ki vodi 

zunanjo organizacijsko 
enoto

C320 PORABLJENO – 
ČRTANO

dodatek za 
omejitev pravice 
do stavke 

po petem odstavku 
99. člena Zakona o 
obrambi (ZObr)

C321 dodatek za dosegljivost 
po 55. členu ZSSloV dodatki

določi 
Vlada RS

bruto urna postavka za 
osnovno plačo FJU x 
število ur x faktor

 % od bruto urne 
postavke 0 1

C322 PORABLJENO – 
ČRTANO

dodatek 
premestljive sile   59. člen ZZSloV X X

C323 PORABLJENO – 
ČRTANO

dodatek za 
odzivne sile 59. člen ZZSloV X X

C324 PORABLJENO – 
ČRTANO

dodatek 
usposabljanje  59. člen ZZSloV X X

C330

položajni dodatek 
za sodnika oziroma 
državnega tožilca, 
dodeljenega na pristojno 
ministrstvo

dodatki 0,10
osnovna plača FJU x 
faktor
32.b člen ZSPJS

 % od osnovne plače 
za obračun 1 1

C340

položajni dodatek za 
sodnike, državne tožilce 
in državne pravobranilce, 
ki vodijo organizacijsko 
enoto z najmanj 
štiridesetimi zaposlenimi 
oziroma dvajsetimi na ta 
oddelek razporejenimi 
sodniki, državnimi tožilci 
oziroma državnimi 
pravobranilci

dodatki 0,10
osnovna plača FJU x 
faktor
32.b člen ZSPJS

 % od osnovne plače 
za obračun 1 1

C350

položajni dodatek za 
sodnike, državne tožilce 
in državne pravobranilce, 
ki vodijo organizacijsko 
enoto z najmanj 
tridesetimi zaposlenimi 
oziroma petnajstimi na 
ta oddelek razporejenimi 
sodniki, državnimi tožilci 
oziroma državnimi 
pravobranilci

dodatki 0,09
osnovna plača FJU x 
faktor
32.b člen ZSPJS

 % od osnovne plače 
za obračun 1 1

C360

položajni dodatek za 
sodnike, državne tožilce 
in državne pravobranilce, 
ki vodijo organizacijsko 
enoto z najmanj 
dvajsetimi zaposlenimi 
oziroma desetimi na ta 
oddelek razporejenimi 
sodniki, državnimi tožilci 
oziroma državnimi 
pravobranilci

dodatki 0,08
osnovna plača FJU x 
faktor
32.b člen ZSPJS

 % od osnovne plače 
za obračun 1 1
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C370

položajni dodatek za 
sodnike, državne tožilce 
in državne pravobranilce, 
ki vodijo organizacijsko 
enoto z najmanj desetimi 
zaposlenimi oziroma 
petimi na ta oddelek 
razporejenimi sodniki, 
državnimi tožilci oziroma 
državnimi pravobranilci

dodatki 0,05
osnovna plača FJU x 
faktor
32.b člen ZSPJS

 % od osnovne plače 
za obračun 1 1

C380

položajni dodatek za 
sodnike, državne tožilce 
in državne pravobranilce, 
če vodijo oddelek na 
Vrhovnem sodišču, 
Upravnem sodišču, 
Vrhovnem državnem 
tožilstvu, če vodijo zunanji 
oddelek, ki se oblikuje 
v skladu z zakonom, 
ali oddelek z manj kot 
petimi na ta oddelek 
razporejenimi sodniki, 
državnimi tožilci oziroma 
državnimi pravobranilci

dodatki 0,04
osnovna plača FJU x 
faktor
32.b člen ZSPJS

 % od osnovne plače 
za obračun 1 1

C390 PORABLJENO – 
ČRTANO

Dodatek za 
mobilnost 

Decision C za tuje 
državljane, zaposlene v 
Sloveniji

0 1

C400 PORABLJENO – 
ČRTANO

Dodatek za 
izgradnjo kariere 

Decision C za tuje 
državljane, zaposlene v 
Sloveniji

0 1

C900 dodatki – poračun dodatki v znesku X 1

D010
redna delovna uspešnost 
za direktorje in javne 
uslužbence

delovna uspešnost do 2

osnova za obračun 
redne delovne 
uspešnosti 
posameznega javnega 
uslužbenca je njegova 
osnovna plača za 
čas rednega dela v 
ocenjevalnem obdobju
22. in 22.a člen ZSPJS, 
28. in 30. člen KPJS

del plače za redno 
delovno uspešnost 
lahko letno znaša 
največ: znesek od 
osnovne plače za 

obračun iz decembra 
preteklega leta x faktor

0 1

D011 PORABLJENO – 
ČRTANO

redna delovna 
uspešnost za 
sodnike

osnovna plača za 
obračun x faktor

22. in 22.c člen ZSPJS
X X

D012 PORABLJENO – 
ČRTANO

redna delovna 
uspešnost za 
državne tožilce

osnovna plača za 
obračun x faktor

22. in 22.c člen ZSPJS
X X

D013 PORABLJENO – 
ČRTANO

redna delovna 
uspešnost 
za državne 
pravobranilce

osnovna plača za 
obračun x faktor

22. in 22.d člen ZSPJS 
X X

D020
delovna uspešnost zaradi 
povečanega obsega dela 
za javne uslužbence

delovna uspešnost do 0,20

osnovna plača FJU x 
faktor

(1) 22.d in 22.e člen 
ZSPJS

(2) Uredba o delovni 
uspešnosti iz naslova 
povečanega obsega 
dela za javne 
uslužbence

znesek od osnovne 
plače za obračun (v 

kolikor je dodeljena, se 
izplača najmanj enkrat 

na leto)

0 1
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D021

PORABLJENO ČRTANO 
–- delovna uspešnost 
iz naslova povečanega 
obsega dela za
sodnike ustavnega 
sodišča in
generalnega sekretarja 
ustavnega sodišča
(do 31. 12. 2011)

delovna uspešnost do 0,25

osnovna plača za 
obračun x faktor

19. člen ZSPJS-L v 
povezavi z drugim 
odstavkom 9. člena ZIU

7. člen ZDIU12

157. člen ZUJF

 % od osnovne plače 
za obračun 0 1

D022 PORABLJENO – 
ČRTANO X X

D023 PORABLJENO – 
ČRTANO X X

D024 PORABLJENO – 
ČRTANO X X

D025
delovna uspešnost zaradi 
povečanega obsega dela 
za direktorje

delovna uspešnost do 0,10

osnovna plača FJU x 
faktor

(1) 22.d in 22.e člen 
ZSPJS

(2) Uredba o delovni 
uspešnosti iz naslova 
povečanega obsega za 
javne uslužbence

znesek od osnovne 
plače za obračun (v 

kolikor je dodeljena, se 
izplača najmanj enkrat 

na leto)

0 1

D026

delovna uspešnost zaradi 
sodelovanja pri posebnih 
projektih za javne 
uslužbence

delovna uspešnost do 0,50

osnovna plača FJU x 
faktor

(1) 22.d člen ZSPJS

(2) Uredba o delovni 
uspešnosti iz naslova 
povečanega obsega za 
javne uslužbence 

znesek od osnovne 
plače za obračun (v 

kolikor je dodeljena, se 
izplača najmanj enkrat 

na leto)

0 1

D027 PORABLJENO – 
ČRTANO

Delovna 
uspešnost zaradi 
sodelovanja pri 
posebnih projektih 
za funkcionarje 
ustavnega sodišča 
in funkcionarje 
v pravosodnih 
organih

do 50 % 22.d, 22.f, 22.g in 
22.h člen ZSPJS 0 1

D030
delovna uspešnost zaradi 
prodaje blaga in storitev 
na trgu

delovna uspešnost / 22.i, 22.j in 22.k člen 
ZSPJS

v znesku;
dinamiko izplačila 

določi organ 
upravljanja

0 1

D040
delovna uspešnost na 
podlagi drugega odstavka 
59. člena ZSSloV

delovna uspešnost do 0,30 osnovna plača FJU x 
faktor

 % od osnovne plače 
za obračun;

faktor določi Vlada 
Republike Slovenije

0 1

D050
delovna uspešnost na 
podlagi tretjega odstavka 
59. člena ZSSloV

delovna uspešnost do 0,30 osnovna plača FJU x 
faktor

 % od osnovne plače 
za obračun;

faktor določi Vlada 
Republike Slovenije

0 1

D060

delovna uspešnost zaradi 
povečanega obsega 
dela: dodatna tedenska 
pedagoška obveznost za 
visokošolske učitelje in 
sodelavce

delovna uspešnost 2,65 ali 
3,00

osnovna plača FJU / 
40 x število ur dodatne 
tedenske pedagoške 
obveznosti na teden x 
faktor

22.e člen ZSPJS in 
63. člen ZViS

znesek od osnovne 
plače za obračun 

(izplača se mesečno)

0 1
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D070
delovna uspešnost zaradi 
povečane pedagoške 
oziroma učne obveznosti

delovna uspešnost od 1,00 do 
1,30

mesečni obseg 
opravljenih ur povečane 
tedenske učne 
obveznosti x bruto urna 
postavka za osnovno 
plačo x faktor

22.e člen ZSPJS

znesek od osnovne 
plače za obračun 

(izplača se mesečno)

0 1

D071

delovna uspešnost 
zaradi povečane učne 
obveznosti za ravnatelje 
in direktorje s področja 
osnovnega šolstva 
in srednjih šol, višjih 
strokovnih šol in za 
ravnatelje dijaških domov

delovna uspešnost od 1,00 do 
1,30

mesečni obseg 
opravljenih ur 
povečane tedenske 
učne obveznosti x 
bruto urna postavka 
učiteljeve/predavateljeve 
osnovne plače v 
nazivu, ki ga ima 
ravnatelj/direktor x 
faktor

22.e člen ZSPJS

znesek od osnovne 
plače za obračun 

(izplača se mesečno)

0 1

D900 delovna uspešnost – 
poračun delovna uspešnost / v znesku 0 1

E010 delo prek polnega 
delovnega časa

bruto plača – delo 
prek polnega 
delovnega časa

/

število ur x bruto urna 
postavka za (osnovno 
plačo za obračun + 
C010 + C020 + C040 
+ (C050 ali C051 ali 
C052) + C150) / Z050 
+ C120

X 1

E020 delo prek polnega 
delovnega časa (nočno)

bruto plača – delo 
prek polnega 
delovnega časa

/

število ur x bruto urna 
postavka za (osnovno 
plačo za obračun + 
C010 + C020 + C040 
+ (C050 ali C051 ali 
C052) + C150) / Z050 + 
C100 + C120

X 1

E030 delo prek polnega 
delovnega časa (nedelja)

bruto plača – delo 
prek polnega 
delovnega časa

/

število ur x bruto urna 
postavka za (osnovno 
plačo za obračun + 
C010 + C020 + C040 
+ (C050 ali C051 ali 
C052) + C150) / Z050 + 
C110 + C120

X 1

E031
delo prek polnega 
delovnega časa (dela 
prost dan)

bruto plača – delo 
prek polnega 
delovnega časa

/

število ur x bruto urna 
postavka za (osnovno 
plačo za obračun + 
C010 + C020 + C040 
+ (C050 ali C051 ali 
C052) + C150) / Z050 + 
C111 + C120

X 1

E040
delo prek polnega 
delovnega časa (nedelja 
– nočno)

bruto plača – delo 
prek polnega 
delovnega časa

/

število ur x bruto urna 
postavka za (osnovno 
plačo za obračun + 
C010 + C020 + C040 
+ (C050 ali C051 ali 
C052) + C150) / Z050 + 
C100 + C110 + C120

X 1

E041
delo prek polnega 
delovnega časa (dela 
prost dan – nočno)

bruto plača – delo 
prek polnega 
delovnega časa

/

število ur x bruto urna 
postavka za (osnovno 
plačo za obračun + 
C010 + C020 + C040 
+ (C050 ali C051 ali 
C052) + C150) / Z050 + 
C100 + C111 + C120

X 1
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E050 PORABLJENO – 
ČRTANO

Delo preko 
polnega 
delovnega časa

38. člen Zakona 
o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o 
sodniški službi (ZSS-F)   
26. člen Zakona o 
spremembah Zakona 
o državnem tožilstvu 
(ZDT-C)               

X X

E051 PORABLJENO – 
ČRTANO

delo preko 
polnega 
delovnega časa za 
sodnike, državne 
tožilce in državne 
pravobranilce 
(nedelja ali dela 
prost dan – nočno)

število ur x bruto urna 
postavka za (osnovno 
plačo za obračun + 
A040 + C010 + C020 + 
C040 + C050 + C150) 
/ Z050 + C100 + C112 
+ C120

X X

E060

plačilo pripadajočih 
dodatkov za opravljene 
ure dela preko polnega 
delovnega časa v primeru 
koriščenja teh ur

bruto plača – delo 
prek polnega 
delovnega časa

/

izračun pripadajočih 
dodatkov na način, 
določen pri vrsti izplačila 
C120

X 1

E061

plačilo pripadajočih 
dodatkov za opravljene 
ure dela preko polnega 
delovnega časa (nočno) v 
primeru koriščenja teh ur

bruto plača – delo 
prek polnega 
delovnega časa

/

izračun pripadajočih 
dodatkov na način, 
določen pri vrstah 
izplačil C100 in C120

X 1

E062

plačilo pripadajočih 
dodatkov za opravljene 
ure dela preko polnega 
delovnega časa (nedelja) 
v primeru koriščenja teh 
ur

bruto plača – delo 
prek polnega 
delovnega časa

/

izračun pripadajočih 
dodatkov na način, 
določen pri vrstah 
izplačil C110 in C120

X 1

E063

plačilo pripadajočih 
dodatkov za opravljene 
ure dela preko polnega 
delovnega časa (dela 
prost dan) v primeru 
koriščenja teh ur

bruto plača – delo 
prek polnega 
delovnega časa

/

izračun pripadajočih 
dodatkov na način, 
določen pri vrstah 
izplačil C111 in C120

X 1

E064

plačilo pripadajočih 
dodatkov za opravljene 
ure dela preko polnega 
delovnega časa (nedelja 
– nočno) v primeru 
koriščenja teh ur

bruto plača – delo 
prek polnega 
delovnega časa

/

izračun pripadajočih 
dodatkov na način, 
določen pri vrstah 
izplačil C100, C110 in 
C120

X 1

E065

plačilo pripadajočih 
dodatkov za opravljene 
ure dela preko polnega 
delovnega časa (dela 
prost dan – nočno) v 
primeru koriščenja teh ur

bruto plača – delo 
prek polnega 
delovnega časa

/

izračun pripadajočih 
dodatkov na način, 
določen pri vrstah 
izplačil C100, C111 in 
C120

X 1

E900
bruto plača – delo prek 
polnega delovnega časa 
– poračun

bruto plača – delo 
prek polnega 
delovnega časa

/ v znesku X 1

F010
bonitete – uporaba 
osebnega vozila za 
zasebne namene

bonitete / veljavni predpisi v znesku X 1

F011 bonitete – nastanitev bonitete / veljavni predpisi v znesku X 1

F012
bonitete – posojilo brez 
obresti ali z obrestno 
mero, ki je nižja od tržne

bonitete / veljavni predpisi v znesku X 1

F013 bonitete – popust pri 
prodaji blaga in storitev bonitete / veljavni predpisi v znesku X 1

F014
bonitete – izobraževanje 
delojemalca ali njegovega 
družinskega člana

bonitete / veljavni predpisi v znesku X 1
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F015

bonitete – darila 
delodajalca delojemalcu 
ali njegovemu 
družinskemu članu

bonitete / veljavni predpisi v znesku X 1

F016
bonitete – pravica 
delojemalcev do nakupa 
delnic

bonitete / veljavni predpisi v znesku X 1

F017
bonitete – zavarovalne 
premije in podobna 
izplačila

bonitete / veljavni predpisi v znesku X 1

F020 bonitete – druge bonitete / veljavni predpisi v znesku X 1
F900 bonitete – poračun bonitete / v znesku X 1

G010 boleznina v breme 
delodajalca – 100  %

nadomestila v 
breme delodajalca / veljavni predpisi v znesku X 1

G020 boleznina v breme 
delodajalca – 90  %

nadomestila v 
breme delodajalca / veljavni predpisi v znesku X 1

G030 boleznina v breme 
delodajalca – 80  %

nadomestila v 
breme delodajalca / veljavni predpisi v znesku X 1

G040 poškodbe pri delu nadomestila v 
breme delodajalca / veljavni predpisi v znesku X 1

G041
poškodba pri delu po 
sedmem odstavku 
137. člena ZDR

nadomestila v 
breme delodajalca / veljavni predpisi v znesku X 1

G050 poškodba, ki ni povezana 
z delom – 80  %

nadomestila v 
breme delodajalca / veljavni predpisi v znesku X 1

G051 poškodba, ki ni povezana 
z delom – 90  %

nadomestila v 
breme delodajalca / veljavni predpisi v znesku X 1

G060 nadomestilo po 
rehabilitaciji I

nadomestila v 
breme delodajalca / veljavni predpisi v znesku X 1

G070 PORABLJENO – 
ČRTANO

Nadomestilo plače 
za invalide III. 
kategorije

Število normiranih ur 
x bruto urna postavka 
za izračun nadomestila 
x Faktor x Indeks 
za usklajevanje 
nadomestila po rehabil. 
(Z440)

X X

G071
prepoved opravljanja dela 
med trajanjem postopka 
izredne odpovedi po ZDR

nadomestila v 
breme delodajalca / veljavni predpisi v znesku X 1

G080
nadomestilo po sedmem 
odstavku 137. člena ZDR 
zaradi čakanja na delo

nadomestila v 
breme delodajalca / veljavni predpisi v znesku X 1

G081 PORABLJENO – 
ČRTANO

čakanje na delo- 
minimalna plača

če je vsota Z123 < 174 
ur, potem je minimalna 
plača

nadomestilo v breme 
delodajalca X X

G082
nadomestilo zaradi 
čakanja na delo na 
podlagi 446. člena ZPIZ-1

nadomestila v 
breme delodajalca 1,00

osnova za odmero 
nadomestila plače 
za čas čakanja na 
razporeditev oziroma na 
zaposlitev na drugem 
ustreznem delu je 
pokojninska osnova, od 
katere bi se delovnemu 
invalidu odmerila 
invalidska pokojnina 
na dan nastanka 
invalidnosti. Višina je 
določena s sklepom 
ZPIZ in jo je treba vnesti 
kot nominalni znesek.

 % od pokojninske 
osnove zavarovanca X 1

G083
nadomestilo po šestem 
odstavku 137. člena ZDR 
zaradi višje sile

nadomestila v 
breme delodajalca / veljavni predpisi

v znesku (ne manj 
kot 70  % minimalne 

plače) X 1

G085 nadomestilo ob 
prenehanju funkcije

nadomestila v 
breme delodajalca / veljavni predpisi v znesku X 1
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G090

nadomestilo ob 
prenehanju funkcije 
predsednika Republike 
Slovenije

nadomestila v 
breme delodajalca / veljavni predpisi v znesku X 0

G100 začasna odstranitev z 
dela

nadomestila v 
breme delodajalca 0,60

prvi odstavek 74. člena 
ZSSloV

60  % plače za polni 
delovni čas, izplačane 
v mesecu pred izdajo 
ukaza o začasni 
odstranitvi

v znesku X 1

G101
nadomestilo v času 
suspenza pravosodnega 
funkcionarja

nadomestila v 
breme delodajalca /

98. člen Zakona o 
sodniški službi

49. člen Zakona o 
državnem tožilstvu

68. člen v povezavi 
s prvim odstavkom 
55. člena Zakona 
o državnem 
pravobranilstvu

v znesku
(50  % plače, ki bi jo 
prejemal, če bi delal)

X 1

G110

nadomestilo v času 
pripora pravosodnega 
funkcionarja (preživlja 
družino)

nadomestila v 
breme delodajalca /

100. člen Zakona o 
sodniški službi

3. v povezavi s 
30. členom Zakona o 
državnem tožilstvu

prvi odstavek 55. člena 
Zakona o državnem 
pravobranilstvu

v znesku
(50 % plače, ki bi jo 

prejemal, če bi delal)
X 1

G111

nadomestilo v času 
pripora pravosodnega 
funkcionarja ( ne preživlja 
družine)

nadomestila v 
breme delodajalca /

100. člen Zakona o 
sodniški službi

3. v povezavi s 
30. členom Zakona o 
državnem tožilstvu

prvi odstavek 55. člena 
Zakona o državnem 
pravobranilstvu

v znesku
(1/3 plače, ki bi jo 

prejemal, če bi delal)
X 1

G900 nadomestilo v breme 
delodajalca – poračun

nadomestila v 
breme delodajalca / v znesku X 1

H010
nadomestilo v breme 
ZZZS v višini 100  % poklicna bolezen /

31. člen Zakona o 
zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem 
zavarovanju
6. člen ZUJF

v znesku refundira 
ZZZS X 1

H012

nadomestilo v breme 
ZZZS v višini 90  % do 
90 dni

transplantacija, 
izolacija /

31. člen Zakona o 
zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem 
zavarovanju
6. člen ZUJF

v znesku refundira 
ZZZS X 1

H013

nadomestilo v breme 
ZZZS v višini 100  % nad 
90 dni

transplantacija, 
izolacija /

31. člen Zakona o 
zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem 
zavarovanju
6. člen ZUJF

v znesku refundira 
ZZZS X 1
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H020

nadomestilo v breme 
ZZZS v višini 80  % do 
90 dni

bolezen /

31. člen Zakona o 
zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem 
zavarovanju
6. člen ZUJF

v znesku refundira 
ZZZS X 1

H021

nadomestilo v breme 
ZZZS v višini 90  % nad 
90 dni

bolezen /

31. člen Zakona o 
zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem 
zavarovanju
6. člen ZUJF

v znesku refundira 
ZZZS X 1

H030
nadomestilo v breme 
ZZZS v višini 80  %

usposabljanje 
za rehabilitacijo 
otroka, nega /

31. člen Zakona o 
zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem 
zavarovanju
6. člen ZUJF

v znesku refundira 
ZZZS x 1

H040
nadomestilo v breme 
ZZZS v višini 100  %

poškodbe pri delu, 
poškodbe nastale 
po 18. členu 
zakona

/

31. člen Zakona o 
zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem 
zavarovanju
6. člen ZUJF

v znesku refundira 
ZZZS x 1

H050

nadomestilo v breme 
ZZZS v višini 70  % do 
90 dni

poškodba izven 
dela, poškodba po 
tretji osebi izven 
dela

/

31. člen Zakona o 
zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem 
zavarovanju
6. člen ZUJF

v znesku refundira 
ZZZS x 1

H051

nadomestilo v breme 
ZZZS v višini 80  % nad 
90 dni

poškodba izven 
dela, poškodba po 
tretji osebi izven 
dela

/

31. člen Zakona o 
zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem 
zavarovanju
6. člen ZUJF

v znesku refundira 
ZZZS x 1

H060

nadomestilo v breme 
ZZZS v višini 70  % do 
90 dni

spremstvo /

31. člen Zakona o 
zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem 
zavarovanju
6. člen ZUJF

v znesku refundira 
ZZZS X 1

H061

nadomestilo v breme 
ZZZS v višini 80  % nad 
90 dni

spremstvo /

31. člen Zakona o 
zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem 
zavarovanju
6. člen ZUJF

v znesku refundira 
ZZZS X 1

H070
nadomestilo v breme 
ZZZS v višini 100  % krvodajalstvo / veljavni predpisi v znesku refundira 

ZZZS X 1

H080 nadomestilo za skrajšani 
delovni čas – refundirano

nadomestila v 
breme ZZZS, 
ZPIZ, MO, MNZ in 
sodišča

/ veljavni predpisi v znesku refundira 
ZPIZ X 1

H090 nadomestilo za skrajšani 
delovni čas – poračun

nadomestila v 
breme ZZZS, 
ZPIZ, MO, MNZ in 
sodišča

/ veljavni predpisi v znesku refundira 
ZPIZ X 1

H100
nadomestilo za vojaške 
vaje, civilno zaščito in 
gasilske vaje

nadomestila v 
breme ZZZS, 
ZPIZ, MO, MNZ in 
sodišča

/ veljavni predpisi v znesku refundira MO X 1

H110 nadomestilo za udeležbo 
na sodišču

nadomestila v 
breme ZZZS, 
ZPIZ, MO, MNZ in 
sodišča

/ veljavni predpisi v znesku refundira 
sodišče X 1
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H120
razlika do minimalne 
plače pri refundiranem 
nadomestilu

nadomestila v 
breme ZZZS, 
ZPIZ, MO, MNZ in 
sodišča

/ veljavni predpisi refundira ZZZS X 1

H900 nadomestila in boleznine 
– refundacija – poračun

nadomestila v 
breme ZZZS, 
ZPIZ, MO, MNZ in 
sodišča

/ v breme ZZZS, ZPIZ, 
MO, MNZ in sodišča

v znesku refundira 
ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ 

in sodišče
X 1

I010 prehrana na delu povračilo
stroškov / veljavni predpisi v znesku X 0

I011
prehrana na delu nad 
zneskom, določenim z 
uredbo

povračilo
stroškov / veljavni predpisi v znesku X 1

I020 prevoz na delo – 
kilometrina povračilo stroškov / veljavni predpisi v znesku X 0

I021
prevoz na delo – 
kilometrina nad višino, 
določeno z uredbo

povračilo stroškov / veljavni predpisi v znesku X 1

I030 prevoz na delo – 
mesečna vozovnica povračilo stroškov / veljavni predpisi v znesku X 0

I040 PORABLJENO – 
ČRTANO

prevoz na delo – 
mestni promet

5., 8. člen Uredbe o 
povračilu stroškov X X

I050 prevoz na delo – dnevna 
vozovnica povračilo stroškov / veljavni predpisi v znesku X 0

I060 PORABLJENO – 
ČRTANO

nadomestilo za 
ločeno življenje - 
stroški stanovanja

9. člen ZPSDP X X

I070
nadomestilo za ločeno 
življenje – stroški 
stanovanja i

povračilo stroškov 140,54 € veljavni predpisi v znesku X 0

I071 nadomestilo za ločeno 
življenje – stroški prevoza povračilo stroškov / veljavni predpisi v znesku X 0

I072

nadomestilo za ločeno 
življenje – stroški 
prehrane in stanovanja 
nad zneskom, določenim 
z uredbo

povračilo stroškov / veljavni predpisi v znesku X 1

I080

povračila stroškov za 
službeno potovanje nad 
zneskom, določenim z 
uredbo

povračilo stroškov / veljavni predpisi v znesku X 1

I081

povračila stroškov za 
službeno potovanje do 
zneska, določenega z 
uredbo

povračilo stroškov / veljavni predpisi v znesku X 0

I082

povračila stroškov za 
službeno potovanje do 
zneska, določenega z 
uredbo – poračun

povračilo stroškov / veljavni predpisi v znesku X 0

I090

povračila stroškov za 
službeno potovanje nad 
zneskom, določenim z 
uredbo – poračun

povračilo stroškov / veljavni predpisi v znesku X 1

I100 terenski dodatek povračilo stroškov / veljavni predpisi v znesku X 0

I110 terenski dodatek nad 
višino, določeno z uredbo povračilo stroškov / veljavni predpisi v znesku X 1

I120 pravdni stroški povračilo stroškov / veljavni predpisi v znesku X 0
I130 pavšal za funkcionarje povračilo stroškov / veljavni predpisi v znesku X 0

I131 pavšal za javne 
uslužbence povračilo stroškov / veljavni predpisi v znesku X 0

I900 povračilo stroškov – 
poračun povračilo stroškov / v znesku X 0

I901
povračilo stroškov – 
poračun nad višino, 
določeno z uredbo

povračilo stroškov / v znesku X 1
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J010 PORABLJENO – 
ČRTANO Terenski dodatek

Število dni x znesek; 
znesek določi ZPSDP 
po uredbi vlade (6. člen 
ZPSDP)

X X

J020 jubilejna nagrada 10 let
drugi dohodki 
iz delovnega 
razmerja

/ veljavni predpisi v znesku X 0

J021 jubilejna nagrada 10 let – 
obdavčena

drugi dohodki 
iz delovnega 
razmerja

/ veljavni predpisi v znesku X 1

J030 jubilejna nagrada 20 let
drugi dohodki 
iz delovnega 
razmerja

/ veljavni predpisi v znesku X 0

J031 jubilejna nagrada 20 let – 
obdavčena

drugi dohodki 
iz delovnega 
razmerja

/ veljavni predpisi v znesku X 1

J040 jubilejna nagrada 30 let
drugi dohodki 
iz delovnega 
razmerja

/ veljavni predpisi v znesku X 0

J041 jubilejna nagrada 30 let – 
obdavčena

drugi dohodki 
iz delovnega 
razmerja

/ veljavni predpisi v znesku X 1

J042 jubilejna nagrada za 
stalnost

drugi dohodki 
iz delovnega 
razmerja

/ veljavni predpisi v znesku X 1

J050
odpravnina zaradi 
odpovedi pogodbe – 
obdavčena

drugi dohodki 
iz delovnega 
razmerja

/ veljavni predpisi v znesku X 1

J051
odpravnina zaradi 
odpovedi pogodbe – 
neobdavčena

drugi dohodki 
iz delovnega 
razmerja

/ veljavni predpisi v znesku X 1

J060
odpravnina ob upokojitvi 
do višine, določene z 
uredbo

drugi dohodki 
iz delovnega 
razmerja

/ veljavni predpisi v znesku X 1

J070
odpravnina ob upokojitvi 
nad višino, določeno z 
uredbo

drugi dohodki 
iz delovnega 
razmerja

/ veljavni predpisi v znesku X 1

J071 odpravnina po tretjem 
odstavku 73. člena ZJU

drugi dohodki 
iz delovnega 
razmerja

/ veljavni predpisi v znesku X 1

J072 PORABLJENO – 
ČRTANO

odpravnina po 7. 
odstavku 83. člena 
ZJU – obdavčena

X X

J073 PORABLJENO – 
ČRTANO

odpravnina po 
7. odstavku 
83. člena ZJU – 
neobdavčena

X X

J074 odpravnina po osmem 
odstavku 83. člena ZJU

drugi dohodki 
iz delovnega 
razmerja

/ veljavni predpisi v znesku X 1

J080 solidarnostna pomoč
drugi dohodki 
iz delovnega 
razmerja

/ veljavni predpisi v znesku X 0

J081 solidarnostna pomoč – 
obdavčena

drugi dohodki 
iz delovnega 
razmerja

/ veljavni predpisi v znesku X 1

J082 solidarnostna pomoč ob 
smrti – neobdavčena

drugi dohodki 
iz delovnega 
razmerja

/ veljavni predpisi v znesku X 1

J083 solidarnostna pomoč ob 
smrti – obdavčena

drugi dohodki 
iz delovnega 
razmerja

/ veljavni predpisi v znesku X 1

J090 regres
drugi dohodki 
iz delovnega 
razmerja

/ veljavni predpisi v znesku X 1
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J091 regres nad višino, 
določen z uredbo

drugi dohodki 
iz delovnega 
razmerja

/ veljavni predpisi v znesku X 1

J100 PORABLJENO – 
ČRTANO

terenski dodatek 
nad višino, 
določeno z uredbo

V znesku (6. člen 
ZPSDP) X X

J110 odškodnina za letni 
dopust

drugi dohodki 
iz delovnega 
razmerja

/ veljavni predpisi v znesku X 1

J120 odškodnina namesto 
odpovednega roka

drugi dohodki 
iz delovnega 
razmerja

/ veljavni predpisi v znesku X 1

J130 avtorsko delo v okviru 
delovnega razmerja

drugi dohodki 
iz delovnega 
razmerja

/ veljavni predpisi v znesku X 1

J140 zamudne obresti
drugi dohodki 
iz delovnega 
razmerja

/ veljavni predpisi v znesku X 1

J141 zamudne obresti – 
neobdavčene

drugi dohodki 
iz delovnega 
razmerja

/ veljavni predpisi v znesku X 1

J150
nadomestilo za uporabo 
lastnih sredstev – 
neobdavčeno

drugi dohodki 
iz delovnega 
razmerja

/ veljavni predpisi v znesku X 1

J151
nadomestilo za uporabo 
lastnih sredstev – 
obdavčeno

drugi dohodki 
iz delovnega 
razmerja

/ veljavni predpisi v znesku X 1

J160 priznanje – denarna 
nagrada

drugi dohodki 
iz delovnega 
razmerja

/ veljavni predpisi v znesku X 1

J170 odpravnina po sedmem 
odstavku 83. člena ZJU-C

drugi dohodki 
iz delovnega 
razmerja

/ veljavni predpisi v znesku X 1

J180 PORABLJENO – 
ČRTANO

razlika zaradi 
premestitve na 
drugo delovno 
mesto

Sedmi odstavek 
83. člena ZJU-C X X

J190
odpravnina ob upokojitvi 
po enajstem odstavku 
92. člena ZObr

drugi dohodki 
iz delovnega 
razmerja

/ veljavni predpisi v znesku X 1

J200 odpravnina po 6. 
odstavku 93. členu ZObr

drugi dohodki 
iz delovnega 
razmerja

/ veljavni predpisi v znesku X 1

J201 Odpravnina po 10. 
odstavku 93. člena ZObr

drugi dohodki 
iz delovnega 
razmerja

/ veljavni predpisi v znesku X 1

J202
Enkratni znesek po 
3. odstavku 65. člena 
ZSSLoV

drugi dohodki 
iz delovnega 
razmerja

/ veljavni predpisi v znesku X 1

J210 PORABLJENO – 
ČRTANO

enkratna denarna 
pomoč po 
98.č členu ZObr

X X

J220

posebna denarna 
nagrada ob prvi sklenitvi 
pogodbe po 49. členu 
Zakona o službi v 
Slovenski vojski (ZSSloV)

drugi dohodki 
iz delovnega 
razmerja

/ veljavni predpisi v znesku X 1

J230

posebna denarna 
nagrada ob podaljšanju 
pogodbe po četrtem 
odstavku 61. člena 
ZSSLoV

drugi dohodki 
iz delovnega 
razmerja

/ veljavni predpisi v znesku X 1

J240
prejemek ob prenehanju 
funkcije predsednika 
Republike Slovenije

drugi dohodki 
iz delovnega 
razmerja

/ veljavni predpisi v znesku X 0
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J250 plačilo za delo 
sindikalnega zaupnika

drugi dohodki 
iz delovnega 
razmerja

/ veljavni predpisi v znesku X 1

J260 odškodnina iz naslova 
izgubljenega dohodka

drugi dohodki 
iz delovnega 
razmerja

/ veljavni predpisi v znesku X 1

J900

drugi dohodki iz 
delovnega razmerja 
– poračun do višine, 
določene z uredbo

drugi dohodki 
iz delovnega 
razmerja

/ v znesku X 1

J901

drugi dohodki iz 
delovnega razmerja 
– poračun nad višino, 
določeno z uredbo

drugi dohodki 
iz delovnega 
razmerja

/ v znesku X 1

K010
prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje 
(PDPZ_1)

odtegljaji / veljavni predpisi v znesku X 0

K020 administrativne prepovedi odtegljaji / veljavni predpisi v znesku X 0
K030 sodne prepovedi odtegljaji / veljavni predpisi v znesku X 0
K040 sindikalne članarine odtegljaji / veljavni predpisi v  % ali znesku X 0
K050 krajevni samoprispevek odtegljaji / veljavni predpisi v  % ali znesku X 0
K060 občinski samoprispevek odtegljaji / veljavni predpisi v  % ali znesku X 0

K070 prostovoljno zdravstveno 
zavarovanje (PZZ) odtegljaji / veljavni predpisi v znesku X 0

K080

individualno dodatno 
pokojninsko zavarovanje 
javnega uslužbenca 
(IDPZJU)

odtegljaji / veljavni predpisi v znesku X 0

K090 disciplinski ukrep – 
denarna kazen odtegljaji / veljavni predpisi v  % ali znesku X 0

K100
denarna kazen za 
disciplinsko kršitev po 
58. členu ZObr

odtegljaji / veljavni predpisi X 0

K900 razno odtegljaji / veljavni predpisi v  % ali znesku X 0

L010 porodniško nadomestilo
nadomestila 
drugih
izplačevalcev

/ izračuna CSD v znesku
izplača MDDSZ X 1

L020 nadomestilo za nego in 
varstvo otroka

nadomestila 
drugih
izplačevalcev

/ izračuna CSD v znesku
izplača MDDSZ X 1

L030 očetovski dopust – 15 dni
nadomestila 
drugih
izplačevalcev

/ izračuna CSD v znesku
izplača MDDSZ X 1

L031 očetovski dopust – 75 dni
nadomestila 
drugih
izplačevalcev

/ izračuna CSD v znesku
izplača MDDSZ X 1

L040 posvojiteljsko nadomestilo
nadomestila 
drugih
izplačevalcev

/ izračuna CSD v znesku
izplača MDDSZ X 1

L050 nadomestilo za čas 
poklicne rehabilitacije

nadomestila 
drugih
izplačevalcev

/ izračuna ZPIZ izplača ZPIZ X 1

M010

kolektivno dodatno 
pokojninsko zavarovanje 
javnega uslužbenca 
(KDPZJU)

kolektivno dodatno 
pokojninsko 
zavarovanje

/ premijski razred glede 
na delovno dobo

v znesku
premija X 0

M011
prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje 
(PDPZ) po ZPIZ-1

kolektivno dodatno 
pokojninsko 
zavarovanje

/ znižanje bruto plače v znesku
premija X 0

N010
neplačan 
dopust/odsotnost 
(upravičeno)

neplačana 
odsotnost /

število normiranih ur 
x bruto urna postavka 
za izračun nadomestila 
plače v breme 
delodajalca

osnova za izračun 
prispevkov X 1
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N020
neplačan 
dopust/odsotnost 
(neupravičeno)

neplačana 
odsotnost /

število normiranih ur 
x bruto urna postavka 
za izračun nadomestila 
plače v breme 
delodajalca

osnova za izračun 
prispevkov X 1

N030

neplačan 
dopust/odsotnost 
(upravičeno strokovno 
Izobraževanje)

neplačana 
odsotnost /

število normiranih ur 
x bruto urna postavka 
za izračun nadomestila 
plače v breme 
delodajalca

osnova za izračun 
prispevkov X 1

N040 stavka neplačana 
odsotnost / vodenje ur bruto znesek enak nič, 

prispevki se ne plačajo X 1

O010 dežurstvo prek polnega 
delovnega časa dežurstvo /

43.b in 49. člen Zakona 
o sodniški službi 

27.b in 27.c člen 
Zakona o državnem 
tožilstvu

48. člen KPJS

32.a člen ZSPJS

število ur x bruto urna 
postavka za (osnovno 
plačo za obračun + 
C010 + C020 + C040 
+ (C050 ali C051 ali 
C052) + C150) / Z050 
+ C120

X 1

O020 dežurstvo prek polnega 
delovnega časa (nočno) dežurstvo /

43.b in 49. člen Zakona 
o sodniški službi 

27.b in 27.c člen 
Zakona o državnem 
tožilstvu

48. člen KPJS

32.a člen ZSPJS

število ur x bruto urna 
postavka za (osnovno 
plačo za obračun + 
C010 + C020 + C040 
+ (C050 ali C051 ali 
C052) + C150) / Z050 + 
C100 + C120

X 1

O030 PORABLJENO – 
ČRTANO

dežurstvo 
preko polnega 
delovnega časa 
(nedelja ali dela 
prost dan) – 
aktivno za sodnike 
in državne tožilce

49. člen Zakona o 
sodniški službi, 

27.b člen Zakona o 
državnem tožilstvu

število ur x bruto urna 
postavka za (osnovno 
plačo za obračun + 
A040 + C010 + C020 + 
C040 + C050 + C150) / 
Z050 + C112 + C120

X X

43.b in 49. člen Zakona 
o sodniški službi 

27.b in 27.c člen 
Zakona o državnem 
tožilstvu

48. člen KPJS
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O031 dežurstvo prek polnega 
delovnega časa (nedelja) dežurstvo /

32.a člen ZSPJS

število ur x bruto urna 
postavka za (osnovno 
plačo za obračun + 
C010 + C020 + C040 
+ (C050 ali C051 ali 
C052) + C150) / Z050 + 
C110 + C120

X 1

O032
dežurstvo prek polnega 
delovnega časa (dela 
prost dan)

dežurstvo /

43.b in 49. člen Zakona 
o sodniški službi 

27.b in 27.c člen 
Zakona o državnem 
tožilstvu

48. člen KPJS

32.a člen ZSPJS

število ur x bruto urna 
postavka za (osnovno 
plačo za obračun + 
C010 + C020 + C040 
+ (C050 ali C051 ali 
C052) + C150) / Z050 + 
C111 + C120

X 1

O040 PORABLJENO – 
ČRTANO

dežurstvo 
preko polnega 
delovnega časa 
(nedelja ali dela 
prost dan – nočno) 
– aktivno za 
sodnike in državne 
tožilce

49. člen Zakona o 
sodniški službi

27.b člen Zakona o 
državnem tožilstvu

število ur x bruto urna 
postavka za (osnovno 
plačo za obračun + 
A040 + C010 + C020 + 
C040 + C050 + C150) 
/ Z050 + C100 + C112 
+ C120

X X

O041
dežurstvo prek polnega 
delovnega časa (nedelja 
– nočno)

dežurstvo /

43.b in 49. člen Zakona 
o sodniški službi 

27.b in 27.c člen 
Zakona o državnem 
tožilstvu

48. člen KPJS

32.a člen ZSPJS

število ur x bruto urna 
postavka za (osnovno 
plačo za obračun + 
C010 + C020 + C040 
+ (C050 ali C051 ali 
C052) + C150) / Z050 + 
C100 + C110 + C120

X 1

43.b in 49. člen Zakona 
o sodniški službi 

27.b in 27.c člen 
Zakona o državnem 
tožilstvu

48. člen KPJS

32.a člen ZSPJS
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O042
dežurstvo prek polnega 
delovnega časa (dela 
prost dan – nočno)

dežurstvo /

število ur x bruto urna 
postavka za (osnovno 
plačo za obračun + 
C010 + C020 + C040 
+ (C050 ali C051 ali 
C052) + C150) / Z050 + 
C100 + C111 + C120

X 1

O050 PORABLJENO – 
ČRTANO

dežurstvo 
prek polnega 
delovnega časa 
– neaktivno za 
sodnike in državne 
tožilce

49. člen Zakona o 
sodniški službi

27.b člen Zakona o 
državnem tožilstvu

48. člen KPJS

število ur x bruto urna 
postavka za (osnovno 
plačo za obračun + 
A040 + C010 + C020 + 
C040 + C052 + C150) 
/ Z050

X X

O060
dežurstvo prek polnega 
delovnega časa za javne 
uslužbence

dežurstvo /

48. člen KPJS

32.a člen ZSPJS

32. člen ZSPJS

število ur x (bruto urna 
postavka za (vrednost 
plačnega razreda, v 
katerega je uvrščeno 
delovno mesto, na 
katerem se opravlja / 
Z050 + C120 + ostali 
pripadajoči dodatki za 
čas dežurstva)

Za čas, ko javni 
uslužbenec opravlja 
dežurstvo, je osnova 

za izračun bruto 
urne postavke in 

pripadajočih dodatkov 
vrednost plačnega 
razreda, v katerega 
je uvrščeno delovno 

mesto, na katerem se 
opravlja dežurstvo.
Pri tem je potrebno 

upoštevati tudi 
odpravo nesorazmerja 

v osnovnih plačah.
Položajni dodatek 

(C010) in dodatek za 
dvojezičnost (C050 

ali C051 ali C052) se 
upoštevata le, če sta 
določena za delovno 
mesto, na katerem se 

opravlja dežurstvo.
Dodatki C100, C110 
in C111 se za javne 

uslužbence upoštevajo 
v polovični višini. 
Vsi dodatki se za 

čas dežurstva prek 
polnega delovnega 
časa izračunavajo 
glede na dejansko 

število opravljenih ur.
To pravilo velja od 
1. 1. 2011 dalje.

X 1

Za čas, ko javni 
uslužbenec opravlja 
dežurstvo, je osnova 

za izračun bruto 
urne postavke in 

pripadajočih dodatkov 
vrednost plačnega 
razreda, v katerega 
je uvrščeno delovno 

mesto, na katerem se 
opravlja dežurstvo.
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O070
dežurstvo prek polnega 
delovnega časa za javne 
uslužbence (nočno)

dežurstvo /

48. člen KPJS

32.a člen ZSPJS

32. člen ZSPJS

število ur x (bruto urna 
postavka za (vrednost 
plačnega razreda, v 
katerega je uvrščeno 
delovno mesto, na 
katerem se opravlja 
dežurstvo / Z050 + 
C100 / 2 + C120 + ostali 
pripadajoči dodatki za 
čas dežurstva)

Pri tem je potrebno 
upoštevati tudi 

odpravo nesorazmerja 
v osnovnih plačah.
Položajni dodatek 

(C010) in dodatek za 
dvojezičnost (C050 

ali C051 ali C052) se 
upoštevata le, če sta 
določena za delovno 
mesto, na katerem se 

opravlja dežurstvo.
Dodatki C100, C110 
in C111 se za javne 

uslužbence upoštevajo 
v polovični višini. 
Vsi dodatki se za 

čas dežurstva prek 
polnega delovnega 
časa izračunavajo 
glede na dejansko 

število opravljenih ur.
To pravilo velja od 
1. 1. 2011 dalje.

X 1

O080
dežurstvo prek polnega 
delovnega časa za javne 
uslužbence (nedelja)

dežurstvo /

48. člen KPJS

32.a člen ZSPJS

32. člen ZSPJS

število ur x (bruto urna 
postavka za (vrednost 
plačnega razreda, v 
katerega je uvrščeno 
delovno mesto, na 
katerem se opravlja 
dežurstvo / Z050 + 
C110 / 2 + C120 + ostali 
pripadajoči dodatki za 
čas dežurstva)

Za čas, ko javni 
uslužbenec opravlja 
dežurstvo, je osnova 

za izračun bruto 
urne postavke in 

pripadajočih dodatkov 
vrednost plačnega 
razreda, v katerega 
je uvrščeno delovno 

mesto, na katerem se 
opravlja dežurstvo.
Pri tem je potrebno 

upoštevati tudi 
odpravo nesorazmerja 

v osnovnih plačah.
Položajni dodatek 

(C010) in dodatek za 
dvojezičnost (C050 

ali C051 ali C052) se 
upoštevata le, če sta 
določena za delovno 
mesto, na katerem se 

opravlja dežurstvo.
Dodatki C100, C110 
in C111 se za javne 

uslužbence upoštevajo 
v polovični višini. 
Vsi dodatki se za 

čas dežurstva prek 
polnega delovnega 
časa izračunavajo 
glede na dejansko 

število opravljenih ur.
To pravilo velja od 
1. 1. 2011 dalje.

X 1

Za čas, ko javni 
uslužbenec opravlja 
dežurstvo, je osnova 

za izračun bruto 
urne postavke in 

pripadajočih dodatkov 
vrednost plačnega 
razreda, v katerega 
je uvrščeno delovno 

mesto, na katerem se 
opravlja dežurstvo.
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O090

dežurstvo prek polnega 
delovnega časa za javne 
uslužbence (dela prost 
dan)

dežurstvo /

48. člen KPJS

32.a člen ZSPJS

32. člen ZSPJS

število ur x (bruto urna 
postavka za (vrednost 
plačnega razreda, v 
katerega je uvrščeno 
delovno mesto, na 
katerem se opravlja 
dežurstvo / Z050 + 
C111 / 2 + C120 + ostali 
pripadajoči dodatki za 
čas dežurstva)

Pri tem je potrebno 
upoštevati tudi 

odpravo nesorazmerja 
v osnovnih plačah.
Položajni dodatek 

(C010) in dodatek za 
dvojezičnost (C050 

ali C051 ali C052) se 
upoštevata le, če sta 
določena za delovno 
mesto, na katerem se 

opravlja dežurstvo.
Dodatki C100, C110 
in C111 se za javne 

uslužbence upoštevajo 
v polovični višini. 
Vsi dodatki se za 

čas dežurstva prek 
polnega delovnega 
časa izračunavajo 
glede na dejansko 

število opravljenih ur.
To pravilo velja od 
1. 1. 2011 dalje.

X 1

O100

dežurstvo prek polnega 
delovnega časa za javne 
uslužbence (nedelja – 
nočno)

dežurstvo /

48. člen KPJS

32.a člen ZSPJS

32. člen ZSPJS

število ur x (bruto urna 
postavka za (vrednost 
plačnega razreda, v 
katerega je uvrščeno 
delovno mesto, na 
katerem se opravlja 
dežurstvo / Z050 
+ C100 / 2 + C110 
/ 2 + C120 + ostali 
pripadajoči dodatki za 
čas dežurstva)

Za čas, ko javni 
uslužbenec opravlja 
dežurstvo, je osnova 

za izračun bruto 
urne postavke in 

pripadajočih dodatkov 
vrednost plačnega 
razreda, v katerega 
je uvrščeno delovno 

mesto, na katerem se 
opravlja dežurstvo.
Pri tem je potrebno 

upoštevati tudi 
odpravo nesorazmerja 

v osnovnih plačah.
Položajni dodatek 

(C010) in dodatek za 
dvojezičnost (C050 

ali C051 ali C052) se 
upoštevata le, če sta 
določena za delovno 
mesto, na katerem se 

opravlja dežurstvo.
Dodatki C100, C110 
in C111 se za javne 

uslužbence upoštevajo 
v polovični višini. 
Vsi dodatki se za 

čas dežurstva prek 
polnega delovnega 
časa izračunavajo 
glede na dejansko 

število opravljenih ur.
To pravilo velja od 
1. 1. 2011 dalje.

X 1

Za čas, ko javni 
uslužbenec opravlja 
dežurstvo, je osnova 

za izračun bruto 
urne postavke in 

pripadajočih dodatkov 
vrednost plačnega 
razreda, v katerega 
je uvrščeno delovno 

mesto, na katerem se 
opravlja dežurstvo.
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O110

dežurstvo prek polnega 
delovnega časa za javne 
uslužbence (dela prost 
dan – nočno)

dežurstvo /

48. člen KPJS

32.a člen ZSPJS

32. člen ZSPJS

število ur x (bruto urna 
postavka za (vrednost 
plačnega razreda, v 
katerega je uvrščeno 
delovno mesto, na 
katerem se opravlja 
dežurstvo / Z050 
+ C100 / 2 + C111 
/ 2 + C120 + ostali 
pripadajoči dodatki za 
čas dežurstva)

Pri tem je potrebno 
upoštevati tudi 

odpravo nesorazmerja 
v osnovnih plačah.
Položajni dodatek 

(C010) in dodatek za 
dvojezičnost (C050 

ali C051 ali C052) se 
upoštevata le, če sta 
določena za delovno 
mesto, na katerem se 

opravlja dežurstvo.
Dodatki C100, C110 
in C111 se za javne 

uslužbence upoštevajo 
v polovični višini. 
Vsi dodatki se za 

čas dežurstva prek 
polnega delovnega 
časa izračunavajo 
glede na dejansko 

število opravljenih ur. 
To pravilo velja od 
1. 1. 2011 dalje.

X 1

O900 dežurstvo – poračun dežurstvo / v znesku X 1
«.

3. člen
Za 3. členom se doda novi 3.a člen, ki se glasi:

»3.a člen
(uporaba nekaterih izrazov in vrst izplačil)

Izrazi Z104, Z105, Z106, Z107, Z108, Z111, Z113, 
Z114, Z115, Z610 iz 2. člena te uredbe in vrsta izplači-
la A040 iz prejšnjega člena se uporabljajo za obračun 
vrst izplačil, pri katerih je razlog za izplačilo nastal pred 
1. junijem 2012.«.

4. člen
V drugem odstavku 4. člena se besedilo v rubriki »sto-

pnje dohodnine od 1. januarja 2010 (v eurih)« spremeni tako, 
da se glasi:

»

stopnje dohodnine  
od 1. januarja 2012  
(v eurih)

Če znaša neto letna davčna osnova znaša dohodnina

nad do

7.840,53 16  %

7.840,53 15.681,03 1.254,48 + 27  % nad 7.840,53

15.681,03 3.371,42 + 41  % nad 15.681,03
«.

Besedilo v rubriki »stopnje za obvezno dodatno pokoj-
ninsko zavarovanje za zavarovalno dobo s povečanjem« se 
spremeni tako, da se glasi:

»

stopnje za obvezno 
dodatno pokojnin-
sko zavarovanje za 
zavarovalno dobo s 
povečanjem
(od 1. 6. 2010)

12/14 –     10,55  %
12/15 –     10,55  %
12/16 –     10,55  %
12/17 –     10,55  %
12/18 –     10,55  % oz. 12,60  % (samo za tiste, ki ob spremembi Pokoj-
ninskega načrta za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje delajo na 
delovnih mestih, za katere velja prispevna stopnja 12,60)

Z220, Z230

«.

5. člen
V 5. členu se tabela spremeni tako, da se glasi:
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6. člen
V četrtem odstavku 6. člena se črta besedilo »ter A040«.

7. člen
Četrti odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) BRUTO PLAČA 3. stopnja = BRUTO PLAČA 

2. stopnja + tip izplačila D – vrste izplačil M011 – Z604 – Z611 
– Z620.«.

8. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:

»19. člen
(posebnosti pri izračunavanju plače)

(1) Za zavarovanca:
– ki do začetka začasne zadržanosti od dela še ni imel 

plače oziroma osnove za plačilo prispevkov,
– ki se poškoduje na poti na delo, preden ga je nastopil,

se za izračun osnove upošteva plača, ki bi jo prejel, kakor če 
bi delal.

(2) Osnova za vrsto dela, ki v šifrantu izplačil ni posebej 
opredeljena, je osnovna plača javnega uslužbenca oziroma 
funkcionarja.

(3) Če je javni uslužbenec pri istem proračunskem upo-
rabniku razporejen na dve ali več delovnih mest, ki so v raz-
ličnih plačnih razredih, ali če se mu med mesecem spremeni 
plačni razred, se izvedeta dva ali več ločenih obračunov plač. 
Ločeni obračuni so samo pri izračunih bruto plača 1. stopnja 
in bruto plača 2. stopnja ter morajo biti prikazani na eni plačilni 
listi. Plačilne liste so priloga 1 te uredbe in njen sestavni del.

(4) Na plačilni listi so pri neto znesku prikazane vrednosti 
za:

– tip izplačil F in vrste izplačil I011, I021, I072, 080, I090, 
I110, I901 zaradi plačila prispevkov in davčnega odtegljaja,

– vrste izplačil tipa I, katerih del se v skladu z uredbo vla-
de všteva v davčno osnovo, se na plačilni listi v delu, v katerem 
so prikazana povračila stroškov, prikažejo v celoti,

– vrsto izplačila A030 zaradi plačila prispevkov,
– vrsto izplačila M011, ker znižuje bruto plačo in s tem 

neto plačo.
(5) Kadar se izračunava plača za delo v skrajšanem 

delovnem času, se pri obračunu plače uporabi in na plačilni 
listi prikaže osnovna plača za skrajšani delovni čas (Z071). Pri 
izračunu števila normiranih ur (Z061) se upošteva: Z060/Z053 
x Z052.

(6) Kadar je pri izračunavanju plače potrebno upošteva-
ti znižanje ali zvišanje osnovne plače glede na 9.a, 14.,15., 
16., 19., 20. člen ZSPJS, se plača na plačilni listi prikaže 
kot osnovna plača javnega uslužbenca oziroma funkcionarja 
(Z070, Z116, Z118, Z591, Z592).

(7) Če je javni uslužbenec zaposlen pri več uporabnikih 
proračuna, se mu pri vsakem izplača sorazmerni del plače 
v skladu s pogodbo o zaposlitvi, sklenjeno pri posameznem 
uporabniku proračuna.

(8) Ker pripada javnemu uslužbencu v skladu z zakonom 
minimalna plača za opravljeno delo v polnem delovnem času, 
se pri vrstah izplačil tipa C upoštevajo le tisti dodatki, ki se obra-
čunajo in izplačajo za polni delovni čas, pri čemer se upošteva-
jo tudi spremenljivi dodatki (dodatki pod posebnimi pogoji dela 
v rednem delovnem času). Prav tako se upošteva tudi delovna 
uspešnost z upoštevanjem določila štiriindvajsetega odstavka 
tega člena. Če javni uslužbenec zaradi odsotnosti prejema na-
domestila in zato ne dela polni delovni čas, se upošteva bruto 
urna postavka v razliki do minimalne plače le za ure dela. Tako 
ugotovljena razlika se prišteje k A010 in dodajo zneski nadome-
stil. Razlika med Z100 in prej ugotovljenim zneskom je A030.

(9) Če se odsotnosti evidentirajo in nadomestila obra-
čunajo z enomesečno zamudo, se v postopku iz prejšnjega 
odstavka poračuna že izplačana razlika do minimalne plače 
za ure odsotnosti.

(10) Pri izračunavanju plače po tej uredbi se morajo vse 
vrednosti zaokroževati na dve decimalki natančno.

(11) Vse vrste izplačil, ki so upoštevane v bruto osno-
vi za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z120) 
oziroma v bruto osnovi za izračun nadomestila plače v breme 
delodajalca – pretekli mesec (Z124), so med izplačili ponovno 
izračunane in prikazane samo od normiranih ur rednega dela. 
V prvem mesecu prehoda na nov obračun plač po ZSPJS velja, 
da je Z124 = Z120.

(12) Sredstva, ki se namenjajo za izplačilo redne delovne 
uspešnosti, se zagotavljajo iz finančnih sredstev tekočega leta.

(13) Če je treba plače poračunati za preteklo obdobje pred 
prvim obračunom plače po ZSPJS, se poračunajo po izračunih, 
ki so se uporabljali pred prvim obračunom plače po ZSPJS.

(14) Pripravniku se določi osnovna plača na podlagi uvr-
stitve delovnega mesta oziroma naziva, na katerem lahko 
pripravnik delo opravlja neposredno po opravljenem pripravni-
štvu oziroma izpitu, določenem po posebnih predpisih, in sicer 
tako da je njegova osnovna plača med pripravništvom za šest 
plačnih razredov nižja od osnovne plače tega delovnega mesta 
oziroma naziva, razen če področni zakon ne določa drugače.

(15) Osnovna plača se v skladu s 15. členom ZSPJS 
zaradi zaposlitve za določen čas lahko poveča le z določenim 
številom plačnih razredov. Pri tem se za osnovo vedno upošte-
va plačni razred, ki je določen za zaposlitev na takem delovnem 
mestu ali s takim nazivom za nedoločen čas.

(16) Zaradi načina izračuna bruto osnove za izračun 
nadomestila plače v breme delodajalca (Z120) in bruto osnove 
za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – pretekli 
mesec (Z124) so med izplačili ponovno izračunane in prikaza-
ne od normiranih ur rednega dela oziroma od dejanskih ur. V 
prvem mesecu prehoda na nov obračun plač po ZSPJS velja, 
da je Z124=Z120.

(17) Če javnemu uslužbencu v skladu z drugim odstav-
kom 22.e člena ZSPJS pripada del plače za delovno uspešnost 
iz naslova dodatne tedenske učne obveznosti, se plačilo za 
povečano tedensko učno obveznost določi tako, da se mesečni 
obseg opravljenih ur, ki se štejejo kot povečana tedenska učna 
obveznost, pomnoži z bruto urno postavko osnovne plače 
(Z150), ki je povečana za faktor povečane učne obveznosti 
(nadobremenitve) (Z600).

(18) Če delo iz naslova dodatne tedenske učne obvezno-
sti v skladu s prejšnjim odstavkom opravlja ravnatelj oziroma 
direktor s področja osnovnega šolstva in srednjih šol, višjih 
strokovnih šol in za ravnatelje dijaških domov, se mesečni 
obseg opravljenih ur, ki se štejejo kot povečana tedenska učna 
obveznost, pomnoži z bruto urno postavko učiteljeve oziroma 
predavateljeve osnovne plače. Ta se določi tako, da se upo-
števa pridobljeni naziv ravnatelja oziroma direktorja ter najvišji 
plačni razred v tem nazivu. Vrednost tako določenega plačnega 
razreda se deli s 174.

(19) Če je javnemu uslužbencu v skladu s petim odstav-
kom 14. člena ZSPJS določena zmanjšana tedenska učna ob-
veznost, se mu bruto plača ustrezno zniža. Znesek znižanega 
plačila se določi tako, da se mesečno število ur zmanjšanega 
obsega dela (podobremenitve) pomnoži z bruto urno postavko 
osnovne plače (Z150), ki je povečana za ustrezni faktor zmanj-
šanega obsega dela (podobremenitve) (Z600).

(20) Faktor za izračun povečane pedagoške oziroma 
učne obveznosti (Z600) iz sedemnajstega in devetnajstega 
odstavka tega člena znaša od 1,00 do 1,30, in sicer:

– faktor 1,00 za učitelje ali druge strokovne delavce, za 
katere velja od 30- do 35-urna predpisana tedenska učna 
obveznost,

– faktor 1,05 za učitelje ali druge strokovne delavce, za 
katere velja od 23- do 29-urna predpisana tedenska učna 
obveznost,

– faktor 1,20 za učitelje ali druge strokovne delavce, za 
katere velja od 19- do 22-urna predpisana tedenska učna 
obveznost,

– faktor 1,30 za predavatelje na višji strokovni šoli in za 
učitelje ali druge strokovne delavce, za katere velja predpisana 
tedenska učna obveznost v obsegu manj kot 19 ur.
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(21) Ne glede na prejšnji odstavek znaša faktor za izra-
čun povečane učne obveznosti (Z600) za ravnatelje oziroma 
direktorje iz osemnajstega odstavka tega člena:

– faktor 1,00 za ravnatelje dijaških domov,
– faktor 1,20 za ravnatelje oziroma direktorje s področja 

osnovnega šolstva in srednjih šol,
– faktor 1,30 za ravnatelje in direktorje višjih strokovnih 

šol.
(22) Če javnemu uslužbencu v skladu z drugim odstav-

kom 22.e člena ZSPJS pripada del plače za delovno uspešnost 
iz naslova dodatne tedenske pedagoške obveznosti, se plačilo 
za dodatno tedensko pedagoško obveznost določi tako, da se 
število ur dejanske dodatne tedenske pedagoške obveznosti, 
določene v skladu s 63. členom Zakona o visokem šolstvu, 
pomnoži z vrednostjo mesečne osnovne plače javnega usluž-
benca in deli s 40. To se pomnoži s faktorjem za izračun doda-
tne tedenske pedagoške obveznosti visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev (Z602).

(23) Faktor za izračun dodatne tedenske pedagoške ob-
veznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev (Z602) iz prej-
šnjega odstavka znaša od 2,65 do 3,00, in sicer:

– faktor 2,65 za asistente,
– faktor 3,00 za visokošolske učitelje (lektorje, predava-

telje, višje predavatelje, docente, izredne profesorje, redne 
profesorje),

– faktor 3,00 za druge visokošolske sodelavce, za katere 
dodatno tedensko pedagoško obveznost določi rektor univerze 
oziroma dekan samostojnega visokošolskega zavoda s poseb-
nim predpisom.

(24) V mesecu, ko se javnemu uslužbencu izplača delov-
na uspešnost za več mesecev skupaj, se pri osnovi za izračun 
nadomestila Z120 oziroma Z124 upošteva le delež delovne 
uspešnosti za ta mesec, izračunan na naslednji način:

– delež letne delovne uspešnosti = letna delovna uspe-
šnost / 12,

– delež polletne delovne uspešnosti = polletna delovna 
uspešnost / 6,

– delež trimesečne delovne uspešnosti = trimesečna de-
lovna uspešnost / 3.

(25) Pri izračunu vrst izplačil tipov E in O se od vrst izplačil 
tipa C (C100, C120, C111 in C110), ki nastopajo v formulah, 
upošteva zgolj njihov faktor, določen pri posamezni vrsti izplači-
la in izračunan na podlagi osnovne plače javnega uslužbenca. 
Dodatek za delo prek polnega delovnega časa (C120) se ne 
izplačuje.

(26) Vrednost vrste izplačila, ki se poračunava za preteklo 
obdobje (oznake vrst izplačil 900 in 901), se ne upošteva v 
osnovah za nadomestili Z120 in Z124 oziroma se upošteva le 
ustrezen delež vrste izplačila za posamezen mesec.

(27) Direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije 
določi vrsto in vsebino podatkov o delovnem mestu oziroma 
nazivu zaposlenega in nazivu agencije, ki se prikažejo na pla-
čilni listi zaposlenega.

(28) Če ima javni uslužbenec ali funkcionar določeno 
osnovno plačo za krajši delovni čas (Z071) ali mu je, glede 
na delež zaposlitve, določen delež osnovne plače (Z551), je 
treba osnovno plačo te vrste upoštevati v nadaljnjem izračunu 
plače kot tudi pri odpravi nesorazmerja v osnovni plači javnega 
uslužbenca oziroma funkcionarja.

(29) Če je treba funkcionarju znižati plačo oziroma nado-
mestilo v skladu s 44. členom Zakona o integriteti in prepreče-
vanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno 
besedilo; ZIntPK), se bruto plača 3. stopnja zavezanca (Z080) 
zniža za ustrezen odstotek. Odbitek se odšteje od bruto plače 
3. stopnja (Z080), pri čemer se vrednost odbitka izračuna od 
osnovne plače zavezanca. Če je bruto plača, znižana za izra-
čunani znesek odbitka (Z620) večja kot znaša sorazmerni de-
lež minimalne plače za redno delo, se od bruto plače 3. stopnja 
odšteje izračunani odbitek plače po ZIntPK (Z620). Če je razli-
ka med bruto plačo 3. stopnja in izračunanim zneskom odbitka 
(Z620) manjša od sorazmernega deleža minimalne plače, se 

odbitek zavezancu po ZIntPK izračuna kot (Z620 = bruto plača 
3. stopnja – Z100). Tako izračunana bruto plača 3. stopnja se 
zavezancu nadalje vsak mesec znižuje za odbitek (Z620), vse 
dokler zavezanec ne izpolni obveznosti. Pri tem njegova bruto 
plača 3. stopnja ne sme biti manjša od minimalne plače (Z080 
≥ Z100).

(30) V tej uredbi se pri izrazih 2. člena v izračunih, ki 
vsebujejo Z070 (v primeru nastopa katere od osnovnih plač 
javnega uslužbenca), Z070 nadomesti z vrsto osnovne plače 
javnega uslužbenca, ki jo je treba upoštevati. To se upošteva 
pri izrazih: Z151 (če je vrednost (Z100 – Z120)/Z050 pozitivna, 
se razlika do minimalne plače izračuna, drugače pa ne), Z551, 
Z571, Z590 in A020 (urna postavka Z151 x ure rednega dela 
A010).

(31) Ne glede na določitev vrst izplačil tipa izplačila D (de-
lovna uspešnost) iz 3. člena te uredbe se upoštevajo omejitve 
izplačil v skladu s 6. in 7. členom Zakona o interventnih ukrepih 
(Uradni list RS, št. 94/10 in 110/11 – ZDIU12; ZIU) ter v skladu 
s 160. in 161. členom Zakona za uravnoteženje javnih financ 
(Uradni list RS, št. 40/12; ZUJF).

(32) Če javni uslužbenec opravljene ure dela preko pol-
nega delovnega časa, v skladu s posebnimi predpisi oziroma 
kolektivnimi pogodbami, te ure izkoristi v obliki prostih ur ozi-
roma celodnevne odsotnosti, ali pa jih prenese v presežek ozi-
roma primanjkljaj obveznih ur v okviru premakljivega začetka 
oziroma konca delovnega časa. V razmerju ena proti ena mu 
pripada plačilo pripadajočih dodatkov iz naslova opravljenega 
dela v manj ugodnem delovnem času, in sicer z vrstami izplačil 
E060, E061, E062, E063, E064 in E065.

(33) Vrsti izplačil C020 in C150 je treba upoštevati in 
izračunavati datumsko oziroma na dan, ko upravičenost do 
posamezne vrste izplačila nastopi oziroma se prekine.

(34) Če je javni uslužbenec oziroma funkcionar zaposlen 
za krajši delovni čas od polnega, mu dodatki, ki so določeni v 
nominalnem znesku, pripadajo v ustreznem deležu glede na 
delovni čas zaposlitve.

(35) Za mesec izračuna plače, za katerega velja, da je 
obračunana plača javnega uslužbenca nižja od zneska mini-
malne plače, je treba znesek minimalne plače uporabiti tudi 
kot osnovo za izračun nadomestil tekočega meseca (Z120).

(36) Osnovna plača javnega uslužbenca oziroma funkci-
onarja je plača v izrazih Z070, Z116, Z118, Z571, Z580, Z581, 
Z591, Z592.«.

9. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 

sestavni del te uredbe.

10. člen
Priloga 2 se spremeni tako, da se glasi:
»Zadnja vrednost izhodiščne plače za negospodarske 

dejavnosti za I. tarifni razred pred prehodom v nov sistem 
obračuna plač na dan 31. julij 2008 je znašala 248,72 EUR.«.

11. člen
Priloga 3 se črta.

KONČNA DOLOČBA

12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00730-22/2012
Ljubljana, dne 14. junija 2012
EVA 2012-2030-0024

Janez Janša l.r.
Predsednik

Priloga
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PRILOGA 
»Priloga 1  
 
 (1) Plačilna lista 1 
 
<Z350> Šifra proračunskega uporabnika  <Z050>/<Z052> Povprečna mesečna delovna obveznost   
<Ime proračunskega uporabnika>   <Z051>/<Z053> Mesečna delovna obveznost    
<Stroškovno mesto>    <Z090> Povprečna plača  
<Ime in priimek prejemnika plače>   <Z100> Minimalna plača  
<Z360> Šifra zaposlenega – davčna številka    
<Naslov stalnega prebivališča prejemnika plače>   
<Naslov začasnega prebivališča prejemnika plače>  

 
Obračun plače za mesec     <Z010 – mesec in leto obračuna> 

 
<Številka pogodbe o zaposlitvi, odločbe ali sklepa> 
<Stroškovno mesto> 
 
<Z370> Šifra delovnega mesta in poimenovanje delovnega mesta 
<Z371> Šifra naziva in poimenovanje naziva 
<Z381> Plačni razred FDMN                          99 
<Z073> Nominalna vrednost plačnega razreda FDMN            < znesek> 
 
<Z117> Znesek nižanja  osnovne plače FJU - 14. člen ZSPJS         < znesek> 
<Z590> Znesek zvišanja osnovne plače FJU po 1. odst. 19. členu ZSPJS       < znesek> 
<Z593> Znesek zvišanja osnovne plače FJU po 2. odst. 19. členu ZSPJS       < znesek>  
<Z119> Zvišanje  osnovne plače- 15. člen ZSPJS         < znesek> 
<Z580> Osnovna plača pripravnika  po 9.a členu ZSPJS (Z380 – 6 PR)                  < znesek> 
 
 
 
<Z380>    Plačni razred FJU  ( +/- glede na 9.a 14.,15. 16, 19., 20. člen ZSPJS )                                  99 
 <   *   >    Osnovna plača FJU (*Z070 ali Z116 aliZ115 ali Z118 ali Z580 ali Z581ali Z591)                 < znesek> 
 
<Z581> Osnovna plača pripravnika MORS                    < znesek> 
<Z560> Zvišanje osnovne plače v % - 59. člen ZSSloV                   < znesek> 
<Z571>  Povečana osnovna plača FJU- 59. člen ZSSloV      < znesek> 
 
 
<Z071> Osnovna plača za krajši delovni čas          < znesek> 
 
<Z550> Delež zaposlitve na delovnem mestu          faktor 
<Z551> Delež osnovne plače FJU                               < znesek> 
 
 
<Z604> Vrednost zmanjšane pedagoške oziroma učne obveznosti za polni delovni čas  < znesek> 
<Z620> odbitek plače po ZIntPK                                                                                             < znesek> 
 
<<CC001100>>  ((%%))                  <<  zznneesseekk>>  
<<CC002200>>  ((%%))                  <<  zznneesseekk>>  
<<CC004400>>  ((zznneesseekk))                  <<  zznneesseekk>>  
<<CC005500>>  ((%%))                  <<  zznneesseekk>>  
<<CC005511>>  ((%%))                  <<  zznneesseekk>>  
<<CC005522>>  ((%%))                  <<  zznneesseekk>>  
<<CC115500>>  ((%%))                  <<  zznneesseekk>>  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
<Z120> Skupaj          < znesek> 
<Z124> Skupaj         < znesek> 
  
Vrsta izplačila    % ali         Dnevi       Obvezne         Norm.     Mesec/                 Znesek         Znesek  
   znesek          ure                ure         leto            bruto neto 
 
<A010>             <št.> <št.>     MM.LLLL           <znesek> <znesek> 
B   <% ali znes.>         <št.> <št.>     MM.LLLL           <znesek> <znesek> 
G   <% ali znes.>         <št.> <št.>     MM.LLLL           <znesek> <znesek> 
H   <% ali znes.>         <št.> <št.>     MM.LLLL           <znesek> <znesek> 
L                         <št.> <št.>     MM.LLLL               
 
Skupaj ure            <št.> <št.>                 <znesek> <znesek> 
  
C   <% ali znes.>         <št.> <št.>     MM.LLLL           <znesek> <znesek> 
C   <% ali znes.>         <št.>              MM.LLLL           <znesek> <znesek> 
D                    MM.LLLL           <znesek> <znesek> 
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<A040>             <št.>                <št.>     MM.LLLL           <znesek> <znesek> 
<A020>                    MM.LLLL           <znesek> <znesek> 
E   <% ali znes.>         <št.>                             MM.LLLL           <znesek> <znesek> 
O   <% ali znes.>         <št.>                <št.>     MM.LLLL           <znesek> <znesek> 
<Z604>             <št.>                <št.>     MMLLLL                <znesek> <znesek> 
<Z611>   <% ali znes.>                               MMLLLL                <znesek> <znesek> 
<M011>                                   MMLLLL                <znesek> <znesek> 
 
<Z080> Bruto plača                                <znesek> <znesek> 
    
<A030>                   MM.LLLL           <znesek> <znesek> 
F                                MM.LLLL           <znesek> <znesek> 
I                               MM.LLLL           <znesek> <znesek> 
 
Bruto plača (Z080) + F + I                                       <znesek> <znesek> 
 
N                       <št.>               <št.>     MM.LLLL           <znesek> <znesek> 
 
<Z270> Osnova za izračun prispevkov                 <znesek> <znesek> 
<Z290> Neto plača I          <znesek> 
Neto plača I (Z290) + F + I + N + A030                       <znesek> 
       
J                   MM.LLLL           <znesek> <znesek> 
 
<Z260> <Z261> Skupaj drugi dohodki iz delovnega razmerja                                                   <znesek> <znesek> 
  
I                         <št.>                             MM.LLLL           <znesek> <znesek> 
 
Povračila stroškov skupaj                                <znesek> <znesek> 
 
<Z300>                                 <znesek> <znesek> 
 
K                                          <znesek> <znesek> 
 
<Z310> Odtegljaji skupaj                                        <znesek> <znesek> 
 
PRISPEVKI IN DAVČNI ODTEGLJAJI 
 
          Olajšava           Odstotek  Osnova  Znesek 
 
Prispevki iz: 
 bruto plače (Z080)       <%>  <znesek>  <znesek> 
 razl. med min. in obr. pl. (A030)  <%>  <znesek>  <znesek> 
 bonitet in stimulacij (F)   <%>  <znesek>  <znesek> 
 povračil stroškov (I)        <%>  <znesek>  <znesek> 
 neplačanih odsotnosti (N)       <%>  <znesek>  <znesek> 
 skupaj           <znesek>  <znesek> 
 
 odpravnin (J050, J070, J901, ...)      <%>  <znesek>  <znesek> 

terenskega dodatka (I110)       <%>  <znesek>  <znesek> 
 skupaj          <znesek>  <znesek> 
 
 SKUPAJ PRISPEVKI         <znesek>  <znesek> 
 
Davčni  odtegljaji od: 
 plače                <znesek>  <znesek> 
 bonitet in stimulacij (F)        <%>   <%>  <znesek>  <znesek> 
 povračil stroškov (I)               <%>    <%>  <znesek>  <znesek> 
 odpravnin (J050, J070,J901, ...)   <%>  <znesek>  <znesek> 

regresa (J090)          <%>  <znesek>  <znesek> 
 
 SKUPAJ DAVČNI ODTEGLJAJI    <znesek>                <znesek>       
 
NETO IZPLAČILO   na račun   <tr. račun prejemnika plače>     dne <datum>                   <znesek> 
 
<M010> Premija po ZKDPZJU  MM.LLLL           Premijski razred Minimalna           Dodatna Skupna    
 

     xxxx        xx  <znesek>            <znesek> <znesek> 
 

<M011> Premija PDPZ    MM.LLLL  Osnova  % premije           Premija
 Skupaj 
 
       xxxx  <znesek>   odstotek            <znesek> <znesek> 
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OPOMBA: V prilogi plačilne liste se prikaže višina posameznega tip izplačila O in pripadajočih dodatkov. 
V primeru dežurstva na več delovnih mestih se naredi specifikacija za vsako  dežurno delovno mesto.  
 
(3) Plačilna lista 2 
 
<Z350> Šifra proračunskega uporabnika  <Z050>/<Z052> Povprečna mesečna delovna obveznost   
<Ime proračunskega uporabnika>   <Z051>/<Z053> Mesečna delovna obveznost    
<Stroškovno mesto>    <Z090> Povprečna plača                                                             
<Ime in priimek prejemnika plače>   <Z100> Minimalna plača  
<Z360> Šifra zaposlenega – davčna številka    
<Naslov stalnega prebivališča prejemnika plače>   
<Naslov začasnega prebivališča prejemnika plače>  
 

Obračun plače za mesec     <Z010 – mesec in leto obračuna> 
 
<Številka pogodbe o zaposlitvi, odločbe ali sklepa> 
<Stroškovno mesto> 
 
<Z370> Šifra delovnega mesta in poimenovanje delovnega mesta 
<Z371> Šifra naziva in poimenovanje naziva 
<Z381> Plačni razred FDMN                          99 
<Z073> Nominalna vrednost plačnega razreda FDMN            < znesek> 
 
<Z117> Znesek nižanja  osnovne plače FJU - 14. člen ZSPJS         < znesek> 
<Z590> Znesek zvišanja osnovne plače FJU po 1. odst. 19. členu ZSPJS       < znesek> 
<Z593> Znesek zvišanja osnovne plače FJU po 2. odst. 19. členu ZSPJS       < znesek>  
<Z119> Zvišanje  osnovne plače- 15. člen ZSPJS         < znesek> 
<Z580> Osnovna plača pripravnika  po 9.a členu ZSPJS (Z380 – 6 PR)                  < znesek> 
 
 
 
<Z380>    Plačni razred FJU  ( +/- glede na 9.a 14.,15. 16, 19., 20. člen ZSPJS )                                  99 
 <   *   >    Osnovna plača FJU (*Z070 ali Z116 aliZ115 ali Z118 ali Z580 ali Z581ali Z591)                  < znesek> 
 
<Z581> Osnovna plača pripravnika MORS                    < znesek> 
<Z560> Zvišanje osnovne plače v % - 59. člen ZSSloV                   < znesek> 
<Z571>  Povečana osnovna plača FJU- 59. člen ZSSloV                    < znesek> 
 
 
<Z071> Osnovna plača za krajši delovni čas          < znesek> 
 
<Z550> Delež zaposlitve na delovnem mestu          faktor 
<Z551> Delež osnovne plače FJU                               < znesek> 
 
<Z604> Vrednost zmanjšane pedagoške oziroma učne obveznosti za polni delovni čas  < znesek> 
<Z620> odbitek plače po ZIntPK                                                                                             < znesek> 
 
<<CC001100>>  ((%%))                  <<  zznneesseekk>>  
<<CC002200>>  ((%%))                  <<  zznneesseekk>>  
<<CC004400>>  ((zznneesseekk))                  <<  zznneesseekk>>  
<<CC005500>>  ((%%))                  <<  zznneesseekk>>  
<<CC005511>>  ((%%))                  <<  zznneesseekk>>  
<<CC005522>>  ((%%))                  <<  zznneesseekk>>  
<<CC115500>>  ((%%))                  <<  zznneesseekk>>  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
<Z120> Skupaj          < znesek> 
<Z124> Skupaj         < znesek> 
  
Vrsta izplačila    % ali         Dnevi       Obvezne         Norm.     Mesec/                 Znesek         Znesek  
   znesek          ure                ure         leto            bruto neto 
 
<A010>             <št.> <št.>     MM.LLLL           <znesek> <znesek> 
B   <% ali znes.>         <št.> <št.>     MM.LLLL           <znesek> <znesek> 
G   <% ali znes.>         <št.> <št.>     MM.LLLL           <znesek> <znesek> 
H   <% ali znes.>         <št.> <št.>     MM.LLLL           <znesek> <znesek> 
L                         <št.> <št.>     MM.LLLL               
 
Skupaj ure            <št.> <št.>                 <znesek> <znesek> 
  
C   <% ali znes.>         <št.> <št.>     MM.LLLL           <znesek> <znesek> 
C   <% ali znes.>         <št.>              MM.LLLL           <znesek> <znesek> 
D                    MM.LLLL           <znesek> <znesek> 
<A040>             <št.>                <št.>     MM.LLLL           <znesek> <znesek> 
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<A020>                    MM.LLLL           <znesek> <znesek> 
E   <% ali znes.>         <št.>                             MM.LLLL           <znesek> <znesek> 
O   <% ali znes.>         <št.>                <št.>     MM.LLLL           <znesek> <znesek> 
<Z604>             <št.>                <št.>     MMLLLL                <znesek> <znesek> 
<Z611>   <% ali znes.>                               MMLLLL                <znesek> <znesek> 
<M011>                                   MMLLLL                <znesek> <znesek> 
 
<Z080> Bruto plača                                <znesek> <znesek> 
    
<A030>                   MM.LLLL           <znesek> <znesek> 
F                                MM.LLLL           <znesek> <znesek> 
I                               MM.LLLL           <znesek> <znesek> 
 
Bruto plača (Z080) + F + I                                       <znesek> <znesek> 
 
N                       <št.>               <št.>     MM.LLLL           <znesek> <znesek> 
 
<Z270> Osnova za izračun prispevkov                 <znesek> <znesek> 
<Z290> Neto plača I          <znesek> 
Neto plača I (Z290) + F + I + N + A030                       <znesek> 
       
J                   MM.LLLL           <znesek> <znesek> 
 
<Z260> <Z261> Skupaj drugi dohodki iz delovnega razmerja                                                   <znesek> <znesek> 
  
I                         <št.>                             MM.LLLL           <znesek> <znesek> 
 
Povračila stroškov skupaj                                <znesek> <znesek> 
 
<Z300>                                 <znesek> <znesek> 
 
K                                          <znesek> <znesek> 
 
<Z310> Odtegljaji skupaj                                        <znesek> <znesek> 
 
PRISPEVKI IN DAVČNI ODTEGLJAJI 
 
          Olajšava           Odstotek  Osnova  Znesek 
 
Prispevki iz: 
 bruto plače (Z080)       <%>  <znesek>  <znesek> 
 razl. med min. in obr. pl. (A030)  <%>  <znesek>  <znesek> 
 bonitet in stimulacij (F)   <%>  <znesek>  <znesek> 
 povračil stroškov (I)        <%>  <znesek>  <znesek> 
 neplačanih odsotnosti (N)       <%>  <znesek>  <znesek> 
 skupaj           <znesek>  <znesek> 
 
 odpravnin (J050, J070, J901, ...)      <%>  <znesek>  <znesek> 

terenskega dodatka (I110)       <%>  <znesek>  <znesek> 
 skupaj          <znesek>  <znesek> 
 
 SKUPAJ PRISPEVKI         <znesek>  <znesek> 
 
Davčni  odtegljaji od: 
 plače                <znesek>  <znesek> 
 bonitet in stimulacij (F)        <%>   <%>  <znesek>  <znesek> 
 povračil stroškov (I)               <%>    <%>  <znesek>  <znesek> 
 odpravnin (J050, J070,J901, ...)   <%>  <znesek>  <znesek> 

regresa (J090)          <%>  <znesek>  <znesek> 
 
 SKUPAJ DAVČNI ODTEGLJAJI    <znesek>                <znesek>       
 
NETO IZPLAČILO   na račun   <tr. račun prejemnika plače>     dne <datum>                   <znesek> 
 
<M010> Premija po ZKDPZJU  MM.LLLL           Premijski razred Minimalna           Dodatna Skupna    
 

     xxxx        xx  <znesek>            <znesek> <znesek> 
 

<M011> Premija PDPZ    MM.LLLL  Osnova  % premije           Premija
 Skupaj 
 
       xxxx  <znesek>   odstotek            <znesek> <znesek> 
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OPOMBA: V prilogi plačilne liste se prikaže višina posameznega tip izplačila O in pripadajočih dodatkov. 
V primeru dežurstva na več delovnih mestih se naredi specifikacija za vsako  dežurno delovno mesto.«  
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1923. Uredba o spremembah Uredbe o obveznih 
meritvah na proizvodnih napravah, 
ki prejemajo za proizvedeno električno 
energijo potrdila o izvoru in podpore

Na podlagi devetega odstavka 64.f Energetskega za-
kona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
70/08, 22/10, 37/11 – odl. US in 10/12) izdaja Vlada Republike 
Slovenije

U R E D B O
o spremembah Uredbe o obveznih meritvah  

na proizvodnih napravah, ki prejemajo  
za proizvedeno električno energijo potrdila  

o izvoru in podpore

1. člen
V Uredbi o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki 

prejemajo za proizvedeno električno energijo potrdila o izvoru 
in podpore (Uradni list RS, št. 21/09 in 33/10), se 5. člen spre-
meni tako, da se glasi:

»5. člen
(energijske in druge veličine, ki jih je treba meriti in registrirati 

za prejemanje PoI, na proizvodnih napravah OVE)
(1) Za prejemanje PoI za električno energijo, proizvedeno 

z izkoriščanjem obnovljivih virov energije, kot so veter, sonce, 
aerotermalna, hidrotermalna in geotermalna energija, energija 
oceanov, vodna energija, biomasa, plin, pridobljen iz odpad-
kov, plin iz naprav za čiščenje odplak in bioplin, je treba meriti 
neto proizvedeno električno energijo in registrirati izmerjene 
vrednosti.

(2) Če obnovljivi viri energije iz prejšnjega odstavka niso 
osnovni energent oziroma gre za kombinirane proizvodne na-
prave OVE, ki ob gorivu iz obnovljivih virov energije uporabljajo 
gorivo fosilnega izvora, je poleg proizvedene električne energije 
treba meriti in registrirati izmerjene vrednosti energije vsakega 
energenta, dovedenega v proizvodno napravo OVE.«.

2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:

»7. člen
(energijske in druge veličine, ki jih je treba meriti  

in registrirati za prejemanje podpore za električno energijo, 
proizvedeno iz obnovljivih virov)

(1) Poleg meritev iz 5. člena te uredbe se mora za pre-
jemanje podpor po uredbi, ki ureja podpore električni energiji, 
proizvedeni iz obnovljivih virov energije, za električno energijo, 
proizvedeno iz biomase, če je ta osnovni energent, meriti 
in registrirati neto električno energijo, energijo, dovedeno z 
biomaso, ter energijsko vrednost koristne toplote. Z registrira-
nimi meritvami je potrebno dokazati, da je dosežen predpisani 
celotni izkoristek pretvorbe energije, dovedene z biomaso, v 
končne oblike energije, električno energijo in koristno toploto. 
Če biomasa ni osnovni energent, je treba meriti in registrirati 
izmerjene vrednosti energije vsakega energenta, dovedenega 
v proizvodno napravo OVE, ter z registriranimi meritvami do-
kazati predpisani celotni izkoristek.

(2) Če se iz bioplina, deponijskega plina, plina, pridoblje-
nega iz blata, ki nastane pri delovanju čistilnih naprav za odpa-
dne vode, ter biološko razgradljivih komunalnih in industrijskih 
odpadkov proizvaja tudi koristna toplota, za katero prejema 
električna energija posebne dodatke, se meri in registrira neto 
električna energija, energija, dovedena s temi viri obnovljive 
energije, ter energijska vrednost koristne toplote. Če navedeni 
obnovljivi viri niso osnovni energent, je treba meriti in registri-
rati izmerjene vrednosti količine energije vsakega energenta, 
dovedenega v proizvodno napravo OVE.

(3) Če je proizvedena električna energija upravičena do 
prejemanja posebnih dodatkov zaradi trajnostne narave pro-
izvodnje ali pridobivanja uporabljenega energenta, je treba 
registrirati količino in energijsko vrednost dovedenega goriva.«.

3. člen
V prvem odstavku 9. člena se za besedilom »se na proi-

zvodnih napravah« črta besedilo »OVE in proizvodnih napra-
vah«. Za besedilom »(v nadaljnjem besedilu: mikroproizvodne 
naprave)« se črta besedilo », kakor tudi na proizvodnih napra-
vah OVE, zgrajenih do 12. 7. 2008 z nazivno električno močjo, 
manjšo od 1 MW«.

4. člen
Prvi odstavek 16. člena se črta. Dosedanji drugi in tretji 

odstavek postaneta prvi in drugi odstavek.

5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00729-7/2012
Ljubljana, dne 14. junija 2012
EVA 2012-2430-0009

Janez Janša l.r.
Predsednik

1924. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o izdaji deklaracij za proizvodne naprave 
in potrdil o izvoru električne energije

Na podlagi devetega odstavka 64.f člena in za izvrševa-
nje prvega odstavka 64.f člena, petega odstavka 64.g člena 
in tretjega odstavka 64.h člena Energetskega zakona (Uradni 
list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 
37/11 – odl. US in 10/12) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izdaji 

deklaracij za proizvodne naprave in potrdil  
o izvoru električne energije

1. člen
V Uredbi o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in 

potrdil o izvoru električne energije (Uradni list RS, št. 8/09) se 
1. člen spremeni tako, da se glasi:

»1. člen
S to uredbo se določajo pogoji in postopek za pridobitev 

deklaracije za proizvodne naprave, ki proizvajajo električno 
energijo iz obnovljivih virov in v soproizvodnji z visokim izkorist-
kom (v nadaljnjem besedilu: deklaracije za proizvodne napra-
ve), vsebina in način vodenja registra deklaracij za proizvodne 
naprave, nadzor nad proizvodnimi napravami z deklaracijo, 
izdajanje potrdil o izvoru električne energije, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji z visokim izkorist-
kom (v nadaljnjem besedilu: potrdila o izvoru), vodenju regi-
stra potrdil o izvoru, transakcije s potrdili o izvoru, sporočanje 
podatkov za izdajanje potrdil o izvoru, in sicer v skladu z 
Direktivo 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih 
virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 
2003/30/ES (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, str. 16; v nadaljnjem 
besedilu: Direktiva 2009/28/ES) in prve, druge, tretje in pete 
točke 5. člena Direktive 2004/8/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 11. februarja 2004 o spodbujanju soproizvodnje, 
ki temelji na rabi koristne toplote, na notranjem trgu z energijo 
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in o spremembi direktive 92/42/EGS (UL L št. 52 z dne 21. 2. 
2004, str. 33; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/8/ES).«.

2. člen
V prvem odstavku 2. člena se peta alineja spremeni tako, 

da se glasi:
»– potrdilo o izvoru: je elektronski dokument, ki končnemu 

odjemalcu dokazuje, da je določen delež oziroma določena 
količina energije proizvedena iz obnovljivih virov ali da je do-
ločena količina energije proizvedena v soproizvodnji z visokim 
izkoristkom, kot je določeno v devetem odstavku 3. člena Di-
rektive 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno 
energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES (UL L št. 211 z 
dne 14. 8. 2009, str. 55);«.

3. člen
Pred besedilom 10. člena se doda oznaka »(1)«, za prvim 

odstavkom pa se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Agencija v odločbi iz prejšnjega odstavka opredeli, 

kaj v posameznem primeru šteje za proizvodno napravo, glede 
na tehnično dokumentacijo, zaporedje gradnje sestavnih enot 
in obratovanje proizvodne naprave.«.

4. člen
V drugem odstavku 14. člena se črta tretja alineja.
V tretjem odstavku se črta besedilo », razen osebnih 

podatkov iz prejšnjega odstavka,«.

5. člen
V tretjem odstavku 18. člena se besedilo »za vsako ob-

dobje poročanja po izteku koledarskega meseca« nadomesti z 
besedilom »na zahtevo proizvajalca«.

6. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:

»22. člen
Potrdilo o izvoru se lahko uporabi le v 12 mesecih od 

zadnjega dneva proizvodnje zadevne enote energije, za katero 
je bilo izdano potrdilo.«.

7. člen
V 23. členu se besedilo »1 kWh« nadomesti z besedilom 

»1 MWh«.

8. člen
Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Potrdila o izvoru se izdajajo za proizvodne naprave 

na obnovljive vire za neto proizvedeno električno energijo, za 
proizvodne naprave s soproizvodnjo pa za bruto proizvedeno 
električno energijo.«.

9. člen
V 35. členu se za četrtim odstavkom doda novi peti od-

stavek, ki se glasi:
»(5) Sistemski operaterji omrežij, na katere so priključe-

ne naprave za proizvodnjo električne energije z deklaracijo, 
so dolžni sporočati agenciji podatke o proizvedeni električni 
energiji.«.

10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00729-8/2012
Ljubljana, dne 14. junija 2012
EVA 2012-2430-0010

Janez Janša l.r.
Predsednik

POPRAVKI

1925. Popravek Odloka o ustanovitvi zunanjih 
oddelkov okrožnih državnih tožilstev

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Ura-
dnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN) 
uredništvo Uradnega lista RS objavlja

P O P R A V E K
Odloka o ustanovitvi zunanjih oddelkov okrožnih 

državnih tožilstev

Pri pripravi vsebinskega kazala je v Uradnem listu RS, 
št. 43/12, z dne 8. 6. 2012 prišlo do napake pri naslovu akta 
1778, ki se pravilno glasi: »Odredba o ustanovitvi zunanjih 
oddelkov okrožnih državnih tožilstev«, kot je to tudi razvidno 
iz same objave akta.

Popravek je izveden v spletni podatkovni bazi HTML.

Št. 5/2012
Ljubljana, dne 11. junija 2012

Uredništvo

1926. Popravek Sklepa o ukinitvi statusa zemljišč 
v družbeni lastnini

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Ura-
dnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) 
objavljam

P O P R A V E K
Sklepa o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni 

lastnini

V Sklepu o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini 
(Uradni list RS, št. 43/12) se prva alineja 1. točke pravilno glasi:

»– parc. št. 1, cesta v izmeri 7525 m2«.

Št. 478-0018/2012-7
Puconci, dne 14. junija 2012

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l.r.

1927. Popravek Odloka o spremembi Odloka 
o proračunu Občine Žiri 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 spremembi Odloka o proračunu  

Občine Žiri za leto 2012

V Odloku o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za 
leto 2012 (Uradni list RS, št. 32/12) se tabela splošnega dela 
proračuna na ravni podskupine kontov pravilno glasi:
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»

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v evrih

Skupina/Podskupina kontov  Proračun 
leta 2012

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 6.080.753,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.034.185,00

70 DAVČNI PRIHODKI 3.280.080,00

700 Davki na dohodek in dobiček 2.911.430,00

703 Davki na premoženje 298.000,00

704 Domači davki na blago in storitve 70.650,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 754.105,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 78.450,00

711 Takse in pristojbine 2.000,00

712 Globe in druge denarne kazni 2.700,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 339.770,00

714 Drugi nedavčni prihodki 331.185,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 178.000,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 70.000,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 108.000,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.868.568,00

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 391.250,00

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 1.477.318,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 6.422.323,00

40 TEKOČI ODHODKI 1.284.489,50

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 338.299,50

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 55.090,00

402 Izdatki za blago in storitve 860.720,20

403 Plačila domačih obresti 7.000,00

409 Rezerve 23.379,80

41 TEKOČI TRANSFERI 1.515.440,00

410 Subvencije 28.500,00

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 874.500,00

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 142.950,00

413 Drugi tekoči domači transferi 469.490,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.532.284,50

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.532.284,50

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 90.109,00

431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 29.000,00

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 61.109,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –341.570,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 3.280,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 3.280,00

440 Dana posojila 3.280,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) –3.280,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 364.650,00

50 ZADOLŽEVANJE 364.650,00

500 Domače zadolževanje 364.650,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 19.800,00

55 ODPLAČILA DOLGA 19.800,00

550 Odplačila domačega dolga 19.800,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali + 0,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 344.850,00

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 341.570,00

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

9009 Splošni sklad za drugo - ali 0 ali + 0,00
«

Doda se 1.a člen, ki se glasi:
»V 12. členu se znesek 340.000,00 nadomesti z zneskom 

364.650,00.«

Št. 007-6/2012-2
Žiri, dne 8. junija 2012

Župan
Občine Žiri

mag. Janez Žakelj l.r.
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	1892.	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stimulaciji študentov Občine Grad

	KAMNIK
	1893.	Sklep o začetku priprave OPPN za območje K-3 Graben – del

	KOBARID
	1920.	Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kobarid

	KRŠKO
	1894.	Odlok o javnem redu in miru v občini Krško

	LAŠKO
	1895.	Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN območja Laško desni breg z oznako KC1a

	MIRNA
	1896.	Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna

	MURSKA SOBOTA
	1897.	Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Mestni občini Murska Sobota
	1898.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Soboške novine
	1899.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju lokacijskega načrta za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti (zunanje ureditve)
	1900.	Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

	NOVA GORICA
	1901.	Sklep o ukinitvi začasnih ukrepov

	NOVO MESTO
	1902.	Obvezna razlaga 18. člena Odloka o lokacijskem načrtu za Center za ravnanje z odpadki Dolenjske

	SLOVENJ GRADEC
	1903.	Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja komunala Slovenj Gradec d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

	SLOVENSKE KONJICE
	1904.	Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o dimnikarski službi na območju Občine Slovenske Konjice
	1905.	Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o komunalnem nadzoru v Občini Slovenske Konjice
	1906.	Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki Občine Slovenske Konjice
	1907.	Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na geografskem območju kraja Loče
	1908.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu območja Špitalič, doline Sv. Janeza do vključno Kartuzije Žiče – za potrebe gradnje mrliške vežice
	1909.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta Prevrat – območje Konec
	1910.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju sprememb zazidalnega načrta Prevrat – za hišo Pučnik
	1911.	Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o podelitvi koncesije

	ŠKOFJA LOKA
	1912.	Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Škofja Loka
	1913.	Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Škofja Loka

	TREBNJE
	1914.	Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje«

	ZAGORJE OB SAVI
	1915.	Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi«
	1916.	Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice za območje »E – bazen«, ki se spremeni v območje »E – Eko park«

	ZREČE
	1917.	Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev Turistične kmetije Urška

	ŽIRI
	1918.	Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta del območja ZI 11 – Ob cesti v Osojnico

	ŽUŽEMBERK
	1919.	Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2011


	POPRAVKI
	1925.	Popravek Odloka o ustanovitvi zunanjih oddelkov okrožnih državnih tožilstev
	1926.	Popravek Sklepa o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini
	1927.	Popravek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2012
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