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2328. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
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Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih 
instrumentov (ZTFI-E)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-E), ki ga je sprejel Državni 
zbor Republike Slovenije na seji dne 11. julija 2012.

Št. 003-02-6/2012-6
Ljubljana, dne 19. julija 2012

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  
O TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV (ZTFI-E)

1. člen
V Zakonu o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, 

št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo in 78/11) se v prvem 
odstavku 2. člena 6. točka spremeni tako, da se glasi:

»6. Direktiva 2003/71/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 4. novembra 2003 o prospektu, ki se objavi 
ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgo-
vanje, in o spremembi Direktive 2001/34/ES (UL L št. 345 z 
dne 31. 12. 2003, str. 64), zadnjič spremenjena z Direktivo 
2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. no-
vembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 
2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 
2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede 
pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni 
organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za 
zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzorne-
ga organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL 
L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 120); v nadaljnjem besedilu: 
Direktiva 2003/71/ES,«.

11. točka se spremeni tako, da se glasi:
»11. Direktiva 2004/109/ES Evropskega parlamen-

ta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o uskladitvi zahtev 
v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vre-
dnostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, 
in o spremembi Direktive 2001/34/ES (UL L št. 390/38 z 
dne 31. 12. 2004, str. 38), zadnjič spremenjena z Direktivo 
2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. no-
vembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 
2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 
2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede 
pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni 
organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za 
zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzorne-
ga organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL 
L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 120); v nadaljnjem besedilu: 
Direktiva 2004/109/ES,«.

12. in 13. točka se spremenita tako, da se glasita:
»12. Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamen-

ta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in 
opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z 
dne 30. 6. 2006, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo 
2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. no-
vembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 
2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 
2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede 
pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni 
organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za 
zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzorne-
ga organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL 
L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 120); v nadaljnjem besedilu: 
Direktiva 2006/48/ES, v obsegu, v kakršnem se uporablja za 
borznoposredniške družbe, in

13. Direktiva 2006/49/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 14. junija 2006 o kapitalski ustreznosti inve-
sticijskih podjetij in kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 
30. 6. 2006, str. 201), zadnjič spremenjena z Direktivo 
2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. no-
vembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 
2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 
2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede 
pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni 
organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za 
zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzorne-
ga organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL 
L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 120); v nadaljnjem besedilu: 
Direktiva 2006/49/ES.«.
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2. člen
V prvem odstavku 4. člena se 3. in 4. točka spremenita 

tako, da se glasita:
»3. ZGD-1 je Zakon o gospodarskih družbah (Uradni 

list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 
100/11 – sklep US in 32/12),

4.  ZISDU-2 je Zakon o investicijskih družbah in družbah 
za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C),«.

6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. ZNVP je Zakon o nematerializiranih vrednostnih pa-

pirjih (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
67/07 – ZTFI (100/07 popr.), 58/09 in 78/11),«.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Kratica EU pomeni Evropsko unijo.«.

3. člen
V drugem odstavku 5. člena se 23., 27. in 31. točka črtajo.

4. člen
Za 31. členom se doda 31.a člen, ki se glasi:

»31.a člen
(ključne informacije)

(1) Ključne informacije so tiste informacije, ki povprečne-
mu vlagatelju omogočajo sprejemanje informiranih naložbenih 
odločitev v zvezi z vrednostnimi papirji, ki so mu ponujeni ozi-
roma ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu. Ključne 
informacije morajo biti podane jasno in razumljivo na način, ki 
povprečnemu vlagatelju omogoča razumevanje lastnosti izda-
jatelja, morebitnega poroka in vrednostnih papirjev ter z njimi 
povezanih tveganj.

(2) Ključne informacije ne smejo biti zavajajoče.
(3) Ključne informacije vključujejo:
1. opis vrst tveganj, povezanih z izdajateljem in morebi-

tnimi poroki,
2. opis pravne narave in bistvenih lastnosti izdajatelja in 

morebitnih porokov, ki vključuje opis premoženja, obveznosti 
in finančnega položaja,

3. opis tveganj, povezan z naložbo v vrednostni papir, ter 
bistvenih značilnosti naložbe, vključno z vsemi pravicami, ki 
izhajajo iz tega vrednostnega papirja,

4. splošne pogoje ponudbe, vključno z oceno stroškov, ki 
bodo zaračunane vlagatelju,

5. podrobnosti glede uvrstitve v trgovanje na organizira-
nem trgu,

6. razloge za ponudbo in način uporabe iztržka.«.

5. člen
V prvem odstavku 41. člena se napovedni stavek v 6. toč-

ki spremeni tako, da se glasi:
»6. dolžniške vrednostne papirje, ki jih stalno ali po-

navljajoče se izdaja banka, če je vsota vseh kupnin, ki jih 
izdajatelj prejme pri prodaji (v nadaljnjem besedilu: skupna 
prodajna cena) zanje v EU v 12-mesečnem obdobju manjša od 
75.000.000 eurov in če so izpolnjeni naslednji pogoji:«.

6. člen
Prvi odstavek 42. člena se spremni tako, da se glasi:
»(1) Posebna pravila, določena v tem členu, se uporablja-

jo za vrednostne papirje, ki so vključeni v ponudbo, pri kateri 
je skupna prodajna cena zanje v EU v 12-mesečnem obdobju 
manjša od 5.000.000 eurov.«.

7. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:

»44. člen
(dobro poučeni vlagatelj)

(1) Dobro poučeni vlagatelji so osebe, ki se v skladu z 
207. in 208. členom tega zakona obravnavajo kot profesionalne 

stranke ter osebe, ki so v skladu z 235. členom tega zakona 
uvrščene med primerne nasprotne stranke.

(2) Investicijsko podjetje oziroma banka, ki ima dovolje-
nje za opravljanje investicijskih storitev in poslov, upoštevajoč 
zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov, sporoči izdajatelju 
na njegovo zahtevo, ali določena oseba spada med dobro 
poučene vlagatelje.

8. člen
45., 46. in 47. člen se črtajo.

9. člen
V prvem odstavku 48. člena se v 1. točki besedilo »iz 

44., 45. in 46. člena« nadomesti z besedilom »iz 44. člena«.

10. člen
V prvem odstavku 49. člena se v 2. točki besedi-

lo »100 fizičnih ali pravnih oseb« nadomesti z besedilom 
»150 fizičnih ali pravnih oseb«.

V 3. in 4. točki se besedi »50.000 eurov« nadomestita z 
besedama »100.000 eurov«.

V 5. točki se za besedo »cena« doda besedilo »v EU«.
Za četrtnim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se 

glasi:
»(5) V primerih iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega 

člena ni potrebno objaviti novega prospekta, če je za vrednostne 
papirje že bil objavljen prospekt, ki je v skladu z 62. členom tega 
zakona še veljaven, in če izdajatelj ali osebe iz 58. člena tega 
zakona pisno soglašajo z uporabo starega prospekta.«.

11. člen
V 50. členu se v drugi alineji 4. točke besedilo »brezplač-

no oziroma« črta.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. vrednostnih papirjev, ki jih izdajatelj ali družba, ki 

pripada isti skupini kot izdajatelj, ponuja ali naj bi jih zagotovila 
svojim sedanjim ali nekdanjim poslovodjem ali zaposlenim, 
če ima družba sedež v EU in če je na razpolago dokument, 
ki vsebuje informacije o številu in značilnostih teh vrednostnih 
papirjev ter razlogih za in podrobnostih take ponudbe.«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) 5. točka prvega odstavka se uporablja tudi za družbo 

s sedežem v tretji državi, katere vrednostni papirji so uvrščeni 
v trgovanje na organiziranem trgu ali na enakovrednem trgu 
tretje države, če je dokument z informacijami iz 5. točke prej-
šnjega odstavka dostopen v jeziku, ki se običajno uporablja 
v mednarodnih finančnih krogih, ter je Evropska komisija na 
predlog agencije oziroma pristojnega organa države članice 
priznala pravni red tretje države za enakovreden.«.

12. člen
V drugem odstavku 51. člena se v 5. točki za besedilom 

»v skladu s prvim« doda besedilo »in drugim«.

13. člen
V petem odstavku 53. člena se besedilo »50.000 eurov« 

nadomesti z besedilom »100.000 eurov«.

14. člen
Prvi odstavek 54. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V povzetku prospekta morajo biti predstavljene ključ-

ne informacije.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Povzetek prospekta se sestavi v enotni obliki tako, 

da se olajša primerljivost s povzetki prospektov podobnih vre-
dnostnih papirjev.«.

15. člen
Četrti odstavek 56. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če niti v osnovnem prospektu niti v dodatkih k pro-

spektu niso vključeni končni pogoji ponudbe, ki vsebujejo in-
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formacije o vrednostnih papirjih, morajo biti ti dani na razpo-
lago vlagateljem in predloženi agenciji oziroma pristojnemu 
nadzornemu organu matične države članice ter posredovani 
pristojnemu nadzornemu organu države članice gostiteljice, 
ko je dana ponudba javnosti, in sicer kakor hitro je mogoče 
in, če je le mogoče, pred začetkom te ponudbe oziroma pred 
uvrstitvijo vrednostnih papirjev v trgovanje. V primerih iz prvega 
stavka tega odstavka se uporablja 1. točka prvega odstavka 
59. člena tega zakona.«.

Za četrtim odstavkom se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Sporočilo o končnih pogojih ponudbe, ki je dano v 

skladu s prejšnjim odstavkom, ne more nadomestiti dodatka k 
prospektu, kot je opredeljen z 80. členom tega zakona.«.

16. člen
V četrtem odstavku 58. člena se v 2. točki besedilo »ali 

letnega dokumenta objavljenih informacij v skladu s 63. členom 
tega zakona« črta.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Ne glede na tretji odstavek tega člena osebe, ki 

so pripravile samo povzetek prospekta, vključno z njegovim 
prevodom, odškodninsko odgovarjajo samo, če se pri presoji 
povzetka glede na druge dele prospekta ugotovi, da je pov-
zetek zavajajoč, netočen ali notranje neskladen ali če ne daje 
ključnih informacij, ki bi vlagateljem bile v pomoč pri sprejema-
nju njihovih naložbenih odločitev. Povzetek prospekta mora 
vsebovati opozorilo o omejitvi odškodninske odgovornosti iz 
prejšnjega stavka.«.

17. člen
V drugem odstavku 59. člena se za besedilom »v skladu 

s prvim« doda besedilo »in drugim«.

18. člen
Za 59. členom se doda nov 59.a člen, ki se glasi:

»59.a člen
(izpustitev podatkov o jamstvu)

Če za vrednostne papirje jamči država članica, lahko izda-
jatelj, ponudnik oziroma oseba, ki prosi za uvrstitev vrednostnih 
papirjev v trgovanje na organiziran trg pri pripravi prospekta 
izpusti informacije o takem jamstvu.«.

19. člen
V prvem in drugem odstavku 62. člena se besedilo »dne-

vu objave« nadomesti z besedilom »dnevu potrditve«.
Četrti in peti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(4) Registracijski dokument iz 1. točke drugega odstav-

ka 55. člena tega zakona je veljaven 12 mesecev po njegovi 
potrditvi s strani agencije.

(5) Veljaven prospekt je sestavljen iz naslednjih veljavnih 
dokumentov:

1. registracijski dokument iz četrtega odstavka tega člena, 
dopolnjen v skladu s 65. ali 80. členom tega zakona,

2. opis vrednostnih papirjev in
3. dokument s povzetkom prospekta.«.

20. člen
63. člen se črta.

21. člen
V prvem odstavku 64. člena se besedilo »v skladu s 

63. členom tega zakona« črta.

22. člen
V prvem odstavku 74. člena se v 3. točki beseda »in« 

nadomesti z besedo »ali«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se 

glasi:
»(2) Izdajatelj ali oseba, odgovorna za sestavo prospekta, 

ki objavi prospekt v skladu s 1. ali 2. točko prvega odstavka 

tega člena, mora prospekt objaviti tudi v skladu s 3. točko pr-
vega odstavka tega člena.«.

Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo tretji do peti 
odstavek.

23. člen
V prvem odstavku 76. člena se za besedilo »v skladu s 

prvim« doda besedilo »in drugim«.

24. člen
V prvem odstavku 80. člena se za besedilom »z njimi na 

organiziranem trgu« doda vejica in besedilo »kar od tega se 
zgodi pozneje,«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Vlagatelj, ki je pred objavo dodatka k prospektu kupil 

ali vpisal vrednostne papirje na podlagi ponudbe vrednostnih 
papirjev javnosti iz prvega odstavka tega člena, ima pravico 
odstopiti od sprejema ponudbe oziroma prodajne pogodbe, ki 
je bila sklenjena z vpisom ali sprejemom ponudbe, če je pred 
zaključkom ponudbe vrednostnih papirjev javnosti in izročitvijo 
vrednostnih papirjev nastopil nov pomemben dejavnik, večja 
nepravilnost ali nepopolnost glede informacij, vključenih v pro-
spekt, kot je določeno v prvem odstavku tega člena. To pravico 
lahko vlagatelj uresniči v roku dveh delovnih dni od objave 
dodatka k prospektu.«.

Za petim odstavkom se dodata nova šesti in sedmi od-
stavek, ki se glasita:

»(6) Rok iz petega odstavka tega člena lahko podaljša iz-
dajatelj, ponudnik oziroma vlagatelj zahteve za uvrstitev vredno-
stnih papirjev v trgovanje na organiziran trg vrednostnih papirjev.

(7) Rok v katerem poteče vlagateljeva pravica iz petega 
odstavka tega člena, se navede v dodatku k prospektu.«.

Dosedanji šesti odstavek postane osmi odstavek.

25. člen
V drugem odstavku 84. člena se za besedo »ESMA« 

doda vejica in besedilo »izdajatelju ali osebi, odgovorni za 
sestavo prospekta«.

26. člen
V šestem odstavku 85. člena se besedilo »50.000 eurov« 

nadomesti z besedilom »100.000 eurov«.

27. člen
V drugem odstavku 103. člena se beseda »peti« nado-

mesti z besedo »šesti«.
V 2. točki tretjega odstavka se besedilo »50.000 eu-

rov« nadomesti z besedilom »100.000 eurov«, besedilo 
»50.000 eurom« pa z besedilom »100.000 eurom«.

Za 2. točko se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. javne družbe, ki so od vrednostnih papirjev, uvrščenih 

v trgovanje na organiziran trg EU pred 31. decembrom 2010, 
izdale samo dolžniške vrednostne papirje, ki se vsak glasi 
na znesek najmanj 50.000 eurov ali znesek v drugi valuti, ki 
je najmanj enakovreden 50.000 eurom, do preteka obdobja 
veljavnosti teh dolžniških vrednostnih papirjev.«.

28. člen
V četrtem odstavku 131. člena se besedilo »50.000 eurov« 

nadomesti z besedilom »100.000 eurov«, besedilo »50.000 eu-
rom« pa z besedilom »100.000 eurom«.

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se 
glasi:

»(5) Četrti odstavek tega člena velja tudi za imetnike dol-
žniških vrednostnih papirjev, uvrščenih v trgovanje na organizi-
ran trg EU pred 31. decembrom 2010, ki se vsak glasi najmanj 
na znesek 50.000 eurov ali znesek, izražen v drugi valuti, ki 
je bil ob izdaji teh vrednostnih papirjev najmanj enakovreden 
50.000 eurom, do preteka obdobja veljavnosti teh dolžniških 
vrednostnih papirjev.«.

Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
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29. člen
V šestem odstavku 135. člena se besedilo »50.000 

eurov« nadomesti z besedilom »100.000 eurov«, besedilo 
»50.000 eurom« pa z besedilom »100.000 eurom«.

Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki 
se glasi:

»(7) Šesti odstavek tega člena velja tudi za dolžniške 
vrednostne papirje, uvrščene v trgovanje na organiziran trg 
EU pred 31. decembrom 2010, ki se vsak glasi najmanj na 
znesek 50.000 eurov ali znesek, izražen v drugi valuti, ki je bil 
ob uvrstitvi teh vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziran 
trg najmanj enakovreden 50.000 eurom, do preteka obdobja 
veljavnosti teh dolžniških vrednostnih papirjev.«.

Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.

30. člen
V prvem odstavku 138. člena se v drugi alineji 1. točke 

črta besedilo »in letne dopolnitve informacij v prospektu iz 
63. člena«.

31. člen
V tretjem odstavku 148.a člena se besedilo »upora-

blja 488. člen« nadomesti z besedilom »uporabljata 488. in 
488.a člen«.

32. člen
V petem odstavku 151. člena se besedilo »3. do 5. točke« 

nadomesti z besedilom »2. do 5. točke«.

33. člen
V prvem in drugem odstavku 157. člena se besedilo 

»61. do 74. člen ZBan-1« nadomesti z besedilom »61. do 
74. člen ter drugi in tretji odstavek 75. člena ZBan-1«.

V tretjem odstavku se na koncu 5. točke pika nadomesti 
z vejico in doda nova 6. točka, ki se glasi:

»6. namesto pojma »bančni sistem« uporablja pojem 
»finančni sistem«.«.

34. člen
V 186. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti 

odstavek, ki se glasi:
»(4) Agencija lahko izda dovoljenje državljanu države 

članice EU ali Organizacije za ekonomsko sodelovanje in ra-
zvoj (OECD) namesto na podlagi opravljenega preizkusa iz 
2. točke drugega odstavka tega člena tudi na podlagi dokazil 
o pridobljenih strokovnih znanjih, ki so jih izdali uradni organi 
države članice ali OECD, če iz predloženih dokazil izhaja enak 
raven znanja, kot se zahteva za uspešno opravljen preizkus iz 
2. točke drugega odstavka tega člena.«.

Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se 
spremeni tako, da se glasi:

»(5) Agencija lahko za izvajanje preizkusov strokov-
nega znanja iz 2. točke drugega odstavka tega člena in za 
presojo strokovnih znanj iz prejšnjega odstavka pooblasti 
gospodarsko interesno združenje, v katero se združujejo 
borzni člani, ki bo izvajalo te preizkuse v njenem imenu in 
za njen račun.«.

Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.

35. člen
V drugem odstavku 231. člena se beseda »sprejema« 

nadomesti z besedo »prejema«.

36. člen
Tretji odstavek 273. člena se črta.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti 

odstavek.

37. člen
V 301. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi 

odstavek, ki se glasi:
»(7) Poleg poročil in informacij, ki jih agencija lahko zah-

teva na podlagi 234. člen ZBan-1 v povezavi s prvim, drugim in 
tretjim odstavkom tega člena, lahko agencija zahteva tudi, da ji 
subjekt nadzora posreduje računalniške izpiske oziroma kopije 
poslovnih knjig, poslovne dokumentacije ter administrativnih 
oziroma poslovnih evidenc v obsegu, potrebnem za izvajanje 
posameznega nadzora.«.

38. člen
V tretjem odstavku 330. člena se besedilo »prvi, četrti in 

peti odstavek 273. člena« nadomesti z besedilom »prvi, tretji 
in četrti odstavek 273. člena«.

39. člen
Besedilo 385. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nihče ne sme trgovati, dajati naročil ali kakor koli druga-

če sodelovati pri tržni manipulaciji.«.

40. člen
V tretjem odstavku 427. člena se besedilo »prvi, četrti in 

peti odstavek 273. člena« nadomesti z besedilom »prvi, tretji 
in četrti odstavek 273. člena«.

41. člen
V 438. členu se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki 

se glasita:
»(6) Za izvajanje nadzora po tem ali drugem zakonu mora 

centralna klirinškodepotna družba agenciji omogočiti elektron-
ski dostop do podatkov, ki jih zbira na podlagi zakonov, ki ureja-
jo prevzeme, nematerializirane vrednostne papirje in trgovanje 
s finančnimi instrumenti.

(7) Agencija lahko dostopa do podatkov iz prejšnjega 
člena v obsegu, ki je potreben za izvajanje posameznega 
nadzora. Pridobljene podatke je dolžna varovati v skladu z 
zakonom, ki varuje osebne podatke, in s pravili o varovanju 
poslovne skrivnosti.«.

42. člen
V četrtem odstavku 488.a člena se besedilo »organa dru-

ge države članice ali« spremeni tako, da se glasi »organa dr-
žave članice, tretje države, mednarodne organizacije ali«. Pred 
piko se doda besedilo »oziroma mednarodne organizacije«.

43. člen
Tretji odstavek 548. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pravnomočne odločbe ali dele odločb agencije, ki 

se glasijo na izpolnitev denarne obveznosti, izvrši na predlog 
agencije v korist agencije organ, ki je pristojen za davčno izvr-
šbo, po določbah zakona, ki ureja davčno izvršbo.«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi:

»(4) Za odločbe iz tega člena se štejejo odločbe iz prvega 
odstavka 503. člena tega zakona.«.

44. člen
Za 548. členom se doda nov 548.a člen, ki se glasi:

»548.a člen
(odločbe o prekršku)

Ne glede na deseti odstavek 202. člena Zakona o prekr-
ških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo) se 
terjatev iz naslova stroškov postopka:

1. izrečenih z odločbo agencije o prekršku,
2. izrečenih s sodbo oziroma sklepom sodišča, če je 

zahteva za sodno varstvo zoper odločbo agencije o prekršku 
zavrnjena ali zavržena,
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3. izrečenih s sodbo oziroma sklepom sodišča, če je 
pritožba zoper sodbo oziroma sklep sodišča iz prejšnje točke 
zavrnjena ali zavržena,

ne prenese v korist državnega proračuna, če agencija vloži 
predlog za prisilno izterjavo pri organu iz tretjega odstavka 
548. člena tega zakona.«.

45. člen
Besedilo 556. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba, z globo od 25.000 do 500.000 eurov 
pa pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko 
gospodarsko družbo:

1. če ponuja vrednostne papirje javnosti v Republiki Slo-
veniji, ne da bi bil prej v zvezi s temi vrednostnimi papirji obja-
vljen prospekt v skladu s tem zakonom in je objava prospekta 
obvezna (prvi odstavek 36. člena tega zakona);

2. če uvrsti vrednostne papirje v trgovanje na organizira-
nem trgu v Republiki Sloveniji, ne da bi bil prej v zvezi s temi 
vrednostnimi papirji objavljen prospekt v skladu s tem zakonom 
in je objava prospekta obvezna (drugi odstavek 36 člena tega 
zakona);

3. če objavi prospekt, ne da bi prej pridobila potrditev 
prospekta nadzornega organa matične države članice (prvi 
odstavek 37. člena tega zakona);

4. če so informacije v objavljenem prospektu nepravilne 
ali nepopolne (drugi odstavek 53. člena tega zakona);

5. če objavi neveljaven prospekt (62. člen tega zakona);
6. če organizira oziroma izvaja vpisovanje ali vplačevanje 

vrednostnih papirjev v nasprotju z 79. členom tega zakona;
7. če ne objavi dodatka k prospektu ali k povzetku pro-

spekta, čeprav bi bilo to potrebno ali dodatka ne objavi tako, kot 
je bil objavljen prospekt (prvi, tretji in četrti odstavek 80. člena 
tega zakona);

8. če objavi dodatek k prospektu ali k povzetku prospekta, 
ne da bi prej pridobila potrditev nadzornega organa matične 
države članice (drugi odstavek 80. člena tega zakona);

9. če ne objavi prospekta v predpisanem jeziku ali jezikih 
(85. člen tega zakona).

(2) Z globo od 25.000 do 150.000 eurov se za prekršek 
kaznuje podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejav-
nost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(3) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek ka-
znuje odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika ali posa-
meznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz 
prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 130 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje 
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(5) Za prekršek iz prvega odstavka tega člena, storjen v 
zvezi z vrednostnimi papirji tujega izdajatelja, se kaznuje po-
oblaščeno investicijsko podjetje iz prvega odstavka 87. člena 
tega zakona, odgovorna oseba tega investicijskega podjetja in 
oseba, ki je dala pooblastilo temu podjetju.

(6) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstav-
kov posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma 
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi 
storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljub-
nosti, se storilec, ki je pravna oseba, kaznuje z globo od 
41.000 do 750.000 eurov, pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje 
za srednjo ali veliko gospodarsko družbo z globo od 41.000 do 
1.500.000 eurov, podjetnik ali posameznik, ki samostojno opra-
vlja dejavnost, z globo od 41.000 do 450.000 eurov, posame-
znik z globo od 400 do 15.000 eurov, odgovorna oseba pravne 
osebe ali podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost pa z globo od 2.500 do 30.000 eurov.«.

46. člen
Besedilo 557. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 12.000 do 250.000 eurov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba, z globo od 12.000 do 500.000 eurov 

pa pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko 
gospodarsko družbo:

1. če agencije v roku treh delovnih dni pred začetkom 
ponudbe javnosti oziroma uvrstitve vrednostnih papirjev v tr-
govanje na organiziranem trgu ne obvesti o uporabi izjem iz 
49., 50. ali 51. člena tega zakona v skladu z 52. členom tega 
zakona;

2. če v prospektu ne objavi končne ponudbene cene in 
količine vrednostnih papirjev oziroma ne ravna v skladu s pr-
vim odstavkom 59. člena tega zakona ali če o tem ne obvesti 
agencije oziroma nadzornega organa druge države članice in 
objavi te informacije v skladu z drugim odstavkom 59. člena 
tega zakona;

3. če dokončno oblikovan prospekt ne predloži agenciji in 
ga ne objavi v rokih iz drugega odstavka 73. člena tega zakona;

4. če ne zagotovi dostopnosti prospekta tako, kot je do-
ločeno v prvem in drugem odstavku 74. člena tega zakona;

5. če vlagatelju na njegovo zahtevo brezplačno ne pošlje 
oziroma izroči tiskanega izpisa prospekta, kadar je prospekt 
objavljen v elektronski obliki (77. člen tega zakona);

6. če agenciji ne omogoči opravljanja nadzora v skladu 
z 91. členom tega zakona ali ji ne da informacij v skladu z 
92. členom tega zakona.

(2) Z globo od 12.000 do 150.000 eurov se za prekršek 
kaznuje podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejav-
nost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(3) Z globo od 400 do 10.000 eurov se za prekršek kaznu-
je odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika ali posame-
znika, ki samostojno opravlja dejavnost ali izdajatelja, ki stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 200 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje 
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(5) Za prekršek iz prvega odstavka tega člena, storjen 
v zvezi z vrednostnimi papirji tujega izdajatelja, se kaznujejo 
pooblaščeno investicijsko podjetje iz prvega odstavka 87. člena 
tega zakona, odgovorna oseba tega investicijskega podjetja in 
oseba, ki je dala pooblastilo temu podjetju.«.

47. člen
Besedilo 558. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek 

kaznuje javna družba, z globo od 25.000 do 500.000 eurov 
pa javna družba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko 
gospodarsko družbo:

1. če ne objavi letnega poročila v skladu s prvim in drugim 
odstavku 110. člena tega zakona;

2. če ne objavi revizorjevega poročila v skladu s tretjim 
odstavkom 110. člena tega zakona;

3. če ne objavi polletnega poročila v skladu s prvim od-
stavkom 112. in prvim odstavkom 113. člena tega zakona;

4. če ne objavi vmesne izjave poslovodstva v skladu s 
114. členom tega zakona;

5. če ne objavi informacij, vsebovanih v obvestilu o spre-
membi pomembnih deležev v skladu s 124. členom tega za-
kona;

6. če ne objavi informacije o spremembi deleža lastnih 
delnic javne družbe v skladu s 125. členom tega zakona;

7. če ne objavi informacije o spremembi in novem sku-
pnem številu glasovalnih pravic v skladu s 126. členom tega 
zakona;

8. če ne objavi informacije glede spremembe vsebine pra-
vic iz vrednostnih papirjev v skladu s 128. členom tega zakona;

9. če ne objavi informacije o novih izdajah dolžniških vre-
dnostnih papirjev v skladu s 129. členom tega zakona;

10. če ne objavi nadzorovanih informacij v predpisanem 
jeziku ali jezikih (135. člen tega zakona);

11. če nadzorovane informacije ne objavi oziroma predloži 
tako, kot je določeno v prvem odstavku 136. člena tega zakona.

(2) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek kaznu-
je odgovorna oseba javne družbe, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena.
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(3) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek 
kaznuje pravna oseba, z globo od 25.000 do 500.000 eurov pa 
pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospo-
darsko družbo, ki je zahtevala uvrstitev vrednostnih papirjev v 
trgovanje na organiziranem trgu brez soglasja javne družbe in 
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 25.000 do 150.000 eurov se za prekršek 
kaznuje podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejav-
nost, ki stori prekršek iz tretjega odstavka tega člena.

(5) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek 
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika ali po-
sameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki je zahtevala 
uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem 
trgu brez soglasja javne družbe, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena.

(6) Z globo od 130 do 5.000 eurov se za prekršek kaznu-
je posameznik, ki je zahteval uvrstitev vrednostnih papirjev v 
trgovanje na organiziranem trgu brez soglasja javne družbe in 
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(7) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek 
kaznuje pravna oseba, z globo od 25.000 do 500.000 eurov 
pa pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko 
gospodarsko družbo, če najpozneje v roku iz drugega odstavka 
123. člena tega zakona ne obvesti javne družbe, kadar doseže 
ali preseže posamezni prag pomembnega deleža v skladu s 
118., 119. ali 120. členom tega zakona.

(8) Z globo od 25.000 do 150.000 eurov se za prekršek 
kaznuje podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja de-
javnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(9) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek ka-
znuje odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika ali posa-
meznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz 
sedmega odstavka tega člena.

(10) Z globo od 130 do 5.000 eurov se za prekršek ka-
znuje posameznik, ki stori prekršek iz sedmega odstavka tega 
člena.

(11) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstav-
kov posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma 
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi 
storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljub-
nosti, se storilec, ki je pravna oseba, kaznuje z globo od 
41.000 do 750.000 eurov, pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje 
za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, z globo od 41.000 do 
1.500.000 eurov, podjetnik ali posameznik, ki samostojno opra-
vlja dejavnost z globo od 41.000 do 450.000 eurov, posameznik 
z globo od 400 do 15.000 eurov, odgovorna oseba pravne 
osebe ali podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost pa z globo od 2.500 do 30.000 eurov.«.

48. člen
Besedilo 559. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 12.000 do 250.000 eurov se za prekršek 

kaznuje javna družba, z globo od 25.000 do 500.000 eurov 
pa javna družba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko 
gospodarsko družbo:

1. če ne objavi letnega, konsolidiranega ali revizorjevega 
poročila v skladu s 109. členom tega zakona;

2. če ne zagotovi dostopnosti letnega poročila toliko časa 
kot to določa prvi odstavek 110. člena tega zakona;

3. če ne izpolni obveznosti glede informacij za imetnike 
delnic oziroma dolžniških vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni 
v trgovanje na organiziranem trgu, kot to določa 130. oziroma 
131. člen tega zakona;

4. če agenciji ne omogoči opravljanja nadzora v skladu s 
144. členom tega zakona ali ji ne pošlje informacij v skladu s 
145. členom tega zakona.

(2) Z globo od 12.000 do 250.000 eurov se za prekršek 
kaznuje pravna oseba, z globo od 25.000 do 500.000 eurov pa 
pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospo-
darsko družbo, ki je zahtevala uvrstitev vrednostnih papirjev v 
trgovanje na organiziranem trgu brez soglasja javne družbe in 
stori prekršek iz 1., 2. ali 4. točke prvega odstavka tega člena.

(3) Z globo od 25.000 do 150.000 eurov se za prekršek 
kaznuje podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejav-
nost, ki je zahteval uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na 
organiziranem trgu brez soglasja javne družbe in stori prekršek 
iz 1., 2. ali 4. točke prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 400 do 10.000 eurov se za prekršek ka-
znuje odgovorna oseba javne družbe oziroma pravne osebe ali 
podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, 
ki je zahtevala uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na 
organiziranem trgu brez soglasja javne družbe in stori prekršek 
iz prvega, drugega oziroma tretjega odstavka tega člena.

(5) Z globo od 200 do 5.000 eurov se za prekršek kaznu-
je posameznik, ki je zahteval uvrstitev vrednostnih papirjev v 
trgovanje na organiziranem trgu brez soglasja javne družbe in 
stori prekršek iz 1., 2. ali 4. točke prvega odstavka tega člena.

(6) Z globo od 12.000 do 250.000 eurov se za prekršek 
kaznuje pravna oseba, z globo od 25.000 do 500.000 eurov 
pa pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko 
gospodarsko družbo:

1. če ne obvesti javne družbe o spremembi pomembnega 
deleža tako, kot je določeno v prvem odstavku 123. člena tega 
zakona;

2. če hkrati z obvestilom o spremembi pomembnih lastni-
ških deležev izdajatelju tega obvestila ne predloži agenciji v 
skladu s prvim odstavkom 134. člena tega zakona;

3. če obvestilo o spremembi pomembnih lastniških de-
ležev ni sestavljeno v jeziku, ki ga določa drugi odstavek 
123. člena tega zakona.

(7) Z globo od 25.000 do 150.000 eurov se za prekršek 
kaznuje podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejav-
nost, ki stori prekršek iz šestega odstavka tega člena.

(8) Z globo od 400 do 10.000 eurov se za prekršek ka-
znuje odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika ali posa-
meznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz 
šestega odstavka tega člena.

(9) Z globo od 200 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje 
posameznik, ki stori prekršek iz šestega odstavka tega člena.«.

49. člen
Besedilo 560. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekr-

šek kaznuje borznoposredniška družba ali banka, z globo od 
25.000 do 500.000 eurov pa borznoposredniška družba ali 
banka, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko 
družbo:

1. če ne ravna skrbno s finančnimi instrumenti strank in 
ne zagotovi ustreznih ukrepov v skladu z 203. členom tega 
zakona;

2. če ne ravna skrbno z denarnim dobroimetjem strank 
in ne zagotovi ustreznih ukrepov v skladu z 204. členom tega 
zakona;

3. če na hišni račun prenese vrednostne papirje, katerih 
imetniki so stranke oziroma jih je pridobila na račun stranke 
(drugi odstavek 254. člena tega zakona);

4. če vnese nalog stranke za prenos nematerializiranih 
vrednostnih papirjev oziroma nalog za vpis pravic tretjih na 
nematerializiranih vrednostnih papirjih brez ustreznega pisnega 
naloga te stranke (drugi odstavek 257. člena tega zakona);

5. če vrednostnih papirjev stranke, izdanih kot pisne listi-
ne, ne hrani na način iz 263. člena tega zakona;

6. če krši določbe o denarnem računu dobroimetja strank 
(267. člen tega zakona);

7. če sporoči zaupne podatke o posamezni stranki tretjim 
osebam oziroma jih uporabi sama ali omogoči, da bi jih upora-
bile trete osebe (270. člen tega zakona);

8. če ne zagotavlja učinkovitega varovanja zaupnih podat-
kov v skladu z 273. členom tega zakona;

9. če ne poroča agenciji v skladu s predpisom iz pete 
točke 463. člena tega zakona.

(2) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek ka-
znuje odgovorna oseba borznoposredniške družbe ali banke, 
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
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(3) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek 
kaznuje borznoposredniška družba ali banka ter z globo od 
25.000 do 500.000 eurov borznoposredniška družba ali banka, 
ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe šteje za srednjo 
ali veliko gospodarsko družbo:

1. če ne izvrši naročila stranke v skladu z 226. členom 
tega zakona;

2. če je izvršitev naročila stranke opravila zunaj organizi-
ranega trga in za to prej ni dobila izrecnega soglasja stranke;

3. če se nematerializirani vrednostni papirji ali finančni in-
strumenti ne prenesejo na račun stranke v skladu z 244. členom 
tega zakona;

4. če s stranko ne sklene pogodbe o gospodarjenju z 
vrednostnimi papirji v pisni obliki (drugi odstavek 240. člena 
tega zakona);

5. če zneska kupnine oziroma neizkoriščenega predujma 
ne nakaže v skladu z 245. členom tega zakona ali ga uporablja 
v nasprotju s tem členom;

6. če svojih vrednostnih papirjev ne vodi na hišnem raču-
nu (prvi in tretji odstavek 254. člena tega zakona);

7. če ne vnaša nalogov za prenose med računi imetnika 
oziroma za vpis pravic tretjih na vrednostnih papirjih tega ime-
tnika po vrstnem redu prejema nalogov v skladu z 259. členom 
tega zakona;

8. če objavlja informacije o sistemu jamstva za vloge v 
nasprotju s prvim odstavkom 462. člena tega zakona oziroma 
oglašuje v nasprotju z drugim odstavkom 462. člena tega 
zakona.

(4) Z globo od 400 do 10.000 eurov se za prekršek kaznu-
je odgovorna oseba borznoposredniške družbe oziroma banke, 
ki stori prekršek iz tretjega odstavka tega člena.

(5) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstav-
kov posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma 
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi 
storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljub-
nosti, se storilec, ki je pravna oseba, kaznuje z globo od 
41.000 do 750.000 eurov, pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje 
za srednjo ali veliko gospodarsko družbo z globo od 41.000 do 
1.500.000 eurov, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 
od 2.500 do 30.000 eurov.«.

50. člen
V prvem odstavku 561. člena se napovedni stavek spre-

meni tako, da se glasi: »(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eu-
rov se za prekršek kaznuje borznoposredniška družba, z globo 
od 25.000 do 500.000 eurov pa borznoposredniška družba, ki 
se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe šteje za srednjo ali 
veliko gospodarsko družbo:«.

V drugem odstavku se besedilo »od 800 do 4.100 eurov« 
nadomesti z besedilo »od 800 do 10.000 eurov«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstav-

kov posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma 
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi 
storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubno-
sti, se storilec, ki je pravna oseba, kaznuje z globo od 41.000 
do 750.000 eurov, pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje za 
srednjo ali veliko gospodarsko družbo z globo od 41.000 do 
1.500.000 eurov, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 
od 2.500 do 30.000 eurov.«.

51. člen
Prvi odstavek 562. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 12.000 do 250.000 eurov se za prekršek 

kaznuje borznoposredniška družba, z globo od 12.000 do 
500.000 eurov pa borznoposredniška družba, ki se po ZGD-1 
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če poobla-
ščeni osebi agencije ne omogoči pregleda tako, kot je dolo-
čeno v 236. do 240. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom 
301. člena tega zakona.«.

V drugem odstavku se besedilo »od 400 do 4.100 eurov« 
nadomesti z besedilom »od 400 do 10.000 eurov«.

V tretjem in četrtem odstavku se besedilo »od 400 do 
3.600 eurov« nadomesti z besedilom »od 400 do 5.000 eurov«.

52. člen
Besedilo 563. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek 

kaznuje:
1. podrejena družba, ki nadrejeni borznoposredniški druž-

bi v investicijski skupini ali borznoposredniški družbi, ki jo ob-
vladuje nadrejeni finančni holding, ne pošlje vseh informacij, ki 
jih ta potrebuje za izpolnitev obveznosti na konsolidirani podlagi 
(prvi odstavek 289. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom 
301. člena tega zakona);

2. nadrejeni finančni holding, ki svoji podrejeni borznopo-
sredniški družbi ne pošlje vseh informacij, ki jih ta potrebuje za 
izpolnitev obveznosti na konsolidirani podlagi (drugi odstavek 
289. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom 301. člena tega 
zakona);

3. podrejena družba oziroma nadrejeni finančni holding, ki 
agenciji oziroma drugemu nadzornemu organu, pristojnemu in 
odgovornemu za nadzor na konsolidirani podlagi, ne omogoči, 
da opravi pregled poslovanja v skladu s četrtim odstavkom 
289. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom 301. člena tega 
zakona;

4. mešani poslovni holding oziroma njegova podrejena 
družba, ki podrejenim institucijam oziroma nadzornim organom, 
pristojnim in odgovornim za nadzor teh institucij, ne pošlje 
vseh informacij, pomembnih za nadzor teh podrejenih institucij 
(prvi odstavek 299. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom 
301. člena);

5. podrejena družba oziroma nadrejeni mešani poslovni 
holding, ki agenciji oziroma drugemu nadzornemu organu, 
pristojnemu in odgovornemu za nadzor podrejenih institucij, 
ne omogoči, da opravi pregled poslovanja v skladu z drugim 
odstavkom 299. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom 
301. člena tega zakona.

(2) Pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za 
prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo od 
25.000 do 500.000 eurov.

(3) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek kaznu-
je odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena.

(4) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstav-
kov posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma 
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi 
storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljub-
nosti, se storilec, ki je pravna oseba, kaznuje z globo od 
41.000 do 750.000 eurov, pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje 
za srednjo ali veliko gospodarsko družbo z globo od 41.000 do 
1.500.000 eurov, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 
od 2.500 do 30.000 eurov.«.

53. člen
Besedilo 564. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek 

kaznuje revizijska družba:
1. če ne opravi revizijskega pregleda oziroma ne izdela 

poročila v skladu s prvim odstavkom 211. člena ZBan-1 v zvezi 
s prvim odstavkom 196. člena tega zakona;

2. če agencije nemudoma ne obvesti o dejstvih oziroma 
okoliščinah iz prvega odstavka 212. člena ZBan-1 v zvezi s 
prvim odstavkom 196. člena tega zakona oziroma ji ne pošlje 
zahtevanih podatkov iz tretjega odstavka 212. člena ZBan-1 v 
zvezi s prvim odstavkom 196. člena tega zakona.

(2) Revizijska družba, ki se po zakonu, ki ureja gospodar-
ske družbe šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se 
za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo od 
25.000 do 500.000 eurov.
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(3) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek ka-
znuje pooblaščeni revizor, ki stori prekršek iz prvega odstavka 
tega člena.

(4) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstav-
kov posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma 
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zara-
di storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristo-
ljubnosti, se revizijska družba kaznuje z globo od 41.000 do 
750.000 eurov, revizijska družba, ki se po ZGD-1 šteje za 
srednjo ali veliko gospodarsko družbo z globo od 41.000 do 
1.500.000 eurov, odgovorna oseba revizijske družbe pa z globo 
od 2.500 do 30.000 eurov.«.

54. člen
Besedilo 565. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek 

kaznuje borza:
1. če brez dovoljenja agencije za upravljanje borznega 

trga upravlja borzni trg (prvi odstavek 310. in 333. člena tega 
zakona);

2. če ne vzpostavi in uresničuje trdnih in zanesljivih sis-
temov za upravljanje s tveganji v skladu z drugim in tretjim 
odstavkom 324. člena tega zakona;

3. če ne izdela kriznega načrta ali načrta neprekinjenega 
poslovanja, ki zagotavlja ustrezne pogoje, da tudi ob hudih po-
slovnih motnjah nadaljuje poslovanje in da se ustrezno omejijo 
izgube borze zaradi teh motenj (328. člen tega zakona);

4. če sporoči zaupne podatke o posameznem izdajatelju, 
članu ali o drugi osebi tretjim osebam, oziroma jih uporabi 
sama ali omogoči, da bi jih uporabile tretje osebe (330. člen 
tega zakona);

5. če ne sprejme pravil in izvedbenih postopkov v skladu 
s 331. členom tega zakona.

(2) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek kaznu-
je odgovorna oseba borze, ki stori prekršek iz prvega odstavka 
tega člena.

(3) Z globo od 12.000 do 250.000 eurov se za prekršek 
kaznuje borza:

1. če agencije ne obvesti v skladu 345., 352., 359., ali 
362. členom tega zakona ali teh informacij ne objavi, kadar je 
potrebno;

2. če agenciji ne omogoči izvajanja ukrepov v skladu z 
drugim odstavkom 369. člena tega zakona.

(4) Z globo od 400 do 10.000 eurov se za prekršek 
kaznuje odgovorna oseba borze, ki stori prekršek iz tretjega 
odstavka tega člena.

(5) Borza, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe 
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek 
iz prvega ali tretjega odstavka tega člena kaznuje z globo od 
12.000 do 500.000 eurov.

(6) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstav-
kov posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma vi-
šine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi sto-
rilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, 
se borza kaznuje z globo od 41.000 do 750.000 eurov, borza, ki 
se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali 
veliko gospodarsko družbo z globo od 41.000 do 1.500.000 eu-
rov, odgovorna oseba borze pa z globo od 2.500 do 30.000 eu-
rov.«.

55. člen
V prvem odstavku 566. člena se napovedni stavek spre-

meni tako, da se glasi: »(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eu-
rov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali izdajatelj, z globo 
od 25.000 do 500.000 eurov pa pravna oseba ali izdajatelj, ki 
se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo:«.

Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Z globo od 25.000 do 150.000 eurov se za prekršek 

kaznuje podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejav-
nost, ki stori prekršek iz 1., 2., 3., 5., 6., 7. ali 8. točke prvega 
odstavka tega člena.

(3) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek ka-
znuje odgovorna oseba pravne osebe ali izdajatelja, ki stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena in odgovorna oseba 
podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, 
ki stori prekršek iz 1., 2., 3., 5., 6., 7. ali 8. točke prvega od-
stavka tega člena.«.

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Z globo od 130 do 5.000 eurov se za prekršek kaznu-

je posameznik, ki stori prekršek iz 1., 2., 3., 5., 6., 7. ali 8. točke 
prvega odstavka tega člena.«.

Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek se 
spremeni tako, da se glasi:

»(5) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih od-
stavkov posebno huda zaradi višine povzročene škode ozi-
roma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali 
zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena ko-
ristoljubnosti, se storilec, ki je pravna oseba kaznuje z globo 
od 41.000 do 750.000 eurov, pravna oseba, ki se po ZGD-1 
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, z globo od 
41.000 do 1.500.000 eurov, podjetnik ali posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, z globo od 41.000 do 450.000 eurov, 
posameznik z globo od 400 do 15.000 eurov, odgovorna oseba 
pravne osebe ali podjetnika ali posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, pa z globo od 2.500 do 30.000 eurov.«.

56. člen
V prvem odstavku 567. člena se v napovednem stavku 

besedilo »od 25.000 do 125.000 eurov« nadomesti z besedilom 
»od 25.000 do 250.000 eurov«.

V drugem odstavku se besedilo »od 800 do 4.100 eurov« 
nadomesti z besedilom »od 800 do 10.000 eurov«.

V tretjem odstavku se besedilo »od 12.000 do 125.000 eurov« 
nadomesti z besedilom »od 12.000 do 250.000 eurov«.

V četrtem odstavku se besedilo »od 400 do 4.100 eurov« 
nadomesti z besedilom »od 400 do 10.000 eurov«.

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se 
glasi:

»(5) Centralna klirinškodepotna družba, ki se po ZGD-1 
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek 
iz prvega ali tretjega odstavka tega člena kaznuje z globo od 
12.000 do 500.000 eurov.«.

Dosedanji peti odstavek, ki postane nov šesti odstavek, 
se spremeni tako, da se glasi:

»(6) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstav-
kov posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma 
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi 
storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljub-
nosti, se centralna klirinškodepotna družba kaznuje z globo od 
41.000 do 750.000 eurov, centralna klirinškodepotna družba, 
ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko druž-
bo, z globo od 41.000 do 1.500.000 eurov, odgovorna oseba 
centralne klirinškodepotne družbe pa z globo od 2.500 do 
30.000 eurov.«.

57. člen
V prvem odstavku 568. člena se napovedni sta-

vek spremeni tako, da se glasi: »(1) Z globo od 25.000 do 
250.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, z globo 
od 25.000 do 500.000 eurov pa pravna oseba, ki se po ZGD-1 
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo:«.

Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se 
glasi:

»(2) Z globo od 25.000 do 150.000 eurov se za prekršek 
kaznuje podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejav-
nost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.

Dosedanji drugi do četrti odstavek, ki postanejo tretji do 
peti odstavek se spremenijo tako, da se glasijo:

»(3) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek 
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika ali po-
sameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek 
iz prvega odstavka tega člena.
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(4) Z globo od 130 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje 
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(5) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstav-
kov posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma 
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zara-
di storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristo-
ljubnosti, se storilec, ki je pravna oseba kaznuje z globo od 
41.000 do 750.000 eurov, pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje 
za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, z globo od 41.000 do 
1.500.000 eurov, podjetnik ali posameznik, ki samostojno opra-
vlja dejavnost z globo od 41.000 do 450.000 eurov, posameznik 
z globo od 400 do 15.000 eurov, odgovorna oseba pravne 
osebe ali podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost pa z globo od 2.500 do 30.000 eurov.«.

KONČNA DOLOČBA

58. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 450-12/12-3/13
Ljubljana, dne 11. julija 2012
EPA 395-VI

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.

Predsednik

2329. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o investicijskih skladih in družbah 
za upravljanje (ZISDU-2A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih  
in družbah za upravljanje (ZISDU-2A)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2A), 
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 
11. julija 2012.

Št. 003-02-6/2012-5
Ljubljana, dne 19. julija 2012

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O INVESTICIJSKIH SKLADIH IN DRUŽBAH  
ZA UPRAVLJANJE (ZISDU-2A)

1. člen
V Zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravlja-

nje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C) se v prvem 
odstavku 3. člena za 11. točko doda nova 12. točka, ki se glasi:

»12. ZPIZ-1 je Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno 

besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 
38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre, 79/10 – ZPKDPIZ, 94/10 – 
ZIU, 40/11 – ZSVarPre-A, 94/11 – odločba US, 105/11 – odloč-
ba US in 110/11 – ZDIU12);«.

Dosedanje 12. do 15. točka postanejo 13. do 16. točka.

2. člen
V prvem odstavku 51. člena se besedilo »2. točke« nado-

mesti z besedilom »5. točke«.

3. člen
V četrtem odstavku 367. člena se število »20« nadomesti 

s številom »30«.

4. člen
V tretjem odstavku 404. člena se tretji stavek črta.

5. člen
V četrtem odstavku 415. člena se drugi stavek črta.

6. člen
V drugem odstavku 421. člena se v 2. točki besedilo »iz 

204. člena tega zakona« črta.

7. člen
Za 497. členom se dodajo naslov novega 12.a poglavja in 

novi 497.a do 497.e člen, ki se glasijo:

»12.a NADZOR NAD VZAJEMNIMI POKOJNINSKIMI 
SKLADI IN NJIHOVIMI UPRAVLJAVCI

497.a člen
(uporaba določb)

(1) Pri opravljanju skrbniških storitev za vzajemni pokoj-
ninski sklad, kritni sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja 
zavarovalnic in za kritno premoženje pokojninske družbe se 
smiselno uporabljata 6.3. in 6.4 oddelek ter 171. člen tega 
zakona. Vzajemni pokojninski sklad je sklad iz 307. člena 
ZPIZ-1. Kritni sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja je 
kritno premoženje, namenjeno kritju obveznosti zavarovalnice 
iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, kot ga določa za-
kon, ki ureja zavarovalništvo. Pokojninska družba je družba iz 
337. člena ZPIZ-1.

(2) Za revidiranje letnega poslovnega poročila vzajemne-
ga pokojninskega sklada se smiselno uporabljata 214. člen in 
prvi odstavek 215. člena tega zakona.

(3) Za nadzor nad upravljavci vzajemnih pokojnin-
skih skladov se smiselno uporabljajo drugi in tretji odstavek 
441. člena, 447. do 450. člen, 453. člen, tretji in četrti odstavek 
454. člena, 455. člen, 459. do 463. člen, 465. člen, 478. in 
479. člen tega zakona.

(4) Pri smiselni uporabi določb iz prvega do četrtega 
odstavka tega člena se besedilo »družba za upravljanje« v 
vseh sklonih nadomesti z besedilom »upravljavec vzajemnega 
pokojninskega sklada« v ustreznem sklonu, besedi »investi-
cijski sklad« v vseh sklonih pa se nadomestita z besedilom 
»vzajemni pokojninski sklad« v ustreznem sklonu.

(5) Agencija obvesti Banko Slovenije ali Agencijo za zava-
rovalni nadzor o vseh ugotovitvah in o izrečenih ukrepih v po-
stopku nadzora nad upravljavcem vzajemnega pokojninskega 
sklada, ki ga opravlja v okviru svojih pristojnosti.

(6) Banka Slovenije ali Agencija za zavarovalni nadzor 
obvesti Agencijo o vseh ugotovitvah in o izrečenih ukrepih v po-
stopku nadzora nad upravljavcem vzajemnega pokojninskega 
sklada, ki ga opravlja v okviru svojih pristojnosti.

497.b člen
(pregled poslovanja upravljavca vzajemnega  

pokojninskega sklada)
Kadar je zaradi nadzora nad upravljavcem vzajemnega 

pokojninskega sklada treba opraviti pregled poslovanja upra-
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vljavca vzajemnega pokojninskega sklada, opravi Agencija ta 
pregled v sodelovanju z Banko Slovenije ali z Agencijo za 
zavarovalni nadzor.

497.c člen
(odredba o odpravi kršitev)

(1) Če Agencija pri opravljanju nadzora nad upravljavcem 
vzajemnega pokojninskega sklada ugotovi kršitve tega zakona, 
ZPIZ-1 oziroma drugega zakona, ki ureja poslovanje vzajemnih 
pokojninskih skladov, oziroma predpisov, izdanih na podlagi 
teh zakonov oziroma pravil vzajemnega pokojninskega sklada, 
upravljavcu z odredbo naloži, da odpravi kršitev oziroma da 
opravi ali opusti določena dejanja

(2) V odredbi o odpravi kršitev Agencija določi rok za 
odpravo kršitev.

(3) Za odredbo o odpravi kršitev se smiselno uporabljajo 
467. do 470. člen tega zakona.

497.č člen
(odreditev dodatnega ukrepa)

(1) Kadar Agencija pri opravljanju nadzora ugotovi, da 
upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada, katerega pravi-
la določajo, da bo upravljavec, v primeru, ko bo dejanska čista 
vrednost sredstev sklada po stanju na obračunski dan nižja 
od zajamčene vrednosti sredstev sklada, iz lastnih sredstev 
na posebni denarni račun vzajemnega pokojninskega sklada 
vplačal razliko do zajamčene vrednosti sredstev, te obveznosti 
ni izpolnil, mu z odločbo naloži, da s svojega denarnega računa 
na poseben denarni račun vzajemnega pokojninskega skla-
da nakaže denarna sredstva v višini razlike med zajamčeno 
vrednostjo sredstev vzajemnega pokojninskega sklada in de-
jansko čisto vrednostjo sredstev, in določi rok za izpolnitev te 
obveznosti, ki ne sme biti daljši od treh delovnih dni.

(2) Proti odločbi o odreditvi dodatnega ukrepa iz prej-
šnjega odstavka je dovoljen ugovor, za katerega se smiselno 
uporablja prvi odstavek 528. člena in 529. do 532. člen ZTFI.

(3) Proti odločbi, s katero Agencija zavrne ugovor iz prej-
šnjega odstavka, je dovoljeno začeti postopek sodnega var-
stva.

(4) Tožba iz prejšnjega odstavka ne zadrži izvršitve od-
ločbe.

(5) Dokončno odločbo Agencije iz prvega odstavka tega 
člena izvrši sodišče na predlog Agencije.

497.d člen
(začasna prepoved upravljanja vzajemnega  

pokojninskega sklada)
(1) Agencija lahko upravljavcu vzajemnega pokojninskega 

sklada začasno prepove upravljanje vzajemnega pokojninske-
ga sklada, če:

1. upravljavec ni organiziral poslovanja oziroma ne vodi 
tekoče poslovnih knjig ter drugih administrativnih in poslovnih 
evidenc vzajemnega pokojninskega sklada, tako da je mogoče 
kadarkoli preveriti, ali pri upravljanju vzajemnega pokojninske-
ga sklada posluje v skladu z ZPIZ-1 oziroma z drugimi zakoni, 
ki urejajo poslovanje vzajemnih pokojninskih skladov, oziroma 
s predpisi, izdanimi na podlagi teh zakonov,

2. upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada ni rav-
nal v skladu z odredbo o odpravi kršitev,

3. ovira opravljanje nadzora nad poslovanjem vzajemne-
ga pokojninskega sklada, ali

4. upravljavec krši pravila o naložbah vzajemnega pokoj-
ninskega sklada, ki ga upravlja, oziroma o upravljanju premo-
ženja vzajemnega pokojninskega sklada, in je zaradi tega pre-
moženju vzajemnega pokojninskega sklada nastala oziroma bi 
mu lahko nastala večja škoda.

(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka velja do izdaje od-
ločbe, s katero Agencija ugotovi, da so bile kršitve odpravljene, 
oziroma do pravnomočnosti prenehanja dovoljenja za opravlja-
nje poslov upravljanja pokojninskih skladov.

(3) Odločba iz prvega odstavka tega člena se vroči skrb-
niku.

(4) Od prejema odločbe o začasni prepovedi upravljanja 
vzajemnega pokojninskega sklada do prenehanja prepovedi, 
mora skrbnik opravljati tiste posle upravljanja vzajemnega po-
kojninskega sklada, s katerim ni mogoče odlašati.

(5) Za posle upravljanja vzajemnega pokojninskega 
sklada, s katerimi ni mogoče odlašati po prejšnjem odstav-
ku, se štejejo posli iz prve in tretje alineje 316. člena ZPIZ-1 
in drugi posli, zaradi katerih bi, če jih skrbnik ne bi opravil, 
za premoženje vzajemnega pokojninskega sklada nastala 
škoda.

(6) Od prejema odločbe o začasni prepovedi upravljanja 
vzajemnega pokojninskega sklada do njenega prenehanja je 
skrbnik upravičen do provizije in ostalih nadomestil, ki skladno 
s pravili vzajemnega pokojninskega sklada pripadajo njegove-
mu upravljavcu.

497.e člen
(odvzem dovoljenja za opravljanje poslov upravljanja 

pokojninskih skladov)
(1) Agencija lahko odvzame upravljavcu vzajemnega po-

kojninskega sklada dovoljenje za opravljanje poslov upravljanja 
pokojninskih skladov tudi, če:

1. upravljavec ni ravnal v skladu z odločbo Agencije 
o dodatnem ukrepu iz prvega odstavka 497.č člena tega 
zakona in je bila zaradi tega opravljena prisilna izvršitev te 
odločbe,

2. je Agencija že tretjič v obdobju dveh let izdala odloč-
bo o dodatnem ukrepu iz prvega odstavka 497.č člena tega 
zakona, ali

3. upravljavec krši odločbo o začasni prepovedi upra-
vljanja vzajemnega pokojninskega sklada iz 497.d člena tega 
zakona.

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka se smiselno upora-
blja 335. člen ZPIZ-1.

(3) Kadar se zaradi pravnomočnega odvzema dovoljenja 
upravljavcu za opravljanje poslov upravljanja pokojninskih skla-
dov opravi likvidacija vzajemnega pokojninskega sklada, opravi 
likvidacijo skrbnik.«.

8. člen
Za 515. členom se doda nov 515.a člen, ki se glasi:

»515.a člen
(kršitve upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada)

(1) Z globo od 25.000 do 125.000 eurov se za prekršek 
kaznuje upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada, če:

1. ne sklene pogodbe o opravljanju skrbniških storitev 
(prvi odstavek 497.a člena);

2. letnega poslovnega poročila vzajemnega pokojninske-
ga sklada ne pregleda revizor skladno z 214. členom tega 
zakona (drugi odstavek 497.a člena).

(2) Z globo od 800 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje 
odgovorna oseba upravljavca vzajemnega pokojninskega skla-
da, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih dveh 
odstavkov posebno huda zaradi višine povzročene škode ozi-
roma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali 
zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena kori-
stoljubnosti, se upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada 
kaznuje z globo od 41.000 do 370.000 eurov, odgovorna oseba 
upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada pa z globo od 
2.500 do 12.000 eurov.«.

9. člen
V 528. členu se besedilo »1. januarja 2013« nadomesti z 

besedilom »1. avgusta 2012«.
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KONČNA DOLOČBA

10. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 412-03/12-3/11
Ljubljana, dne 11. julija 2012
EPA 368-VI

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.

Predsednik

2330. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o poroštvih Republike Slovenije 
za financiranje investicij gospodarskih družb 
(ZPFIGD-B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o poroštvih Republike 
Slovenije za financiranje investicij gospodarskih 

družb (ZPFIGD-B)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zako-
na o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij 
gospodarskih družb (ZPFIGD-B), ki ga je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji dne 11. julija 2012.

Št. 003-02-6/2012-4
Ljubljana, dne 19. julija 2012

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O POROŠTVIH REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA FINANCIRANJE INVESTICIJ GOSPODARSKIH 

DRUŽB (ZPFIGD-B)

1. člen
V Zakonu o poroštvih Republike Slovenije za financiranje 

investicij gospodarskih družb (Uradni list RS, št. 43/10 in 87/11) 
se v 3. točki 1.a člena pred piko doda besedilo »ter stroški 
storitev, razen stroškov plač in reprezentance«.

2. člen
V tretjem odstavku 3. člena se tretja alineja spremeni 

tako, da se glasi:
»– ima po podatkih Davčne uprave Republike Slovenije 

neporavnane obveznosti iz obveznih dajatev, o čemer predloži 
potrdilo Davčne uprave Republike Slovenije, ki ne sme biti 
starejše od 30 dni;«.

3. člen
V prvem odstavku 4. člena se v četrti alineji besedi »3 let« 

nadomestita z besedama »12 mesecev«.
V šesti alineji se črta besedilo »skladno z običajno bančno 

prakso«.

V drugem odstavku se v prvi alineji za besedo »financira-
nje« doda besedilo »dokončanja začetih in«.

Za drugo alinejo, na koncu katere se pika nadomesti s 
podpičjem, se doda tretja alineja, ki se glasi:

»– kredit je lahko zavarovan z opredmetenimi sredstvi 
investicije, pri čemer mora biti vrednost zavarovanja najmanj 
enaka višini glavnice kredita. Če opredmetena sredstva inve-
sticije za zavarovanje kredita ne dosegajo višine te glavnice, 
mora banka od upravičenca zahtevati dodatno zavarovanje 
v vrednosti najmanj do višine glavnice odobrenega kredita.«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Poroštva za kredite iz drugega odstavka 2. člena 

tega zakona se izdajajo pod naslednjimi pogoji:
– krediti, zavarovani s poroštvi po tem zakonu, se ne 

namenijo za refinanciranje že obstoječih kreditov;
– skupna višina vseh kreditov za obratna sredstva, za-

varovanih s poroštvi po tem zakonu, je lahko največ 20 % 
prihodkov gospodarske družbe, ustvarjenih iz poslovanja v 
zadnjem poslovnem letu. Če upravičenec dobi poroštva po tem 
zakonu za kredite v skupni višini iz prejšnjega stavka te alineje, 
ne more ponovno pridobiti poroštva po tem zakonu, dokler v 
celoti ne vrne kredita za obratna sredstva, zavarovanega s 
poroštvom po tem zakonu;

– predsednik uprave, člani uprave oziroma upravnega 
odbora, poslovodje, izvršni direktorji, prokuristi, družbeniki ozi-
roma delničarji upravičenca za zavarovanje poroštva Republike 
Slovenije zagotovijo osebno ali stvarno zavarovanje, s katerim 
je zavarovano najmanj 70 % vrednosti poroštva Republike Slo-
venije;

– gospodarske družbe, v katerih je delež kapitala med 
obveznostmi do virov sredstev v bilanci stanja na zadnji 
dan četrtletja pred vložitvijo vloge po tem zakonu manjši od 
35 %, morajo vlogi za pridobitev poroštva predložiti tudi načrt 
povečanja deleža kapitala v bilanci stanja. Če gospodarska 
družba po pridobitvi prvega poroštva po tem zakonu načrta 
ne izvede, nima več pravice do pridobitve poroštva po tem 
zakonu.«.

Četrti odstavek se črta.

4. člen
V prvem odstavku 6. člena se število »75« nadomesti s 

številom »80«.

5. člen
V 10. členu se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se 

glasita:
»(4) Gospodarske družbe, ki zaprosijo za poroštvo za 

kredite in imajo delež kapitala med obveznostmi do virov sred-
stev v bilanci stanja na zadnji dan četrtletja pred vložitvijo vloge 
enak ali višji od 35 %, plačajo premijo v višini tržne cene, podje-
tja, ki imajo delež kapitala med obveznostmi do virov sredstev 
v bilanci stanja na zadnji dan četrtletja pred vložitvijo vloge nižji 
od 35 %, pa plačajo premijo v višini tržne cene, povečane za 
10 %. Gospodarska družba, ki izvede načrt povečanja deleža 
kapitala iz četrte alineje tretjega odstavka 4. člena tega zakona, 
je upravičena do plačila premije v višini tržne premije v prvem 
obračunskem obdobju po izvedenem programu povečanja ka-
pitala v bilanci stanja.

(5) Banka na poziv SID banke sporoči podatke, potrebne 
za določitev tržne cene. Če banka v enem mesecu po vročitvi 
poziva SID banke ne sporoči zahtevanih podatkov, gospo-
darska družba ne more pri tej banki pridobiti poroštva po tem 
zakonu.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

6. člen
Vlada uskladi uredbo iz 12. člena zakona z določbami 

tega zakona v enem mesecu od uveljavitve tega zakona.
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7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 450-07/12-3/10
Ljubljana, dne 11. julija 2012
EPA 350-VI

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.

Predsednik

2331. Zakon o dopolnitvi Zakona o postopku 
priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom 
držav članic Evropske unije, Evropskega 
gospodarskega prostora in Švicarske 
konfederacije za opravljanje reguliranih 
poklicev oziroma dejavnosti v Republiki 
Sloveniji (ZPKEU-C)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona  

o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij 
državljanom držav članic Evropske unije, 
Evropskega gospodarskega prostora in 
Švicarske konfederacije za opravljanje 
reguliranih poklicev oziroma dejavnosti  

v Republiki Sloveniji  
(ZPKEU-C)

Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o postopku prizna-
vanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske 
unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfe-
deracije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti 
v Republiki Sloveniji (ZPKEU-C), ki ga je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji dne 11. julija 2012.

Št. 003-02-6/2012-2
Ljubljana, dne 19. julija 2012

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O POSTOPKU 

PRIZNAVANJA POKLICNIH KVALIFIKACIJ 
DRŽAVLJANOM DRŽAV ČLANIC EVROPSKE 
UNIJE, EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA 

PROSTORA IN ŠVICARSKE KONFEDERACIJE  
ZA OPRAVLJANJE REGULIRANIH POKLICEV 

OZIROMA DEJAVNOSTI V REPUBLIKI 
SLOVENIJI (ZPKEU-C)

1. člen
V Zakonu o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij 

državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospo-
darskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje 
reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 21/02, 92/07 in 85/09) se v 2. členu doda 
nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Ta zakon velja tudi za državljane oziroma državljanke 
tretjih držav, ki:

– uživajo mednarodno zaščito v skladu z Direktivo 
2004/83/ES z dne 29. aprila 2004 o minimalnih standardnih 
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali 
osebe brez državljanstva, da se jim prizna status begunca ali 
osebe, ki iz drugih razlogov potrebuje mednarodno zaščito, in 
o vsebini te zaščite (UL L št. 304, z dne 30. 9. 2004, str. 12);

– so družinski člani državljanov EU v skladu z Direktivo 
2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in 
njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na 
ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in 
razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 
73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS 
in 93/96/EEC (UL L št. 158, z dne 30. 4. 2004, str. 77);

– imajo v državi članici EU status rezidenta za daljši čas 
v skladu z Direktivo 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o 
statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas 
(UL L št. 16, z dne 23. 1. 2004, str. 44);

– zaprosijo za sprejem na ozemlje države članice EU 
za namen visokokvalificirane zaposlitve v skladu z Direktivo 
2009/50/ES z dne 25. maja 2009 o pogojih za vstop in prebi-
vanje državljanov tretjih držav za namene visokokvalificirane 
zaposlitve (UL L št. 155, z dne 18. 6. 2009, str. 17).«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 101-01/12-1/10
Ljubljana, dne 11. julija 2012
EPA 320-VI

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.

Predsednik

2332. Sklep o soglasju k poslovniku Državne 
revizijske komisije za revizijo postopkov 
oddaje javnih naročil

Na podlagi drugega odstavka 64. člena Zakona o prav-
nem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, 
št. 43/11 in 60/11 – ZTP-D) ter v skladu s 112. členom Poslov-
nika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno preči-
ščeno besedilo in 105/10), je Državni zbor na seji dne 11. julija 
2012 sprejel naslednji

S K L E P

Državni zbor daje soglasje k poslovniku Državne revizij-
ske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil z dne 
30. 5. 2012.

Št. 411-08/12-1/10
Ljubljana, dne 11. julija 2012
EPA 153-VI

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.

Predsednik
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
2333. Odlok o pomilostitvi obtoženca – pomilostitev 

po uradni dolžnosti

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 1. člena in 4. člena Zakona o 
pomilostitvi (ZPom-UPB1, Uradni list RS, št. 23/05 – uradno 
prečiščeno besedilo) izdajam

O D L O K
o pomilostitvi obtoženca – pomilostitev  

po uradni dolžnosti

Vorenu Pavliču, rojenemu 4. 3. 1980 v Kopru, EMŠO 
0403980500281, se s pomilostitvijo odpusti kazenski pregon 
po obtožbi št. Kt-S-27/00 z dne 28. 9. 2000 in modificirani dne 
14. 11. 2000, 7. 6. 2001 in 20. 9. 2006.

Št. 725-01-2/12-3
Ljubljana, dne 13. julija 2012

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

VLADA
2334. Uredba o državnem prostorskem načrtu 

za gradnjo daljnovoda 2 × 400 kV 
Cirkovce–Pince

Na podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim 
odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev 
državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10 
– popr.) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o državnem prostorskem načrtu za gradnjo 

daljnovoda 2 × 400 kV Cirkovce–Pince

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga državnega prostorskega načrta)

(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o Strategiji pro-
storskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 
– ZPNačrt) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list 
RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt) sprejme državni prostorski 
načrt za gradnjo daljnovoda 2 × 400 kV Cirkovce–Pince (v 
nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).

(2) Grafični del državnega prostorskega načrta, iz kate-
rega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni 
del te uredbe.

(3) Državni prostorski načrt je junija 2012 pod številko 
projekta LN – 3/03 izdelala ZEU – Družba za načrtovanje in 
inženiring, d. o. o., Murska Sobota.

2. člen
(vsebina)

(1) Ta uredba določa: načrtovane prostorske ureditve, ob-
močje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namemb-
nosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, 

pogoje glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne 
infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja pro-
storskih ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje 
celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, 
varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja 
zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in dru-
gimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge 
pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta 
ter dopustna odstopanja.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikaza-
ne v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi 
prilogami v analogni obliki na vpogled na ministrstvu, pristoj-
nem za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora 
v občinah Kidričevo, Videm pri Ptuju, Markovci, Gorišnica, Or-
mož, Ljutomer, Beltinci, Črenšovci, Velika Polana in Lendava.

(3) Postopek presoje vplivov na okolje v skladu s sedmim 
odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih uredi-
tev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in 
106/10 – popr.) ni bil izveden s postopkom priprave državnega 
prostorskega načrta.

(4) Postopek celovite presoje vplivov na okolje ni bil 
izveden, ker se je postopek priprave državnega prostorskega 
načrta začel pred 21. 7. 2004, predlog najustreznejše variante 
pa je bil potrjen pred 21. 7. 2006, s čimer so izpolnjeni pogoji iz 
tretjega odstavka 13. člena Direktive 2001/42/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov 
nekaterih načrtov in programov na okolje (UL L 197 z dne 
21. 7. 2001, str. 30). Postopek presoje sprejemljivosti vplivov 
izvedbe državnega prostorskega načrta na varovana območja 
je bil izveden s pozitivnim naravovarstvenim mnenjem Zavoda 
Republike Slovenije za varstvo narave št. 4-III-747/32-O-05/SK 
z dne 11. 4. 2012, izdanim na podlagi 22. člena Zakona o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave (Uradni 
list RS, št. 41/04).

II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)

S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo nasle-
dnje prostorske ureditve:

– rekonstrukcija in dograditev razdelilne transformator-
ske postaje (v nadaljnjem besedilu: RTP) Cirkovce, ki zajema 
gradnjo novega stikališča na vzhodni strani obstoječe RTP 
Cirkovce in gradnjo komandne stavbe;

– gradnja daljnovoda 2 × 400 kV Cirkovce–Pince, ki zaje-
ma gradnjo stebrov in napenjanje vodnikov, namestitev svetilk, 
opozorilnih krogel in oznak za preprečitev zaletavanja ptic na 
vodnike ter ureditev ozemljitev in optičnih telekomunikacijskih 
povezav;

– izvedba nadzemnega in podzemnega razpleta daljnovo-
dov pred RTP Cirkovce, ki zajema odstranitev delov obstoječih 
nadzemnih daljnovodov: 2 × 400 kV Maribor–Mihovce, 220 kV 
Cirkovce–Žerjavinec, 110 kV Cirkovce–Kidričevo I, 110 kV 
Cirkovce–Kidričevo II, 110 kV Cirkovce–Kidričevo III, 110 kV 
Formin–Cirkovce, 2 × 110 kV Zlatoličje–Cirkovce in 110 kV 
Cirkovce–Rogaška Slatina ter gradnjo nadomestnih podzemnih 
in nadzemnih daljnovodov;

– gradnja dostopnih poti do daljnovodov;
– preureditev obstoječe infrastrukture, ki jo daljnovodi 

križajo;
– izvedba krajinskih ureditev na območjih prečkanj goz-

dnih površin in območjih, varovanih na podlagi predpisov s 
področja ohranjanja narave (v nadaljnjem besedilu: območja 
ohranjanja narave);

– izvedba omilitvenih ukrepov – vzpostavitev nadome-
stnih habitatov.



Stran 5666 / Št. 55 / 20. 7. 2012 Uradni list Republike Slovenije

III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

4. člen
(območje državnega prostorskega načrta)

(1) Območje državnega prostorskega načrta je določeno 
s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel 
v naravo. Koordinate tehničnih elementov so priložene prikazu 
območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcel.

(2) Na območju državnega prostorskega načrta iz prej-
šnjega odstavka se v skladu z geodetskim načrtom nahajajo 
zemljišča ali deli zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih 
katastrskih občinah:

1. območje rekonstrukcije in dograditve RTP Cirkovce:
– k. o. Cirkovce (430): 260/15, 260/8;
– k. o. Dragonja vas (429): *52, *53, *54, 85/3, 86, 87/1, 

92, 99/1, 105/2, 199/2, 201/3, 202/3, 203/3, 204/3, 205/4, 
517/6, 648, 649, 650, 652/1, 652/2, 653, 654, 655, 656, 657, 
658, 661, 662, 665, 666, 668, 669, 670;

2. območje daljnovoda 2 × 400 kV Cirkovce–Pince ter 
nadzemnega in podzemnega razpleta daljnovodov pred RTP 
Cirkovce, vključno z območji dostopnih poti do daljnovodov, 
območji preureditve obstoječe infrastrukture ter območji kra-
jinskih ureditev:

– k. o. Mihovce (428): 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 
1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 
1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082/1, 1083, 1136, 1153, 
1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160/1, 1160/2, 1161, 
1164, 1165, 1166, 1171, 1199;

– k. o. Dragonja vas (429): 654, 655, 656, 657, 658, 659, 
660, 661, 670, 671, 672, 673, 702;

– k. o. Pleterje (427): 264/1, 264/2, 265, 282, 287/1, 
287/2, 290/1, 296/1, 299/1, 299/5, 302/1, 305, 308, 311, 314/1, 
317, 320, 325/1, 325/3, 325/4, 325/5, 325/6, 328/3, 333/2, 
338/1, 343/1, 348, 349, 354, 355, 359, 360/1, 360/2, 365, 369, 
372, 539, 542, 545, 546, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 
555, 556, 557, 558/2, 559, 560, 561/1, 913/3, 913/6, 917/3, 
918/2, 925/1;

– k. o. Župečja vas (426): 445, 446, 447, 448, 449, 485/2, 
491/1, 491/2, 496/1, 501/1, 501/2, 506/1, 511/1, 516/1, 521/1, 
521/2, 526, 531/1, 531/2, 536/1, 536/2, 542, 547/1, 547/2, 
552/1, 556/3, 561/3, 564/5, 574/2, 580, 581/2, 585/1, 586/2, 
591, 592/2, 595/2, 596, 601, 602/2, 607/1, 608/2, 614, 615, 
624, 625, 630, 631, 636, 637/2, 642, 643, 648, 649, 654, 655, 
660/1, 661/1, 702/1, 703, 704/1, 704/2, 704/3, 873/2, 874/1, 
879;

– k. o. Lovrenc na Dravskem polju (425): 703, 704, 706, 
707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 719/1, 
719/2, 720/1, 720/2, 838/2, 839/1, 841/2, 841/3, 841/6, 842/2, 
842/3, 843/3, 843/4, 843/5, 843/6, 845/1, 845/2, 846/1, 961/2, 
962/2, 963/3, 964/4, 965/1, 966/4, 967/3, 968/3, 969/3, 970/1, 
970/3, 971/1, 971/3, 972/1, 972/3, 973/1, 973/3, 974/3, 974/5, 
974/8, 974/9, 975/1, 975/3, 987/1, 988/1, 991/1, 992/1, 995/1, 
996/1, 999/1, 1000/1, 1003/1, 1004/1, 1007/1, 1008/1, 1032/3, 
1032/4, 1033, 1034, 1035, 1036/2, 1172/1, 1175/3, 1175/8, 
1176;

– k. o. Apače (424): *163, *190, *248, 319, 320, 321, 
322, 333/19, 333/20, 333/21, 333/22, 333/23, 333/24, 333/30, 
333/61, 333/75, 334/12, 334/13, 334/22, 334/26, 356, 357, 358, 
359, 360, 361/1, 361/2, 362/1, 362/2, 363, 364/1, 364/2, 365/1, 
365/2, 365/4, 365/6, 370, 371/1, 371/2, 371/3, 371/4, 372, 373, 
374/1, 429/1, 429/2, 430, 431, 432, 433/1, 433/2, 434, 435/1, 
436/1, 437, 438, 439, 440, 441/1, 441/2, 442, 444, 450, 451, 
452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460/1, 460/2, 502/10, 
502/16, 502/17, 537, 538, 539, 540, 541, 542/1, 543, 544, 545, 
546, 547/1, 547/2, 547/7, 550/6, 550/7, 550/8, 550/80, 550/81, 
550/120, 700/1, 701, 702, 703/1, 703/2;

– k. o. Trnovec (423): 204/1, 205/1, 205/7, 205/8, 206/1, 
208/1, 209/1, 210/1, 211/1, 213/1, 214/5, 214/9, 217/1, 218/1, 
219/1, 221/4, 223/4, 228/3, 228/4, 228/5, 229/25, 229/26, 
229/27, 229/28, 229/29, 229/30, 229/31, 229/32, 229/33, 236/1, 
237/1, 237/3, 241, 242, 243, 244;

– k. o. Sela (422): 107/2, 107/3, 112/1, 112/2, 113/1, 
113/2, 114/1, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 154, 157, 158, 
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 
171, 172, 173, 175/2, 176, 177/1, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 
185, 190/1, 549, 550/2, 551/2, 552/2, 554, 556, 558, 559, 561, 
562/1, 562/2, 562/3, 562/4, 563/2, 563/3, 563/4, 564, 566, 567, 
568, 569, 570/2, 571, 572, 599/1, 599/4, 600/1, 600/2, 601, 
602, 799/10, 799/2, 799/4, 799/8, 799/9;

– k. o. Lancova vas (421): 367/1, 368/2, 370/1, 371, 
372/2, 374/1, 374/4, 377/1, 377/2, 377/3, 381/3, 383, 384/1, 
386/1, 387, 388/1, 381/4, 390, 391, 393, 396, 397/1, 398/2, 
404, 405, 406/1, 407/2, 410/2, 411, 412, 413, 415, 417, 418/1, 
420, 421/1, 424, 425, 426, 427, 428, 431/1, 434, 435, 437, 
438/1, 439/1, 440/1, 441/1, 443, 444/1, 445, 448/2, 450, 455/1, 
458, 460/1, 464/1, 465/2, 470, 472, 475, 476/1, 481, 485, 487, 
489/1, 490, 491/1, 494/1, 496, 499, 502/1, 503, 513/1, 513/2, 
516, 519/1, 523, 524, 526, 527/2, 531/1, 532/1, 533/1, 533/2, 
533/3, 534, 537/2, 537/3, 538/1, 538/2, 540/3, 540/4, 541/3, 
541/4, 543, 544, 548, 550, 551, 558/1, 562/1, 569, 570/1, 
571/1, 571/2, 572/1, 580, 587/1, 588/1, 589, 604, 605/1, 606, 
607/1, 607/2, 636, 642/1, 642/2, 643, 644/2, 647/2, 648/1, 
648/2, 649, 650, 651, 652, 654, 655, 656/1, 657/1, 658, 666, 
667, 668, 669, 670/1, 670/2, 670/10, 670/11, 671/1, 671/2, 
671/3, 671/6, 715/2, 715/4, 725, 726/1, 726/2, 726/3, 727/1, 
727/2, 728/1, 729/1, 730/1, 731/2, 732/1, 733/1, 734/1, 753/2, 
757/1, 759/2, 763, 764;

– k. o. Pobrežje (420): 730, 731, 732/2, 732/3, 733/5, 
734/1, 735, 742/1, 743/3, 743/4, 744/1, 744/2, 744/3, 744/4, 
749/1, 749/2, 750/1, 750/3, 751/1, 751/2, 752, 754, 841/15, 
841/16, 841/17, 841/18, 841/19, 841/20, 841/21, 841/22, 
841/33, 841/39, 841/57, 841/60, 841/68, 841/69, 841/70, 
841/74, 841/75, 841/76, 841/77, 841/78, 841/79, 841/106, 
841/129, 841/130, 841/131, 841/132, 841/133, 841/134, 
1121/4, 1124/1, 1129, 1145, 1146, 1204, 1366, 1368, 1369, 
1370, 1371,1393, 1401, 1402/1,1402/2, 1403, 1405, 1406, 
1407, 1408, 1431, 1432, 1446, 1449, 1463, 1464, 1465, 1466, 
1467 1468, 1469, 1470, 1475, 1476, 1481, 1488, 1489, 1490, 
1491, 1492, 1493, 1494, 1623, 1624, 1625, 1629;

– k. o. Šturmovci (419): 397, 398, 399, 400, 401/1, 
401/2,477, 478/1, 478/2, 478/3, 479, 481, 539, 540, 541, 542, 
543, 544, 545, 547, 552, 557, 559, 560, 561, 563, 564, 565, 
567, 568, 573, 574, 575, 576, 578, 584, 585, 586, 587;

– k. o. Markovci (417): 617/49, 617/50, 617/116, 808/71, 
808/17, 808/21, 808/22, 808/23, 808/24, 808/25, 808/26, 
808/27, 808/29, 808/28, 824/4, 948, 947/1, 956, 957, 949, 
950, 951, 952, 953, 954, 955, 977, 978, 979, 981, 982, 983, 
984, 986, 987, 988, 989, 995, 996/1, 996/2, 997, 1003, 1004, 
1005, 1051;

– k. o. Nova vas pri Markovcih (389): 352/1, 385, 386/1, 
386/2, 392/5, 393/1, 399, 400/2, 404, 410, 416/3, 419/1, 419/3, 
421/2, 422, 423/1, 424/1, 429/3, 429/4, 429/7, 429/8, 432, 
434/5, 437/4, 437/5, 439, 440, 442/1, 442/2, 445/1, 447, 448/1, 
462/5, 466, 592/1, 592/10, 592/9, 595, 596, 597, 598, 599, 
601, 602, 613/1, 613/2, 614/4, 614/5, 614/10, 614/11, 614/12, 
614/13, 614/14, 614/26, 614/27, 614/28, 614/29, 614/30, 
614/31, 614/6, 614/7, 614/8, 614/9, 621, 622, 623/1, 623/2, 
623/3, 624/1, 625, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671/2, 672, 
673, 679, 684, 685, 690, 693, 696, 697, 835/2, 837/1, 837/3, 
837/17, 837/23, 837/24, 837/25, 837/87, 837/88, 837/89, 
837/92, 837/93, 837/94, 837/95, 837/101, 837/102, 837/105, 
850;

– k. o. Bukovci (415): 9/1, 10/2, 11/1, 11/6, 11/7, 11/8, 
13/1, 21/3, 22/1, 22/4, 28/1, 28/5, 29/1, 35/1, 36/1, 42/2, 43/1, 
44/1, 54/1, 55/1, 55/3, 55/4, 62/2, 63/1, 70/1, 70/2, 71/1, 79/3, 
85/1, 86/1, 95/1, 96/1, 105/1, 106/2, 107/1, 107/5, 107/6, 107/7, 
115/1, 155/1, 156/1, 157/1, 158, 159, 160, 161, 162, 163/1, 
164/2, 164/3, 165, 166, 167/1, 167/2, 167/3, 168/1, 168/2, 
169/1, 169/2, 170/1, 170/2, 171/1, 172/1, 171/2, 172/2, 172/3, 
173/1, 173/2, 174/1, 175/1, 176, 179/1, 180/2, 180/4, 180/5, 
180/7, 224/2, 225/2, 226/2, 227, 228, 229/1, 229/2, 229/3, 
229/4, 229/5, 229/6, 230, 231, 233, 235, 236, 237, 238/1, 
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238/2, 239/1, 239/2, 240, 241, 242/1, 242/2, 243, 244/1, 244/2, 
245, 246/1, 247, 248, 516, 565/1, 567/1, 567/2, 568/1, 995/1, 
996/3, 998, 1000/2, 1003/2, 1017, 1018;

– k. o. Stojnci (414): 14/2, 15, 16/1, 17/1, 18/2, 18/3, 19/1, 
19/2, 20/2, 21, 22/1, 22/2, 25/1, 25/2, 26, 31, 32, 35, 36, 38, 
39, 40, 41, 42, 44, 45, 46/1, 46/2, 47/1, 50/7, 50/8, 51/6, 52/10, 
52/18, 53/1, 54/1, 55/1, 56/1, 56/6, 57/1, 57/7, 60/1, 60/4, 61/1, 
62/1, *118, *142, 924/1, 925, 926/1, 926/5;

– k. o. Zagojiči (406): 234/1, 235/1, 236/1, 238/2, 238/3, 
239/1, 239/2, 239/3, 240, 241/2, 241/3, 242/1, 242/2, 242/4, 
242/5, 242/6, 244/1, 247/1, 247/2, 247/3, 248/2, 248/3, 248/4, 
252/1, 253/1, 253/2, 253/3, 253/4, 254/7, 254/18, 255/2, 256, 
257/2, 259/2, 353/2, 354/1, 370/1, 370/2, 373/2, 374/2;

– k. o. Muretinci (413): 24/2, 25/1, 25/2, 30/1, 31/1, 35/1, 
35/2, 36/1, 36/2, 41/1, 42/2, 42/3, 42/4, 49/1, 49/2, 50/1, 51/1;

– k. o. Mala vas (412): 228, 229/2, 229/3, 230/1, 230/2, 
230/6, 231/3, 371;

– k. o. Gajevci (411): 2/1, 2/2, 2/3, 4/2, 235/1, 251, 252, 
253/2, 254/3, 255/3, 255/6, 256/1, 260/2, 260/4, 260/5, 261, 
263/1, 263/2, 264/2, 264/3, 266, 267/1, 268/1, 269/1, 270/1, 
270/2, 271/1, 271/2, 271/3, 272/1, 272/2, 273, 274/1, 275/1, 
276/1, 276/2, 277, 278/1, 279/1, 289/1, 290/1, 290/2, 291/1, 
292/1, 292/2, 292/4, 293/1, 296/1, 296/2, 297/1, 297/2, 298/1, 
298/2, 299/1, 303/1, 303/2, 303/3, 303/4, 303/7, 303/8, 303/10, 
304/1, 304/2, 305/2, 305/3, 307/1, 308/1, 308/2, 309/1, 310/1, 
311/1, 311/2, 311/3, 312/1, 367/13, 367/16, 369/3, 370/2, 371, 
372, 373, 393, 400, 412/2, 413/2, 415/12, 415/15, 416/1, 416/2, 
416/6, 418/3, 418/4, 466/3, 468/3, 469/2, 470/2, 470/3, 471/2, 
471/5, 471/7, 472/2, 472/3, 473/3, 474/3, 475/6, 475/9, 480/3, 
485/2, 486/3, 486/4, 487/1, 487/2, 487/3, 487/5, 488/1, 488/2, 
488/3, 489/1, 489/2, 497/4, 497/23, 497/21, 498/1, 498/2, 501, 
502/12, 502/6, 502/7, 512/1, 512/3, 513/1, 513/3, 516/1, 516/3, 
626/1, 626/2, 628, 630/4, 630/6, 631/4, 634, 635, 636, 637, 
638, 673, 675, 696/2, 697/2, 703/4;

– k. o. Formin (410): 267/5, 267/6, 270/1, 280/4, 307/5, 
310/3, 319/3, 321, 322, 490/5, 503/60, 503/78, 503/79, 633, 
634, 635, 636, 637, 640, 642, 643, 644, 660/3, 660/4, 661/1, 
661/4, 661/5, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 669, 670, 671, 672, 
673, 674, 675, 676, 677, 678/4, 679/4, 680/5, 681/2, 681/4;

– k. o. Cvetkovci (329): 961/122, 961/123, 961/2, 961/87, 
961/88, 961/92, 961/93, 961/124, 961/125, 961/126, 961/127, 
961/128, 961/129, 961/253, 961/262, 961/263, 961/264, 
961/265, 961/266, 961/267, 961/268, 961/269, 961/270, 
961/271, 961/272, 961/273, 961/274, 961/275, 961/276, 
961/277, 961/278, 961/279, 961/280, 961/281, 961/282, 
961/283, 961/284, 961/287, 961/292, 961/293, 1190/1, 1196, 
1198/1, 1539, 1540, 1567, 1568, 1569, 1570, 1616, 1617, 
1618, 1619, 1630, 1631, 1649, 1679, 1680, 1682, 1683, 1684;

– k. o. Trgovišče (330): 811, 814, 815, 818, 991, 992, 996, 
997, 1001, 1002, 1003, 1004, 1016, 1019/4, 1052, 1055;

– k. o. Velika Nedelja (331): 833/2, 834/1, 834/2, 835/1, 
836, 837, 850/2, 852/1, 852/2, 852/3, 853, 854, 855, 856, 857, 
858/2, 864, 865, 866, 870/11, 870/17, 1063/1, 1063/4, 1658, 
1680/1, 1680/3, 1680/4, 1680/6, 1680/7, 1697/4, 1698, 1699, 
1700, 1708/1;

– k. o. Ormož (332): 841/1, 841/2, 842, 843, 844/2, 845/1, 
845/2, 845/4, 847, 849, 1338/41, 1338/46;

– k. o. Hardek (318): 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 
294, 296, 297, 298, 301, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 
342, 343, 344, 345, 346, 347, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 
361, 372, 373, 375, 376, 377/1, 378, 384/1, 385/1, 386, 387, 
388, 389, 402/1, 405, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 691/4, 
695, 699/51, 699/52, 699/53, 699/54, 699/55, 699/58, 699/91, 
699/92, 699/93, 699/94, 700/10, 700/11, 700/12, 700/13, 
700/17, 700/18, 700/19;

– k. o. Šardinje (321): 615, 616/2, 618/1, 619/1, 619/2, 
619/3;

– k. o. Lešnica pri Ormožu (320): *53, *61/1, 221/1, 221/9, 
223, 224/1, 224/2, 225, 232/1, 234/1, 236/1, 236/5, 237, 238, 
239/1, 239/2, 239/3, 239/5, 239/6, 239/7, 248/1, 248/2, 249, 
251/2, 252, 254, 255/1, 255/2, 257, 259, 236/4, 336/2, 374/2, 

375/1, 375/2, 375/3, 376, 377, 378, 379, 380/1, 380/2, 380/3, 
404/5, 404/14, 408/1, 408/2, 427/1, 429, 434, 435, 437/1, 
437/2, 438/1, 439, 443/1, 445/1, 445/4, 445/5, 445/6, 446/1, 
446/2, 448, 449/1, 450, 453/1, 453/2, 453/3, 465/3, 480/2, 
481, 482/5, 482/6, 482/7, 484, 486/4, 487/2, 488, 491/1, 492/1, 
501, 502, 503, 504/1, 504/3, 526/1, 540/4, 540/6, 604/2, 607/3, 
612/3, 618, 805, 806, 808, 809, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 
833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 854, 
855, 861;

– k. o. Runeč (292): 892/1, 892/2, 895, 896/1, 896/2, 897, 
898/1, 898/2, 959;

– k.o. Stanovno (293): *2/1, 138, 139/1, 173/1, 173/2, 
174, 177/1, 178/1, 179, 180/1, 180/2, 182, 183, 184, 194/4, 
205, 207, 208, 217/1, 219, 220, 223, 224, 257, 258, 259/1, 
259/2, 260, 261, 262, 263, 264, 422/1, 425, 426, 427, 428, 429, 
431, 436, 437, 438, 439/1, 439/2, 440/1, 441, 442, 443, 444/1, 
444/2, 516, 520/1, 517, 518, 523, 524, 525, 526, 529/2, 555, 
556, 557, 559, 560, 561, 562, 563, 567, 573/2, 578/1, 578/2, 
578/3, 579, 580, 581, 583, 584, 585, 586, 587/1, 587/2, 671, 
676/1, 678, 681, 682;

– k. o. Žerovinci (295): 5/6, 5/7, 5/8, 5/11, 5/12, 5/13, 5/15, 
5/16, 5/17, 5/23, 5/26, 12, 13, 15, 63/3, 86/1, 89/1, 89/2, 90, 
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97/1, 141/2, 143, 144, 149, 150, 162, 
164, 165, 166, 167/1, 168/1, 171, 174/1, 174/2, 175, 177, 179, 
180/1, 180/3, 180/4, 181/2, 181/3, 204, 207/1, 207/2, 207/3, 
207/4, 211, 213/2, 214/4, 231/1, 234, 676, 677/1, 677/2, 679/1, 
679/3, 679/4, 680/2;

– k. o. Lahonci (290): 997, 1000, 1005, 1006, 1007, 
1013/1, 1013/2, 1013/4, 1014, 1015/1, 1015/2, 1015/3, 1017/1, 
1017/2, 1017/3, 1118, 1119, 1027, 1028, 1030/3, 1036/1, 
1036/2, 1037/3, 1038/2, 1039, 1041, 1042, 1043/2, 1044, 1045, 
1046, 1047, 1049, 1117, 1192/1, 1200/4;

– k. o. Mekotnjak (263): 47/10, 47/11, 47/6, 47/8, 50/1, 
51/1, 52, 53/1, 53/2, 56, 57, 58, 59/1, 61/2, 380/1, 382, 383, 
384, 392/1, 392/10, 392/11, 392/12, 392/13, 392/14, 392/15, 
392/16, 392/17, 392/18, 392/19, 392/2, 392/20, 392/21, 392/22, 
392/23, 392/24, 392/25, 392/26, 392/27, 392/28, 392/29, 
392/30, 392/31, 392/32, 392/33, 392/34, 392/35, 392/36, 
392/37, 392/38, 392/39, 392/40, 392/41, 392/42, 392/43, 443, 
444, 445/1, 447, 484/2, 500/1, 501/1, 502;

– k. o. Kamenščak (260): 193, 194, 195/1, 195/2, 197, 
199/2, 218/1, 218/3, 218/4, 219, 220, 224/1, 224/2, 227/1, 
227/2, 228/1, 228/2, 229/1, 229/2, 230/1, 230/5, 230/7, 230/9, 
230/10, 243/1, 242/2, 244, 245, 246, 247, 248/1, 248/2, 249, 
738/1, 750, 755/1;

– k. o. Cezanjevci (258): 230/3, 727/2, 732/1, 733/1, 
734/1, 734/2, 734/4, 736/1, 736/2, 736/7, 736/8, 737, 738/1, 
739/6, 739/9, 840/1, 850, 853, 870/7, 883/2, 903, 904, 923, 
924/2, 924/3, 930, 931, 932, 942, 958, 959, 961, 962, 963, 964, 
965, 966, 967, 968, 969, 970;

– k. o. Noršinci (243): 4/1, 4/5, 127/2, 132/2, 135/1, 135/2, 
140/1, 140/2, 143/2, 148, 149, 176/2, 504, 505/5, 507/1, 521/2, 
523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 
536, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 
552, 553, 554, 555, 556, 557, 559, 567, 581, 582, 636, 637, 
638, 640, 641/1, 641/2, 642/3, 643, 644, 645, 646, 647/1, 648, 
649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657/1, 657/2, 660, 661, 
668, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 681, 687, 
708, 711, 712, 713, 717, 808, 811, 812, 813, 819;

– k. o. Babinci (242): 458/1, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 
495, 498, 500, 514/1, 514/2, 515, 516/1, 516/2, 516/3, 517, 
520/1, 520/2, 520/3, 538/2, 540/1, 540/2, 541, 542/2, 542/3, 
554/2, 555/1, 558/1, 559/1, 562/1, 562/2, 591, 595/1, 596/16, 
609/1, 609/2, 617, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 627, 628, 634, 
640, 641/1, 641/2, 641/3, 641/4, 641/5, 643, 653, 654, 655, 
656/1, 656/2, 656/3, 657, 659, 660, 667, 668, 669, 670, 676/2, 
671, 672/1, 677, 678/1, 684, 678/1, 678/2, 679, 680, 681, 682;

– k. o. Krištanci (238): 188/1, 188/3, 189, 190/1, 190/2, 
193/3, 193/4, 194, 195;

– k. o. Krapje (239): 377, 382, 383/1, 383/2, 384/1, 384/2, 
384/3, 385, 386, 388, 390, 392/2, 461, 462/1, 462/2, 463, 464, 
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465, 466, 490/1, 490/2, 490/3, 490/4, 490/5, 491/1, 491/2, 492, 
493, 494/1, 494/2, 553/1, 553/3, 553/4, 553/6, 553/28, 553/30, 
553/31, 554/1, 555/1, 555/6, 556/1, 556/5, 556/6, 556/7, 556/8, 
556/9, 556/10, 556/11, 556/130, 556/132, 556/190, 556/191, 
599, 604, 606, 627/1, 627/2;

– k. o. Mota (240): 349, 372, 373/18, 373/22, 373/26, 
373/27, 373/28, 373/29, 373/35, 373/36, 373/37, 373/39, 
373/42, 373/59, 373/6, 373/70, 373/74, 373/75, 373/76, 373/77, 
373/78, 373/79, 373/80, 373/81, 373/82, 373/83, 694, 695;

– k. o. Melinci (136): 1459, 1518, 1519, 1523, 1524/1, 
1524/2, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531/1, 1531/2, 1532, 1533, 
1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1547, 
1548, 1549, 1550, 1551/1, 1551/2, 1552/2, 1553, 1554, 1555, 
1556, 1640, 1641, 1642, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648/1, 
1661, 1662/1, 1662/2, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 
1669, 1670, 1671/1, 1671/2, 1672, 1674, 1675/1, 1675/2, 
1676/1, 1676/2, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682/1, 1683, 
1684, 1685, 1686, 1772, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 
1761, 1762, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1782, 1783, 1784, 
1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1792, 1793, 1795, 1798, 
1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1811, 1812, 1814, 1815, 1816, 
1818, 1819, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1832, 
1833/1, 1833/2, 1834/1, 1834/2, 1835/1, 1835/2, 1836/1, 
1836/2, 1837/1, 1837/2, 1838, 1839/1, 1839/2, 1840, 1841/1, 
1841/2, 1841/3, 1842, 1843/1, 1843/2, 1844/1, 1845/1, 1846/1, 
1850, 1851/15, 1853/10, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 
2615, 2616/1, 2616/2, 2617, 2624, 2625, 2626, 2629, 2667, 
2668, 2670/1, 2670/2, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 
2679, 2678/1, 2678/2, 2693, 2901, 2916, 2917, 2918, 2925, 
2928, 2961, 2962, 2669;

– k. o. Gornja Bistrica (141): 20, 136, 137, 138, 139, 140, 
141/1, 141/2, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 
151/1, 151/2, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158/1, 158/2, 165, 
166, 167, 168/1, 168/2, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 
178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 
202, 203/1, 203/2, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 
213/1, 213/2, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 
223/1, 223/2, 224, 225, 226, 227, 228/1, 228/2, 229, 230, 231, 
232, 233, 619, 620, 623, 624, 627, 628, 633, 634, 635, 638, 
639, 643, 644, 649, 650, 653, 654, 657, 658, 663, 664, 669, 
670, 671, 672, 673/1, 673/2, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 
681, 682, 694, 695, 696, 697, 698, 743, 744, 745, 746, 747, 
748, 749, 750, 751, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 
776, 777, 778, 779, 780, 781, 782/1, 782/2, 783, 784/1, 785/1, 
786/1, 786/2, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793/1, 793/2, 795, 
796, 797, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2251, 2262/2;

– k. o. Črenšovci (140): 683, 684, 685, 686, 687, 688, 
689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 
701, 702, 703, 704/2, 710/1, 710/2, 710/3, 748, 749, 750, 751, 
752/1, 752/2, 753, 754, 755, 756, 757/1, 757/2, 758, 759, 760, 
761, 762, 763, 764, 765, 768, 1429, 1430, 1431, 1433, 1434, 
1436, 1437, 1439, 1440, 1442, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 
1449/1, 1449/2, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 
1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1465, 1466, 1467, 
1469, 1470, 1471, 1472, 1474, 1475, 1478, 1479, 1484, 1485, 
1487, 1488, 1489, 1491/1, 1491/2, 1491/3, 1492/1, 1492/2, 
1492/3, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 
1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1556, 1575/2, 1576, 1577, 
1575/3, 1578, 1579/1, 1579/2, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 
1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1598, 1930, 1931, 
1932, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 
2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2285/2, 2724, 
2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 
2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 
2746, 2747, 2749, 2762, 2763, 2764/1, 2764/2, 2765, 2766, 
2767, 2768, 2769, 2949, 3483/5, 3483/6, 3483/7, 3495, 3498, 
3505, 3506, 3507, 3508, 3510, 3511, 3524;

– k. o. Žižki (139): 669/1, 669/2, 669/3, 669/4, 1101, 1102, 
1105, 1106, 1108, 1300, 1301, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 
1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 

1331, 1332, 1333, 1334, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 
1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 
1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 
1366, 1367, 1383, 1384, 1385, 1390, 1391/1, 1391/2, 1392, 
1393, 1394, 1395, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 
1412, 1413/1, 1413/2, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419/1, 
1419/2, 1420, 1421, 1422, 1423, 1442, 1458;

– k. o. Velika Polana (160): 3607, 3608, 3609, 3612, 
3614, 3616, 3987, 3988/1, 3988/2, 3989, 3990/1, 3990/2, 3991, 
3992, 3993, 3994, 3997, 3998, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 
4009, 4010, 4011, 4012, 4015, 4016, 4017/1, 4021, 4022, 
4130, 4131, 4035, 4136, 4140, 4141, 4142, 4143, 4144, 4145, 
4146, 4147, 4148, 4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4154, 4155, 
4156, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 4162, 4302, 4303, 4307, 
4308, 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4320, 
4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4427, 4428, 4331, 4332, 4333, 
4334, 4335, 4439, 4440, 4445, 4446, 4447, 4448, 4449, 4450, 
4451, 4452, 4453, 4454, 4456, 4457, 4458/1, 4458/2, 4459/1, 
4461, 4494, 4497, 4498, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 
4507, 4508, 4509, 4510, 4513, 4514, 4516, 4519, 4543, 4545, 
4546, 4548, 4549, 4550, 4553, 4554, 4557, 4558, 4561, 4563, 
4566/1, 4566/2, 4567, 4570, 4571, 4574, 4575/2, 4576/1, 
4576/2, 4579, 4580, 4584/1, 4584/2, 4586, 4587, 4590, 4591, 
4594, 4595, 4598, 4776, 4792, 4799, 4800, 4801, 4805;

– k. o. Hotiza (161): 858, 863, 867, 868, 869, 870, 871, 
872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 1005, 1009, 1010, 
1011, 1012, 1015, 1016, 1017, 1021, 1022, 1030, 1031, 1034, 
1036, 1037, 1038, 1646, 1647, 1650, 1651, 1654, 1655, 1658, 
1659, 1662, 1663, 1666, 1667, 1669, 1670, 1671, 1674, 1675, 
1678, 1679, 1682, 1683, 1684, 1685,1686, 1688, 1689, 1690, 
1692, 1693, 1697, 1698/2, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 
1737, 1738, 1739, 1740, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 
1749, 1750, 1752, 1753, 1755/1, 1755/2, 1756, 1759, 1760, 
1763, 1764, 1767, 1769, 1770, 1773, 1774, 1775, 1777, 1778, 
1779, 1780, 1781, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 
1982/1, 1982/2, 1983, 1984/1, 1984/2, 1985/1, 1985/2, 1986/1, 
1986/2, 1987, 1988/1, 2813/2, 2813/32, 2813/33, 2813/34, 
2816/2, 2817, 2822/4, 2824, 855, 864, 865/1, 865/2;

– k. o. Sveti Martin na Muri: 2939, 2940, 2941, 2942, 
2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 
2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 
2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 
2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 
2983, 2984, 2985, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 
3059, 3060, 3061,3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 
3112, 3113, 2879, 2880, 2881, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 
3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 
3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 
3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 
3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3114, 3115, 3116, 5991, 5992, 
6006, 5994, 5993;

– k. o. Kapca (162): 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 
1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 2506, 2507, 2508, 2509, 
2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 
2520/1, 2520/2, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 
2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535/1, 2535/2, 2536, 
2537, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3244, 3245, 
3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252/2, 3253, 3254, 
3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 
3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 
3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 
3285, 3297, 3299, 3306, 3310;

– k. o. Kot na Muri (163): 191;
– k. o. Gaberje (164): 1667, 1696, 1697, 1698, 1699, 

1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705/1, 1705/2, 1706, 1707/1, 
1707/2, 1712, 1713, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723/1,1723/2, 
1724, 1725, 1727, 1728,1729, 1730, 1731, 1732, 1734, 1735, 
1757, 1758/1, 1758/3, 1759/1, 1759/2, 1759/3, 1760, 1761/1, 
1763, 1764, 1765, 1766, 1904, 1905, 1906, 1967, 1907, 
1908, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940/1, 1940/2, 1941, 1942, 
1943,1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 
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1953/1, 1953/2, 1953/3, 1954,1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 
1966, 1986, 2008, 2220/1, 2220/2, 2036, 2037, 2038, 2039, 
2040, 2041/1, 2041/2, 2042, 2043, 2044, 2050, 2051, 2052/1, 
2052/2, 2052/3, 2053, 2219/1, 2220/3, 2221, 2473, 2474/1, 
2475/2, 2477, 2481;

– k. o. Lakoš (165): 2661, 2662, 2663/1, 2663/2, 2663/3, 
2663/4, 2663/5, 2665/1, 2665/3, 2665/4, 2667/1, 2667/2, 
2667/3, 2667/4, 2668, 2669/1, 2669/2, 2672, 2674, 2675, 2676, 
2677, 2678, 2679/1, 2679/2, 2679/3, 2679/4, 2680, 2681, 2682, 
2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689/1, 2689/2, 2738, 
2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 
2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 
2941, 2942, 2945, 2946, 2984, 2985, 2986, 2987, 2993, 2994, 
2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3041, 3042, 3043, 3044, 
3045, 3046, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3077, 3084, 3085, 
3086, 3087, 3094, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3104, 
3105, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 
3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3127, 3130, 3131, 3132, 
3133, 3548, 3554/1, 3554/2, 3554/3, 3554/4, 3555, 3562/2, 
3692, 3693, 3694, 3695, 3697, 3703, 3704, 3707, 3711, 3712, 
3713, 3716, 3720, 3723, 3725, 4094/1, 4095/2, 4134, 4324, 
4353, 4355, 4356, 4358, 4360, 4361, 4362;

– k. o. Lendava (166): 2259/1, 2259/2, 2263, 2264, 2306, 
2346/2, 2347, 2666/2, 2667/2, 2690/1, 2691/1, 2695, 2696/2, 
2696/3, 2697/4, 6615/5, 6639/1, 6640/1, 6706/1, 6706/1, 
6724/3, 6724/13, 6754/1, 6755/1, 6757/1, 6757/2, 6758/2, 
6759/1, 6759/2, 6760/4, 6767/4, 6768/2, 6768/3, 6769/3, 6804, 
6805, 6806, 6807, 6808, 6817, 6818, 6822, 6824, 6831;

– k. o. Petišovci (169): 30/1, 31/1, 34/1, 141/1, 141/2, 
142/1, 142/2, 166, 167, 168, 169, 186/1, 187/1, 188, 191, 
192/1, 193/1, 194, 197, 198/1, 199/1, 200, 203/1, 203/2, 204/1, 
206/1, 207, 209, 210/1, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225/1, 
226/1, 227/1, 227/2, 227/3, 228, 229, 230/1, 230/2, 230/3, 
230/4, 230/5, 231, 234/1, 235/1, 236, 238, 239/1, 239/2, 240/1, 
240/2, 241/1, 241/2, 242/1, 242/2, 243, 244/1, 244/2, 245/1, 
245/2, 246, 270/1, 270/2, 275/1, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 
367, 368, 369, 370/1, 370/2, 371/1, 371/2, 372/1, 372/2, 373, 
374/1, 374/2, 374/3, 375/1, 383/1, 499/1, 499/3, 499/4, 503/3, 
503/4, 529/1, 547, 548, 549, 550/1, 550/2, 551/1, 551/2, 552, 
553/1, 553/2, 553/3, 554/1, 554/2, 554/3, 555/1, 563, 564/1, 
564/5, 577/1, 578/1, 580/1, 581/1, 582/1, 583/1, 584/1, 585/1, 
586/1, 587/1, 4161/1, 4162/1, 4163/1, 4192/1, 4192/5, 4192/6, 
4192/9, 4193/4, 4193/7, 4193/8, 4193/11, 4245, 4246, 4247, 
4248, 4249, 4255, 4256, 4261, 4262, 4263, 4273, 4274, 4275, 
4276, 4286, 4288, 4289, 4292, 4293, 4294, 4295, 4296, 4297, 
4298, 4299, 4300, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 
4308, 4309, 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 
4322, 4344;

– k. o. Čentiba (167): 4346/1, 4347/1, 4348/1, 4349/1, 
4353/3, 4354/2, 4360/2, 4358/1, 4361/1, 4362, 4363/1, 4366/1, 
4367, 4368/1, 4369/1, 4371/1, 4372, 4373, 4374/1, 4375/2, 
4379/1, 4576/1, 4585/1, 4586/1, 4671/1, 4671/10, 4671/12, 
4671/14, 4675/1, 4675/2, 4691, 4692, 4700, 4701, 4702, 4711, 
4712;

– k. o. Dolina pri Lendavi (168): 2372/1, 2372/2, 2373/1, 
2373/2, 2373/4, 2749/2, 2759/4, 2764/2, 2988/1, 2997, 2998, 
2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3025, 3026, 3027, 
3032/1, 3033/1, 3034/1, 3035/1, 3036/1, 3037/1, 3038/1, 
3039/1, 3040/1, 3041/1, 3042/1, 3043/1, 3044/1, 3045/1, 
3046/1, 3047/1, 3048/1, 3049/1, 3050/1, 3051/1, 3052/1, 
3053/1, 3112/1, 3112/12, 3113/1, 3152/2, 3152/3, 3154/4, 
3154/6, 3162/1, 3172/1, 3172/2, 3175, 3178, 3194, 3196, 3197, 
3198, 3199, 3200, 3201, 3202;

– k. o. Pince (170): 4522/1, 4588, 4589, 4590, 4591, 4592, 
4593, 4594, 4595/1, 4596/1, 4597/1, 4598/1, 4599, 4600, 4601, 
4602, 4603, 4604, 4605, 4606, 4607, 4608, 4609, 4610, 4611, 
4612, 4613, 4643/1, 4645/1, 4646/1, 4647/1, 4648/1, 4649/1, 
4650/1, 4651/1, 4652/1, 4653/1, 4654/1, 4655/1, 4656/1, 
4657/1, 4658/1, 4659/1, 4660/1, 4661, 4662, 4663, 4664, 4665, 
4666, 4667, 4668, 4669, 4670, 4671, 4672, 4673/1, 4673/2, 
4674/1, 4675/1, 4676/1, 4695/1, 4697/1, 4717/1, 4718/1, 

4719/1, 4720/1, 4721/1, 4722/1, 4723/1, 4724/1, 4725/1, 
4726/1, 4727/1, 4728/1, 4739/1, 4740/1, 4789/1, 4790/1, 
4791/1, 4792/1, 4793/1, 4794/1, 4795/1, 4796/1, 4800/1, 
4802/1, 4803/1, 4806/1, 4807/1, 4810/1, 4812/1, 4813/1, 
4815/1, 4816/1, 4895/2, 4908, 4921, 4922, 4934, 4935, 4936, 
4952, 4953, 4954, 4963;

3. območja omilitvenih ukrepov:
a) nadomestni habitat Šturmovci:
– k. o. Nova vas pri Markovcih (389): 837/30;
b) nadomestni habitat Formin:
– k. o. Muretinci (413): 270/220, 270/225, 270/229, 

270/234, 270/238, 270/248, 270/253, 270/256, 270/261, 
270/268, 270/273, 270/279, 270/284, 270/289, 270/294, 
270/298, 270/303, 270/309, 270/315, 270/318, 270/322, 
270/325, 270/328, 270/335, 270/338, 270/342, 270/345, 
270/377, 270/393, 270/397;

c) nadomestni habitat Krapje:
– k. o. Melinci (136): 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 

2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 
2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 
2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 
2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 
2187, 2188, 2189/1, 2189/2, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 
2195, 2196, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 
2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 
2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 
2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 
2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 
2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 
2263, 2264, 2265,2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2274, 
2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 
2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 
2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 
2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 
2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 
2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332;

– k. o. Ižakovci (135): 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 
2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 
2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 
2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 
2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 
2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 
2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 
2787, 2788, 2789, 2790, 2791/1, 2791/2, 2792, 2793, 2794, 
2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 
2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 
2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 
2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2835, 2840,2841, 2842, 2843, 
2844, 2845, 2846, 2847, 2848/1, 2848/2, 2849, 2850, 2851, 
2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 
2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2870, 2871, 2872, 
2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 
2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 
2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 
2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 
2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 
2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 
2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 
2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 
2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2969, 2970, 
2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976/1, 2976/2, 2977, 2978, 
2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 
2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 
2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 
3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 
3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 
3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3079, 3081, 3082, 3083, 3084, 
3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 
3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 
3105, 3106,3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 
3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 
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3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 
3135, 3136, 3279;

d) nadomestni habitat Velika Polana:
– k. o. Žižki (139): 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 

1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057/1, 
1057/2, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 
1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1106, 
1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 
1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 
1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 
1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 
1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1233/1, 1233/2, 
1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 
1245, 1246, 1247, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 
1291, 1293, 1294, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 
1312, 1313;

e) nadomestni habitat Gaberje:
– k. o. Gaberje (164): 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 

2267, 2268/1, 2268/2, 2268/3, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 
2275, 2276/1, 2276/2, 2276/3, 2277, 2278, 2279, 2280.

5. člen
(raba zemljišč)

(1) Na območju državnega prostorskega načrta so glede 
na zasedbo ali omejitev rabe zemljišč opredeljene naslednje 
rabe zemljišč:

a) zemljišča izključne rabe:
– zemljišča na območju rekonstrukcije in dograditve RTP 

Cirkovce in
– zemljišče nadomestnega habitata Gaberje;
b) zemljišča omejene rabe:
– zemljišča na območju daljnovodov,
– zemljišča za ureditev dostopnih poti do stebrov,
– zemljišča za preureditev obstoječe infrastrukture,
– zemljišča za krajinske ureditve in
– zemljišča nadomestnih habitatov Šturmovci, Formin, 

Krapje in Velika Polana.
(2) Pogoji za ureditve na zemljiščih omejene rabe so 

določeni v 14. in 38. členu te uredbe.

IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV  
V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI  

IN OBLIKOVANJA

6. člen
(potek trase)

(1) Začetna točka daljnovoda 2 × 400 kV Cirkovce–Pince 
je novo stikališče v RTP Cirkovce, od koder poteka na trasi od-
stranjenega daljnovoda 220 kV Cirkovce–Žerjavinec čez Dra-
vsko polje do naselja Apače, nato preide na novo traso, vzpo-
redno s traso obstoječega daljnovoda 110 kV Formin–Cirkovce, 
do naselja Pobrežje in ga obkroži v samostojni trasi ter se spet 
priključi obstoječemu daljnovodu 110 kV Formin–Cirkovce pri 
Šturmovcih. Skupaj križata območje ohranjanja narave Šturmo-
vec in reko Dravo. Naprej daljnovod 2 × 400 kV Cirkovce–Pince 
poteka v samostojni trasi vzporedno s kanalom hidroelektrarne 
Formin do naselja Placerovci, spremlja reko Dravo na južni 
strani, jo prečka in preide na območje kmetijskih zemljišč južno 
od naselij Cvetkovci, Trgovišče in Mihovci do Ormoža, kjer se 
spet priključi trasi obstoječega daljnovoda 110 kV Ormož–Lju-
tomer. Spremlja ga le ponekod, ker se izogiba naseljem in za-
selkom. Nad Kamenščakom prečka potok Ščavnico in se med 
naseljema Babinci in Šalinci spet pridruži trasi obstoječega 
daljnovoda 110 kV Ljutomer–Lendava. Skupaj prečkata Mursko 
polje, naravovarstveno območje Mura in reko Muro ter območje 
Dolinskega do trase avtoceste na odseku Lendava–Pince pred 
obstoječo RTP Lendava. Trasa daljnovoda 2 × 400 kV Cirkov-
ce–Pince nato spremlja traso avtoceste po severni strani, vse 
do meje z Madžarsko.

(2) Trasa nadomestnega daljnovoda 220 kV Cirkov-
ce–Žerjavinec poteka od novega stikališča v RTP Cirkovce 
vzporedno s traso daljnovoda 2 × 400 kV Cirkovce–Pince po 
njegovi južni strani do naselja Apače (Apački Križ), kjer pri stoj-
nem mestu stebra št. 233 preide v obstoječo traso.

7. člen
(vključitev v elektroenergetski sistem)

Daljnovod 2 × 400 kV Cirkovce–Pince na napetostnem 
nivoju 400 kV medsebojno povezuje Republiko Slovenijo in 
Madžarsko. Daljnovod se na slovensko-madžarski meji priključi 
na že zgrajeni daljnovod 400 kV na madžarski strani.

8. člen
(posegi na območju RTP Cirkovce in razpleta daljnovodov)

(1) Na vzhodni strani obstoječe RTP Cirkovce se odstrani-
jo obstoječa stikalna mesta in obstoječi stebri. Obstoječe stika-
lišče 110 kV se rekonstruira tako, da se vanj vključijo obstoječi 
daljnovodi 110 kV. Na vzhodni strani obstoječega stikališča 
110 kV se zgradi novo stikališče 400/110 kV, vanj se vključijo 
novi in obstoječi daljnovodi 400 kV. Zgradijo se nova komandna 
stavba in relejne hišice. V komandni stavbi se uredijo komandni 
prostor, prostori za opremo, prostori za zaposlene (pisarne, 
sanitarije, sejna soba), skladišča in delavnica.

(2) Novo stikališče v RTP Cirkovce se izvede kot plo-
ščad z utrjenimi in asfaltiranimi servisnimi in manipulativnimi 
površinami, med katerimi se zgradijo betonski temelji za dva 
transformatorja, prostorske in ravninske stebre portalov ter 
podstavke in aparate. Stebri portalov, podstavki in aparati so 
kovinski. Neutrjene površine med temelji in potmi se zatravijo.

(3) Vključitev obstoječih in novih daljnovodov v novo stika-
lišče se izvede z rekonstrukcijo obstoječih daljnovodov, in sicer:

– odstranijo se deli obstoječih daljnovodov 110 kV Cirkov-
ce–Kidričevo I, 110 kV Cirkovce–Kidričevo II, 110 kV Cirkov-
ce–Kidričevo III, 110 kV Formin–Cirkovce, 2 × 110 kV Zlatoli-
čje–Cirkovce in 110 kV Cirkovce–Rogaška Slatina; zgradijo se 
novi podzemni vodi za te daljnovode (kablovodi), ki potekajo v 
skupnem koridorju do novega stikališča na vzhodni strani RTP 
Cirkovce in pod njim do obstoječega stikališča 110 kV;

– odstrani se del obstoječega daljnovoda 2 × 400 kV 
Maribor–Mihovce; zgradita se dva enosistemska nadzemna 
voda za vzankanje v novo stikališče s severne in južne strani 
RTP Cirkovce;

– odstrani se del obstoječega daljnovoda 220 kV Cirkov-
ce–Žerjavinec; na njegovi trasi se zgradi daljnovod 2 × 400 kV 
Cirkovce–Pince;

– zgradi se del daljnovoda 220 kV Cirkovce–Žerjavinec 
kot nadzemni vod, vzporedno s sedanjo traso po južni strani;

– v novo stikališče se vključita tudi obstoječa daljnovoda 
400 kV Cirkovce–Podlog in 400 kV Cirkovce–Krško, ki potekata 
na južni strani razpleta.

(4) Dolžine rekonstruiranih daljnovodov pred stikališčem 
so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načr-
ta, in sicer iz prikazov umestitve daljnovoda v prostor: Prikaz 
gospodarske javne infrastrukture in Ureditvena situacija s pri-
kazom križanj z infrastrukturo.

9. člen
(tehnična zasnova načrtovanih ureditev)

(1) Daljnovod 2 × 400 kV Cirkovce–Pince je dvosistemski 
daljnovod, nazivne napetosti 400 kV. Izvede se kot nadzemni 
vod. Dolžina daljnovoda je približno 80,5 km, širina koridorja je 
50 m (2 × 25 m, levo in desno od osi daljnovoda), na območjih 
stavbnih zemljišč in območjih prečkanja gozdnih površin pa 
je koridor razširjen do 80 m (2 × 40 m, levo in desno od osi 
daljnovoda).

(2) Nosilna konstrukcija daljnovodov 400 kV se izvede z 
jeklenimi dvosistemskimi stebri, v jekleni palični konstrukciji, za-
snovani iz posameznih sklopov, in sicer iz noge, trupa in glave. 
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Nogo sestavljajo štirje temelji z nadzemnim delom površine po 
1 m × 1 m, razporejeni v kvadratu ali pravokotniku velikosti do 
15 m × 15 m. Višina stebrov od temeljev do konice je približno 
od 29 m do 68 m.

(3) Stebri daljnovodov 400 kV se izvedejo z dvema obli-
kama glave: z obliko »sod«, pri kateri se vodniki razporedijo v 
treh višinah, in z obliko glave »donava«, z vodniki v dveh nivojih 
in z eno ali dvema konicama. Odseki, pri katerih se uporabijo 
stebri z obliko glave »donava«, so razvidni iz grafičnega dela 
državnega prostorskega načrta, in sicer iz prikaza umestitve 
načrtovanih ureditev v prostor: Ureditvena situacija s prikazom 
križanj z infrastrukturo.

(4) Daljnovod 220 kV Cirkovce–Žerjavinec je enosistem-
ski daljnovod z nazivno napetostjo 220 kV. Pred RTP Cirkov-
ce se v dolžini približno 6 km prestavi južno od daljnovoda 
2 × 400 kV Cirkovce–Pince in mu do RTP Cirkovce sledi na 
medsebojni oddaljenost približno 45 m. Zgradijo se novi eno-
sistemski stebri z obliko glave »jelka«.

(5) Za zaščito vseh daljnovodov pred udarom strele se 
vsak steber ozemlji s pocinkanim valjancem v obliki štirih kra-
kov, na konicah stebrov pa se namesti zaščitni vodnik. Pri 
stebrih z obliko glave »sod« se vodniki namestijo v treh nivojih 
z dodatnim samonosilnim optičnim kablom na konici stebra 
z vgrajenim snopom svetlobnih vodnikov, ki ima tudi funkcijo 
zaščitnega vodnika. Pri stebrih z obliko glave »donava« se vo-
dniki namestijo v dveh nivojih z dodatnim zaščitnim vodnikom.

(6) Podzemni vodi (kablovodi) se izvedejo tako, da se 
kabli položijo v zemeljski rov. Zemeljski rovi se izvedejo za 
posamezen kabel ali za več kablov skupaj. Kabli se položijo 
v trikotno formacijo na geotekstil in zasujejo s kremenčevim 
peskom. Nad kable se položi telekomunikacijski kabel v polie-
tilenskih ceveh, nanj pa se položijo armiranobetonske zaščitne 
plošče, in opozorilni trak. Zemeljski rov se zasuje z izkopanim 
materialom. Prehodi nadzemnih vodov v podzemne vode se 
izvedejo na statično ojačanih končnih stebrih.

10. člen
(oblikovanje in obdelava objektov v RTP Cirkovce)
Komandna stavba na območju RTP Cirkovce je pritlična 

ali večetažna masivna stavba s podolžno obliko. Streha na 
objektu je lahko dvokapnica ali enokapnica s poljubnim naklo-
nom ali ravna in s poljubno kritino. Fasada objekta se opleska 
v svetli barvi. Okolica objekta se delno nameni za ureditev 
parkirišča za osebna vozila, del se ozeleni.

11. člen
(oblikovanje in obdelava stebrov in oznak na vodnikih)

(1) Stebri so jeklena predalčna konstrukcija, ki v prostoru 
deluje presevno.

(2) Stebri vseh daljnovodov se obarvajo v rjavozeleni bar-
vi (RAL 6003), razen na odsekih, kjer daljnovodi križajo državno 
cestno in železniško infrastrukturo ter vplivno območje letališča. 
Na teh odsekih se stebri obarvajo v rjavozeleni, rdeči in beli 
barvi. Z rjavozeleno barvo se opleskajo spodnji deli stebrov, z 
rdečo barvo konice stebrov in vse tri etaže konzol, z izmenično 
rdečo in belo barvo pa glave stebrov.

(3) Na odsekih, na katerih daljnovodi križajo državno ce-
stno in železniško infrastrukturo ter vplivno območje letališča, 
se na zaščitnem vodniku namestijo opozorilne krogle, obarvane 
z belordečo barvo, na najvišjem vodniku pa opozorilne svetilke.

(4) Oznake za preprečitev zaletavanja ptic se namestijo 
na različne vodnike glede na stopnjo ogroženosti posame-
znega odseka. Tip oznak se na podlagi pregleda razpoložljive 
tehnike na področju oznak za povečanje vidljivosti nadzemnih 
vodov določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(5) Odseki iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega 
člena so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega 
načrta, in sicer iz prikaza umestitve načrtovanih ureditev v 
prostor: Ureditvena situacija s prikazom križanj z infrastrukturo.

12. člen
(dostopne poti)

(1) Dostopne poti za gradnjo in vzdrževanje daljnovodov 
se uredijo po obstoječih javnih cestah in dovoznih poteh ter 
po novih poteh na območju državnega prostorskega načrta, ki 
potekajo od koridorja daljnovoda do priključka na javno cestno 
omrežje.

(2) Najmanjša širina posamezne dostopne poti je 4 m, 
dolžina in lega pa sta razvidni iz grafičnega dela državnega 
prostorskega načrta, in sicer iz prikaza umestitve načrtovanih 
ureditev v prostor: Ureditvena situacija s prikazom križanj z 
infrastrukturo.

(3) Dostopne poti na območju strmih pobočij Slovenskih 
goric (območje je razvidno iz grafičnega dela državnega pro-
storskega načrta, in sicer iz prikaza umestitve načrtovanih 
ureditev v prostor: Ureditvena situacija s prikazom križanj z 
infrastrukturo), drugod pa po potrebi, se utrdijo in opremijo z 
odvodnimi jarki.

13. člen
(krajinske ureditve)

(1) Krajinske ureditve zajemajo ureditve na območjih 
ohranjanja narave, na območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč 
ter ukrepe za varstvo tal in podtalja. Pogoji za ureditve na po-
sameznih površinah so navedeni v 26., 31., 32. in 35. členu te 
uredbe ter razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega 
načrta, in sicer iz prikaza umestitve načrtovanih ureditev v 
prostor: Ureditvena situacija s prikazom križanj z infrastrukturo.

(2) Pri trasah daljnovodov čez odprte površine (travnike, 
pašnike in zemljišča v zaraščanju) se pred pridobitvijo uporab-
nega dovoljenja preverijo vedute na stebre najmanj v polmeru 
enega kilometra. Na odsekih tras, na katerih so stebri zaradi 
odsotnosti ozadja vidnejši, se vpliv zmanjša tako, da se v 
podnožju stebrov zasadijo nižje grmovnice, ki stebre deloma 
zakrijejo in hkrati ne omejujejo dostopa.

14. člen
(pogoji za druge posege na območju  

državnega prostorskega načrta)
(1) Na območju državnega prostorskega načrta je pre-

povedana gradnja objektov, v katerih bivajo ali se zadržujejo 
ljudje ali se v njih skladišči vnetljiv material. Pod daljnovodi je 
prepovedano tudi parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorlji-
ve in eksplozivne snovi.

(2) Na obstoječih objektih so na zemljiščih omejene rabe 
iz 5. člena te uredbe, če zaradi gradnje objektov in ureditev, 
načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom, sprememba 
namembnosti stanovanjskih objektov ni potrebna, dovoljeni 
dozidava in nadzidava obstoječih objektov, rekonstrukcija, od-
stranitev objektov, vzdrževanje ter sprememba namembnosti 
v nestanovanjsko rabo.

(3) Na območju državnega prostorskega načrta se lahko 
na zemljiščih omejene rabe iz 5. člena te uredbe v skladu s 
predpisi, ki urejajo pogoje in omejitve gradenj, uporabe objek-
tov ter opravljanje dejavnosti na območju varovalnega pasu 
elektroenergetskih omrežij, postavijo enostavni in nezahtevni 
objekti v skladu s predpisi, ki urejajo vrste objektov glede na 
zahtevnost.

(4) Posegi v koridorjih daljnovodov ne smejo ovirati gra-
dnje, delovanja in vzdrževanja daljnovodov. Za vse posege 
na območju državnega prostorskega načrta je treba pridobiti 
soglasje investitorja, če daljnovod še ni zgrajen, ali po končani 
gradnji soglasje njegovega upravljavca.

(5) Zemljišča z omejeno rabo iz 5. člena te uredbe, ra-
zen zemljišč stojnih mest stebrov in zemljišč dostopnih poti, 
se po končani gradnji vzpostavijo v prejšnje stanje ali se na 
njih izvedejo nove ureditve v skladu z določbami državnega 
prostorskega načrta.



Stran 5672 / Št. 55 / 20. 7. 2012 Uradni list Republike Slovenije

V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ OZIROMA PRESTAVITEV 
GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE  

IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA  
TER PRIKLJUČEVANJA PROSTORSKIH  

UREDITEV NANJE

15. člen
(skupne določbe o križanjih gospodarske javne infrastrukture 

in grajenega javnega dobra)
(1) Zaradi gradnje daljnovodov in drugih ureditev na 

območju državnega prostorskega načrta se prestavijo, za-
menjajo ali zaščitijo objekti in naprave gospodarske javne 
infrastrukture ter grajenega javnega dobra državnega in 
lokalnega pomena. Križanja, poteki na vplivnih območjih in 
preureditve so razvidni iz grafičnega dela državnega pro-
storskega načrta, in sicer iz prikaza stanja prostora: Prikaz 
gospodarske javne infrastrukture in prikaza umestitve načr-
tovanih ureditev v prostor: Ureditvena situacija s prikazom 
križanj z infrastrukturo.

(2) Infrastruktura se ne sme prestavljati na območja kul-
turne dediščine, križanja infrastrukture pa morajo biti izvedena 
tako, da ne prizadenejo kulturne dediščine.

16. člen
(kanalizacijski in vodovodni vodi)

(1) Komandna stavba na območju RTP Cirkovce se pri-
ključi na krajevno vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Do 
zgraditve kanalizacije se komunalna odpadna voda zbira v 
obstoječi nepretočni greznici na območju RTP Cirkovce.

(2) Če se med gradnjo daljnovodov in drugih ureditev na 
območju državnega prostorskega načrta ugotovi, da je treba 
posamezen kanalizacijski vod ali vodovod ustrezno zaščititi 
ali prestaviti, se to izvede v skladu s soglasjem upravljavcev 
kanalizacijskega voda ali vodovoda.

17. člen
(elektroenergetski vodi)

(1) Križanja načrtovanih daljnovodov z obstoječimi visoko-
napetostnimi daljnovodi se izvedejo nad obstoječimi daljnovodi 
tako, da znaša najmanjša varnostna višina med vodniki obsto-
ječih in načrtovanih daljnovodov 3,2 m ob upoštevanju vseh 
primerov obtežb. Zgornji daljnovod se v križni razpetini opremi 
z električno in mehansko ojačeno izolacijo.

(2) Križanja načrtovanih daljnovodov z obstoječimi sre-
dnjenapetostnimi in nizkonapetostnimi vodi se izvedejo tako, 
da se na mestu križanja obstoječi nadzemni vodi med dvema 
bližnjima stebroma odstranijo in se nadomestijo s podzemnimi 
vodi.

18. člen
(telekomunikacijski vodi)

Križanja daljnovodov s telekomunikacijskimi vodi se iz-
vedejo z najmanjšo višino vodnika nad telekomunikacijskim 
vodom 3,2 m ob upoštevanju vseh primerov obtežb. Daljnovodi 
se v križni razpetini opremijo z električno in mehansko ojačeno 
izolacijo.

19. člen
(plinovodi)

(1) Križanje daljnovodov s plinovodnim omrežjem se izve-
de tako, da so stebri od osi plinovoda oddaljeni več kot 10 m. 
Pri vzporednem poteku se upošteva oddaljenost, ki znaša 
višino stebra, povečano za 5 m.

(2) Kot sestavni del projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za daljnovoda se izdela elaborat križanj daljnovodov 
s plinovodi, ki mora zajemati tudi vse posege daljnovodov v 
nadzorovani in varovalni pas plinovoda.

(3) V pasu 2 × 5 m od osi vseh plinovodov se dela opra-
vljajo pod nadzorstvom pooblaščenca plinovodnega operaterja.

20. člen
(državne in lokalne ceste)

(1) Vsa križanja se izvedejo pod naslednjimi pogoji:
– križanja avtoceste: varnostna višina najnižjega vodnika 

nad cestiščem je 8,8 m, varnostno približevanje stebra do roba 
cestišča je 3,3 m;

– križanja regionalne ceste: varnostna višina najnižjega 
vodnika nad cestiščem je 8,8 m, varnostno približevanje stebra 
do roba cestišča je 1,5 m;

– križanja lokalne ceste: varnostna višina najnižjega vo-
dnika nad cestiščem je 8,8 m, varnostno približevanje stebra 
do roba cestišča je 1,5 m;

– križanja drugih voznih površin (parkirišča ipd.): varno-
stna višina najnižjega vodnika nad vozno površino je 7,8 m.

(2) Daljnovodi se v križni razpetini opremijo z električno 
ojačeno izolacijo. Oddaljenost stebra v križni razpetini od zuna-
njega roba ceste ne sme biti manjša od 10 m. Stebri in vodniki 
se označijo v skladu z 11. členom te uredbe.

(3) Kot sestavni del projekta za pridobitev gradbenega do-
voljenja za daljnovode se izdela elaborat križanj daljnovodov s 
cestami, ki mora zajeti tudi vse posege daljnovodov v varovalni 
pas ceste ali cestno telo.

21. člen
(železniške proge)

Križanje odsekov glavnih in regionalnih železniških prog 
se izvede s povečano višino stebrov ter ojačeno električno in 
mehansko izolacijo. Varnostna višina najnižjega vodnika nad 
tirnico je 9 m ob upoštevanju vseh primerov obtežb, varnostno 
približevanje stebra do skrajne tirnice je 15 m. Stebri in vodniki 
se označijo v skladu z 11. členom te uredbe.

22. člen
(letalski koridorji)

(1) Na odseku poteka daljnovoda v vplivnem območju 
letališča Moškanjci se uporabijo stebri tipa »donava«. Višina 
stebrov na teh odsekih ne sme presegati višine 45 m. Stebri in 
vodniki se označijo v skladu z 11. členom te uredbe.

(2) Kot sestavni del projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za daljnovod se izdela elaborat o vplivih daljnovoda 
na varnost zračnega prometa.

23. člen
(naftne vrtine)

Na območju državnega prostorskega načrta na naftnem 
polju pri Lendavi niso dovoljena raziskovalna in pridobivalna 
vrtanja s postavitvijo vrtalnih stolpov.

VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO

24. člen
(merila in pogoji za parcelacijo)

(1) Parcelacija se izvede v skladu s prikazom iz grafič-
nega dela državnega prostorskega načrta: Prikaz območja 
državnega prostorskega načrta z načrtom parcel, v katerem so 
s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel 
v naravo, določene tudi lomne točke meje območja državnega 
prostorskega načrta.

(2) Parcele, določene s tem državnim prostorskim načr-
tom, razen parcele, namenjene RTP Cirkovce, se po izvedenih 
posegih lahko delijo v skladu z izvedenim stanjem na podlagi 
lastništva ali upravljanja ter se po namembnosti sosednjih ob-
močij pripojijo k sosednjim parcelam.
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VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE 
DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN 
NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA, VAROVANJA 

ZDRAVJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE  
TER VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 

NESREČAMI

25. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poško-
dovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so razvidni 
iz prikaza stanja prostora. Investitor zagotovi ukrepe za varstvo 
kulturne dediščine. Območja, na katerih so ti ukrepi potrebni, 
so razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta, 
in sicer iz prikaza umestitve načrtovanih ureditev v prostor: 
Ureditvena situacija s prikazom križanj z infrastrukturo.

(2) Zaradi varstva arheoloških ostalin investitor na ce-
lotnem območju državnega prostorskega načrta, na katerih 
ni registriranega arheološkega najdišča, razen v delih, kjer je 
načrtovan nadzemni vod, tam pa v obsegu delovnega pasu 
stojnih mest stebrov, pred pridobitvijo okoljevarstvenega so-
glasja zagotovi:

– predhodne arheološke raziskave za oceno arheološke-
ga potenciala in

– druge ukrepe varstva, določene na podlagi izsledkov 
predhodnih arheoloških raziskav.

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka investitor 
na območju državnega prostorskega načrta, kjer načrtovane 
ureditve segajo na območje registriranega arheološkega naj-
dišča, razen v delih, kjer je načrtovan nadzemni vod, tam pa v 
obsegu delovnega pasu stojnih mest stebrov, pred pridobitvijo 
okoljevarstvenega soglasja zagotovi predhodne arheološke 
raziskave za vrednotenje arheološkega potenciala in določitev 
ukrepov.

(4) Pred začetkom del investitor zagotovi zaščitna izko-
pavanja odkritih arheoloških najdišč s poizkopavalno obdelavo 
gradiva ali arhiva najdišča in druge ukrepe varstva, določene 
na podlagi izsledkov predhodnih arheoloških raziskav, med 
izvedbo del pa stalni arheološki nadzor nad zemeljskimi deli. 
Deli arheološke dediščine, ki so najdeni med opravljanjem del, 
naj ostanejo, če je le mogoče, na mestu samem.

(5) Pri gradnji na območju registriranega arheološke-
ga najdišča se poseg zmanjša na najmanjšo površino, ki še 
omogoča gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami ali 
opravljanjem del odkrijejo arheološke ostaline, se rešitve v 
skladu z varstvenim režimom prilagodijo tako, da dediščina ne 
bo ogrožena.

(6) Obseg predhodnih arheoloških raziskav opredeli pri-
stojna območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine.

(7) Drugi projektni pogoji in pogoji za izvedbo z vidika 
varstva kulturne dediščine:

– pred začetkom zemeljskih del se dokumentira stanje 
kulturne dediščine pred gradnjo; pred izdajo uporabnega dovo-
ljenja se evidentira tudi stanje po dokončanju del;

– med gradnjo investitor zagotavlja stalno varstvo objek-
tov in območij kulturne dediščine, objekte, ki bi se med gra-
dnjo lahko poškodovali, primerno zaščiti ali da izvajalcem del 
ustrezna navodila; pri zaščiti objektov se upoštevajo navodila 
pristojne območne enote zavoda za varstvo kulturne dediščine;

– zagotovita se sprotna sanacija površin, prizadetih med 
gradnjo in celovita sanacija kulturne dediščine po končnem 
posegu.

(8) Investitor o začetku del vsaj deset dni prej obvesti 
pristojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine.

26. člen
(ohranjanje narave)

(1) Daljnovod 2 × 400 kV Cirkovce–Pince poteka čez ob-
močja ohranjanja narave. Podatki o teh območjih so razvidni iz 
prikaza stanja prostora. Odseki križanj in ukrepi pa so razvidni 

iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta, in sicer iz 
prikaza umestitve načrtovanih ureditev v prostor: Ureditvena 
situacija s prikazom križanj z infrastrukturo.

(2) Med gradnjo daljnovoda 2 × 400 kV Cirkovce–Pince 
se posegi in dejavnosti na območjih ohranjanja narave izvajajo 
taki in v obsegu, da se ohranja naravno ravnotežje ter da se 
bistveno ne spremenijo lastnosti nežive in žive narave. Pri iz-
delavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se lokacije 
stebrov in dostopnih poti ne smejo prestavljati v habitatne tipe, 
ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju, ter v obrežno 
vegetacijo in na mokrotne travnike. Za ohranjanje narave se 
upoštevajo naslednji pogoji:

– sečnja in spravilo lesa se izvajata zunaj gnezditvenega 
obdobja ptic (med septembrom in marcem), razen na območjih 
pojavljanja hrošča puščavnika (Osmoderma eremita), na kate-
rih se sečnja izvede sredi avgusta;

– gradbena dela se na odsekih: Pobrežje–Markovci, 
razen prečkanja Drave, Krapje–Melinci in Črenšovci–Kapca 
opravljajo med 1. avgustom in 1. marcem. Gradbena dela na 
samem prečkanju Drave in na prečkanju odvodnega kanala 
hidroelektrarne Formin se opravljajo med 1. marcem in 1. no-
vembrom. Na drugih odsekih za gradbena dela ni omejitev gle-
de časovnega obdobja opravljanja, povsod pa se gradnja izvaja 
le podnevi. Pozimi se ne opravljajo dela na območjih, na katerih 
so znana zimovališča divjadi. Na mokrotnih tleh se zemeljska 
dela se opravljajo v poletnih sušnih obdobjih ali pozimi, ko so 
tla zmrznjena, odvisno od tehnoloških zmožnosti;

– pri posegih v rečne bregove, nižinska visoka steblikovja 
in obvodne zastore visokih steblik se morebitne poškodbe teh 
habitatov sanirajo z avtohtono vegetacijo tako, da ne pride 
do širitve invazivnih vrst rastlin. Za posege v gozd se izdela 
načrt v skladu s tretjim odstavkom 32. člena te uredbe. Sečnja 
se izvaja postopno vzdolž trase in v čim manjšem obsegu. V 
obrežno vegetacijo se ne posega ali pa je poseg točkovni ali 
omejen na ozek pas, kolikor je najmanj potrebno za napeljavo 
vodnikov. Na območjih posekov se oblikujejo naravni gozdni 
robovi. Pri poseku in spravilu naj se čim bolj ohrani obstoječa 
grmovna plast, preprečijo poškodbe stoječega drevja in tal ter 
preprečuje razrast invazivnih vrst rastlin;

– dostopne poti se uredijo tako, da se poseg v vegetacijo 
zmanjša na najmanjšo mogočo mero, prečkanje vodotokov 
pa z mostovi brez poseganja v strugo (brez stebrov v strugi 
ipd.), posegi v brežine so lahko le majhni in omejeni samo na 
območje mostu;

– odprte površine na strmih pobočjih Slovenskih goric se 
po končani gradnji na območju zunaj stojnih mest stebrov in 
dostopnih poti sanirajo z zatravitvijo;

– za ureditev dostopnih poti in brežin (kadar se posegom 
vanje ni mogoče izogniti) se uporabi izključno naravni material, 
ki ne spremeni kemijskih lastnosti tal;

– izkopan material se odloži zunaj območij habitatnih 
tipov, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju, zunaj 
povirnih delov, močvirnatih, obrežnih in poplavnih predelov ter 
površin z zastajajočo vodo. Na območjih Natura 2000 se poleg 
tega izkopani material odloži zunaj območij kvalifikacijskih ha-
bitatnih tipov posameznega območja Natura 2000;

– pri čiščenju in vzdrževanju posek pod daljnovodom se 
odstranjujejo tujerodne vrste in omogoča mozaičnost grmovja 
(različne višine in gostote). Na območju posek se, kadar je le 
mogoče, pusti 5 % posekanih debel velikosti drogovnjaka ali 
debeljaka;

– pri najdbi minerala ali fosila ob izvedbi zemeljskih del 
izvajalec in investitor o tem obvestita ministrstvo, pristojno za 
ohranjanje narave, in pristojno območno enoto zavoda za var-
stvo narave ter najdbo zaščitita.

(3) Daljnovodi prečkajo območja ohranjanja narave, po-
membna za ptice (ornitološko pomembna območja, območja 
Natura 2000), zato se na odsekih, ki so razvidni iz grafičnega 
dela državnega prostorskega načrta, in sicer iz prikaza ume-
stitve načrtovanih ureditev v prostor: Ureditvena situacija s 
prikazom križanj z infrastrukturo, izvedejo naslednji ukrepi:
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– na odsekih Pobrežje–Nova vas pri Markovcih in Kra-
pje–Melinci, na katerih daljnovod poteka vzporedno z obsto-
ječimi daljnovodi, in na odseku Gaberje–Pince, na katerem 
daljnovod poteka vzporedno z avtocesto, v vmesnih predelih 
ne sme biti visoke zarasti;

– uporabijo se stebri v skladu z 9. členom te uredbe in 
oznake vodnikov v skladu z 11. členom te uredbe;

– na odseku, na katerem daljnovod prečka reko Dravo, 
se obstoječi daljnovod 110 kV Formin–Cirkovce prilagodi višini 
daljnovoda 2 × 400 kV Cirkovce–Pince.

(4) Na odseku od Lente do Kamenščaka se namesti 
50 gnezdilnic za duplarja, smrdokavro, vijeglavko ali druge var-
stveno pomembne vrste. Gnezdilnice se nabavijo in namestijo 
v sodelovanju z ornitologom.

(5) Za odstranjena drevesa v Melinskem drevoredu se 
zasadi enako število dreves iste vrste drugje v drevoredu.

27. člen
(omilitveni ukrepi)

(1) Na območju državnega prostorskega načrta iz 3. točke 
drugega odstavka 4. člena te uredbe se kot omilitveni ukrepi 
vzpostavijo naslednji nadomestni habitati:

– nadomestni habitat Šturmovci: vzpostavi se ekstenzivno 
travišče na njivskih površinah, zagotovi se ustrezna oblika eks-
tenzivne rabe (pozna košnja ali ekstenzivna paša);

– nadomestni habitat Formin: ohrani se poplavni gozd za 
ohranjanje varovanih gozdnih vrst ptic in njihovega habitata,

– nadomestni habitat Krapje: ohrani se del poplavnega 
gozda ob Muri za ohranjanje varovanih gozdnih vrst ptic in 
njihovega habitata,

– nadomestni habitat Velika Polana: z očiščenjem zara-
ščajočih travnikov se vzpostavijo ekstenzivna travišča,

– nadomestni habitat Gaberje: uredi se vodno telo z ustre-
zno zarastjo na območju manjše depresije – mrtvice na njivskih 
in zaraščenih površinah (grmišču).

(2) Pri urejanju in vzdrževanju nadomestnih habitatov 
Šturmovci in Velika Polana (ekstenzivna travišča) se upošte-
vajo naslednji pogoji:

– na površinah, ki so zaraščene z grmovjem in nizkim 
drevjem, se izvede mulčenje s težko mehanizacijo,

– na površinah, ki se zaraščajo z mladimi jelšami, visokimi 
steblikami, ruderalno vegetacijo ipd., ker niso bile pokošene 
krajši čas, se izvede mulčenje z lahko mehanizacijo,

– opustita se sejanje kultur in mulčenje njivskih površin, 
prepovedana sta vnos hranil v tla in uporaba fitofarmacevtskih 
sredstev,

– ukrepi za vzpostavitev želenega stanja se izvajajo dve 
do tri leta: odstranjujejo se ostanki mulčenja, sejejo se avtoh-
tone travne mešanice z materialom iz okoliških travnikov, v 
začetku se kosi pogosteje, po potrebi se mulčenje ponovi itd.,

– med delovanjem daljnovoda se na območjih eksten-
zivnih travišč vzpostavi režim košnje, da se zagotovi približno 
enak delež dvokosnih (košnja dvakrat letno) in enokosnih (ko-
šnja enkrat letno – po 15. juliju) travnikov. Paša ali košnja in 
spravilo se lahko izvajata pred 1. julijem in po 20. avgustu. Del 
travišč (do 30 %) se nameni za pašno rabo z nizkimi obtežbami 
živine. Kosi se vsako leto, na najvlažnejših predelih (npr. sestoji 
visokega šašja) je ob neugodnih razmerah za košnjo je mogoča 
občasno opustiti košnjo ali kositi vsako drugo leto. Kosi se od 
sredine parcele navzven, odkos s travnikov se vedno odstrani. 
Ohranjajo se posamezni grmi, osamela drevesa, mejice in 
druge strukturne sestavine. Obstoječi robni pasovi dreves in 
živih mej se obrezujejo in redčijo.

(3) Pri urejanju nadomestnih habitatov Formin in Krapje 
(poplavni gozd) se gozdna površina nameni ohranjanju varova-
nih gozdnih ptic in njihovega habitata. V gozdnogospodarskem 
načrtu enote se opredeli območje gozda, ki dobi status ekoce-
lice brez ukrepanja.

(4) Pri urejanju in vzdrževanju nadomestnega habitata 
Gaberje (mrtvica) se upoštevajo naslednji pogoji:

– vodno telo se izvede kot kotanja podolgovate oblike in 
največje globine 50 cm s položnimi brežinami (naklon pribl. 
15–20°) na oddaljenosti vsaj 10 m od brega; vodno telo se 
umesti tako, da se na eni strani navezuje na obstoječe grmišče, 
ki se ohrani v obstoječem obsegu,

– plitvi deli kotanje, otočki in deli brežin se zasadijo s 
trstom Phragmites communis,

– v pasu približno 50 m (glede na obliko parcel) se določi 
priobalno zemljišče. Na tem zemljišču se opusti kmetovanje, 
zemljišče se prepusti zaraščanju, čezmerno zaraščanje se 
prepreči z občasno košnjo ali mulčenjem v poznopoletnem do 
jesenskem času in odstranjevanjem ostankov. Na območju vo-
dnega in priobalnega zemljišča niso dovoljeni plovba, kopanje, 
naseljevanje tujerodnih vrst rib, ribolov, postavljanje ribiških 
pomolov in drugih struktur, kakršno koli spreminjanje brežin, 
kurjenje in prirejanje piknikov.

28. člen
(vzpostavitev nadomestnih habitatov)

(1) Vzpostavitev nadomestnih habitatov obsega fazo teh-
nične ureditve in fazo dejavnega usmerjanja razvoja v želeno 
stanje.

(2) Investitor zagotovi elaborat vzpostavitve nadome-
stnih habitatov do izdaje gradbenega dovoljenja za daljnovod 
2 × 400 kV Cirkovce–Pince, v katerem se podajo podrobnejša 
navodila za rabo zemljišč na območju nadomestnih habitatov in 
spremljanje stanja. Urejanje nadomestnih habitatov (tehnična 
ureditev) se konča do izdaje uporabnega dovoljenja za daljno-
vod 2 × 400 kV Cirkovce–Pince.

(3) Z elaboratom iz prejšnjega odstavka se opredelijo 
način vzpostavitve nadomestnih habitatov, vključno z ustreznim 
pravnim naslovom za izvedbo potrebnih dejavnosti, ukrepi za 
usmerjanje v želeno stanje ter monitoring in program ukrepov 
za ohranjanje stanja vzpostavljenih nadomestnih habitatov.

(4) Investitor zagotovi spremljanje stanja tehnično ure-
jenih nadomestnih habitatov in dejavno usmerjanje v želeno 
stanje z izvedbo dodatnih ukrepov, zlasti pa spremljanje sta-
nja populacij ptic, zaradi katerih so bili oblikovani nadomestni 
habitati.

(5) Strokovni nadzor pri vzpostavitvi nadomestnih habita-
tov opravlja pristojna območna enota zavoda za varstvo nara-
ve, ki izda tudi mnenje, da so nadomestni habitati vzpostavljeni.

29. člen
(prenos zemljišč za nadomestne habitate v last  

in upravljanje ter raba zemljišč)
(1) Investitor lahko zagotovi ustrezno rabo zemljišč za 

nadomestne habitate z odkupom ali s sklenitvijo pogodbe z 
lastnikom zemljišča. Način zagotovitve zemljišč se določi v 
elaboratu iz drugega odstavka prejšnjega člena.

(2) Po izdaji mnenja iz petega odstavka prejšnjega člena 
investitor prenese tista kmetijska in gozdna zemljišča nado-
mestnih habitatov Šturmovci, Formin, Krapje in Velika Polana, 
ki jih je odkupil, v last in upravljanje Sklada kmetijskih zemljišč 
in gozdov Republike Slovenije, in tista zemljišča, ki so v lasti 
Republike Slovenije, v upravljanje Skladu kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo Skla-
da kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Upravlja-
vec zagotovi rabo zemljišč nadomestnih habitatov Šturmovci, 
Formin, Krapje in Velika Polana v skladu s pogoji iz drugega in 
tretjega odstavka 27. člena te uredbe.

(3) Po izdaji mnenja iz petega odstavka prejšnjega člena 
investitor prenese vodno in priobalno zemljišče nadomestne-
ga habitata Gaberje v last in upravljanje Republike Sloveni-
je. Upravljavec zagotovi vzdrževanje vodnega in priobalnega 
zemljišča nadomestnega habitata Gaberje v skladu s četrtim 
odstavkom 27. člena te uredbe.
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30. člen
(površinski vodotoki)

(1) Daljnovod 2 × 400 kV Cirkovce–Pince križa površinske 
vodotoke. Območja križanj in ukrepi so razvidni iz grafičnega 
dela državnega prostorskega načrta, in sicer iz prikaza ume-
stitve načrtovanih ureditev v prostor: Ureditvena situacija s 
prikazom križanj z infrastrukturo ter iz prikaza stanja prostora.

(2) Pri križanju daljnovoda z vodotoki mora znašati naj-
manjša višina vodnika nad vodotokom 9 m. Stebri se postavijo 
tako, da so od zunanje meje priobalnega zemljišča celinskih 
voda 1. reda oddaljeni več kot 15 m na območjih naselij in 40 m 
zunaj njih ali več kot 5 m pri drugih vodotokih.

(3) Zaradi gradnje daljnovoda se kakovost voda in vodni 
režim v območju državnega prostorskega načrta in zunaj njega 
ne smeta poslabšati. Gradnja se načrtuje tako, da se posegi 
v strugo in brežine vodotokov izvajajo v najmanjši mogoči 
meri na območju površinskih vodotokov. Prepreči se kaljenje 
površinske vode. Obseg del se natančno opredeli v projektu za 
pridobitev gradbenega dovoljenja.

(4) Pri posegih v vodotoke se o tem obvestita ribiška 
družina, ki upravlja ribiški okoliš, in upravljavec teh vodotokov.

31. člen
(kmetijska zemljišča)

(1) Daljnovodi potekajo čez območja kmetijskih zemljišč 
z izvedenimi hidromelioracijami in območja kmetijskih zemljišč, 
na katerih se izvaja namakanje ali je to predvideno. Območja 
prečkanj so razvidna iz grafičnega dela državnega prostorske-
ga načrta, in sicer iz prikaza umestitve načrtovanih ureditev v 
prostor: Ureditvena situacija s prikazom križanj z infrastrukturo 
ter iz prikaza stanja prostora.

(2) Na območjih izvedenih hidromelioracij se nadomestijo 
vse poškodovane drenaže, ki se poškodujejo med gradnjo 
temeljev za stebre.

(3) V koridorju daljnovodov uporaba pomičnih namakal-
nikov – rolomatov ali drugih namakalnih sistemov s pršenjem 
iz zraka ni mogoča ali je njihova uporaba omejena do višine 
spodnjega vodnika.

(4) Kmetijska zemljišča na območju načrtovanih posegov 
(stebri in njihove ozemljitve, začasne dostopne poti do stebrov) 
je treba rekultivirati in sanirati. Na površinah se po izvedbi del 
vzpostavi prejšnje stanje, zato se pri gradnji zemljina primer-
no začasno odloži tako, da se rodovitni in nerodovitni del tal 
ne zmešata, ob rekultivaciji pa se zagotovi, da bo rodovitni 
del tal na površini. Rodovitni del tal, ki ostane pri izkopih ob 
gradnji stebrov, se lahko uporabi za izboljšanje drugih slabših 
kmetijskih zemljišč. Nerodovitni del tal s kmetijskih zemljišč se 
odstrani v skladu z načrtom ravnanja z odpadki.

(5) Med gradnjo daljnovodov in po njej se lastnikom ze-
mljišč omogoči dostop na njihova zemljišča.

32. člen
(gozdna zemljišča)

(1) Daljnovod 2 × 400 kV Cirkovce–Pince prečka večje 
gozdne površine in območja varovalnih gozdov. Območja kri-
žanj in odsek trase iz četrte alineje šestega odstavka tega člena 
so razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta, 
in sicer iz prikaza umestitve načrtovanih ureditev v prostor: 
Ureditvena situacija s prikazom križanj z infrastrukturo ter iz 
prikaza stanja prostora.

(2) Kadar je na območju gozdnih posek in glede na višino 
vodnikov to mogoče, se ohrani grmovna vegetacija. V prečnem 
prerezu se koridor skozi gozd oblikuje tako, da se pod vodniki 
ohranita nižje drevje in grmičevje, proti robu poseke pa se 
višina vegetacije postopoma dviga, v vzdolžni smeri so robovi 
razgibani. Pri vseh zasaditvah se upoštevajo naravne danosti 
prostora (tla, naklon, meteorološko-podnebni dejavniki), od ka-
terih je odvisna uspešna rast posameznih vrst rastlin. Uporabijo 
se avtohtone vrste vegetacije, ki uspevajo v zdajšnjih ekoloških 
razmerah brez vplivanja človeka.

(3) Sanacija na območjih večjih gozdnih površin se izvede 
na podlagi načrtov sanacije in trajnega gospodarjenja na prese-
kah med delovanjem daljnovoda, ki se izdelajo pred pridobitvijo 
uporabnega dovoljenja v sodelovanju s pristojno območno 
enoto zavoda za gozdove. Načrti morajo vsebovati tudi ukrepe 
za postopno stabilizacijo gozdnega roba. Vse gozdne površine, 
poškodovane med gradnjo, se sanirajo takoj po končani gradnji 
ali v prvi sadilni sezoni.

(4) Vzdrževanje gozda v koridorju daljnovoda 2 × 400 kV 
Cirkovce–Pince poteka z občasnim odstranjevanjem previsoko 
zrasle vegetacije in invazivnih vrst.

(5) Med gradnjo in po izvedbi posega se omogočita go-
spodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih gozdnih zemljišč 
ter ohranijo obstoječe gozdne prometnice in pretok vodotokov.

(6) Za varovanje gozda in gozdnogospodarskih ureditev 
je treba poleg že navedenih pogojev upoštevati še naslednje:

– preprečujeta se vsako nepotrebno zasipanje in odstra-
njevanje podrasti na območju državnega prostorskega načrta,

– pri vzdrževanju gozdnih posek se ne smejo uporabljati 
arboricidi in herbicidi,

– na strmih pobočjih se gozd krči z ruvanjem panjev le 
na zemljiščih stojnih mest stebrov, sicer se drevje le prirezuje,

– na odseku trase, ki poteka čez gričevnati del Slovenskih 
goric, se pri vzdrževanju gozdnih posek vzdržuje stalna pokri-
tost tal z grmovno zarastjo in pionirsko vegetacijo.

33. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Daljnovod 2 × 400 kV Cirkovce–Pince prečka območja 
poplavne in erozijske nevarnosti. Ta območja so razvidna iz 
prikaza stanja prostora: Prikaz varstvenih režimov.

(2) Na območju državnega prostorskega načrta so na 
območjih poplavne in erozijske nevarnosti dopustni posegi 
iz 3. člena te uredbe ob upoštevanju ukrepov za gradnjo na 
poplavnih območjih, ki jih določa ta državni prostorski načrt 
in so razvidni iz grafičnega prikaza: Ureditvena situacija s 
prikazom križanj z infrastrukturo, ter v skladu s strokovno 
podlago za pripravo državnega prostorskega načrta Analiza 
in prikaz hidrološko hidravličnih značilnost trase daljnovoda 
2 × 400 kV Cirkovce–Pince, ki jo je v decembru 2011 izdelal 
IZVOR, d.o.o., Ljubljana, in je med obveznimi prilogami tega 
državnega prostorskega načrta. Zasipavanje depresij in dvig 
obstoječe nivelete raščenega terena nista dovoljena. Na obmo-
čjih erozijske nevarnosti niso dovoljeni posegi, ki pospešujejo 
erozijo in oblikovanje hudournikov.

(3) Temelji stebrov, ki so na poplavnem območju Drave, 
se dodatno protierozijsko zavarujejo z večjimi kamni.

(4) Na poplavni površini visokih vod vodotokov na strmih 
pobočjih Slovenskih goric (odsek Ormož–Ljutomer) je treba 
čim prej po gradnji na zemljišču vzpostaviti prvotno stanje (npr. 
zaraščanje s travno rušo, podtaknjenci) in zagotoviti odpornost 
površin proti morebitni površinski eroziji. Če ob visokih vodah 
pride do kopičenja plavja na stebrih daljnovoda, se zagotovi 
čiščenje tega plavja.

(5) Stebri, ki so na poplavnem območju Ščavnice, se 
zaščitijo z obbetoniranjem, ki sega nad najvišjo predvideno 
gladino vode (do 0,50 m), jekleni deli poplavljenih stebrov pa 
z dodatnim protikorozijskim premazom. Po končani gradnji 
daljnovoda se začasne poti odstranijo in na zemljišču vzpostavi 
prvotno stanje.

(6) Pri statičnem izračunu stojišč stebrov v poplavnem 
pasu med visokovodnimi nasipi Mure se upošteva tudi sila vo-
dnega toka. Odsek Mure 500 m gor in dolvodno od prečkanja 
trase daljnovoda se redno pregleduje po vsakoletnih visokih 
vodah.

34. člen
(ukrepi za obrambo)

Na celotni trasi daljnovoda 2 × 400 kV Cirkovce–Pince se 
zagotovi rezervacija para optičnih vlaken v zaščitnem vodniku 
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za obrambne potrebe s priključki ali odcepi, ki se določijo v 
projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

35. člen
(varstvo tal)

(1) Posegi v tla se izvajajo tako, da se prizadenejo čim 
manjše površine. Površine, ki se med gradnjo razgalijo, se 
ponovno zatravijo ali zasadijo ali usposobijo za prvotno rabo. 
Za sanacijo na novo odprtih ali z gradnjo prizadetih površin se 
v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja opredelita način 
sanacije poškodovanih površin in način uporabe rodovitnega 
dela prsti. Prst se odstrani in odloži tako, da se ohranita njena 
rodovitnost in količina.

(2) Pri izkopih za podzemne vode in temelje stebrov se 
zgornja humusna plast zemlje odloži ločeno od preostalega 
izkopanega materiala in se uporabi za sanacijo zemljišča po 
zasutju gradbene jame. Sanacija zajema ureditev zgornje hu-
musne plasti v debelini najmanj 20 cm, poravnavo zemljišča in 
ponovno zatravitev, če je bilo zemljišče pred posegom travniška 
površina.

(3) Na strmih pobočjih Slovenskih goric (območje je razvi-
dno iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta, in sicer 
iz prikaza umestitve načrtovanih ureditev v prostor: Ureditvena 
situacija s prikazom križanj z infrastrukturo) so potrebni dodatni 
ukrepi:

– opravijo se temeljite geomehanske raziskave z vrtinami 
na vseh značilnih in kritičnih mestih na bregovih površinskih 
voda ter trasah dostopnih poti na strmih pobočjih;

– predhodno se preiščejo tla v dolinah, kjer podlago se-
stavljajo temeljna tla nizko nosilne gline.

36. člen
(vodovarstvena območja)

(1) Daljnovod 2 × 400 kV Cirkovce–Pince prečka vodo-
varstvena območja in območja pomembnejše podtalnice. Ta 
območja so razvidna iz prikaza stanja prostora.

(2) Na območjih iz prejšnjega odstavka se upoštevajo po-
goji v skladu s predpisi, ki urejajo ta vodovarstvena območja in 
območja pomembnejše podtalnice. Na območjih pomembnejše 
podtalnice veljajo tudi pogoji iz sedmega odstavka 43. člena 
te uredbe.

(3) Na območju varstvenih pasov vodnih virov za zajetja 
Kapca, Gornji Lakoš in Gaberje se na mestih stebrov preverita 
globina in debelina glinaste plasti ter ob morebitnem večjem 
poseganju v glinasto plast, zaradi česar bi se ta stanjšala na 
manj kot 3 m, zagotovi izvedba pod nadzorom hidrogeologa.

37. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Ukrepi varstva pred hrupom med gradnjo se natanč-
neje določijo v projektu za pridobitev gradbenega dovolje-
nja. Zavezanec za izvajanje ukrepov med gradnjo je izvajalec 
gradbenih del. O začasnem povečanju obremenitve s hrupom 
izvajalec obvesti javnost.

(2) Izvedejo se meritve ničelnega stanja hrupa za ugotovi-
tev obstoječe obremenitve s hrupom in natančne določitve mo-
gočega povečanja hrupa zaradi daljnovoda. Če se z meritvami 
ugotovi čezmerna obremenitev s hrupom, se na ugotovljenih 
območjih izvedejo omilitveni ukrepi (protihrupne ograje, zame-
njava oken) ali se spremeni namembnost objekta.

38. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

(1) Zaradi delovanja daljnovoda 2 × 400 kV Cirkovce–Pin-
ce in daljnovoda 220 kV Cirkovce–Žerjavinec so na posame-
znih odsekih mejne vrednosti za I. območja v skladu s predpisi, 
ki urejajo elektromagnetno sevanje v naravnem in življenjskem 
okolju, presežene. Ta območja so razvidna iz grafičnega dela 
državnega prostorskega načrta, in sicer iz prikaza umestitve 

načrtovanih ureditev v prostor: Ureditvena situacija s prikazom 
križanj z infrastrukturo.

(2) Kot ukrep za zmanjšanje čezmerne obremenjenosti z 
elektromagnetnim sevanjem se na delih stavbnih zemljišč, ki 
so na območju državnega prostorskega načrta, izvede njihova 
prekategorizacija v II. območje varstva pred elektromagnetnim 
sevanjem:

a) Na zemljiščih ali delih zemljišč s parcelnimi številkami 
v katastrski občini Apače (424): 248, 371/2, 371/3 in 371/4 ni 
mogoča gradnja novih bivalnih objektov I. območja ali objektov 
I. območja, v katerih se dalj časa zadržujejo ljudje.

b) Na zemljiščih ali delih zemljišč s parcelnimi številkami 
v katastrskih občinah:

– k. o. Apače (424): *190, 361/2, 362/2, 363, 364/1, 
365/2 in 370;

– k. o. Stojnci (414): *118, *142 in 46/2;
– k. o. Gajevci (411): 4/2;
– k. o. Lešnica pri Ormožu (320): 486/4 in 487/2;
– k. o. Žerovinci (295): 5/11, 5/26, 141/2, 143, 144, 

149 in 150;
– k. o. Stanovno (293): 2/1, 257, 586, 2/2 in 587/2;
– k. o. Kamenščak (260): 199/2, 227/1, 227/2, 228/2, 

229/2, 230/1, 230/5, 230/7, 230/9 in 230/10;
– k. o. Cezanjevci (258): 736/1, 736/2 in 736/3

nista mogoča gradnja novih bivalnih objektov I. območja ali 
objektov I. območja, v katerih se dalj časa zadržujejo ljudje, in 
opravljanje dejavnosti, ki se uvrščajo v dejavnosti I. območja 
varstva pred elektromagnetnim sevanjem. Na teh zemljiščih 
zunanje površine ne smejo biti namenjene za dejavnosti, ki se 
uvrščajo v dejavnosti I. območja varstva pred elektromagne-
tnim sevanjem, to je dejavnosti, pri katerih se vsakodnevno 
dalj časa zadržujejo ljudje. I. območje je območje bolnišnic, 
zdravilišč, okrevališč in turističnih objektov, namenjenih bivanju 
in rekreaciji, čisto stanovanjsko območje, območje objektov 
vzgojno-varstvenega in izobraževalnega programa ter progra-
ma osnovnega zdravstvenega varstva, območje igrišč ter javnih 
parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin, trgovsko-poslov-
no-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju in 
obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim, javno središče, 
v katerem se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostin-
ske dejavnosti, ter tisti predeli območja, namenjenega kmetijski 
dejavnosti, ki so hkrati namenjeni bivanju.

(3) V obstoječih stanovanjskih objektih na zemljiščih ali 
delih zemljišč, navedenih v prejšnjem odstavku, se ohrani 
stanovanjska raba.

(4) V objektih na zemljiščih ali delih zemljišč s parcelnimi 
številkami v katastrskih občinah:

– k. o. Apače (424): 550/80, 550/81 in 550/120 (stanovanj-
ska hiša Apače 179) in

– k. o. Gajevci (411): 2/3 (stanovanjska hiša Placerovci 19)

se spremeni namembnost stanovanjskih objektov v rabo II. ob-
močja varstva pred elektromagnetnim sevanjem, ki izključuje 
stanovanja in dejavnosti, pri katerih se v objektu dalj časa 
zadržujejo ljudje. Na teh zemljiščih nista mogoča gradnja novih 
bivalnih objektov I. območja ali objektov I. območja, v katerih 
se dalj časa zadržujejo ljudje, in ne opravljanje dejavnosti, ki 
se uvrščajo v dejavnosti I. območja varstva pred elektromagne-
tnim sevanjem. Lastnikom objektov se lahko izplača odškodni-
na zaradi spremembe namembnosti objekta iz stanovanjskega 
(I. območje) v gospodarski (II. območje) ali izplača odškodnina 
za objekt in objekt odstrani.

39. člen
(varnost pred požarom)

(1) Varstvo pred požarom se zagotavlja z zadostnimi od-
miki objektov od vodnikov, zadostnimi odmiki drevja od stebrov 
daljnovodov in z uporabo negorljivega materiala na objektih 
pod daljnovodi in ob njih.
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(2) Med gradnjo načrtovanih ureditev in izvajanjem drugih 
ureditev je prepovedano kuriti v gozdu ali odmetavati predmete 
ali snovi, ki lahko povzročijo požar v naravnem okolju.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKIH UREDITEV

40. člen
(etapnost izvedbe)

(1) Načrtovani posegi na območju RTP Cirkovce, na ob-
močju razpleta daljnovodov pred RTP Cirkovce in v koridorjih 
daljnovodov potekajo v posameznih etapah:

– rekonstrukcija in dograditev RTP Cirkovce z izvedbo 
nadzemnega in podzemnega razpleta daljnovodov pred njo,

– gradnja daljnovoda 2 × 400 kV Cirkovce–Pince z dosto-
pnimi potmi, preureditvijo obstoječih infrastrukturenih vodov in 
izvedbo krajinskih ureditev,

– vzpostavitev nadomestnih habitatov.
(2) Daljnovod 2 × 400 kV Cirkovce–Pince se zgradi v eni 

etapi v celoti od RTP Cirkovce do meje z Madžarsko v Pincah. 
Pred gradnjo daljnovoda se uredijo dostopne poti do posame-
znih stebrov.

(3) Nadzemni in podzemni razplet daljnovodov pred RTP 
Cirkovce in preureditev obstoječih infrastrukturnih vodov se 
izvedeta pred montažo vodnikov, ali kadar je to potrebno, pred 
temeljenjem stebrov.

(4) Nadomestni habitati se vzpostavijo v skladu z drugim 
odstavkom 28. člena te uredbe.

IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE 
DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

41. člen
(obveznosti investitorja in izvajalca)

Poleg vseh obveznosti, navedenih v tej uredbi, mora 
investitor in izvajalec upoštevati tudi te pogoje:

– pred začetkom gradnje evidentirati stanje obstoječe 
infrastrukture skupaj z upravljavci,

– vse ceste in poti, ki bi bile morebiti namenjene obvozu 
ali prevozu med gradnjo, pred začetkom del po potrebi urediti, 
po končani gradnji pa morebitne poškodbe popraviti,

– med gradnjo zagotoviti nemoteno komunalno in ener-
getsko oskrbo objektov s pomočjo obstoječih infrastrukturnih 
objektov,

– kriti stroške zaščite, prestavitev, nadzora, zakoličbe 
tras, spremembe dokumentacije, obstoječe infrastrukture in 
morebitnih poškodb ter prekinitve prometa, ki bi nastali zaradi 
izvedbe državnega prostorskega načrta,

– zagotoviti ustrezno zavarovanje gradbišč, tako da sta 
zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in 
zemljišč,

– med gradnjo sproti obveščati prebivalstvo na območju, 
na katerem potekajo načrtovani daljnovodi, o vseh dejavnostih, 
ki se nanašajo na načrtovane prostorske ureditve. Organizira 
se točka za stike, ki bo stalno na voljo za informacije o predvi-
denih posegih in predvidenih posledicah.

42. člen
(monitoring)

(1) Investitor zagotovi celosten načrt monitoringa med 
gradnjo in obratovanjem daljnovoda v skladu s strokovno pod-
lago za pripravo državnega prostorskega načrta Osnutek po-
ročila o vplivih na okolje, ki ga je v maju 2011 izdelal Oikos, 
svetovanje in razvoj, d. o. o., in je med obveznimi prilogami 
tega državnega prostorskega načrta.

(2) Pri določitvi monitoringa se smiselno upoštevajo točke 
že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mo-
goče, se monitoring prilagodi in uskladi z drugimi obstoječimi 
ali predvidenimi državnimi in lokalnimi monitoringi kakovosti 

okolja ter uskladi z njimi. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin 
okolja se zagotovi vsaj tolikšno število točk nadzora, da se 
pridobi utemeljena informacija o stanju sestavine okolja. Točke 
monitoringa morajo omogočati stalno pridobivanje podatkov. 
Ugotovitve monitoringa so javne.

(3) Med gradnjo in delovanjem daljnovoda se monitoring 
izvede za naslednje sestavine okolja:

– relief: med gradnjo se izvede spremljanje po večjih 
nalivih, med delovanjem se po prvem deževnem obdobju pre-
verijo mesta stebrov in dostopnih poti. Ob morebitnih zdrsih 
zemljišča in ugotovitvi erozije na območjih, ki so bila prizadeta 
med gradnjo, se takoj opravijo sanacijska dela in zemljišče 
ustrezno zaščiti;

– tla in geološka podlaga: med gradnjo se pri gradbenih 
delih izvaja vizualni monitoring, ob morebitni eroziji se opravijo 
sanacijska dela, med delovanjem se pri rednih vzdrževalnih 
delih izvaja vizualni monitoring;

– površinske vode in vodni režim: med gradnjo se spre-
mljajo razmere na površinah gradbišča, ravnanje z gradbenimi 
in drugimi materiali, razmere glede tehnične primernosti naprav 
in vozil, ravnanja z gorivi in mazivi ter odpadno embalažo;

– podzemne vode: med gradnjo se spremljajo razmere 
na gradbišču in površinah, ki so povezane z gradnjo stebrov 
in dostopnih poti, ravnanje z gradbenim in drugim materialom, 
razmere glede tehnične primernosti naprav in vozil ter ravnanje 
z gorivi, strojnimi in drugimi olji, ravnanje z odpadno embalažo;

– rastlinstvo in habitatni tipi: med gradnjo se spremlja po-
tek del, da se gradbišče omeji na najmanjšo mogočo velikost, 
spremlja se posek gozda, med obratovanjem se monitoring 
opravi pet let po izvedbi posega, preverijo se učinkovitost in re-
zultati omilitvenih ukrepov (stabilnost gozdnega roba, urejenost 
grmovne plasti pod daljnovodom, ohranjenost travnikov). Če 
učinki omilitvenih ukrepov niso doseženi, se izvedejo ustrezne 
dejavnosti za dosego želenega stanja in ponovi monitoring 
po petih letih. Spremlja se prisotnost tujerodnih vrst rastlin na 
posekah daljnovoda, če zasedejo več kot 35 % površine posa-
meznega habitata, se odstranijo;

– živalstvo: med gradnjo se spremljajo ohranjenost in sa-
nacija mokrotnih habitatnih tipov v okolici gradbišč stebrov ter 
stanje mrtve biomase, načrtno puščene na območju. Izvaja se 
monitoring za doseganje ciljev ureditve nadomestnih habitatov. 
Če se travišča in grmišča čezmerno zarastejo, se prilagodi 
način ali pogostnost košnje;

– območja ohranjanja narave: opravlja se enak monitoring 
kot za rastlinstvo, habitatne tipe in živalstvo;

– prebivalstvo in poselitev: stanje se spremlja z rednimi 
sestanki s prebivalci objektov v bližini daljnovoda;

– elektromagnetno sevanje: med delovanjem se na trasi 
daljnovoda izvedejo prve meritve elektromagnetnega sevanja, 
nato se izvaja periodični obratovalni monitoring;

– odpadki in presežek gradbenega materiala: med gra-
dnjo se spremlja izvajanja omilitvenih ukrepov;

– vidno okolje: med gradnjo se spremlja potek del, da se 
gradbišče omeji na najmanjšo mogočo velikost, spremlja se 
posek gozda;

– kulturna dediščina: med gradnjo mora potekati stalen 
arheološki nadzor. Spremljata se potek del in stanje lastnosti 
enot kulturne dediščine, zlasti arheoloških najdišč;

– hrup: med gradnjo se izvede 24-urna meritev ničel-
nega stanja pri najbližjih stavbah z varovanimi prostori v 
skladu s predpisi, ki urejajo mejne vrednosti kazalcev hrupa 
v okolju (v nadaljnjem besedilu: varovani prostori), med 
obratovanjem se izvede prva meritev hrupa na območjih, 
na katerih daljnovod poteka v bližini stavb z varovanimi 
prostori, za preveritev dejanskega vpliva daljnovoda. Če se 
presežejo predpisane dovoljene ravni hrupa, se izvedejo 
dodatni ukrepi;

– gozdarstvo: med obratovanjem se v prvih petih letih po 
poseku vsako leto spremljata ureditev in stabilnost novonasta-
lega gozdnega roba.
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(4) Dodatni ustrezni zaščitni ukrepi, ki jih mora investitor 
izvesti na podlagi rezultatov monitoringa, so:

– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatna zasaditev in vegetacijska zgostitev,
– sanacija poškodovanih območij ali drugih prostorskih 

sestavin,
– sprememba rabe prostora za vodni del habitata,
– drugi ustrezni ukrepi (omilitveni ukrepi).

43. člen
(organizacija gradbišč)

(1) Gradbišča se lahko uredijo le na območju državnega 
prostorskega načrta. Kot sestavni del projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja se izdela načrt gradbišča, območij za 
odlaganje presežkov materiala ter prevoznih in dostopnih poti. 
Območja za odlaganje presežkov gradbenega materiala, grad-
biščni objekti, skladišča materiala in druge ureditve v sklopu 
gradbišča se lahko postavijo samo na območju državnega 
prostorskega načrta, in sicer na predhodno arheološko pre-
gledanih območjih, vendar ne na objektih ali območjih kulturne 
dediščine, v gozdovih, na vodnih in priobalnih zemljiščih in ne 
na poplavnih območjih.

(2) Gradbišča se organizirajo tako, da bodo ob posegu 
zaradi izkopov, manipulativnih površin, ureditve dostopnih poti 
in napeljave vodnikov poškodovane čim manjše površine, še 
posebej na območjih prednostnih habitatnih tipov. Za potrebe 
gradbišč se v največji mogoči meri uporabljajo že obstoječe 
ceste in poti, gradbišče pa naj se omeji na najmanjšo potreb-
no velikost. Če to ni mogoče, naj se zagotovijo stalne poti za 
mehanizacijo na takih mestih, na katerih bo poseg v obstoječo 
vegetacijo čim manjši in posek gozda skrčen na najmanjšo 
mogočo mero. Če so med gradnjo potrebne dodatne začasne 
dostopne poti do gradbišča, se pri tem upošteva trenutna 
raba zemljišča, ki ga to zadeva, in sosednjih zemljišč, omeji 
se poseg v relief in izvedejo vsa predpisana inženirsko biolo-
ška (odvodnjavanje, utrditev brežin) in krajinsko tehnična dela 
(ozelenitev brežin).

(3) Zemeljski material se začasno odlaga zunaj območij 
vodotokov, prednostnih habitatnih tipov, kvalifikacijskih habita-
tnih tipov in nadomestnih habitatov, izkopani material se odlaga 
na predhodno določenih mestih in se v čim bolj koristno uporabi 
za sanacijo ureditve okolice stebrov in dovoznih poti, vendar 
tako, da ne poslabša kakovosti obdelave zemljišč. Morebitna 
začasna odlagališča presežka zemeljskega materiala se uredi-
jo tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih 
voda. Po končani gradnji je treba vse ostanke začasnih odla-
gališč in začasnih dostopnih poti odstraniti.

(4) Zaradi zagotovitve varnosti pred škodljivim delova-
njem voda mora biti gradnja organizirana tako, da ne bo priha-
jalo do oviranega pretoka v vodotokih ali zadrževanja zalednih 
voda ob večjih nalivih. Odlaganje materiala v pretočne profile 
vodotokov ali na poplavna območja je prepovedano. Gradbena 
dela in napenjanje vodnikov se ne smejo izvajati na poplavlje-
nih zemljiščih. Gradbeni posegi s težkimi stroji se izvajajo v 
suhem vremenu.

(5) Na območju prečkanja vodotokov se dela izvajajo 
tako, da se ne poškoduje obvodna vegetacija ali pa je poško-
dovanje čim manjše. Izvajanje vzdrževalnih posekov višje dre-
vesne zarasti (višje od 5 m) na vodnih in priobalnih zemljiščih 
je dopustno le ob prečkanjih ali lokalnih približevanjih. Zaradi 
optimalnega varstva pred škodljivim delovanjem voda, na vo-
dnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati objektov 
in naprav, ki ovirajo normalen pretok vode in plavja. Ohraniti je 
treba neovirane dostope do vodne infrastrukture. Z gradbenimi 
stroji naj se ne posega v vodni prostor.

(6) Med gradnjo se vsa začasna skladišča in pretakališča 
goriv in drugih nevarnih snovi zaščitijo pred možnostjo izliva v 
tla in vodotoke. Meteorna voda s ploščadi za pretakanje goriv 
in druga odpadna voda z gradbišč se po predhodnem čiščenju 

v lovilniku olja in usedalniku zbira v zbiralniku in se ponovno 
uporabi. Prestreženo olje in gorivo iz lovilnikov olj se redno in 
ustrezno oddajata pooblaščenemu zbiralcu skladno s predpisi, 
ki urejajo ravnanje z odpadnimi olji. Skladišče vnetljivih snovi 
se uredi v tipskem zabojniku, opremljenem z lovilno posodo 
ustrezne prostornine, in zaščiti z varnostno ograjo. Med gradnjo 
se mora voditi evidenca uporabe nevarnih snovi na gradbišču.

(7) Delovni stroji in vozila morajo biti tehnično brezhibni in 
ustrezno vzdrževani. Delovni stroji in vozila, ki se uporabljajo 
pri gradnji načrtovanih ureditev, se oskrbujejo le na vnaprej 
določenih in ustrezno utrjenih ter neprepustnih površinah. Pri 
gradnji in izkopih je treba preprečiti morebitna izlitja nevarnih 
snovi. Na območju državnega prostorskega načrta se med 
gradnjo hrani le sprotna količina maziv in goriv. Za morebitno 
nesrečo ob razlitju nevarnih snovi v tla se pripravi poslovnik za 
ukrepanje (načrt ravnanja), na gradbišču pa se določi mesto 
za opremo za takojšnje ukrepanje, ki mora biti dostopno vsem 
zaposlenim.

(8) Pri gradnji in vzdrževanju daljnovoda je treba zagoto-
viti varen prevoz in uporabo nevarnih snovi in naftnih derivatov, 
kamor spadajo različni izolacijski materiali, olja, maziva, goriva 
za mehanizacijo in podobno.

(9) Gradnja se organizira in izvaja tako, da se čim bolj 
prepreči dodatno onesnaženje zraka. Poskrbi se za:

– vlaženje materiala, nezaščitenih površin in prevoznih 
poti v vetrovnem in suhem vremenu,

– prekrivanje začasnih odlagališč gradbenega in odpa-
dnega materiala,

– preprečevanje nenadzorovanega raznosa materiala z 
gradbišč z vozili in čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne 
prometne površine,

– protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se 
uporabljajo za prevoz.

(10) Med gradnjo ravni hrupa ne smejo biti presežene. 
Hrupna gradbena dela lahko potekajo le med 7. in 18. uro.

(11) Na vodovarstvenih območjih se uporablja mehani-
zacija, ki pomeni najmanjše tveganje za onesnaženje vodnih 
virov. Gradbena dela se izvajajo v skladu z načrtom gradišča. 
Preveri ga hidrogeolog, ki na vodovarstvenih območjih tudi 
nadzoruje izvajanje del.

X. DOPUSTNA ODSTOPANJA

44. člen
(dopustna odstopanja)

(1) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovo-
ljenja so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih 
in tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem 
podrobnejšem proučevanju energetskih, geoloških, hidroloških, 
geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so 
primernejše z oblikovalskega, energetskotehničnega ali okolje-
varstvenega vidika.

(2) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in teh-
ničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati 
načrtovanega videza območja, ne smejo poslabšati bivalnih in 
delovnih razmer na območju državnega prostorskega načrta ali 
na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi 
koristmi. Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati projektni 
soglasodajalci, v katerih pristojnosti posegajo ta odstopanja.

(3) Dovoljeni so pomiki stebrov v osi daljnovoda ± 40 m 
glede na določene koordinate stebrov. Pomiki so dovoljeni le 
na zemljišča, na katerih ni posebnih režimov (npr. poplavna in 
erozijska območja, območja varstva narave itd.), na območjih 
kulturne dediščine pa le v skladu z izsledki opravljenih predho-
dnih arheoloških raziskav. Dovoljeno je tudi odstopanje v višini 
stebrov ± 10 %, pri čemer se upoštevajo omejitve, ki so nave-
dene v tej uredbi glede približevanja posameznim objektom in 
vodom ter glede poteka po območjih ohranjanja narave.
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XI. NADZOR

45. člen
(nadzor)

Izvajanje te uredbe nadzira inšpektorat, pristojen za pro-
stor.

XII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

46. člen
(izvajanje dejavnosti do izvedbe prostorskih ureditev)
(1) Na zemljiščih na območju državnega prostorskega 

načrta so do izvedbe načrtovanih prostorskih ureditev in v 
primeru, da po izvedbi niso območja izključne rabe, skladno 
s pogoji omejene rabe iz 5. člena te uredbe dovoljeni gradnja, 
vzdrževanje in odstranitev obstoječe gospodarske javne infra-
strukture in povečevanje zmogljivosti glede na prostorske in 
okoljske zmogljivosti ter opravljanje kmetijskih in gozdarskih 
dejavnosti na obstoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih.

(2) Na obstoječih objektih so na zemljiščih omejene rabe 
iz 5. člena te uredbe, če zaradi gradnje objektov in ureditev, 
načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom, sprememba 
namembnosti stanovanjskih objektov ni potrebna, dovoljeni 
dozidava in nadzidava obstoječih objektov, rekonstrukcija, od-
stranitev objektov, vzdrževanje ter sprememba namembnosti 
v nestanovanjsko rabo.

47. člen
(občinski prostorski akti)

Z dnem uveljavitve te uredbe se za območje iz 4. člena 
te uredbe šteje, da so spremenjeni ali dopolnjeni naslednji 
občinski prostorski akti:

– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin Dolgo-
ročnega plana Občine Ptuj in Srednjeročnega plana občine 
Ptuj, za območje Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 83/04);

– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-
ročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Ob-
čine Videm pri Ptuju (Uradni list RS, št. 87/03);

– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-
ročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Ob-
čine Markovci (Uradni list RS, št. 88/04);

– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin Dolgo-
ročnega plana Občine Ptuj in Srednjeročnega družbenega 
plana občine Ptuj, za območje Občine Gorišnica, dopolnjenega 
v letu 2001 (Uradni list RS, št. 78/04);

– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-
ročnega in srednjeročnega plana občine Ormož v letu 1997 
(Uradni list RS, št. 4/97);

– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-
ročnega in srednjeročnega plana občine Ljutomer (Uradni list 
RS, št. 7/04);

– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-
ročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za 
območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 87/04);

– Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Črenšov-
ci (Uradni list RS, št. 92/09);

– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-
ročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje 
Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 6/04);

– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-
ročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava (Uradni list 
RS, št. 19/01);

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 83/03);

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
Občine Videm pri Ptuju (Uradni list RS, št. 83/03);

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
Občine Markovci (Uradni list RS, št. 83/03);

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 83/03);

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za nižinski del 
Občine Ormož (Uradni list RS, št. 83/03);

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za vzhodni del 
Občine Ormož (Uradni list RS, št. 83/03);

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko 
celoto območje Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 40/01, 
41/03 in 47/05);

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 40/01, 41/03 in 47/05);

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za nižinski del 
Občine Lendava (Uradni list RS, št. 45/01, 66/02 in 54/04);

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Len-
dava (Uradni list RS, št. 45/01, 66/02 in 54/04).

48. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 00729-20/2012
Ljubljana, dne 12. julija 2012
EVA 2012-2430-0120

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

Priloga
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2335. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe 
o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 
2 × 110 kV RTP Grosuplje–RTP Trebnje

Na podlagi prvega odstavka 40. člena v zvezi z drugim 
odstavkom 61. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev 
državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10 
– popr.) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi in dopolnitvah Uredbe o državnem 

lokacijskem načrtu za daljnovod 2 × 110 kV 
 RTP Grosuplje–RTP Trebnje

1. člen
V Uredbi o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 

2 × 110 kV RTP Grosuplje–RTP Trebnje (Uradni list RS, 
št. 71/10) se v 5. členu v 1. točki v drugi alineji številka »206« 
nadomesti s številko »209«, za besedilom »1224/45,« pa se 
doda besedilo »1224/46,«.

V 3. točki se v osmi alineji za besedilom »757/9,« doda 
besedilo »757/10, 757/12,«.

2. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 00729-21/2012
Ljubljana, dne 12. julija 2012
EVA 2012-2430-0079

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

2336. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke 
na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

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, št 110-244/2012 z dne 27. 6. 2012, na 21. redni 
seji dne 12. 7. 2012 izdala naslednjo

O D L O Č B O

Ksenija Bukovac, rojena 22. 2. 1980, se imenuje za okraj-
no državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.

Št. 70101-20/2012
Ljubljana, dne 12. julija 2012
EVA 2012-1711-0044

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

2337. Sklep o zaprtju Konzulata Republike Slovenije 
v Kuala Lumpurju, v Maleziji

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni 
list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – 

ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) in šestega 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 zaprtju Konzulata Republike Slovenije  

v Kuala Lumpurju, v Maleziji

I
Zapre se Konzulat Republike Slovenije v Kuala Lumpurju, 

v Maleziji, ki ga vodi častni konzul.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50100-14/2012
Ljubljana, dne 5. julija 2012
EVA 2012-1811-0070

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
2338. Pravilnik o metodologiji za posredovanje 

in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju

Na podlagi četrtega odstavka 38. člena Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 
35/11, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US in 40/12 – ZUJF) 
izdaja minister za pravosodje in javno upravo

P R A V I L N I K
o metodologiji za posredovanje in analizo 

podatkov o plačah v javnem sektorju

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(splošno)

(1) Ta pravilnik določa metodologijo za posredovanje in 
analizo podatkov o plačah in drugih izplačilih (v nadaljnjem 
besedilu: plače) v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: me-
todologija) v skladu z 38. in 39. členom Zakona o sistemu plač 
v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: ZSPJS).

(2) Metodologija je podlaga za oblikovanje informacij-
skega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah 
v javnem sektorju – ISPAP (v nadaljnjem besedilu: informa-
cijski sistem), ki se vzpostavi pri Agenciji Republike Slovenije 
za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: 
agencija).

2. člen
(vsebina)

Metodologija določa vsebino, obliko in način prenosa 
podatkov o plačah proračunskega uporabnika, ki jih ministr-
stvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju (v nadaljnjem 
besedilu: ministrstvo), uporablja za pripravo analiz v skladu z 
39. členom ZSPJS.
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3. člen
(veljavnost)

Določbe tega pravilnika veljajo za vse uporabnike pro-
računa, kot jih določa Sklep, ki ureja subjekte, za katere velja 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

II. POSREDOVANJE PODATKOV O PLAČAH 
PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

4. člen
(rok za posredovanje podatkov)

Uporabnik proračuna mora podatke o plačah poslati 
agenciji naslednji delovni dan po izplačilu plač oziroma najpo-
zneje do 18. dne v mesecu.

5. člen
(nezmožnost posredovanja podatkov)

Če uporabnik proračuna ne pošlje podatkov v predpi-
sanem roku, mora v pisni, elektronski ali drugi primerni obliki 
pojasniti razloge ministrstvu in agenciji.

6. člen
(način posredovanja podatkov)

(1) Podatki o plačah se pošljejo agenciji v elektronski 
obliki.

(2) Podatki o plačah morajo biti kodirani in digitalno pod-
pisani s kvalificiranim potrdilom za pravne osebe enega od 
overiteljev digitalnih potrdil, ki so vpisani v Register overiteljev 
spletnih digitalnih potrdil v Republiki Sloveniji in jih v aplikacijah 
podpira agencija.

(3) Če podatke o plačah pošilja drug poslovni subjekt, ga 
mora za to pooblastiti uporabnik proračuna. Uporabnik prora-
čuna predloži agenciji pred prvim pošiljanjem podatkov poobla-
stilo za poročanje ISPAP prek sistema e-pooblastil agencije. Če 
pošiljatelj nima šifre proračunskega uporabnika, mu agencija 
dodeli ustrezno šifro za pošiljanje podatkov (v nadaljnjem be-
sedilu: šifra pošiljatelja).

(4) Uporabnik proračuna mora izpolnjeno pooblastilo iz 
prejšnjega odstavka posredovati agenciji vsaj 30 dni pred prvim 
pošiljanjem podatkov o plačah v javnem sektorju.

(5) Elementi plače A040, Z104, Z105, Z106, Z107, Z108, 
Z111, Z113, Z114, Z115 in Z610, ki jih določa uredba, ki ureja 
enotno metodologijo in obrazce za obračun in izplačilo plač v 
javnem sektorju, se uporabljajo in posredujejo samo za namen 
obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1. 6. 
2012.

7. člen
(sklopi podatkov)

(1) Podatki o plačah, ki se zbirajo v informacijskem siste-
mu so namenjeni za analize podatkov o plačah, ki jih pripravlja 
ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju.

(2) Uporabnik proračuna predloži naslednje podatke:
(a) Identifikacija obračuna:
– datum pošiljanja obračuna (LLLL-MM-DD)
– ura pošiljanja obračuna (HH:MM:SS)
– zaporedna številka paketa
– šifra poročevalca
– ime datoteke
(b) Podatki o proračunskem uporabniku:
– šifra proračunskega uporabnika (Z350)
– naziv proračunskega uporabnika
– elektronski naslov (elektronski naslov za sprejemanje 

obvestil)
– mesec obračuna (Z010)
– leto obračuna (Z010)
– dan izplačila
– mesec izplačila

– leto izplačila
– oznaka obračuna
(c) Osnovni podatki o obračunu:
– davčna številka zaposlenega (Z360)
– povprečna mesečna delovna obveznost (Z050)
– povprečna mesečna delovna obveznost za krajši de-

lovni čas (Z052)
– mesečna delovna obveznost (Z051)
– mesečna delovna obveznost za krajši delovni čas 

(Z053)
– valuta obračuna plače (ISO 4217)
– devizni tečaj
– država zaposlitve (Z520)
– indeks življenjskih stroškov Organizacije združenih na-

rodov (Z450)
– bruto bruto plača (Z280)
– bruto plača in nadomestila (Z080)
– osnova za izračun prispevkov (Z270)
– osnova za izračun davkov (Z271)
– neto plača I (Z290)
– neto izplačilo (Z300) oziroma (Z490) pri plači za delo 

v tujino
(d) Podatki o delovnem mestu:
– šifra funkcije ali delovnega mesta – FDMN (Z370)
– šifra naziva (Z371)
– plačni razred FDMN (Z381)
– vrednost plačnega razreda FDMN (Z073)
– znižanje osnovne plače – 14. člen ZSPJS (Z117)
– znižana osnovna plača FJU – 14. člen ZSPJS (Z116)
– zvišanje osnovne plače – 15. člen ZSPJS (Z119)
– zvišana osnovna plača FJU – 15. člen ZSPJS (Z118)
– zvišanje osnovne plače po 1. odstavek 19. člen ZSPJS 

(Z590)
– zvišana osnovna plača FJU – 1. odstavek 19. člen 

ZSPJS (Z591)
– znesek zvišanja osnovne plače po 2. odstavku 19. členu 

ZSPJS (Z593)
– zvišana osnovna plača FJU – 2. odstavek 19. člen 

ZSPJS (Z592)
– osnovna plača za pripravnika – 9.a člen ZSPJS (Z580)
– osnovna plača FJU (Z070)
– plačni razred javnega uslužbenca oziroma funkcionarja 

z napredovanji (Z380), katerega nominalna vrednost je izraže-
na v izrazih: Z070 ali Z116 ali Z118 ali Z580 ali Z581 ali Z591 
ali Z592

– zvišanje osnovne plače v  % po drugem stavku drugega 
odstavka 59. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni 
list RS, št. 68/07 in 58/08 − ZSPJS-I; v nadaljnjem besedilu: 
ZSSloV) (Z560)

– zvišana osnovna plača FJU – 59. člen ZSSloV (Z571)
– osnovna plača za pripravnika MORS (Z581)
– osnovna plača za krajši delovni čas (Z071)
– delež zaposlitve FJU na funkciji ali delovnem mestu 

(Z550)
– delež osnovne plače FJU (Z551)
– faktor za izračun povečane pedagoške oziroma učne 

obveznosti (Z600)
– vrednost zvišane/znižane pedagoške oziroma učne ure 

(Z601)
– faktor za izračun dodatne tedenske pedagoške obvez-

nosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev (Z602)
– mesečna vrednost dodatne tedenske pedagoške ob-

veznosti (Z603)
– vrednost zmanjšane pedagoške oziroma učne obvez-

nosti (Z604)
– disciplinska sankcija za pravosodne funkcionarje – od-

bitek bruto plače (Z611)
– odbitek plače po Zakonu, ki ureja integriteto in prepre-

čevanje korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno 
besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) (Z620)

– osnova za izračun plače za delo v tujini (Z470)
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– osnova za izračun plače za delo v tujini za pripadnike 
SV na operacijah kriznega odzivanja (OKO) in civilne zaščite 
(Z471)

– indeks življenjskih stroškov Organizacije združenih na-
rodov (Z450)

– razlika do plače glede na 49. člen ZSPJS (A040)
– primerljivi znesek plače, določen po ZSPJS (Z104)
– prevedena osnovna plača (Z105)
– korekcijska osnovna plača (Z106)
– razlika za odpravo nesorazmerja (Z107)
– osnovna plača – za obračun V (Z108)
– primerljivi znesek plače, določen po predpisih in kolek-

tivnih pogodbah, ki se uporabljajo do začetka izplačila plač po 
ZSPJS (Z111)

– delež razlike za odpravo nesorazmerja (Z113)
– osnovna plača – za obračun II (Z114)
– zmanjšanje po uredbi (Z115)
– odbitek plače funkcionarja (Z610)
(e) Podatki o porabi ur za obdobje obračuna plače:
– šifra vrste izplačila (tipi izplačil A in B)
– vrsta izplačila – opis (opis vrste izplačila)
– obdobje obračuna vrste izplačila
– število ur (Z060)
– število normiranih ur (Z061)
– bruto znesek izplačila za vrsto izplačila (Z040)
– neto znesek izplačila za vrsto izplačila
(f) Podatki o vrsti in znesku dodatkov za obdobje obra-

čuna:
– šifra vrste izplačila (tipi izplačil C – dodatki)
– vrsta izplačila – opis (opis vrste izplačila)

– obdobje obračuna vrste izplačila
– število ur (Z060)
– število normiranih ur (Z061)
– bruto znesek izplačila za vrsto izplačila (Z040)
– neto znesek izplačila za vrsto izplačila
(g) Podatki o vrsti in znesku izplačil za delovno uspešnost 

za obdobje obračuna:
– šifra vrste izplačila (tipi izplačil D – delovna uspešnost)
– vrsta izplačila – opis (opis vrste izplačila)
– obdobje obračuna vrste izplačila
– bruto znesek izplačila za vrsto izplačila (Z040)
– neto znesek izplačila za vrsto izplačila
(h) Podatki o drugih izplačilih:
– šifra vrste izplačila (tipi izplačil: E, F, G, H, I nad uredbo, 

J, L, N, O in R)
– vrsta izplačila – opis (opis vrste izplačila)
– obdobje obračuna vrste izplačila
– število ur (Z060)
– število normiranih ur (Z061)
– bruto znesek izplačila za vrsto izplačila (Z040)
– neto znesek izplačila za vrsto izplačila.

8. člen
(ime datoteke)

(1) Ime datoteke je sestavljeno iz dveh vsebinskih sklopov 
in ima končnico ".xml":

– šifra proračunskega uporabnika oziroma šifra pošiljate-
lja (5-mestna šifra);

– zaporedna številka paketa v koledarskem letu, pri čemer 
so v paketu vsi podatki, poslani v posamezni datoteki.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

XXXXX999.xml 

Šifra proračunskega uporabnika oz. šifra 
pošiljatelja 

Zaporedna številka paketa 

Končnica 

(2) Ob ponovitvi prenosa že poslanih podatkov je treba 
znova predložiti vse podatke, datoteko pa označiti z isto zapo-
redno številko paketa.

9. člen
(oblika datoteke za posredovanje podatkov)

(1) Datoteka ima obliko XML. Numerična polja so brez 
ločila tisočic, decimalno ločilo je "." (število je zaokroženo na 
dve decimalni mesti). Kodna preglednica šumnikov je predpi-
sana v glavi dokumenta XML. Datumska polja se izpolnijo v 
obliki LLLL-MM-DD.

(2) Datoteka je sestavljena iz blokov s po štirimi sklopi 
podatkov. Število blokov v njej je enako številu proračunskih 
uporabnikov, za katere se poroča.

(3) Datoteka ima naslednjo sestavo:
– identifikacija obračuna (IDENT), v kateri se navedejo 

datum in ura pošiljanja obračuna, šifra poročevalca in ime 
datoteke;

– naslovni sklop (ZAVEZANCI) identificira proračunskega 
uporabnika ter določa obdobje obračuna in datum izplačila 
plače. Naveden je na začetku vsakega niza štirih sklopov, ki 

se nanašajo na isto obdobje obračuna plače posameznega 
proračunskega uporabnika;

– obračunski sklop (OBRAČUNSKI) identificira podatke 
zaposlenega (davčna številka) in sumarne podatke iz obračuna 
plače. Tu je tudi podatek "Država zaposlitve", ki določa plačo 
za delo v tujini, če država zaposlitve ni "Slovenija";

– sklop za delovno mesto (DELMESTO) identificira 
obračun plače zaposlenega na posameznem delovnem 
mestu. Če se plača za istega zaposlenega obračuna na 
več delovnih mestih, se za vsako od njih določi svoj sklop 
(DELMESTO);

– sklop vrste izplačila (VRSTEIZPL) določa znesek za 
vsako vrsto izplačila pri posameznem obračunu plače (obra-
čunskem sklopu);

– kontrolni sklop (KONTROLNI) navaja število obračun-
skih sklopov (OBRAČUNSKI), število sklopov vrste izplačila 
(VRSTEIZPL) in vsebuje kontrolne skupne vsote za posame-
zne vrste izplačil za posameznega proračunskega uporabnika.

(4) Podroben opis sestave XML je del tehnične dokumen-
tacije, opis posameznih podatkov znotraj navedenih sklopov 
pa je naslednji:
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(a) Identifikacija obračuna
# Podatek Opis
1. ID obračuna oznaka, da gre za naslovni stavek (vedno "NS")
2. Datum pošiljanja obračuna v obliki LLLL-MM-DD (datum, ko je bil obračun poslan)
3. Čas pošiljanja obračuna v obliki HH:MM:SS (čas, ko je bil obračun poslan)
4. Številka paketa 3-mestna zaporedna številka paketa
5. Šifra poročevalca 5-mestna šifra
6. Ime datoteke v obliki XXXXX999.XML

(b) Podatki o proračunskem uporabniku
# Podatek Opis
1. Šifra proračunskega uporabnika 5-mestna šifra
2. Naziv proračunskega uporabnika naziv iz šifranta PU
3. Elektronski naslov elektronski naslov odgovorne osebe
4. Mesec obračuna v obliki MM (mesec, za katerega se obračunava)
5. Leto obračuna v obliki LLLL (leto, za katero se obračunava)
6. Dan izplačila v obliki DD (dan izplačila plače)
7. Mesec izplačila v obliki MM (mesec izplačila plače)
8. Leto izplačila v obliki LLLL (leto izplačila plače)
9. Oznaka obračuna 0 – redna transakcija, 1 – storno transakcija, 2 – preskusna transakcija

(c) Obračunski sklop

# Podatek Opis
1. Zaporedna številka obračuna numerično
2. Šifra zaposlenega davčna številka zaposlenega
3. Povprečna mesečna obveznost numerično 
4. Valuta izplačila plače numerična šifra valute po standardu ISO 4217
5. Devizni tečaj srednji tečaj Banke Slovenija za valuto izplačila
6. Država zaposlitve država zaposlitve javnega uslužbenca (Z520)

7. Indeks življenjskih stroškov Organizacije 
združenih narodov

indeks življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov (Z450)

8. Bruto plača in nadomestila numerično (Z080)
9. Bruto bruto plača Numerično (Z280)

10. Osnova za izračun prispevkov numerično (pri zaposlenem na več delovnih mestih se uporabi ustrezen 
delež skupne osnove)

11. Osnova za davek od osebnih prejemkov numerično
12. Neto plača I numerično 
13. Neto izplačilo numerično (Z300) oziroma (Z490) pri plači za delo v tujino

(d) Podatki o delovnem mestu 

# Podatek Opis

1. šifra funkcije ali delovnega mesta iz kataloga delovnih mest, nazivov in funkcij v javnem 
sektorju alfanumerično (Z370)

2. šifra naziva iz kataloga delovnih mest, nazivov in funkcij v javnem sektorju numerično (Z371)
3. Plačni razred FDMN numerično (Z381)
4. vrednost plačnega razreda FDMN numerično (Z073)
5. znižanje osnovne plače 14. člen ZSPJS numerično (Z117)
6. znižana osnovna plača FJU – 14. člen ZSPJS numerično (Z116)
7. zvišanje osnovne plače 15. člen ZSPJS numerično (Z119)
8. zvišana osnovna plača  FJU – 15. člen ZSPJS numerično (Z118)
9. zvišanje osnovne plače po 1. odst. 19. členu ZSPJS numerično (Z590)

10. zvišana osnovna plača FJU – 1. odstavek 19. člen ZSPJS numerično (Z591)
11. znesek zvišanja osnovne plače po 2. odstavku 19. členu ZSPJS numerično (Z593)
12. zvišana osnovna plača FJU – 2. odstavek 19. člen ZSPJS numerično (Z592)
13. osnovna plača za pripravnika – 9.a člen ZSPJS numerično (Z580)
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# Podatek Opis

14. osnovna plača FJU numerično (Z070) 

15.
plačni razred javnega uslužbenca oziroma funkcionarja z napredovanji, katerega nominal-
na vrednost je izražena v izrazih: Z070 ali Z116 ali Z115 ali Z118 ali Z580 ali Z581 ali Z591 
ali Z592 numerično (Z380)

16. zvišanje osnovne plače v  % po drugem stavku drugega odstavka 59. ZSSloV numerično (Z560)

17. zvišana osnovna plača FJU – 59. člen ZSSloV numerično (Z571)

18. osnovna plača za pripravnika MORS numerično (Z581)

19. osnovna plača za krajši delovni čas numerično (Z071)

20. delež zaposlitve FJU na funkciji ali delovnem mestu numerično (Z550)

21. delež osnovne plače FJU numerično (Z551)

22. faktor za izračun povečane pedagoške oziroma učne obveznosti numerično (Z600)

23. vrednost zvišane/znižane pedagoške oziroma učne ure numerično (Z601)

24. faktor za izračun dodatne tedenske pedagoške obveznosti visokošolskih učiteljev in sode-
lavcev numerično (Z602)

25. mesečna vrednost dodatne tedenske pedagoške obveznosti numerično (Z603)

26. vrednost zmanjšane pedagoške oziroma učne obveznosti numerično (Z604)

27. disciplinska sankcija za pravosodne funkcionarje – odbitek bruto plače numerično (Z611)

28. odbitek plače po ZIntPK numerično (Z620)

29. osnova za izračun plače za delo v tujini numerično (Z470)

30. osnova za izračun plače za delo v tujini za pripadnike SV na operacijah kriznega odzivanja 
(OKO) in civilne zaščite numerično (Z471)

31. indeks življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov numerično (Z450)

32. razlika do plače glede na 49. člen ZSPJS numerično (A040)

33. primerljivi znesek plače, določen po ZSPJS numerično (Z104)

34. prevedena osnovna plača numerično (Z105)

35. korekcijska osnovna plača numerično (Z106)

36. razlika za odpravo nesorazmerja numerično (Z107)

37. osnovna plača – za obračun V numerično (Z108)

38. primerljivi znesek plače, določen po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki se uporabljajo do 
začetka izplačila plač po ZSPJS numerično (Z111)

39. delež razlike za odpravo nesorazmerja numerično (Z113)

40. osnovna plača – za obračun II numerično (Z114)

41. zmanjšanje po uredbi numerično (Z115)

42. odbitek plače funkcionarja numerično (Z610)

(e) Vrste izplačil

# Podatek Opis

1. Šifra vrste izplačila šifra vrste izplačil iz 3. člena uredbe, ki imajo vrednost polja B1 enako 1

2. Vrsta izplačila – opis opis vrste izplačila

3. Mesec obračuna v obliki MM (če se izplačuje za različno obdobje, kakor je navedeno v "NS")

4. Leto obračuna v obliki LLLL (če se izplačuje za različno obdobje, kakor je navedeno v "NS")

5. Število ur obvezno za vse vrste izplačil, ki pri načinu izračuna upoštevajo število ur 
(Z060). 

6. Število normiranih  ur obvezno za vse vrste izplačil, ki pri načinu izračuna upoštevajo število ur 
(Z061). 

7. Bruto znesek izplačila numerično – bruto znesek v valuti iz obračunskega stavka po srednjem tečaju 
Banke Slovenije na dan izplačila (Z040).

8. Neto znesek izplačila numerično – neto znesek v valuti iz obračunskega stavka po srednjem tečaju 
Banke Slovenije na dan izplačila (Z040).
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(f) Kontrolni sklop, ki se posreduje ločeno za vsakega proračunskega uporabnika
# Podatek Opis
1. Število obračunov število vseh obračunskih stavkov "ZAVEZANCI"
2. Število vrst izplačil število stavkov vrste izplačil "VRSTEIZPL"
3. Vsota vrst izplačila A – bruto skupna vsota vseh vrst izplačila A – numerično
4. Vsota vrst izplačila A – neto skupna vsota vseh vrst izplačila A – numerično
5. Vsota vrst izplačila B – bruto skupna vsota vseh vrst izplačila B – numerično
6. Vsota vrst izplačila B – neto skupna vsota vseh vrst izplačila B – numerično
7. Vsota vrst izplačila C – bruto skupna vsota vseh vrst izplačila C – numerično
8. Vsota vrst izplačila C – neto skupna vsota vseh vrst izplačila C – numerično
9. Vsota vrst izplačila D – bruto skupna vsota vseh vrst izplačila D – numerično

10. Vsota vrst izplačila D – neto skupna vsota vseh vrst izplačila D – numerično

10. člen
(potrjevanje prejema in sporočanje napak)

(1) Informacijski sistem preveri prejete datoteke in pošlje 
potrdilo o prejemu. Če so v datoteki napake, jo sistem v celoti 
zavrne z obrazložitvijo napak.

(2) Agencija preveri ustreznost prejetih podatkov v infor-
macijski sistem. Datoteko z neustreznimi podatki lahko zavrne, 
pošiljatelj pa jih mora popraviti in datoteko poslati znova.

11. člen
(podrobnejša navodila)

Agencija in ministrstvo objavita podrobnejša tehnična na-
vodila na svojih spletnih straneh.

III. KONČNI DOLOČBI

12. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra-
vilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o 
plačah v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 33/09), uporablja 
pa se do 30. septembra 2012.

13. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. oktobra 2012.

Št. 0100-718/2012/2
Ljubljana, dne 4. julija 2012
EVA 2012-2030-0039

dr. Senko Pličanič l.r.
Minister 

za pravosodje in javno upravo

2339. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o vozniških dovoljenjih

Na podlagi 24. točke prvega odstavka 14. člena Zakona 
o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10) izdaja minister za infra-
strukturo in prostor

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

o vozniških dovoljenjih

1. člen
V Pravilniku o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, 

št. 68/11) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se 
glasi:

»(2) Ta pravilnik predpisuje tudi obrazec vozniškega do-
voljenja v skladu z Direktivo 2006/126/ES Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 20. 12. 2006 o vozniških dovoljenjih (UL 
L št. 403, str. 18), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 
2011/94/EU z dne 28. novembra 2011 o spremembi Direktive 
2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vozniških do-
voljenjih (UL L št. 314, str. 31) in Direktivo Sveta 2006/103/ES 
z dne 20. 11. 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju 
prometne politike zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L 
št. 363, str. 344).«.

2. člen
Priloge 4, 5 in 6 pravilnika se nadomestijo z novimi pri-

logami 4, 5 in 6, ki so kot priloga sestavni del tega pravilnika.

3. člen
V prilogi 7 se pri opisu podkode 95. besedilo spremeni 

tako, da se glasi: »Voznik, ki je imetnik spričevala o stro-
kovni usposobljenosti, izpolnjuje obveznost strokovne uspo-
sobljenosti, predvidene v Direktivi 2003/59/ES do…(npr.: 
95.01.01.12).«.

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

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 19. ja-
nuarja 2013.

Št. 007-202/2012
Ljubljana, dne 6. julija 2012
EVA 2012-2430-0007

Zvone Černač l.r.
Minister

za infrastrukturo in prostor
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PRILOGA 4 – OBRAZEC VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA – SLOVENSKA RAZLIČICA 
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PRILOGA 5 – OBRAZEC VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA – SLOVENSKO – ITALIJANSKA RAZLIČICA 
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PRILOGA 6 - OBRAZEC VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA - SLOVENSKO - MADŽARSKA RAZLIČICA 
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2340. Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu 
posredovanja hranjenih podatkov o prometu 
telefonskih in podatkovnih storitev v mobilnem 
in fiksnem elektronskem komunikacijskem 
omrežju

Na podlagi petega odstavka 107.č člena Zakona o ele-
ktronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 102/07 – ZDRad, 110/09 in 33/11) izdaja 
minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v soglasju z 
ministrom za notranje zadeve, ministrom za obrambo in direk-
torjem Slovenske obveščevalno-varnostne agencije

P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o načinu posredovanja 

hranjenih podatkov o prometu telefonskih in 
podatkovnih storitev v mobilnem in fiksnem 

elektronskem komunikacijskem omrežju

1. člen
V Pravilniku o načinu posredovanja hranjenih podatkov 

o prometu telefonskih in podatkovnih storitev v mobilnem in fi-
ksnem elektronskem komunikacijskem omrežju (Uradni list RS, 
št. 103/09) se v prvem odstavku 2. člena v 1. točki besedilo »in 
102/07 – ZDRad« nadomesti z besedilom », 102/07 – ZDRad, 
110/09 in 33/11«.

2. člen
Tretji odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pri posredovanju iz prejšnjega odstavka se upošteva 

standardizacijski dokument SIST-TS ETSI/TS 102 657 z zadnjo 
obstoječo verzijo ali verzijo, za katero se dogovorita pristojni 
organ in operater. Pristojni organ in operater se lahko dogovo-
rita za katero izmed prejšnjih verzij tega standardizacijskega 
dokumenta zaradi časovnega zamika, ki je potreben za izvedbo 
zadnje obstoječe verzije tega standardizacijskega dokumenta.«.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-49/2012/7
Ljubljana, dne 13. junija 2012
EVA 2012-3330-0053

dr. Žiga Turk l.r.
Minister

za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Soglašam!

dr. Vinko Gorenak l.r.
Minister

za notranje zadeve

Aleš Hojs l.r.
Minister 

za obrambo

dr. Damir Črnčec l.r.
Direktor

Slovenske obveščevalno-
varnostne agencije

2341. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o potrdilih in glavnih spričevalih 
za gozdni reprodukcijski material

Na podlagi šestega odstavka 13. člena, šestega odstavka 
14. člena in drugega odstavka 25. člena Zakona o gozdnem 

reprodukcijskem materialu (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02 – 
popr, 45/04 – ZdZPKG in 77/11) izdaja minister za kmetijstvo 
in okolje

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

o potrdilih in glavnih spričevalih za gozdni 
reprodukcijski material

1. člen
V Pravilniku o potrdilih in glavnih spričevalih za gozdni 

reprodukcijski material (Uradni list RS, št. 11/03 in 19/04), se 
v 1. členu napovedni stavek spremeni tako, da se glasi »Ta 
pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 1999/105/ES z dne 22. de-
cembra 1999 o trženju gozdnega reprodukcijskega materiala 
(UL L št. L/11/17 z dne 15. 1. 2000, str. 148; v nadaljnjem 
besedilu: Direktiva 1999/105/ES) določa:«.

2. člen
V 2. členu se črta prva alineja.

3. člen
V 3. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi od-

stavek, ki se glasi:
»Vloga mora vsebovati:
– registrsko številko gozdnega semenskega objekta,
– kategorijo in botanično ime vrste,
– podroben opis kraja pridobivanja,
– ime in naslov oziroma sedež dobavitelja,
– ime in priimek odgovorne osebe dobavitelja,
– predviden čas pridobivanja (od – do),
– tip reprodukcijskega materiala (semenski material, 

puljenke ali deli rastlin),
– namen pridobitve glavnega spričevala o istovetnosti 

(za čisto seme, za gozdni reprodukcijski material, pridobljen 
v gozdnem semenskem objektu),

– navedbo v koliko izvirnikih oziroma kopijah želi vlaga-
telj pridobiti glavno spričevalo o istovetnosti in

– navedbo ali želi vlagatelj pridobiti glavno spričevalo v 
več izvirnikih za posamezne dele pridobljene partije.«.

Dosedanji drugi do peti odstavek postanejo tretji do šesti 
odstavek.

4. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odgovorna strokovna oseba dobavitelja, ki spremlja 

pridobivanje gozdnega reprodukcijskega materiala v gozdnem 
semenskem objektu, dnevno posreduje pooblaščeni osebi za 
nadzor vzorec živega tkiva od vsakega drevesa, od katerega 
se je semenski material pridobil (nabral pod drevesom ali na 
njem). Če gre za klone ali mešanice klonov, se vzorec odvza-
me od vsakega klona.

Najmanjše velikosti odvzetega vzorca iz prejšnjega od-
stavka so:

– trije živi popki,
– živa vejica,
– trije izvrtki z živim kambijem,
– 1 storž, če gre za vrste rodu Abies ali Picea,
– 3 storži, če gre za Pseudotsuga menziesii ali vrste 

rodov Cedrus, Larix, Pinus,
– 5 storžkov, če gre za vrste rodu Alnus,
– 10 kostanjev, želodov ali orehov, če gre za Castanea 

sativa, Juglans regia ali vrste rodu Quercus,
– 20 žirov, če gre za Fagus silvatica,
– 20 očiščenih semen, če gre za Taxus baccata ali vrste 

iz rodov Celtis, Ilex, Laurus, Malus, Mespilus, Olea, Pyrus, 
Prunus ali Sorbus ali

– 20 plodov ali semen, če gre za vrste rodov Acer, Be-
tula, Carpinus, Cercis, Ficus, Fraxinus, Laburnum, Ostrya, 
Phillyrea, Pistacia, Populus, Robinia, Salix, Tilia ali Ulmus.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007102&stevilka=5066
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009110&stevilka=4985
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201133&stevilka=1590
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Takoj po odvzemu se vzorce zapakira v papirno emba-
lažo, ki jo GIS v ta namen razdeli pooblaščenim osebam za 
nadzor.«.

5. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za reprodukcijski material, pridobljen v skupini seme-

njakov ali sestoju, se izda glavno spričevalo v obliki obrazca 
iz dela A priloge VIII Direktive 1999/105/ES.

Za reprodukcijski material, pridobljen v semenski planta-
ži ali starših družine, se izda glavno spričevalo v obliki obraz-
ca iz dela B priloge VIII Direktive 1999/105/ES.

Za reprodukcijski material, pridobljen iz klonov ali klon-
ske mešanice, se izda glavno spričevalo v obliki obrazca iz 
dela C priloge VIII Direktive 1999/105/ES.«.

6. člen
V drugem odstavku 7. člena se četrta alineja spremeni 

tako, da se glasi:
»– sta vloga in potrdilo pravilno in čitljivo izpolnjena.«.

7. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če želi dobavitelj pridobiti od GIS glavno spričevalo 

za mešano partijo, mora predhodno pridobiti potrdilo goz-
darskega inšpektorja o opravljenem nadzoru nad mešanjem 
reprodukcijskega materiala.

Potrdilo o nadzoru nad mešanjem reprodukcijskega ma-
teriala mora vsebovati podatke o provenienčnem območju 
oziroma provenienci in kategoriji, botanično ime, ime in na-
slov oziroma sedež dobavitelja, ime in priimek odgovorne 
strokovne osebe dobavitelja ter podatke o mešanici (številko 
glavnega spričevala, leto obroda, gozdni semenski objekt, 
količino semena) za vse partije v mešanici ter ime in priimek 
pristojnega gozdarskega inšpektorja s podpisom in žigom.«.

8. člen
Drugi odstavek 9. člena se črta.

9. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 

sestavni del tega pravilnika.
Priloge 2 do 6 se črtajo.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-116/2012
Ljubljana, dne 12. julija 2012
EVA 2012-2330-0083

Franc Bogovič l.r.
Minister

za kmetijstvo in okolje
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PRILOGA 
 

»Priloga 1 
 

Potrdilo o izvoru gozdnega reprodukcijskega materiala                     
Izdano na podlagi 14. člena in 2. točke prvega odstavka 25. člena Zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu 
(Uradni list RS, št. 58/02, 85/02-popr, 45/04 - ZdZPKG in 77/11) 

 
 

         ZGS/ / /  
                              GIS/ /  

 
Botanično ime:    
 
Sklicna številka oziroma izkaz istovetnosti izhodiščnega materiala glede na nacionalni register:    
 
Provenienca (kratko ime):    
 
Namen uporabe:  V gozdarstvu   Ni za uporabo v gozdarstvu 
 
Tip reprodukcijskega materiala: 

 Semenski material: semena  plodovi  storži soplodja 
 Deli rastlin 
 Sadilni material:  Puljenke  Sadike  Ukoreninjen material 

 
Podatki o  pridobljeni količini 
datum          skupaj 
hl/kg/kom           
podpis           
 
Potrjujemo, da je bil zgoraj opisani gozdni reprodukcijski material pridobljen  pod nadzorom: 

 Zavoda za gozdove Slovenije  
 Gozdarskega inštituta Slovenije  

v skladu s predpisi o gozdovih in predpisi o gozdnem reprodukcijskem materialu. 
 
 
Datum:      Ime in priimek pooblaščene osebe: 
 
Žig:     Podpis: 
 
   
 «. 
 

 

 

PRILOGA 
 

»Priloga 1 
 

Potrdilo o izvoru gozdnega reprodukcijskega materiala                     
Izdano na podlagi 14. člena in 2. točke prvega odstavka 25. člena Zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu 
(Uradni list RS, št. 58/02, 85/02-popr, 45/04 - ZdZPKG in 77/11) 

 
 

         ZGS/ / /  
                              GIS/ /  

 
Botanično ime:    
 
Sklicna številka oziroma izkaz istovetnosti izhodiščnega materiala glede na nacionalni register:    
 
Provenienca (kratko ime):    
 
Namen uporabe:  V gozdarstvu   Ni za uporabo v gozdarstvu 
 
Tip reprodukcijskega materiala: 

 Semenski material: semena  plodovi  storži soplodja 
 Deli rastlin 
 Sadilni material:  Puljenke  Sadike  Ukoreninjen material 

 
Podatki o  pridobljeni količini 
datum          skupaj 
hl/kg/kom           
podpis           
 
Potrjujemo, da je bil zgoraj opisani gozdni reprodukcijski material pridobljen  pod nadzorom: 

 Zavoda za gozdove Slovenije  
 Gozdarskega inštituta Slovenije  

v skladu s predpisi o gozdovih in predpisi o gozdnem reprodukcijskem materialu. 
 
 
Datum:      Ime in priimek pooblaščene osebe: 
 
Žig:     Podpis: 
 
   
 «. 
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2342. Odredba o seznamu izdanih tehničnih smernic

Na podlagi drugega odstavka 12. člena Zakona o graditvi 
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 
108/09, 61/10 – ZRud-1, 67/10 – ZRud-1A in 20/11 – odl. US) 
izdaja minister za infrastrukturo in prostor

O D R E D B O
o seznamu izdanih tehničnih smernic

1. člen
(1) Ta odredba določa seznam izdanih tehničnih smernic 

za graditev.
(2) Izdane so bile naslednje tehnične smernice za gra-

ditev:
– TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah, ki vsebuje 

zahteve iz Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list 
RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);

– TSG-N-002:2009 Nizkonapetostne električne inšta-
lacije, ki vsebuje zahteve iz Pravilnika o zahtevah za nizko-
napetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, 
št. 41/09);

– TSG-N-003:2009 Zaščita pred delovanjem strele, ki 
vsebuje zahteve iz Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem 
strele (Uradni list RS, št. 28/09);

– TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije, ki vsebuje 
zahteve iz Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ura-
dni list RS, št. 51/10);

– TSG-1-005:2012 Zaščita pred hrupom v stavbah, ki 
vsebuje zahteve iz Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah 
(Uradni list RS, št. 10/12).

2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odred-

ba o seznamu izdanih tehničnih smernic (Uradni list RS, 
št. 52/10).

3. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0071-80/2012
Ljubljana, dne 11. junija 2012
EVA 2012-2430-0126

Zvone Černač l.r.
Minister

za infrastrukturo in prostor

USTAVNO SODIŠČE
2343. Odločba o odpravi Odloka o prostorskem 

redu Občine Braslovče v delu, ki se nanaša 
na širitev poselitvenega območja in na 
spremembo namenske rabe kmetijskih 
zemljišč

Številka: U-I-151/11-21
Datum: 5. 7. 2012

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in 
zakonitosti, začetem na zahtevo Vlade Republike Slovenije, 
na seji 5. julija 2012

o d l o č i l o:

1. Odlok o prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni 
list RS, št. 46/11) se odpravi v delu, ki se nanaša na širitev 
poselitvenega območja in na spremembo namembnosti kmetij-
skih zemljišč, na naslednjih parcelah, povzetih po katastrskem 
stanju iz leta 2005:

parc. št. 8/2, 90/3, 235, 236, 237, 340/1, 767, vse k. o. 
Gomilsko,

parc. št. 30, 849/1, 850, 851/1, 851/3, 851/4, 851/5, 887/1, 
888/1, vse k. o. Grajska vas,

parc. št. 1397, k. o. Latkova vas,
parc. št. 172, 223, 469/102, 469/146, 469/160, 469/161, 

469/163, 469/164, 469/165, 469/166, 469/167, 469/170, 
469/171, 469/172, 469/173, 469/174, 469/175, 469/176, 
469/177, 469/219, 469/244, 469/279, 469/280, 469/283, 
469/284, 469/286, 469/287, 469/319, 469/337, 469/341, 
469/348, 469/349, 469/350, 469/351, 469/356, 469/357, 
469/358, 469/359, 469/364, 469/365, 469/191, 469/338, 
469/360, 469/361, 469/362, 925/2, 926, 1355, vse k. o. Letuš,

parc. št. 95/117, 95/120, 95/122, 371/1, 421, 564, 565, 
566/1, 566/2, 566/3, 567, 568, 569, 570, 574/22, 574/23, 
574/24, 574/25, 574/26, 574/27, 574/28, 574/29, 574/52, 
574/53, 574/55, 574/57, 592, 653/1, vse k. o. Male Braslovče,

parc. št. 22, 52/24, 52/25, 52/21, 52/22, 295/1, 
192/1,194/1, 195/1, 197/1, 198/1, 201/1, 202/1, 220/2, 222, 
223/1, 223/2, 224/1, 224/2, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 
231/2, 232/2, 233/1, 234/2, 235/2, 236/1, 236/2, 237, 238, 
239, 240, 247, 248, 249, 398, 399, 400, 401, 402/1, 402/2, 
403, 404, 405, 406, 407, 408, 409/2, 411, 412/2, 413/2, 414/2, 
415/2, 417, 418/2, 419/2, 420/3, 420/4, 423/2, 450/1, 450/3, 
451, 452/1, 452/3, vse k. o. Orla vas,

parc. št. 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 15/10, 15/2, 15/3, 
15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 89, 93, 94, 508/12, 663/2, 
805/1, 805/7, 805/8, 805/9, 805/10, 805/12, 806, 807, 808, 809, 
810, 811/1, 811/2, 812/1, 812/2, 812/3, 813/1, 813/2, 813/3, 
813/4, 813/5, 814, 815, 816, 817, 818/1, 818/2, 819/1, 819/2, 
820/1, 820/2, 820/3, 820/4, 820/5, 821, 822, 837/2, 837/3, 
837/4, 838, 841/2, 841/3, 1264, 1400/34, 1400/39, 1440/2, 
vse k. o. Podvrh,

parc. št. 15, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
46, 47, 69, 106, 198, 182, 443/2, 538/42, 538/244, 538/149, 
538/429, 546, 554, 555, 556, 561, 562, 563/1, 564/1, 564/3, 
565/1, 566/1, 567/1, 568/1, 569, 570, 571/1, 572, 573/1, 573/2, 
574/1, 574/2, 575, 577, 578, 579/1, 579/3, 580, 581/1, 582, 
647, 803/2, 804, 805, 935/1, 941/2, 947, vse k. o. Spodnje 
Gorče,

parc. št. 180, 181, 182/1, 184/2, 185/1, 186, 187, 188, 
189, 190, 191/3, 193/3, 455, 1110/69, 1122/2, 1122/3, 1123/1, 
1123/7, vse k. o. Trnava,

parc. št. 87/21, 140, 229, 230, 245, 246, 247, 248, 249, 
252, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 
266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 278, 280/2, 281/1, 558/3, 
716/1, 719, 730/2, 730/3, vse k. o. Braslovče.

2. Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka 
o prostorskem redu Občine Braslovče se ustavi v delu, ki se 
nanaša na:

parc. št. 469/218, 469/192, obe k. o. Letuš,
parc. št. 574/49, k. o. Male Braslovče,
parc. št. 228/1 in 228/2, obe k. o. Braslovče,
parc. št. 183/3, 184/1, 185/2, 185/3, 185/4, 186/1, 186/4, 

187/2, 188/1, 189/1, 190/1, 191/1, 241, 242, 243, 244, 245, 
246, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 
261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269/1, 269/2, 270, 
271, 272/1, 397, 583/2, 583/4, 684/11, 684/12, 684/5, 852/1, 
vse k. o. Orla vas,

parc. št. 124/3, 124/4, 125/2, 132, 135, 136/2, 136/3, 
139/2, 139/3, 144, 147/1, 147/2, 147/3, 147/4, 147/6, 147/8, 
147/10, 148/1, 148/2, 149, 150, 173, 174/1, 174/2, 175/1, 
175/2, 176, 177, 178/1, 178/2, 179/1, 179/2, 179/3, 182/2, 853, 
854/1, 854/2, 1116/1, 1116/3, 1116/4, 1123/7, vse k. o. Trnava.



Stran 5694 / Št. 55 / 20. 7. 2012 Uradni list Republike Slovenije

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Vlada je vložila zahtevo za oceno ustavnosti in zakoni-

tosti Odloka o prostorskem redu Občine Braslovče (v nadalje-
vanju: Prostorski red) v delu, ki naj bi bil neusklajen z mnenji 
nosilcev urejanja prostora. Vlada trdi, da Občina Braslovče (v 
nadaljevanju: Občina) pri sprejemanju Prostorskega reda ni 
upoštevala predpisov s področja prostorskega načrtovanja in 
da je v Prostorski red vključila nesprejemljive posege za širi-
tev poselitvenega območja oziroma za spremembo namenske 
rabe kmetijskih zemljišč za namen gradnje, ki so v nasprotju 
z mnenjema Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju: 
MOP) ter Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(v nadaljevanju: MKGP). Zato naj bi bil Prostorski red v ne-
skladju s 5. in. 6. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. – v nadaljevanju: ZUreP-1) 
oziroma z določbama 6. in 44. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09 – v nadalje-
vanju: ZPNačrt) ter 153. členom Ustave. Vlada je predlagala 
odpravo izpodbijanega dela Prostorskega reda.

2. Občina odgovarja, da je pridobivala smernice in mne-
nja nosilcev urejanja prostora v skladu z ZUreP-1, da pa 
predmet presoje pred Ustavnim sodiščem ni ugotavljanje vse-
binske skladnosti izpodbijanega Prostorskega reda z mnenji 
nosilcev urejanja prostora. Poleg tega navaja, da je minister 
za okolje in prostor (v nadaljevanju: minister) Prostorski red 
potrdil pod pogojem, da Občina upošteva mnenji MOP in 
MKGP. Občina meni, da je treba šteti, da je bilo soglasje mi-
nistra dano, ker minister Prostorskega reda ni zavrnil, temveč 
ga je pogojno potrdil. V zvezi s tem opozarja na jasno določbo 
69. člen ZUreP-1, ki pogojne potrditve prostorskega reda ne 
ureja. Iz obrazložitve sklepa št. 350-17-13/2005/16, 350-18-
2/2005/14 z dne 11. 12. 2007 (v nadaljevanju: sklep) naj bi 
po stališču Občine izhajalo, da je izpodbijani akt skladen z 
ZUreP-1.

3. Občina je 21. 3. 2012 dopolnila odgovor in pojasnila, 
da so nekatere parcele, navedene v zahtevi Vlade, že uskla-
jene z mnenjema MOP in MKGP.

4. Ustavno sodišče je Vlado zaprosilo za pojasnila in 
podatke o usklajenosti parcel, ki jih je zatrjevala Občina, 
z mnenjema MOP in MKGP. Vlada je 16. 5. 2012 posla-
la podatke, da so parc. št. 1116/1, 1116/3, 1116/4, 1123/7, 
124/3, 124/4, 125/2, 132, 135, 136/2, 136/3, 139/2, 139/3, 
144, 147/1, 147/2, 147/3, 147/4, 147/6, 147/8, 147/10, 148/1, 
148/2, 149, 150, 173, 174/1, 174/2, 175/1, 175/2, 176, 177, 
178/1, 178/2, 179/1, 179/2, 179/3, 182/2, 853, 854/1 in 854/2, 
vse k. o. Trnava, ter parc. št. 228/1 in 228/2, obe k. o. Braslov-
če, usklajene z mnenjema nosilcev urejanja prostora. Hkrati 
je pojasnila, da parc. št. 469/218 in 469/192, obe k. o. Letuš, 
parc. št. 574/49, k. o. Male Braslovče, parc. št. 183/3, 184/1, 
185/2, 185/3, 185/4, 186/1, 186/4, 187/2, 188/1, 189/1, 190/1, 
191/1, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 
252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 
264, 265, 266, 267, 268, 269/1, 269/2, 270, 271, 272/1, 397, 
583/2, 583/4, 684/11, 684/12, 684/5 in 852/1, vse k. o. Orla 
vas, ni bila spremenjena namenska raba in so v Prostorskem 
redu opredeljene kot kmetijska zemljišča. Vlada je ugotovila, 
da so bile v zahtevi tudi redakcijske napake za parc. št. 202/2 
in parc. št. 25, obe k. o. Orla vas (pravilno parc. št. 220/2 in 
225, ista k. o.). Prav tako je v zahtevi pomotoma navedla, da 
so parc. št. 1110/69, 1122/2, 1122/3, 1123/1, 1123/7, 180, 181, 
182/1, 184/2, 185/1, 186, 187, 188, 189, 190, 191/3 in 193/3 v 
k. o. Orla vas, namesto v k. o. Trnava, za parc. št. 278, 280/2 
in 281/1 je navedla, da so v k. o. Spodnje Gorče namesto v 
k. o. Braslovče, ter za parc. št. 198, 35, 36, 37, 38, 39 in 40 v 
k. o. Braslovče namesto v k. o. Spodnje Gorče.

5. Občina se s podatki in pojasnili, ki jih je navedla Vla-
da, strinja. Navaja pa, da za parc. št. 124/4, k. o. Trnava, ki je 
tudi po pojasnilih Vlade usklajena z nosilcema urejanja pro-

stora, ne more pridobiti uporabnega dovoljenja za že zgrajeno 
komunalno opremo, ker je Ustavno sodišče začasno zadržalo 
izvrševanje Prostorskega reda tudi na tej parceli.

B.
6. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-151/11 z dne 

14. 9. 2011 (Uradni list RS, št. 74/11) do končne odločitve 
Ustavnega sodišča v (takrat) izpodbijanem delu začasno za-
držalo izvrševanje Prostorskega reda.

7. Postopek priprave in sprejemanja Prostorskega reda 
se je leta 2006 začel po določbah ZUreP-1 in se skladno s če-
trtim odstavkom 98. člena1 (ker so bili akti že javno razgrnjeni) 
in tretjim odstavkom 103. člena2 ZPNačrt po teh določbah tudi 
nadaljeval.

8. Prostorski red v izpodbijanem delu ureja spremem-
bo namembnosti kmetijskih zemljišč ter načrtuje prostorske 
ureditve in posege v prostor zunaj območja naselij. Občina 
utemeljuje izpodbijano ureditev z navedbo, da je Prostorski 
red potrdil minister s sklepom. Zato meni, da je Prostorski 
red sprejet v skladu z zakonom in Ustavo, četudi ni v celoti 
usklajen z mnenjema MOP in MKGP.

9. Ustavno sodišče je zavzelo stališče, da je prostor 
naravno bogastvo in nenadomestljiva dobrina (odločba št. U-I-
227/00 z dne 14. 2. 2002, Uradni list RS, št. 23/02, in OdlUS 
XI, 23), varstvo zemljišč pa se po prvem in drugem odstavku 
71. člena Ustave nalaga zakonodajalcu. Po prvem odstavku 
71. člena Ustave tako zakon zaradi smotrnega izkoriščanja 
določa posebne pogoje za uporabo zemljišč, kmetijska ze-
mljišča pa so po drugem odstavku 71. člena Ustave pod po-
sebnim varstvom države. Zato je dolžnost države, da regulira 
postopek priprave in sprejemanja prostorskih aktov. V odločbi 
št. U-I-260/02 z dne 17. 2. 2005 (Uradni list RS, št. 25/05, in 
OdlUS XIV, 7) je Ustavno sodišče obrazložilo, da je lokalna 
skupnost pri planskih odločitvah v veliki meri svobodna, zlasti 
pri načrtovanju poselitve in razmestitve različnih dejavnosti, 
načrtovanju infrastrukture itd., hkrati pa je vezana na Ustavo 
in zakone. Avtonomija občine na področju prostorskega načr-
tovanja zato ni neomejena, pa čeprav sodi načrtovanje pro-
storskega razvoja po tretji alineji drugega odstavka 21. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10 – ZLS) 
med izvirne pristojnosti občin. Lokalna samouprava je tako 
omejena s cilji in z izhodišči širšega prostorskega urejanja, z 
varstvom okolja in drugimi, z zakonom urejenimi sektorskimi 
posegi v okolje, primernost prostorskega razvoja pa je v njeni 
izključni pristojnosti.

10. Načelo zakonitosti delovanja občine na področju nor-
mativnega delovanja pomeni, da občinski predpisi, ki urejajo 
zadeve iz izvirne pristojnosti občine, ne smejo biti v neskladju 
z zakoni (tretji odstavek 153. člena Ustave). Pravnih razmerij 
torej občine ne smejo urejati v nasprotju z zakonskimi določ-
bami. Če zakonodajalec opredeli okvir pooblastila za norma-
tivno urejanje, pa občine ne smejo preseči tega pooblastila. 
Takšno stališče je Ustavno sodišče sprejelo že v odločbi 
št. U-I-348/96 z dne 27. 2. 1997 (Uradni list RS, št. 17/97, in 
OdlUS VI, 25).

1 Četrti odstavek 98. člena ZPNačrt se glasi:
"Postopki za sprejem strategije prostorskega razvoja občine, 

prostorskega reda občine ali občinskega lokacijskega načrta, začeti 
pred uveljavitvijo tega zakona na podlagi določb ZUreP-1, v okviru 
katerih so bili ti akti že javno razgrnjeni, se dokončajo po določbah 
ZUreP-1. V tem primeru se strategija prostorskega razvoja občine 
šteje za občinski strateški pro storski načrt, prostorski red občine za 
občinski prostorski načrt, občinski lokacijski načrt pa za občinski 
podrobni prostorski načrt."

2 Tretji odstavek 103. člena ZPNačrt se glasi:
"Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se še naprej upo-

rabljajo določbe 17. do 79. člena ZUreP-1, potrebne za spreminja-
nje in dopolnjevanje ter dokončanje postopkov priprave državnih in 
občinskih prostorskih aktov, ki se skladno z določbami tega zakona 
nadaljujejo in končajo po določbah ZUreP-1."
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11. Namen postopka sprejemanja prostorskih aktov 
je, da se v posameznih pravno urejenih fazah zagotovi čim 
bolj kakovostna in obsežna razprava o prostorskem razvoju 
posamezne lokalne skupnosti. Šele na tak način občinski 
svet pridobi potrebne podatke, ki jih, upoštevaje omejitve, 
ki izhajajo iz državnega prostorskega akta in sektorskih pla-
nov, ustrezno uporabi pri izbiri med posameznimi rešitvami. 
Pri tem mora upoštevati, da je eno izmed temeljnih načel 
prostorskega načrtovanja trajnostni prostorski razvoj, ki se 
zagotavlja prav z usklajevanjem razvojnih potreb z varstve-
nimi zahtevami v prostoru tako, da se ob upoštevanju ob-
stoječih kakovosti naravnih, grajenih in drugače ustvarjenih 
sestavin prostora ter prepoznavnosti krajine dosega racio-
nalna raba prostora za posamezne dejavnosti. V postopku 
prostorskega načrtovanja sodelujejo različni nosilci urejanja 
prostora (državni organi, organi lokalnih skupnosti, izvajalci 
javnih služb in nosilci javnih pooblastil), ki imajo vsak svoje 
pristojnosti in odgovornosti. Vsi ti nosilci urejanja prostora 
zastopajo javni interes. Cilj sodelovanja nosilcev javnega 
interesa je, da občina pridobi informacije o potrebah posa-
meznih področij javnega pomena, ki jih mora upoštevati pri 
prostorskem načrtovanju.

12. Vlada očita, da je Občina sprejela Prostorski red v 
nasprotju s 5. in. 6. členom ZUreP-1 oziroma z določbama 
6. in 44. člena ZPNačrt, ker je v izpodbijanem delu spreme-
nila namembnost najboljših kmetijskih zemljišč in načrtovala 
gradnjo zunaj poselitvenega območja naselij.

13. Iz predložene dokumentacije izhaja, da Občina ni 
upoštevala niti mnenja MOP, ki se nanaša na poselitev, niti 
mnenja MKGP, ki se nanaša na spreminjanje namenske rabe 
kmetijskih zemljišč v stavbna. Po stališču Občine mnenji ni-
sta obvezujoči. To stališče pa je zmotno. Po prvem odstavku 
33. člena ZUreP-1 v mnenjih nosilci urejanja prostora ugoto-
vijo, ali je pripravljavec prostorskega akta upošteval njihove 
smernice oziroma ali so rešitve v skladu s predpisi. Če nosilec 
urejanja prostora ugotovi, da je predlagana prostorska ure-
ditev v neskladju z njegovimi smernicami, odreče pozitivno 
mnenje. Svojo odločitev mora nosilec urejanja utemeljiti z na-
vedbo konkretnega neskladja v načrtovani prostorski ureditvi, 
ker sicer pripravljavec njegove odločitve ni dolžan upoštevati 
(drugi odstavek 33. člena ZUreP-1). Ker sta mnenji MOP in 
MKGP vsebovali konkretizacijo očitanega neskladja, trditev 
Občine, da mnenj nosilcev urejanja prostora ni treba v celoti 
upoštevati, ni utemeljena.

14. Četudi je Občina pridobila mnenji nosilcev urejanja 
prostora, da je predlog Prostorskega reda delno v neskladju 
s 5. in 6. členom ZUreP-1 (v bistvenem za konkretni primer 
primerljivi določbi sta 6. in 44. člen ZPNačrt), je ministru v 
potrditev predložila predlog Prostorskega reda, ki pripomb 
MOP in MKGP ni upošteval. Minister je v 1. točki izreka sklepa 
potrdil Strategijo prostorskega razvoja Občine, v 2. točki pa 
je Prostorski red potrdil pod pogojem, da ga Občina uskladi 
z mnenjema MOP in MKGP. Iz 2. točke izreka sklepa izhaja 
še opozorilo, da bo v primeru neupoštevanja pogoja kršen 
69. člen ZUreP-1. Občina je kljub temu Prostorski red 6. 2. 
2008 sprejela ter ga 13. 6. 2011 objavila v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

15. Po četrtem odstavku 69. člena ZUreP-1 mora mini-
ster za prostor s sklepom potrditi predloženi prostorski red ali 
ga zavrniti najkasneje v 60 dneh od prejema popolne vloge. 
Če v navedenem roku minister s sklepom prostorskega reda 
ni niti potrdil niti zavrnil, se šteje, da je prostorski red potrjen 
(tretji stavek četrtega odstavka 69. člena ZUreP-1). To do-
ločbo je treba razumeti, da ureja pravno domnevo potrditve 
predloženega prostorskega akta za primer, ko minister v za-
konskem roku ne odloči s sklepom. Prostorskega reda, ki ga 
je minister zavrnil, občina ne sme objaviti v uradnem glasilu in 
ni podlaga za izdajanje gradbenih dovoljenj oziroma za druge 
ukrepe po ZUreP-1 (peti odstavek 69. člena ZUreP-1).

16. Četudi drži, da 69. člen ZUreP-1 ne predvideva po-
gojne potrditve prostorskega reda, iz tega ni mogoče izpeljati 

posledice, za katero se zavzema Občina, to je, da je minister 
Prostorski red v celoti potrdil. Besedilo 2. točke izreka Sklepa 
namreč jasno izraža prav nasprotno – če Občina predložene-
ga Prostorskega reda ne bi uskladila z mnenji MOP in MKGP, 
pogoj iz sklepa in posledično zahteve iz 69. člena ZUreP-1 
ne bi bile izpolnjene. Ker situacije, v kateri je sklep s takšno 
nedvoumno vsebino izdan, ni mogoče primerjati s položajem, 
v katerem minister v zakonsko predvidenem roku ni odločil s 
sklepom, predpostavka za pravno domnevo o potrditvi Pro-
storskega reda iz tretjega stavka četrtega odstavka 69. člena 
ZUreP-1 ni izpolnjena. Stališče Občine, da je treba šteti, da 
je minister Prostorski red potrdil, je zato zmotno.

17. Ker niti trditve o domnevi potrditve Prostorskega reda 
s strani ministra niti trditve, da mnenji MOP in MKGP nista 
zavezujoči, niso utemeljene, Občina pa v odgovoru ni pojas-
nila, zakaj meni, da Prostorski red po vsebini ni v neskladju 
z zakonom, je Ustavno sodišče pri presoji moralo izhajati iz 
omenjenih mnenj. Iz teh sledi, da je Občina v neusklajenem 
delu Prostorskega reda načrtovala prostorske ureditve na 
območju najboljših kmetijskih zemljiščih in zunaj območja po-
selitve, kar je v neskladju s 5. in. 6. členom ZUreP-1 oziroma 
v bistvenem za konkretni primer primerljivima določbama 6. 
in 44. člena ZPNačrt. Prav dosledna uporaba zakonodaje pa 
je ključnega pomena za uveljavitev javnega interesa in s tem 
trajnostnega prostorskega razvoja, da se doseže racionalna 
raba prostora.

18. Iz zgoraj navedenega izhaja, da je v izpodbijanem 
delu Prostorski red v neskladju s 5. in. 6. členom ZUreP-1 
oziroma v bistvenem za konkretni primer primerljivima določ-
bama 6. in 44. člena ZPNačrt ter tretjim odstavkom 153. člena 
Ustave. Predlagateljica je zahtevala odpravo izpodbijanega 
prostorskega akta. Ustavno sodišče na podlagi drugega od-
stavka 45. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list 
RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju: 
ZUstS) protiustavne ali nezakonite podzakonske predpise ali 
splošne akte, izdane za izvrševanje javnih pooblastil, odpravi, 
kadar ugotovi, da je treba odpraviti škodljive posledice, ki so 
nastale zaradi protiustavnosti ali nezakonitosti. Na podlagi 
izpodbijanega prostorskega akta so že bila izdana dovoljenja 
za posege v prostor, kar v obravnavanem primeru pomeni 
dovoljenja za posege na najboljša kmetijska zemljišča. Kme-
tijska zemljišča po drugem odstavku 71. člena Ustave uživajo 
posebno varstvo. Ustavno sodišče je zato odločilo, da zaradi 
že nastalih škodljivih posledic izpodbijani prostorski akt od-
pravi (1. točka izreka). Vsakdo, komur so nastale škodljive 
posledice s posamičnim aktom, ki je bil izdan na podlagi 
odpravljenega predpisa, ima pravico zahtevati spremembo 
ali odpravo posamičnega akta pri Upravni enoti Žalec (prvi 
odstavek 46. člena ZUstS).

19. Vlada je poslala podatke, da so parcele iz 2. točke 
izreka usklajene oziroma jim ni bila spremenjena namenska 
raba. Zato je v tem delu Ustavno sodišče postopek ustavilo. 
Ker je postopek ustavljen tudi glede parc. št. 124/4, k. o. 
Trnava, sklep o začasnem zadržanju izvrševanja dela iz-
podbijanega Odloka pa velja do končne odločitve Ustavnega 
sodišča (prvi odstavek 39. člena ZUstS), očitek Občine, da 
Upravna enota Žalec ne izda uporabnega dovoljenja za 
komunalno ureditev območja individualnih hiš Trnava zaradi 
sklepa o začasnem zadržanju, ni več relevanten (2. točka 
izreka).

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

drugega odstavka 45. člena in drugega odstavka 25. člena 
ZUstS v sestavi: podpredsednik mag. Miroslav Mozetič ter 
sodnice in sodnika dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, 
dr. Etelka Korpič - Horvat, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sov-
dat in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.

mag. Miroslav Mozetič l.r.
Podpredsednik
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2344. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča 
v Kopru v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča 
v Kopru, o zavrženju pobude in o zavrženju 
ustavne pritožbe

Številka: Up-402/12-16
  U-I-86/12-11
Datum: 5. 7. 2012

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pri-
tožbi in postopku za preizkus pobude Leonida Naydina, ki ga 
zastopa Odvetniška družba Čeferin, o. p., d. o. o., Grosuplje, 
na seji 5. julija 2012

o d l o č i l o:

1. Sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Kp 35889/2011 z 
dne 27. 3. 2012 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru 
št. I Ks 35889/2011 z dne 24. 2. 2012 se razveljavi in zadeva 
se vrne Okrožnemu sodišču v Kopru v novo odločanje.

2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 
prvega odstavka 527. člena Zakona o kazenskem postopku 
(Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 
77/09 in 91/11) se zavrže.

3. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru 
št. I Kp 35889/2011 z dne 3. 11. 2011 se zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Pritožnik izpodbija sklepe Okrožnega sodišča v Kopru 

in Višjega sodišča v Kopru, s katerimi je bilo odločeno, da 
so izpolnjeni pogoji za njegovo izročitev Republiki Belorusiji. 
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom št. I Ks 35889/2011 z 
dne 9. 9. 2011 ugotovilo, (i) da so izpolnjeni pogoji za izročitev 
glede kaznivih dejanj ustanovitve kriminalne organizacije ali 
sodelovanja v njej po prvem odstavku 285. člena Kazenskega 
zakona Republike Belorusije (v nadaljevanju KZRB) in posre-
dovanja podkupnine po drugem odstavku 431. člena KZRB 
ter (ii) da niso izpolnjeni pogoji za izročitev glede kaznivih 
dejanj zlorabe oblasti ali uradnih pooblastil po tretjem odstav-
ku 424. člena KZRB in prejemanja podkupnine po tretjem 
odstavku 430. člena KZRB. Pritožnikovi zagovorniki so sklep v 
ugodilnem delu izpodbijali s pritožbo. Višje sodišče v Kopru je 
s sklepom št. I Kp 35889/2011 z dne 3. 11. 2011 prvostopenjski 
sklep razveljavilo v celoti. V ponovljenem postopku je Okrožno 
sodišče v Kopru s sklepom št. I Ks 35889/2011 z dne 24. 2. 
2012 ugotovilo, da so izpolnjeni pogoji za izročitev pritožnika 
glede kaznivega dejanja po tretjem odstavku 424. člena KZRB, 
glede ostalih kaznivih dejanj pa je zahtevo za izročitev zavrnilo. 
Višje sodišče v Kopru je s sklepom št. I Kp 35889/2011 z dne 
27. 3. 2012 pritožbi ustavnega pritožnika in njegovih zagovor-
nikov zavrnilo.

2. Pritožnik oziroma pobudnik zatrjuje kršitev 22. člena, 
prvega odstavka 23. člena in 28. člena Ustave ter 20. člena 
Ustave in 5. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v 
nadaljevanju EKČP). Navaja, da je Višje sodišče v Kopru s 
sklepom z dne 3. 11. 2011 po uradni dolžnosti razveljavilo sklep 
sodišča prve stopnje tudi v delu, ki ga pritožnik ni izpodbijal. S 
tem naj bi prekršilo 22. člen in prvi odstavek 23. člena Ustave. 
Iz enakega razloga vlaga tudi pobudo za začetek postopka za 
oceno ustavnosti prvega odstavka 527. člena Zakona o kazen-
skem postopku (v nadaljevanju ZKP), v skladu s katerim senat 
okrožnega sodišča po uradni dolžnosti pošlje sklep o zavrnitvi 
prošnje za izročitev v preizkus sodišču druge stopnje.

3. Po navedbah pritožnika je Višje sodišče v Kopru pre-
kršilo pravico do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave 
tudi pred odločanjem o pritožbah v ponovljenem postopku. 
Pred sejo senata naj bi spise poslalo pristojnemu državnemu 
tožilcu, ki naj bi pisno predlagal zavrnitev pritožb. Ta predlog 
naj ne bi bil vročen niti pritožniku niti njegovim zagovornikom, 
zaradi česar naj obramba ne bi imela možnosti, da se z njim 
seznani in se o njem izjavi. Pritožnik tudi navaja, da prošnji 
Republike Belorusije za izročitev ni bil priložen ustrezen akt v 
skladu s 3. točko tretjega odstavka 523. člena ZKP. Prošnji za 
izročitev naj bi bila priložena odločba o priporu, ki jo je izdalo 
državno tožilstvo države prosilke in ne sodišče, kot to zahtevata 
20. člen Ustave in 5. člen EKČP. Vodenje ekstradicijskega po-
stopka brez ustrezne prošnje tuje države naj bi pomenilo kršitev 
22. člena Ustave. To jamstvo je bilo po navedbah pritožnika 
kršeno tudi, ker naj bi sodišči s pomanjkljivo obrazložitvijo ozi-
roma samovoljno zaključili, da je dovolj razlogov za zaključek 
o obstoju utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja, za 
katero se zahteva izročitev; da je konkretne očitke organov Re-
publike Belorusije zoper pritožnika mogoče pravno opredeliti po 
slovenskem kazenskem zakonu kot napeljevanje h kvalificirani 
obliki kaznivega dejanja zlorabe položaja po četrtem v zvezi s 
tretjim odstavkom 261. člena Kazenskega zakonika (Uradni list 
RS, št. 63/94, 23/99 – KZ); da je podan pogoj dvojne kaznivosti 
in da pregon za kaznivo dejanje, glede katerega je sodišče ugo-
tovilo, da so izpolnjeni pogoji za izročitev, ni relativno zastaral. 
Pritožnik navaja še, da naj bi v Republiki Belorusiji prihajalo do 
množičnih kršitev človekovih pravic.

4. Senat Ustavnega sodišča je s sklepom št. Up-402/12 
ustavno pritožbo zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Kp 
35889/2011 z dne 27. 3. 2012 v zvezi s sklepom Okrožnega 
sodišča v Kopru št. I Ks 35889/2011 z dne 24. 2. 2012 sprejel 
v obravnavo in odločil, da se izvršitev teh aktov do končne 
odločitve Ustavnega sodišča zadrži.

5. Ustavno sodišče je vpogledalo v spis zadeve Okrožne-
ga sodišča v Kopru št. II Pom-i 35889/11, v kateri so bili izdani 
izpodbijani posamični akti.

B – I.
6. Sodišče je v postopku za izročitev obdolžencev in ob-

sojencev (XXXI. poglavje ZKP) z izpodbijanim pravnomočnim 
sklepom ugotovilo, da so podani pogoji za izročitev pritožnika 
državi prosilki, to je, da so izpolnjeni pogoji iz 1. do 7. točke 
522. člena ZKP1 (sodna faza ekstradicijskega postopka). Po-
stopek za izročitev obdolženega ali obsojenega se v skladu s 
prvim odstavkom 523. člena ZKP uvede na prošnjo tuje države. 
Prošnji za izročitev se mora med drugim priložiti obtožnica ali 
sodba ali odločba o priporu ali kakšen drug akt, ki je enak tej 
odločbi (3. točka tretjega odstavka 523. člena ZKP). Ali so 
izkazani pogoji za izročitev, določeni v 1. do 7. točki 522. člena 
ZKP, zaprošeno sodišče presoja na podlagi takega akta in 
morebitnih drugih prilog prošnje za izročitev. Ko sodišče odloča 
o prošnji za izročitev, ga tako kot pri vsakem drugem sodnem 
odločanju zavezujeta tako Ustava kot zakon (125. člen Ustave). 
Zato mora sodišče tudi navedene določbe ZKP ustavnoskladno 
razlagati. Pri odločanju ne sme sprejeti stališč, ki bi pomenila 
kršitev z Ustavo varovanih človekovih pravic in temeljnih svo-
boščin posameznika.

7. Postopek za izročitev pritožnika je tekel na podlagi pro-
šnje, ki ji je bila priložena odločba o ukrepu pripora Državnega 
tožilstva Republike Belorusije z dne 2. 12. 2009. Pritožnik na-
vaja, da v skladu z 20. členom Ustave in 5. členom EKČP pripor 
lahko odredi le sodišče, ne pa državno tožilstvo, in da zato te 
odločbe ni dopustno upoštevati kot veljavno podlago za odlo-
čanje o izročitvi, kakršno zahteva 3. točka tretjega odstavka 
523. člena ZKP. Višje sodišče je v izpodbijanem sklepu preso-
dilo, da prošnji za izročitev priložena odločba o priporu ustreza 
standardom iz 20. člena Ustave. Vsebinsko po stališču Višjega 

1 Določba je bila kasneje spremenjena in dopolnjena z novelo 
Zakona o kazenskem postopku  ZKP-K (Uradni list RS, št. 91/11).
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sodišča pojem "odločba o priporu" iz 3. točke tretjega odstavka 
523. člena ZKP obsega tudi takšne akte, na podlagi katerih se 
posega v osebno svobodo posameznika, ki jih ne izda sodišče, 
kolikor izkazujejo obstoj utemeljenega suma storitve kaznivega 
dejanja in pogoj neogibne potrebnosti.

8. Vsakdo ima pravico do osebne svobode (prvi odstavek 
19. člena Ustave). Ustava na podlagi 19. člena (varstvo osebne 
svobode) to pravico zagotavlja tako, da jo varuje. To pomeni, 
da gre pri ustavnem varstvu osebne svobode predvsem za 
omejitev pooblastil tistih državnih organov, ki v svobodo posa-
meznika posegajo.2

9. Drugi odstavek 19. člena Ustave določa, da se nikomur 
ne sme vzeti prostost, razen (i) v primerih in (ii) po postopku, ki 
ga določa zakon. Ko gre za odvzem prostosti v obliki pripora, 
so primeri in postopek takega posega v osebno svobodo v 
večji meri določeni že z Ustavo. V skladu s prvim odstavkom 
20. člena Ustave se sme oseba, zoper katero obstaja uteme-
ljen sum, da je storila kaznivo dejanje, pripreti samo na pod-
lagi odločbe sodišča, kadar je to neogibno potrebno za potek 
kazenskega postopka ali za varnost ljudi. Ta določba Ustave 
torej zahteva tri pogoje, pod katerimi je mogoče odrediti pripor: 
(1) utemeljen sum, (2) odločbo sodišča in (3) neogibno potreb-
nost za potek kazenskega postopka in varnost ljudi. Ustavno 
zapovedani pogoji, ki jih je treba upoštevati pri odrejanju pri-
pora, s katerim se omejuje pravica do osebne svobode, so 
hkrati za posameznika ustavna procesna jamstva, ki morajo 
biti izpolnjena, da država lahko poseže v njegovo pravico iz 
prvega odstavka 19. člena Ustave. Pri tem je zahteva po sodni 
odločbi v resnici temeljna, ker je prav neodvisni sodnik tisti, ki 
bo nepristransko presojal, ali je izpolnjen pogoj utemeljenega 
suma in ali je izpolnjen pogoj neizogibnosti omejevanja pravice 
do osebne svobode.

10. Zahteva po sodni odločbi o priporu, kot jo določa 
prvi odstavek 20. člena Ustave, temelji na tradiciji t. i. pritožbe 
habeas corpus in nujno vključuje jamstva, ki jih zagotavlja pra-
vica do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave. 
Gre za izrecno ustavno zahtevo, da se po odvzemu prostosti 
(prijetju, aretaciji), ki ga izvede izvršilna veja oblasti, oseba 
brez odlašanja izroči sodni oblasti3 oziroma da o priporu lahko 
odloči le sodišče, ki je ustanovljeno z zakonom, neodvisno in 
nepristransko. Pomen zahteve po sodni odločbi o priporu, kot 
jo določa prvi odstavek 20. člena Ustave, je pri zagotavljanju 
varstva posameznika pred arbitrarnimi posegi države v njego-
vo osebno svobodo ključen. Utemeljen je v ustavnem načelu 
o neodvisnosti sodstva, ki po eni strani pomeni, da je sodnik 
kot nosilec sodne oblasti pri odločanju vezan le na Ustavo in 
zakon (125. člen Ustave), po drugi strani pa temelji na načelu 
delitve oblasti (drugi odstavek 3. člena Ustave), ki med drugim 
zahteva, da so organi oziroma nosilci posameznih vej oblasti 
ločeni oziroma da niso isti.4 Neodvisnost sodnikov je tesno 
povezana tudi z njihovo nepristranskostjo v konkretnih sodnih 
postopkih. O tej lastnosti lahko govorimo takrat, ko sodišče 
pred odločitvijo sliši stališča obeh strank postopka5 in ko so 
procesne funkcije med subjekti postopka ločene. Vloga neodvi-
snega in nepristranskega sodišča, oziroma sodnika kot nosilca 
sodne oblasti, zato pri odločanju o posegih v osebno svobodo 
(pa tudi nasploh) predstavlja bistven pogoj za uresničevanje 
varstva posameznika v razmerju do države.

11. Pravico do osebne svobode (in varnosti) zagotavlja 
tudi 5. člen EKČP. Podobno kot v drugem odstavku 19. člena 

2 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-18/93 z dne 11. 4. 1996 
(Uradni list RS, št. 25/96 in OdlUS V, 40).

3 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-282/99 z dne 13. 4. 2000 
(Uradni list RS, št. 42/00, in OdlUS IX, 84).

4 Podrobneje o vsebini in pomenu pravice do neodvisnega 
sodnika v odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-60/06, U-I-214/06, 
U-I-228/06 z dne 7. 12. 2006 (Uradni list RS, št. 1/07, in OdlUS XV, 
84), točka 54 in naslednje.

5 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-763/03 z dne 8. 4. 2004 
(Uradni list RS, št. 51/04 in 62/04).

Ustave je v prvem odstavku 5. člena EKČP določeno, da se 
nikomur ne sme vzeti prostost, razen v primerih (izčrpno na-
štetih v točkah od a. do f. te določbe) in v skladu s postopkom, 
ki je predpisan z zakonom. V presoji Evropskega sodišča za 
človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) so glede posegov 
v prostost na podlagi 5. člena EKČP izpostavljeni zlasti trije 
poudarki, to je: (i) da so primeri dopustnih posegov v prostost 
v prvem odstavku 5. člena EKČP določeni taksativno in da jih 
je treba razlagati ozko, (ii) da je treba tako v materialnem kot 
v procesnem smislu striktno spoštovati zahtevo po zakonitosti 
vsakega posega in (iii) pomen hitre oziroma pravočasne sodne 
kontrole odvzema prostosti (tretji in četrti odstavek 5. člena 
EKČP).

12. Zadnji poudarek, to je pomen sodnega odločanja 
o posegih v osebno svobodo in pomen sodnega varstva te 
pravice, je iz besedila 5. člena EKČP in stališč ESČP jasno 
razviden. V tretjem odstavku 5. člena EKČP je določeno, da je 
treba vsakogar, komur je bila odvzeta prostost v skladu s točko 
c) prvega odstavka 5. člena EKČP, to je med drugim, da bi ga 
privedli pred pristojno sodno oblast ob utemeljenem sumu, da 
je storil kaznivo dejanje, takoj privesti pred sodnika ali drugo 
uradno osebo, ki na podlagi zakona izvršuje sodno oblast. Po 
četrtem odstavku 5. člena EKČP ima nadalje vsakdo, komur je 
bila odvzeta prostost, pravico začeti postopek, v katerem bo 
sodišče hitro odločilo o zakonitosti odvzema prostosti in od-
redilo njegovo izpustitev, če je bil odvzem prostosti nezakonit.

13. Po stališčih ESČP mora biti posamezniku zlasti v 
prvi fazi po odvzemu prostosti (tretji odstavek 5. člena EKČP) 
neodvisno od njegove zahteve in brez odlašanja zagotovljena 
sodna presoja posega.6 Namen take kontrole je zagotoviti 
učinkovito jamstvo pred zlorabo pooblastil organov pregona 
in drugimi zlorabami, ki so v zgodnji fazi odvzema prostosti 
najpogostejše. To jamstvo ni spoštovano, kadar o odvzemu 
prostosti odloči tožilec oziroma subjekt, ki opravlja funkcije 
preiskave ali pregona in ki lahko kasneje zahteva uvedbo 
kazenskega postopka,7 čeprav v svojem položaju uživa dolo-
čeno mero neodvisnosti.8

14. Temeljni cilj določbe 5. člena EKČP je varstvo pred 
arbitrarnimi ali nedopustnimi posegi v osebno svobodo posa-
meznika.9 Odvzem prostosti, ki traja več kot le kratek začetni 
čas in ki ga ni odredilo sodišče oziroma sodnik, ne more biti 
zakonit v smislu prvega odstavka 5. člena EKČP. Jamstvo 
proti arbitrarnosti takega odvzema prostosti je prav zahte-
va po sodnem varstvu.10 Ključen pogoj varstva pravice do 
osebne svobode, kot ga zagotavljata Ustava in EKČP, je torej 
(zlasti) od strank postopka oziroma organov pregona ločeno, 
neodvisno in nepristransko sodno varstvo.

15. Jamstva, ki jih določa EKČP za dopustnost omeje-
vanja pravice do osebne svobode, so torej enako zajeta tudi 
v predstavljenih določbah Ustave. Zato je Ustavno sodišče 
pritožnikovo zatrjevanje kršitev pravice do osebne svobode, 
ne glede na njegovo sklicevanje tudi na 5. člen EKČP, pre-
sojalo le z vidika ustavnih določb. Kršitev ustavnih procesnih 
jamstev iz prvega odstavka 20. člena Ustave vodi v kršitev 
pravice do osebne svobode iz prvega odstavka 19. člena 
Ustave. Zato mora ta procesna jamstva upoštevati tudi so-
dnik, ki presoja, ali so izpolnjeni pogoji za izročitev obdolžene 
osebe tuji državi.

6 Primerjaj sodbo ESČP v zadevi Aquilina proti Malti z dne 
29. 4. 1999, točka 47 in naslednje.

7 Primerjaj npr. sodbe ESČP v zadevah Pauwels proti Belgiji 
z dne 26. 5. 1988, Niedbala proti Poljski z dne 4. 7. 2000 (točka 48 
in nasl.), Assenov in drugi proti Bolgariji z dne 28. 10. 1998 (točka 
145 in nasl.).

8 Sodba ESČP v zadevi Huber proti Švici z dne 23. 10. 1999 
(točka 37 in nasl.), 

9 Sodba ESČP v zadevi McKay proti Združenemu kraljestvu 
z dne 3. 10. 2006, točka 30.

10 Primerjaj npr. sodbo ESČP v zadevi Baranowski proti Polj-
ski z dne 28. 3. 2000 (zlasti točko 57).
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16. Pritožnik je v postopku večkrat navajal, prvič že v 
izjavi z dne 25. 8. 2011, predloženi pisno na naroku 29. 8. 
2011 (526. člen ZKP), da odločbe o priporu, ki je bila priložena 
prošnji za izročitev, ni izdalo sodišče in da je zato skladno s 
prvim odstavkom 20. člena Ustave ni dopustno upoštevati kot 
veljavno podlago za odločanje o izročitvi. Sodišče prve stopnje 
o teh navedbah pritožnika v izpodbijanem sklepu ni navedlo 
razlogov, kar je nedopustno z vidika 22. člena Ustave, ki zah-
teva od sodišča, naj odgovori na upoštevne ustavnopravne 
argumente. Višje sodišče pa je sprejelo stališče, da je ta akt 
skladen s standardi iz 20. člena Ustave, torej da gre za ustre-
zno "odločbo o priporu" po 3. točki tretjega odstavka 523. člena 
ZKP in s tem za upoštevno prilogo prošnje za izročitev. Zapi-
salo je, da ima odločba Državnega tožilstva Republike Beloru-
sije podlago v določbah od 116. do 119. člena in v 126. členu 
Kazenskega proceduralnega zakonika Republike Belorusije in 
da je odločbo o priporu izdala vodja preiskovalne skupine, višja 
preiskovalna sodnica za izredno pomembne zadeve državnega 
tožilstva Republike Belorusije. Zato naj ne bi držalo povsem, 
da odločbe o priporu ni izdalo sodišče, le da to glede na ure-
ditev Republike Belorusije deluje v okviru državnega tožilstva. 
Standardom (prvega odstavka) 20. člena Ustave priložena 
odločba po oceni sodišča druge stopnje ustreza tudi zato, (i) 
ker je v njej s konkretnimi dejstvi povzeto očitano dejanje, (ii) 
ker je obrazloženo, da je treba pripor odrediti zaradi nevarnosti 
oviranja predhodne preiskave kakor tudi skrivanja pred organi 
pregona in sodiščem, in (iii) ker je obdolžencu dana tudi pravica 
do pritožbe.

17. Na podlagi prvega odstavka 20. člena Ustave sme o 
odvzemu prostosti v obliki pripora odločiti le sodišče. Ustavno-
skladna razlaga pojma "odločba o priporu" iz 3. točke tretjega 
odstavka 523. člena ZKP zato ne more obsegati posamičnega 
akta o priporu, ki ga ni izdalo sodišče. Ne glede na ureditev in 
poimenovanje v posameznem pravnem redu, pa to ne more 
biti organ, ki deluje v okviru državnega tožilstva, to je ene od 
strank kazenskega postopka, ki hkrati v imenu države izvršuje 
funkcijo pregona storilcev kaznivih dejanj.11 Jamstvo, da bo 
posamezniku zagotovljeno pošteno sojenje, je prav neodvi-
sno sodišče, ki nepristransko, ob upoštevanju vseh drugih 
ustavnih procesnih jamstev, odloča o utemeljenosti takšnega 
pregona zoper posameznika pa tudi o utemeljenosti omejeva-
nja njegovih človekovih pravic in temeljnih svoboščin že med 
kazenskim postopkom ali celo pred njegovo uvedbo. Oseba, 
ki deluje v okviru državnega tožilstva, četudi je poimenovana z 
izrazom "preiskovalni sodnik", ni niti nosilec sodne oblasti niti 
ne izpolnjuje temeljnih jamstev popolne neodvisnosti in nepri-
stranskosti, ki so lastne le nosilcem sodne oblasti. Očitno je, 
da zahteve po neodvisnosti in nepristranskosti, zagotovljene 
z jamstvom sodne odločbe o priporu, ne morejo biti izpolnjene 
z odločitvijo, ki jo sprejme državni tožilec oziroma v okviru 
državnega tožilstva oseba, ki ji je poverjeno preiskovanje 
kaznivega dejanja. To, da mora o utemeljenosti poseganja v 
človekove pravice in temeljne svoboščine in v okviru tega v 
eno najpomembnejših izmed njih, to je v pravico do osebne 
svobode, med kazenskim postopkom ali pred njim odločati 
sodnik, ki je nosilec sodne oblasti, pa je stvar ključnega spo-
štovanja te človekove pravice. Vprašanje, kako se v določeni 
državi izvaja preiskovalna faza kazenskega postopka, na 
drugačno presojo ne more vplivati.

18. Izrecne ustavne zahteve po sodni odločbi o priporu, tj. 
po jamstvu neodvisnega in nepristranskega sodnika, ki odloči 
o utemeljenosti posega v osebno svobodo, ni mogoče spregle-
dati na račun ugotovitve o izpolnjenosti drugih pogojev, ki jih za 
pripor določa prvi odstavek 20. člena Ustave (to je utemelje-
nega suma storitve kaznivega dejanja in neogibne potrebnosti 
tega ukrepa), kot je to storilo Višje sodišče. Poseg v osebno 
svobodo je lahko ustavno dopusten le, če so izpolnjeni vsi za 
to določeni pogoji, in med njimi je jamstvo sodne odločbe celo 
na prvem mestu. Razlaga 3. točke tretjega odstavka 523. člena 

11 Primerjaj sodbe ESČP, citirane pod opombama 7 in 8.

ZKP, po kateri je s pojmom "odločba o priporu" zajet tudi akt, ki 
ga ni izdalo sodišče, zato pomeni zanikanje pomena sodnega 
varstva pravice do osebne svobode in je v neskladju s prvim 
odstavkom 20. člena Ustave. Takšna razlaga posameznika ne 
varuje pred arbitrarnimi posegi v njegovo pravico do osebne 
svobode, zato pomeni kršitev pritožnikove pravice iz prvega 
odstavka 19. člena Ustave.

19. Zaradi ugotovljene kršitve pritožnikove pravice do 
osebne svobode je Ustavno sodišče izpodbijana sklepa razve-
ljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo odločanje, 
ne da bi se spuščalo v presojo drugih zatrjevanih kršitev člo-
vekovih pravic.

B – II.
20. Pritožnik je hkrati z ustavno pritožbo vložil pobudo 

za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 
527. člena ZKP, ki naj bi višje sodišče v ekstradicijskem postop-
ku zavezoval, da po uradni dolžnosti preizkusi sklep prvosto-
penjskega sodišča, če je bil v obdolženčevo korist. Izpodbijana 
določba naj bi bila v neskladju z 22. členom in s prvim odstav-
kom 23. člena Ustave.

21. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavno-
sti predpisa lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi 
odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list 
RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju 
ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena ZUstS je 
pravni interes podan, če predpis, katerega oceno pobudnik pre-
dlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese 
oziroma v njegov pravni položaj.

22. Pobudnikov pravni interes za odločitev o pobudi je 
temeljil na ustavni pritožbi, ki ji je Ustavno sodišče ugodilo 
zaradi ugotovljene kršitve pravice do osebne svobode (prvi 
odstavek 19. člena Ustave) in izpodbijana sklepa sodišča prve 
in druge stopnje razveljavilo že zaradi te kršitve. Morebitna 
ugoditev pobudi zato ne bi mogla vplivati na odločitev o ustavni 
pritožbi. To pomeni, da pobudnik ne izkazuje pravnega interesa 
za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane določbe 
ZKP. Ustavno sodišče je zato pobudo zavrglo (2. točka izreka).

B – III.
23. Pritožnik izpodbija sklep Višjega sodišča v Kopru 

št. I Kp 35889/2011 z dne 3. 11. 2011, s katerim je v prvem 
postopku razveljavilo sklep sodišča prve stopnje, s katerim je 
to sodišče ugotovilo, da so glede dveh očitanih kaznivih dejanj 
pogoji za izročitev podani (528. člen ZKP), glede drugih dveh 
kaznivih dejanj, v zvezi s katerima je bila vložena prošnja za 
izročitev, pa jo je zavrnilo (527. člen ZKP).

24. Ustavno sodišče je v tem postopku razveljavilo sklep 
Višjega sodišča v Kopru št. I Kp 35889/2011 z dne 27. 3. 2012 
in sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. I Ks 35889/2011 z 
dne 24. 2. 2012, ki sta bila izdana v ponovljenem postopku 
na podlagi izpodbijanega sklepa, in zadevo vrnilo sodišču 
prve stopnje v novo odločanje (1. točka izreka). To pomeni, 
da pritožnik za odločanje o ustavni pritožbi zoper izpodbijani 
sklep nima pravnega interesa (druga alineja prvega odstavka 
55.b člena ZUstS), zato jo je Ustavno sodišče zavrglo (3. toč-
ka izreka).

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

prvega odstavka 59. člena, tretjega odstavka 25. člena in dru-
ge alineje prvega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje 
drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča 
(Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: podpred-
sednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodnika dr. Mitja 
Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Etelka Korpič - Horvat, 
Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je 
sprejelo soglasno.

mag. Miroslav Mozetič l.r.
Podpredsednik



Uradni list Republike Slovenije Št. 55 / 20. 7. 2012 / Stran 5699 

2345. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe in 
zavrženju pobude

Številka: U-I-162/12-5
  Up-626/12-5
Datum: 12. 7. 2012

S K L E P

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pri-
tožbe in pobude Gojka Varde, Maribor, na seji 12. julija 2012

s k l e n i l o:

1. Ustavna pritožba zoper dopis Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije št. 1 5 9871446 z dne 22. 6. 
2012 se zavrže.

2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 
drugega odstavka 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih 
financ (Uradni list RS, št. 40/12) se zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo zoper dopis Zavoda za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju 
ZPIZ), s katerim je bil obveščen, da se mu na podlagi drugega 
odstavka 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (v 
nadaljevanju ZUJF) pokojnina zniža z veljavnostjo od prvega 
dne naslednjega meseca po uveljavitvi ZUJF (za mesec junij). 
Zatrjuje, da je dopis posegel v njegovo pravico do pokojnine. 
Stalno zmanjšanje pokojnine naj bi pomenilo ukinitev pravice, 
ki naj bi jo dosegel na zakonit način. Poseg v pridobljene 
pravice pa naj ne bi bil dopusten brez izdaje odločbe v skladu 
z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10 
– v nadaljevanju ZUP). Dopis ZPIZ naj ne bi bil podpisan niti 
overjen z žigom. Poleg tega naj ne bi vseboval pravnega pou-
ka, zato naj se zoper njega ne bi mogel pritožiti.

2. Hkrati vlaga tudi pobudo za oceno ustavnosti drugega 
odstavka 143. člena ZUJF. Zatrjuje, da je ZUJF v neskladju 
s 14. členom Ustave (načelo enakosti), s prvim odstavkom 
50. člena Ustave (pravica do pokojnine) in z 18. členom Ustav-
nega zakona za izvedbo Temeljne listine o samostojnosti in 
neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I).

B. – I.
3. Pravica do pokojnine je ustavnopravno zavarovana 

pravica, ki je sestavni del pravice do socialne varnosti. V skladu 
s prvim odstavkom 50. člena Ustave posameznikom ta pravi-
ca pripada pod pogoji, določenimi z zakonom.1 Zakon mora 
določiti pogoje za nastanek pravice do pokojnine, pogoje za 
dejansko pridobitev pokojnine in pravila za odmero pokojnine.2 
Odločanje o izpolnjevanju pogojev za pridobitev pokojnine in 
njeni odmeri pomeni oblastno dejanje nosilca javnega poobla-
stila, s katerim se odloča o pravici, obveznosti in pravni koristi 
posameznika, zato mora biti o tem odločeno v predpisanem 
postopku z upravno odločbo (prvi odstavek 1. člena ZUP). 
Tako pridobljena in odmerjena pokojnina se usklajuje skladno 
z zakonom. Usklajevanje pokojnin in drugih nadomestil ter pre-
jemkov je urejeno v 150. do 153. členu Zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno 
prečiščeno besedilo – ZPIZ-1). Usklajevanje pokojnin je za-

1 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. Up-360/05 z dne 2. 10. 
2008 (Uradni list RS, št. 113/08, in OdlUS XVII, 85).

2 Podobno tudi A. Bubnov Škoberne in G. Strban, Pravo so-
cialne varnosti, GV Založba, Ljubljana 2010, str. 214. 

konsko določen instrument za ohranjanje vrednosti pokojnin, 
določene ob njeni odmeri, v daljšem časovnem obdobju.3 
Namen usklajevanja pokojnin v določenih odstotkih od porasta 
povprečne plače je ohranjanje razmerja med plačami aktivnih 
zavarovancev in pokojninami. Namen takšne valorizacije je tudi 
ohranjanje določene kontinuitete življenjskega standarda, ki ga 
je posamezni zavarovanec imel v aktivni dobi, saj se s pokoj-
nino v določenem deležu nadomešča posameznikova plača 
oziroma drug dohodek, od katerega so se plačevali različno 
visoki prispevki.4

4. Čeprav je zakonodajalec izpodbijani ukrep imenoval 
"usklajevanje pokojnin in drugih nadomestil ter prejemkov", je 
v drugem do petem odstavku 143. člena ZUJF določil prime-
re, v katerih se nekaterim zakonsko določenim prejemnikom 
pokojnine ta določi v drugačni višini, ter ob tem predpisal tudi 
novosti glede določanja višine pokojnine na podlagi posebnih 
pogojev. Novosti glede določanja višine pokojnin na podlagi po-
sebnih pogojev vplivajo na položaj posameznikov, ki jim je bila 
pravica do pokojnine na podlagi posebnih pogojev že priznana 
in odmerjena.5 Navedeno odločanje je ugotavljanje dejstev in 
ustrezna uporaba pravnih norm na tako ugotovljeno dejansko 
stanje. Torej gre za oblastno odločanje nosilca javnih pooblastil 
o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznika, kar 
pa je skladno z načelom pravne države (2. člen Ustave) in 
ob spoštovanju 22. člena Ustave do enakega varstva pravic 
v postopkih mogoče le na podlagi izdanega upravnega akta. 
Zato mora pristojni organ ob ustavno skladni razlagi ZUJF na 
njegovi podlagi višino pokojnine določiti z upravno odločbo, 
čeprav ZUJF izdaje nove odločbe izrecno ne določa oziroma 
navedeno spremembo imenuje "usklajevanje pokojnin in drugih 
nadomestil ter prejemkov".

5. V konkretnem primeru je pritožnik prejel dopis ZPIZ, 
s katerim je bil obveščen o znižanju višine svoje pokojnine. 
Izpodbijani dopis zgolj na splošno povzema in pojasnjuje za-
konsko ureditev, ki naj bi urejala položaj pritožnika. Dopisa 
ZPIZ ni mogoče šteti za konkretni, posamični akt, ki se nanaša 
na določen primer s ciljem, da povzroči neposredni učinek v 
pravicah in obveznostih posameznika,6 zato ni pravno upo-
števen izraz oblastvene volje pristojnega organa. V dopisu ni 
obrazloženo, zakaj naj bi bil pritožnik naslovnik izpodbijane 
zakonske določbe in kako naj bi ta določba vplivala na njegov 
položaj. Prav tako ni bil izdan v predpisanem postopku in nima 
obveznih sestavin upravne odločbe.7 Ker izpodbijani dopis 
ZPIZ ni posamičen akt nosilca javnih pooblastil, s katerim bi bilo 
odločeno o pravici posameznika, ga ni dovoljeno izpodbijati z 
ustavno pritožbo (pravi odstavek 50. člena Zakona o Ustavnem 
sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo – v nadaljevanju ZUstS). Zato je Ustavno sodišče ustavno 
pritožbo zavrglo (1. točka izreka).

B. – II.
6. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko 

da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena 
ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni in-
teres podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih 

3 Povzeto po, N. Belopavlovič, A. Cvetko, M. Kalčič, J. Ku-
helj, N. B. Plavšak, Rangus, Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju s komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2000, str. 566. 

4 Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-127/028 z dne 16. 4. 2009. 
5 Iz drugega odstavka 143. člena ZUJF izhaja, da je ta pravna 

podlaga za določitev zmanjšanja pokojnine z razvrstitvijo v eno od 
sedmih alinej v tej določbi, le za tiste pokojnine ali dele pokojnin, ki 
se zagotavljajo iz državnega proračuna. Tisti del pokojnine, ki ga ne 
zagotavlja državni proračun, je uvrščen v prvi odstavek 143. člena 
ZUJF in v omejitve v tej določbi. 

6 Primerjaj V. Androjna, E. Kerševan, Upravno procesno 
pravo, Upravni postopek in upravni spor, GV Založba, Ljubljana 
2006, str. 381.

7 Drugi odstavek 210. člena ZUP določa, da so obvezne se-
stavine odločbe uvod, naziv, izrek, obrazložitev, pouk o pravnem 
sredstvu, podpis uradne osebe in žig organa.
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pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno 
posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov 
pravni položaj.

7. Iz obrazložitve tega sklepa izhaja, da izpodbijana določ-
ba ne učinkuje neposredno, ker mora pristojni organ drugačno 
določitev višine pokojnine za vsako konkretno osebo ugotoviti 
z upravno odločbo. Če izpodbijani predpis ne učinkuje neposre-
dno, se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev 
zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, 
hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. 
To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v 
sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 
(Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Iz razlogov, 
navedenih v citiranem sklepu, pobudnik ne izkazuje pravnega 
interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane 
določbe. Zato je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo 
(2. točka izreka).

C.
8. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega 

odstavka 25. člena in prva alineje prvega odstavka 55.b člena 
ZUstS ter petega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega 
sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: 
podpredsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodnika 
dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klam-
pfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, Jasna Pogačar, dr. Jadranka 
Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.

mag. Miroslav Mozetič l.r.
Podpredsednik

2346. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe in o 
kaznovanju pooblaščenca

Številka: Up-500/12-9
Datum: 21. 6. 2012

S K L E P

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritož-
be, ki jo je vložil Boris Bezjak, Ptuj, ki ga zastopa Odvetniška 
družba Čeferin, o. p., d. o. o., Grosuplje, na seji 21. junija 2012

s k l e n i l o:

1. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ma-
riboru št. I Ip 1397/2011 z dne 27. 2. 2012 v zvezi s sklepom 
Okrajnega sodišča na Ptuju št. In 408/2007 z dne 20. 10. 2011 
se zavrže.

2. Odvetniška družba Čeferin, o. p., d. o. o., Grosuplje, 
se kaznuje s 1.000 (tisoč) euri denarne kazni. Kazen mora v 
30 dneh od prejema tega sklepa plačati na račun javnofinanč-
nih prihodkov "Druge globe in denarne kazni", št. SI56 0110 
0100 0518 755, referenca SI11 13110-7120036-05002012.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Sodišče prve stopnje je v izvršilnem postopku, v ka-

terem je pritožnik nastopal kot dolžnik, s sklepom o domiku 
pritožnikovo nepremičnino domaknilo najboljšemu ponudniku. 
Pritožbo, v kateri je pritožnik zatrjeval, da ni bilo pogojev za 
izvedbo javne dražbe, je Višje sodišče zavrnilo.

2. Pritožnik v ustavni pritožbi vztraja pri stališču, da ni 
bilo pogojev za izvedbo javne dražbe. Meni, da je prodajo 
preprečevala odločba Inšpektorata RS za okolje in prostor, 

izdana v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet prodaje v 
izvršilnem postopku. S to odločbo je bilo pritožniku kot lastni-
ku nepremičnine naloženo, naj obnovi ali odstrani nevarni 
objekt na tej nepremičnini ter zavaruje nevarno gradnjo, hkrati 
pa sta bila v zvezi z nevarno gradnjo (med drugim) odrejena 
prepoved vpisov in sprememb vpisov v zemljiško knjigo ter 
promet z objektom ali zemljiščem, na katerem objekt stoji. 
Pritožnik se ne strinja s stališčem sodišč, da inšpekcijski 
ukrep zaradi nedovoljene gradnje in hkratna prepoved pro-
meta kot pravnoposlovnega razpolaganja lastnika s takšno 
nepremičnino nista ovira za prisilno prodajo nepremičnine 
v izvršilnem postopku. Pritožnik zatrjuje kršitve 22., 23. in 
33. člena Ustave in Ustavnemu sodišču predlaga, naj izpod-
bijana sklepa razveljavi in vrne zadevo sodišču prve stopnje 
v ponovno odločanje. Zatrjevano kršitev pravice do zasebne 
lastnine pritožnik med drugim utemeljuje z navedbama, da "bo 
po pravnomočnosti sklepa o izročitvi nepremičnine lastnina z 
vpisom v zemljiško knjigo prešla s pritožnika na najboljšo po-
nudnico z javne dražbe" in da je "po pravnomočnosti sklepa o 
izročitvi z vpisom lastninske pravice na nepremičnini na kupca 
v dolžnikovo pravico do zasebne lastnine poseženo v največji 
možni meri, saj dolžnik do zadevne nepremičnine izgubi vsa 
stvarnopravna upravičenja".

B. – I.
O ustavni pritožbi
3. Vsakdo, kdor zahteva sodno varstvo svojih pravic in 

pravnih interesov, mora izkazati pravni interes: kot verjetno 
mora izkazati, da bo ugoditev njegovi zahtevi pomenila zanj 
določeno pravno korist, ki je brez tega ne more doseči. Pravni 
interes mora biti izkazan tudi za vložitev ustavne pritožbe. Na 
obstoj pravnega interesa mora Ustavno sodišče paziti po ura-
dni dolžnosti ves čas postopka.

4. Ustavno sodišče je na podlagi 5. člena Zakona o 
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno preči-
ščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) pri Okrajnem sodišču 
na Ptuju opravilo poizvedbo o stanju izvršilnega postopka in 
ugotovilo, da je bil sklep o izročitvi nepremičnine Okrajnega 
sodišča na Ptuju št. In 408/2007 z dne 12. 3. 2012 pritožniko-
vemu pooblaščencu vročen 15. 3. 2012, pravnomočen pa je 
postal 24. 3. 2012.

5. Sodišče je torej v izvršilnem postopku že izdalo sklep, 
s katerim je nepremičnino izročilo kupcu. Sklep o izročitvi 
nepremičnine kupcu je pravnomočen. S tem sklepom je ku-
pec na originaren način, na podlagi odločbe sodišča, pridobil 
lastninsko pravico na nepremičnini, ki jo je kupil na dražbi, 
pritožnik pa je na tej nepremičnini izgubil vsa upravičenja. 
Določba 193. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni 
list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 
51/10 in 26/11 – v nadaljevanju ZIZ), ki varuje pravice kupca, 
namreč določa, da razveljavitev ali sprememba sklepa o izvr-
šbi po pravnomočnosti sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu 
nima vpliva na pravice, ki jih je kupec pridobil po 192. členu 
ZIZ. Glede na to razveljavitev katerega koli kasnejšega skle-
pa, izdanega na podlagi sklepa o izvršbi z namenom oprave 
izvršbe, po pravnomočnosti sklepa o izročitvi nepremičnine na 
pravice kupca ne more vplivati. Pritožnik torej (zgolj) z more-
bitno razveljavitvijo sklepa o domiku v pravni položaj kupca 
ne bi mogel več poseči, sklepa o izročitvi nepremičnine pa z 
ustavno pritožbo ne izpodbija. Morebitna ugodna odločitev 
Ustavnega sodišča tako za pritožnika ne bi pomenila nobene 
pravne koristi več. Ker se torej pritožnikov pravni položaj gle-
de vprašanja lastninske pravice na nepremičnini z odločitvijo 
Ustavnega sodišča ne bi izboljšal, pritožnik nima pravnega 
interesa za izpodbijanje te odločitve. Zato je Ustavno sodišče 
ustavno pritožbo zavrglo (1. točka izreka).1

1 Primerjaj npr. sklepe Ustavnega sodišča št. Up-717/03 z 
dne 17. 2. 2004, št. Up-633/04 z dne 14. 10. 2004, št. Up-482/04 z 
dne 10. 12. 2004 in št. Up-666/05 z dne 29. 3. 2007.
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B. – II.
O zlorabi pravice do ustavne pritožbe
6. Prvi odstavek 34.a člena ZUstS določa, da lahko Ustav-

no sodišče udeleženca ali njegovega pooblaščenca v postopku 
kaznuje z denarno kaznijo od 100 eurov do 2.000 eurov, če 
zlorablja pravice, ki jih ima po tem zakonu. Ena izmed pravic 
po ZUstS je tudi pravica vložiti ustavno pritožbo.

7. Za zlorabo pravice do vložitve ustavne pritožbe med 
drugim štejeta tudi poskus, Ustavnemu sodišču prikriti očitno 
pomemben del predhodnega postopka, ali lahkomiselna na-
vedba nepravilnih podatkov, zlasti ko to Ustavnemu sodišču 
povzroči dodatno (raziskovalno) delo. To namreč kaže, da 
pritožnik z vložitvijo ustavne pritožbe ne zasleduje njenega te-
meljnega cilja, tj. zaščite človekovih pravic ali temeljnih svobo-
ščin, temveč uresničuje svoje interese neodvisno od dejanskih 
okoliščin primera.2

8. Pritožnik ustavno pritožbo vlaga po pooblaščeni od-
vetniški družbi. Za odvetniško družbo, ki prevzame mandat 
za vodenje postopka pred Ustavnim sodiščem, velja dolžna 
skrbnost, da preveri predpostavke za vložitev ustavne pritožbe, 
pregleda ustavnosodno presojo Ustavnega sodišča v zvezi z 
vprašanji, ki jih v ustavni pritožbi izpostavlja, temeljito pretehta 
možnosti za uspeh nameravane ustavne pritožbe in ravna 
skladno s svojimi ugotovitvami na podlagi tako opravljenega 
preizkusa.3

9. Pooblaščenec v ustavni pritožbi zatrjevano kršitev pra-
vice do zasebne lastnine med drugim utemeljuje z navedbama, 
da "bo po pravnomočnosti sklepa o izročitvi nepremičnine 
lastnina z vpisom v zemljiško knjigo prešla s pritožnika na naj-
boljšo ponudnico z javne dražbe" in da je "po pravnomočnosti 
sklepa o izročitvi z vpisom lastninske pravice na nepremičnini 
na kupca v dolžnikovo pravico do zasebne lastnine poseženo 
v največji možni meri, saj dolžnik do zadevne nepremičnine 
izgubi vsa stvarnopravna upravičenja". Pooblaščencu je to-
rej znano, da je sklep o izročitvi nepremičnine v izvršilnem 
postopku s prodajo nepremičnine odločilen mejnik za prehod 
lastninske pravice z dolžnika na kupca. Da gre za pomembno 
okoliščino, od katere je praviloma odvisen tudi uspeh z ustav-
no pritožbo, izhaja iz ustaljene ustavnosodne presoje. Kljub 
temu pa pooblaščenec v ustavni pritožbi, ki jo je Ustavnemu 
sodišču poslal 14. 5. 2012, ne omeni že 12. 3. 2012 izdanega 
in 24. 3. 2012 pravnomočnega sklepa o izročitvi nepremičnine. 
Ne samo, da Ustavnega sodišča pooblaščenec ni seznanil z 
očitno pomembnim dejstvom, s katerim je bil sam seznanjen 
(sklep o izročitvi mu je bil skupaj z izpodbijanim sklepom višje-
ga sodišča vročen 15. 3. 2012), ampak je Ustavnemu sodišču 
povzročil tudi dodatno delo, ko je moralo sámo ugotavljati za 
odločitev pomembna dejstva. Bodisi zamolčanje bodisi malo-
marna opustitev navedbe za odločitev očitno pomembnega 
dejstva iz predhodnega postopka po oceni Ustavnega sodišča 
pomeni zlorabo pravice do vložitve ustavne pritožbe.

10. Vloge, v katerih so za odločitev očitno pomembne 
okoliščine iz predhodnega postopka zamolčane oziroma iz 
malomarnosti niso navedene, ovirajo izpolnjevanje temeljnih 
nalog Ustavnega sodišča kot najvišjega organa sodne oblasti 
za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin. Naloga Ustavnega sodišča je, da odloča 
o pomembnih ustavnopravnih vprašanjih, torej o vprašanjih, ki 
so pomembna za življenje posameznika v družbi in za državo. 
Ukvarjanje z vlogami, kot je vloga v obravnavanem prime-
ru, Ustavno sodišče pri svojem delu ovira, saj zavira proces 

2 Enako stališče je sprejelo nemško Zvezno ustavno sodišče. 
Primerjaj sklepe nemškega Zveznega ustavnega sodišča: sklep 
2. oddelka drugega senata z dne 16. 8. 1994 – 2 BvR 983/94 in 
2 BvR 1258/94, sklep 2. oddelka prvega senata z dne 11. 9. 2001 
– 1 BvR 305/01, sklep 2. oddelka drugega senata z dne 26. 2. 2007 
– 2 BvR 53/07 in sklep 1. oddelka drugega senata z dne 1. 7. 2009 
– 2 BvR 498/07.

3 Primerjaj sklep nemškega Zveznega ustavnega sodišča, 
sklep 3. oddelka prvega senata z dne 24. 8. 2010 – 1BvR 1584/10.

odločanja o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah v 
tistih primerih, ko je to potrebno. Ustavno sodišče takšnega 
ravnanja ni dolžno trpeti, zato je sklenilo, da pooblaščenca 
zaradi zlorabe pravice do vložitve ustavne pritožbe kaznuje. 
Ustavno sodišče je pooblaščencu pritožnika odmerilo kazen v 
višini 1.000 eurov, ki jo glede na vse okoliščine primera šteje 
za primerno (2. točka izreka).

C.
11. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega 

odstavka 34.a člena in druge alineje prvega odstavka 55.b čle-
na ZUstS ter na podlagi prve alineje tretjega odstavka 46. člena 
Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 
in 56/11) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in 
sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta 
Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, mag. Miroslav Mozetič, 
Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je 
sprejelo soglasno.

dr. Ernest Petrič
Predsednik

zanj
mag. Miroslav Mozetič l.r.

Podpredsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2347. Poslovnik Državne revizijske komisije 
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Na podlagi 64. člena Zakona o pravnem varstvu v postop-
kih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in 60/11 – v 
nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) je Državna revizijska komisija 
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil sprejela

P O S L O V N I K 
Državne revizijske komisije za revizijo 

postopkov oddaje javnih naročil

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet poslovnika)

(1) S tem poslovnikom Državna revizijska komisija za re-
vizijo postopkov oddaje javnih naročil, kot samostojni in neod-
visni državni organ (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska 
komisija) podrobneje ureja pravila postopkov iz svoje pristoj-
nosti, način dela, notranjo organizacijo in druga vprašanja, 
pomembna za svoje delo.

(2) Skrajšano ime Državne revizijska komisije za revizijo 
postopkov oddaje javnih naročil je Državna revizijska komisija.

2. člen
(pomen izrazov)

(1) Izrazi v tem poslovniku imajo enak pomen kot isti izrazi 
v ZPVPJN.

(2) V tem poslovniku uporabljen izraz svetovalka ali sve-
tovalec Državne revizijske komisije (v nadaljnjem besedilu: 
svetovalec Državne revizijske komisije) se uporablja za vse 
svetovalce in višje svetovalce Državne revizijske komisije z 
nazivi drugega in tretjega kariernega razreda, kakor jih določa 
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 23/05, 
113/05, 33/07 in 65/08 – v nadaljnjem besedilu: ZJU).
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(3) Določbe tega poslovnika, ki se uporabljajo za sve-
tovalce Državne revizijske komisije, se uporabljajo tudi za 
pripravnico ali pripravnika (v nadaljnjem besedilu: pripravnik), 
ki se na Državni revizijski komisiji usposabljajo za uradniška 
delovna mesta v skladu z določbami ZJU.

(4) V tem poslovniku uporabljen izraz »zadeva« pomeni 
predmet odločanja Državne revizijske komisije v postopkih 
pravnega varstva pri oddaji javnih naročil na podlagi določb 
ZPVPJN.

(5) V tem poslovniku uporabljen izraz »prekrškovna zade-
va« pomeni predmet odločanja v postopkih o prekrških, ki se 
vodijo pred Državno revizijsko komisijo kot organom, pristojnim 
za odločanje o prekrških.

II. ORGANIZACIJA IN NAČIN DELA

3. člen
(predstavljanje Državne revizijske komisije)

(1) Državno revizijsko komisijo predstavlja predsednica 
ali predsednik (v nadaljnjem besedilu: predsednik Državne 
revizijske komisije) Državne revizijske komisije.

(2) V času odsotnosti predsednika Državne revizijske 
komisije ga po njegovem pooblastilu nadomešča članica ali 
član (v nadaljnjem besedilu: član Državne revizijske komisije), 
ki nadomešča predsednika.

(3) Predsednik Državne revizijske komisije lahko poobla-
sti posamezne člane Državne revizijske komisije, da organizi-
rajo in vodijo delo na posameznih področjih. Pri opravljanju pro-
cesnih dejanj v posameznih zadevah lahko predsednik senata 
oziroma član senata predstavlja Državno revizijsko komisijo.

(4) Predsednik Državne revizijske komisije, člani Državne 
revizijske komisije ali javni uslužbenci Državne revizijske komi-
sije, kadar nastopajo v javnosti v njenem imenu, morajo v svojih 
izjavah in nastopih izražati, zastopati in predstavljati stališča 
Državne revizijske komisije.

(5) Če predsednik Državne revizijske komisije, člani Dr-
žavne revizijske komisije ali javni uslužbenci Državne revizij-
ske komisije v javnosti nastopajo v lastnem imenu ter pri tem 
izražajo mnenja in stališča, ki se tičejo dela, poslovanja, prakse 
ter drugih delovnih področij Državne revizijske komisije, morajo 
v izjavah in prispevkih na primeren način opozoriti, da gre za 
njihova lastna stališča, ki niso nujno stališča Državne revizijske 
komisije.

4. člen
(poslovanje Državne revizijske komisije)

Državna revizijska komisija posluje in odloča o zadevah 
na svojem sedežu, posamezna procesna dejanja v postopkih 
pa lahko opravi tudi zunaj svojega sedeža.

5. člen
(uradni jezik)

(1) Uradni jezik v postopkih pravnega varstva in v postop-
kih o prekrških pred Državno revizijsko komisijo je slovenščina.

(2) Pripadniki italijanske in madžarske narodne skup-
nosti lahko v postopkih iz prejšnjega odstavka pred Državno 
revizijsko komisijo uporabljajo svoj jezik v skladu z Ustavo in 
zakonom, ki ureja položaj italijanske in madžarske manjšine v 
Republiki Sloveniji.

6. člen
(dolžnost varovanja podatkov in informacij)

(1) Predsednik Državne revizijske komisije, člani Držav-
ne revizijske komisije in javni uslužbenci Državne revizijske 
komisije, neodvisni strokovnjaki in izvedenci ter drugi zunanji 
sodelavci, ki jih v postopku odločanja o posamezni zadevi v 
skladu z zakonom določi Državna revizijska komisija, morajo 
varovati osebne podatke in podatke, ki predstavljajo državno, 

vojaško, uradno ali poslovno skrivnost, razen če posamezen 
zakon določa drugače.

(2) Zlasti morajo predsednik Državne revizijske komisije, 
člani Državne revizijske komisije in javni uslužbenci Državne 
revizijske komisije varovati kot zaupne vse podatke iz zapisni-
kov o sejah senatov in iz predlogov sklepov.

(3) Z listinami in dokumenti morajo ravnati skladno s 
stopnjo zaupnosti, ki jo določajo predpisi o varovanju osebnih 
oziroma zaupnih podatkov.

(4) Državna revizijska komisija s posebnim internim aktom 
natančneje opredeli postopke in ukrepe za varovanje osebnih 
podatkov in podatkov, ki predstavljajo državno, vojaško, uradno 
ali poslovno skrivnost.

7. člen
(javnost dela)

(1) Za javnost dela Državne revizijske komisije skrbi pred-
sednik Državne revizijske komisije. Javnost dela se zagotavlja 
zlasti z javno predstavitvijo letnega poročila o delu Državne 
revizijske komisije, s tiskovnimi konferencami, odgovori medi-
jem, udeležbami na javnih in strokovnih srečanjih in z objavami 
na spletni strani.

(2) Državna revizijska komisija objavlja sklepe, ki jih izda v 
postopku pravnega varstva po določbah ZPVPJN, stališča obč-
nih sej, letna poročila o svojem delu, seznam zadev v postopkih 
pravnega varstva po določbah ZPVPJN, ki so v odločanju.

(3) O delu Državne revizijske komisije javnost obvešča 
predsednik Državne revizijske komisije, na podlagi njegovega 
pooblastila pa posamezni član Državne revizijske komisije.

(4) Predsednik senata ali član posameznik, ki je pristojen 
za odločanje o posamezni zadevi, lahko po pooblastilu pred-
sednika Državne revizijske komisije, pred izdajo odločitve v 
posamezni zadevi, seznani javnost z osnovnimi informacijami 
o tem, v kateri fazi postopka je zadeva in kdaj bo predvidoma 
končana.

(5) Odločitve Državne revizijske komisije o zadevah iz 
postopkov pravnega varstva po določbah ZPVPJN se po pre-
jemu dokazil, iz katerih je razvidno, da je bila odločitev o zadevi 
vročena vsem strankam v postopku in izbranemu ponudniku, 
objavijo na spletnih straneh Državne revizijske komisije. Od-
ločitve Državne revizijske komisije se objavijo v celoti, razen 
če določeni deli odločitve vsebujejo osebne podatke ali druge 
podatke, ki morajo biti skladno z zakonskimi predpisi varovani 
kot zaupni.

8. člen
(dostop do informacij javnega značaja)

(1) Državna revizijska komisija na svoji spletni strani ob-
javlja katalog informacij javnega značaja, v skladu s predpisi, 
ki urejajo dostop do informacij javnega značaja.

(2) Predsednik Državne revizijske komisije določi uradno 
osebo, pristojno za posredovanje informacij javnega značaja.

9. člen
(zunanja razmerja)

(1) Državna revizijska komisija sodeluje z državnimi orga-
ni na način, ki zagotavlja neodvisnost in samostojnost Državne 
revizijske komisije kot organa nadzora nad zakonitostjo postop-
kov oddaje javnih naročil.

(2) Državna revizijska komisija navezuje stike in sode-
luje s podobnimi organi in ustanovami v drugih državah in v 
mejah svojega delovnega področja sodeluje v mednarodnih 
organizacijah.

10. člen
(predsednik Državne revizijske komisije)

(1) Predsednik Državne revizijske komisije je odgovoren 
za delo in organizacijo Državne revizijske komisije, tako da 
zagotavlja pravilno in zakonito izvajanje nalog iz pristojnosti 
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Državne revizijske komisije in podpisuje vse akte oziroma po-
godbe, ki jih izdaja oziroma sklepa Državna revizijska komisija, 
razen aktov vodenja postopka pravnega varstva po določbah 
ZPVPJN in sklepov, s katerimi senat ali član posameznik odlo-
ča o zadevi oziroma je na podlagi posebnega zakona ali tega 
poslovnika določeno drugače.

(2) Predsednik Državne revizijske komisije opravlja svoje 
naloge samostojno, upoštevajoč sklepe in usmeritve, ki jih 
sprejme Državna revizijska komisija na občni seji z večino 
glasov vseh članov Državne revizijske komisije.

(3) Predsednik Državne revizijske komisije ima pristojno-
sti, kot jih določa ZPVPJN ter ta poslovnik, in sicer:

1. zastopa in predstavlja Državno revizijsko komisijo,
2. sklicuje in vodi občne seje Državne revizijske komisije,
3. sklicuje in vodi strokovne kolegije Državne revizijske 

komisije,
4. usmerja delo Državne revizijske komisije,
5. imenuje predsednika in člane senata oziroma člana 

posameznika, ki so pristojni za odločanje o posamezni zadevi 
v skladu s tem poslovnikom,

6. izdaja pooblastila uradnim osebam Državne revizijske 
komisije za vodenje in odločanje v postopku o prekršku,

7. v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužben-
cev ter na tej podlagi sprejetimi predpisi ter akti Državne revi-
zijske komisije, imenuje v naziv in razrešuje javne uslužbence 
iz položaja,

8. obvešča javnost o delu Državne revizijske komisije,
9. odloča o izločitvi predsednika oziroma člana senata ali 

javnega uslužbenca Državne revizijske komisije v postopku o 
posamezni zadevi v skladu s tem poslovnikom,

10. skrbi za stike z drugimi državnimi organi,
11. predlaga na občni seji sprejem letnega poročila o delu 

Državne revizijske komisije,
12. v skladu z ZPVPJN poroča Državnemu zboru Repu-

blike Slovenije o delu Državne revizijske komisije in seznanja 
Vlado Republike Slovenije s podatki o letnem poročilu,

13. pripravlja letni finančni načrt Državne revizijske ko-
misije in odloča o porabi sredstev v skladu z letnim finančnim 
načrtom,

14. sprejme kadrovski načrt Državne revizijske komisije,
15. sprejme akt o notranji organizaciji in sistemizaciji de-

lovnih mest uradnikov in strokovno tehničnih uslužbencev Dr-
žavne revizijske komisije ali njegovih sprememb po predhodno 
pridobljenem stališču občne seje Državne revizijske komisije,

16. po predhodno pridobljenem stališču občne seje Dr-
žavne revizijske komisije sprejema druge splošne in posamične 
akte Državne revizijske komisije, ki se nanašajo na notranjo 
organizacijo, na pravice in obveznosti zaposlenih, na njiho-
vo razporejanje, napredovanje, izobraževanje, nagrajevanje, 
na notranje pisarniško poslovanje ter na druga vprašanja, za 
katera sam ali na podlagi sklepa občne seje določi, da jih je 
potrebno natančneje urediti z internim aktom,

17. predlaga pobude Državnemu zboru Republike Slo-
venije in Vladi Republike Slovenije za ureditev določenega 
vprašanja v zvezi s področji dela Državne revizijske komisije s 
sprejetjem zakonskega ali podzakonskega predpisa,

18. skrbi za izvajanje tega poslovnika ter predlaga spre-
jem njegovih sprememb in dopolnitev,

19. opravlja druge naloge predsednika Državne revizijske 
komisije na podlagi zakonov in tega poslovnika.

(4) V prejšnjem odstavku navedeni akti se objavijo na 
oglasni deski Državne revizijske komisije.

11. člen
(občna seja Državne revizijske komisije)

(1) Občno sejo Državne revizijske komisije sestavljajo 
funkcionarji (predsednik in člani) Državne revizijske komisije.

(2) Na občni seji se odločitve sprejemajo z javnim glaso-
vanjem. Predlog, ki je dan na glasovanje, je sprejet, če zanj 
glasuje večina funkcionarjev Državne revizijske komisije.

(3) Če ta poslovnik ne določa drugače, občno sejo Dr-
žavne revizijske komisije sklicuje in vodi predsednik Državne 
revizijske komisije.

(4) Predsednik Državne revizijske komisije mora sklicati 
občno sejo najkasneje v roku 15 dni, če najmanj dva člana Dr-
žavne revizijske komisije obrazloženo pisno zahtevata obrav-
navo vprašanja iz 12. člena tega poslovnika.

(5) Kadar predsednik Državne revizijske komisije oceni, 
da pri zahtevi iz prejšnjega odstavka ne gre za obravnavo vpra-
šanja iz 12. člena tega poslovnika, svoje stališče v roku treh 
dni po prejemu zahteve pisno obrazloži vsem članom Državne 
revizijske komisije. Na podlagi tako podane obrazložitve pred-
sednika Državne revizijske komisije lahko ponovno zahtevajo 
sklic občne seje le vsi člani Državne revizijske komisije v roku 
treh dni od prejema obrazložitve stališča predsednika Državne 
revizijske komisije. V tem primeru mora predsednik Državne 
revizijske komisije sklicati občno sejo, na kateri se nato obrav-
nava predlagano vprašanje in sprejme odločitev, skladno z 
drugim odstavkom tega člena.

(6) Predsednik Državne revizijske komisije skliče občno 
sejo s pisnim obvestilom, ki ga članom Državne revizijske 
komisije posreduje praviloma najmanj tri dni pred občno sejo. 
K sklicu občne seje morajo biti predložena vsa gradiva, ki so 
predmet obravnave.

(7) Ko predsednik Državne revizijske komisije skliče obč-
no sejo, ne more več podati ocene, da v primeru iz četrtega 
odstavka v povezavi s petim odstavkom tega člena ne gre za 
obravnavo vprašanja iz 12. člena tega poslovnika.

(8) O občni seji Državne revizijske komisije se vodi 
zapisnik, ki se objavi na oglasni deski Državne revizijske 
komisije.

(9) Stališča občne seje o pomembnih pravnih ali strokov-
nih vprašanjih morajo biti objavljena na spletni strani Državne 
revizijske komisije.

(10) Za sklic korespondenčne občne seje se smiselno 
uporabijo določbe tega člena.

12. člen
(pristojnosti občne seje)

(1) Na občni seji Državne revizijske komisije se:
1. sprejema načelna pravna mnenja in stališča o vpraša-

njih, ki so pomembna za enotno uporabo zakonov in prakso 
Državne revizijske komisije,

2. odloča o pobudah in predlogih za izdajo ali spremembo 
zakonov, poslovnika ter drugih splošnih in posamičnih aktov 
Državne revizijske komisije,

3. sprejme predlog letnega poročila o delu Državne revi-
zijske komisije,

4. obravnava Predlog poslovnika Državne revizijske ko-
misije,

5. obravnava predlog akta o notranji organizaciji in siste-
mizaciji delovnih mest uradnikov in strokovno tehničnih usluž-
bencev Državne revizijske komisije ali njegove spremembe,

6. obravnava predloge drugih splošnih in posamičnih 
aktov Državne revizijske komisije, ki se nanašajo na notranjo 
organizacijo, na pravice in obveznosti zaposlenih, na njihovo 
razporejanje, napredovanje, izobraževanje, nagrajevanje in 
disciplinsko odgovornost, na notranje pisarniško poslovanje 
ter na druga vprašanja, za katera se na podlagi sklepa občne 
seje določi, da jih je potrebno natančneje urediti z internim 
aktom,

7. sprejema stališča in usmeritve glede pripravljenega 
letnega finančnega načrta Državne revizijske komisije,

8. odloča o izločitvi predsednika Državne revizijske komi-
sije v posamezni zadevi,

9. obravnava vsa pomembnejša vprašanja, ki so poveza-
na z organizacijo in delom Državne revizijske komisije.

(2) Sprejeta stališča iz prve točke prejšnjega odstavka je 
potrebno upoštevati pri delu Državne revizijske komisije in se 
lahko spremenijo samo na novi občni seji.
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13. člen
(strokovni kolegij)

(1) Za obravnavanje posameznih strokovnih vprašanj, 
ki se nanašajo na delo Državne revizijske komisije, lahko 
predsednik Državne revizijske komisije sklicuje strokovne 
kolegije članov in svetovalcev Državne revizijske komisije.

(2) Na strokovnem kolegiju predsedniki senatov, po-
samezni člani ali svetovalci Državne revizijske komisije na 
podlagi dogovora s predsednikom senata predlagajo obrav-
navo posamezne zadeve, ki zahteva preučitev strokovno 
zahtevnejših pravnih in dejanskih vprašanj ali poenotenje 
prakse Državne revizijske komisije.

(3) Na stališča, ki so izražena na strokovnem kolegiju, 
član posameznik ali senat pri obravnavi in odločanju o po-
samezni zadevi, ni vezan.

(4) Na strokovnem kolegiju se lahko obravnavajo tudi 
druga vprašanja in predstavijo okoliščine, ki so povezane z 
delom Državne revizijske komisije.

14. člen
(letno poročilo)

Letno poročilo o delu, ki ga Državna revizijska komisija 
na podlagi določb ZPVPJN posreduje Državnemu zboru 
Republike Slovenije in Vladi Republike Slovenije, se objavi 
na spletnih straneh Državne revizijske komisije.

15. člen
(predlaganje ukrepov)

Če Državna revizijska komisija pri svojem delu ugotovi, 
da je treba sprejeti določene ukrepe za preprečitev ponavlja-
jočih kršitev pravil javnega naročanja, pripravi predlog za 
sprejem ukrepov oziroma pobudo za spremembe predpisov 
javnega naročanja in jo posreduje Državnemu zboru Repu-
blike Slovenije ter Vladi Republike Slovenije.

16. člen
(postopek o prekršku)

(1) Če so v postopku odločanja o zadevi (v postopku 
pravnega varstva v postopkih javnega naročanja) ugoto-
vljene kršitve, ki pomenijo ali bi lahko pomenile prekršek 
po predpisih, ki urejajo področje javnega naročanja, uvede 
Državna revizijska komisija po uradni dolžnosti postopek o 
prekršku.

(2) Predlog iz prejšnjega odstavka poda predsednik 
senata oziroma član posameznik, ki je odločal o zadevi.

(3) Postopek iz prvega odstavka tega člena je treba 
začeti takoj, ko so v postopku odločanja o zadevi ugotovljene 
kršitve, ki pomenijo ali bi lahko pomenile prekršek po pred-
pisih javnega naročanja.

17. člen
(obvestila organom)

Če so v postopku odločanja o zadevi ugotovljene ne-
pravilnosti, škode ali zlorabe, če obstaja dvom o gospodarni 
rabi javnih sredstev ali če obstaja sum storitve kaznivega 
dejanja, mora predsednik Državne revizijske komisije na 
predlog predsednika senata oziroma člana posameznika, 
ki je odločal o zadevi, o tem obvestiti organe za nadzor nad 
porabo javnih sredstev, nadzorne organe naročnika oziroma 
druge pristojne državne organe.

III. NAČIN DELA IN IMENOVANJE SENATOV

18. člen
(dodeljevanje zadev)

(1) Po prejemu zadeve predsednik Državne revizijske 
komisije ob upoštevanju določb ZPVPJN s sklepom dodeli 

zadevo v odločanje članu posamezniku oziroma imenuje 
senat.

(2) Senat je sestavljen iz treh članov, izmed katerih je 
eden predsednik senata. Predsednik senata v sodelovanju s 
svetovalcem vodi postopek, izdaja akte vodenja postopka in 
pripravi predlog za odločitev o zadevi.

19. člen
(predlog za imenovanje senata)

(1) Če član Državne revizijske komisije, ki mu je bila 
kot članu posamezniku dodeljena zadeva, po pregledu doku-
mentacije ugotovi, da bi moral o njej odločati senat, predlaga 
predsedniku Državne revizijske komisije, da za odločanje o 
tej zadevi imenuje senat.

(2) Vsak član Državne revizijske komisije lahko od pred-
sednika Državne revizijske komisije zahteva, da za odločanje 
o zadevi, ki je bila dodeljena članu posamezniku, imenuje 
senat, če je predmet odločanja v revizijskem ali pritožbenem 
postopku javno naročilo, ki ga mora naročnik objaviti v Ura-
dnem listu Evropske unije, ali če meni, da gre za obravnavo 
posebno zahtevnega strokovnega vprašanja.

20. člen
(vrstni red dodeljevanja zadev in imenovanje senatov)

(1) Predsednik Državne revizijske komisije dodeljuje 
zadeve članu posamezniku oziroma senatu v skladu s tem 
poslovnikom. Ob dodelitvi zadeve senatu predsednik Državne 
revizijske komisije imenuje predsednika in dva člana senata, 
če v zadevi odloča senat.

(2) Praviloma se dnevno prispele zadeve dodeljujejo 
članom Državne revizijske komisije po vrstnem redu prejema 
zadeve na Državno revizijsko komisijo, upoštevaje abecedni 
red začetnic priimkov članov Državne revizijske komisije. 
Abecedni vrstni red se upošteva pri dodeljevanju zadev članu 
posamezniku in v primerih, ko o zadevah odloča senat. Pri 
senatnem odločanju se abecedni vrstni red upošteva tudi pri 
določanju vloge člana Državne revizijske komisije v senatu 
(predsednik oziroma član). Abecednega vrstnega reda se ne 
upošteva v primerih, ko gre za odločanje o podobni zadevi, o 
kateri je določen član Državne revizijske komisije že odločal, 
oziroma o zadevi, v kateri je določen član Državne revizij-
ske komisije že odločal, ali v primeru, da ima določen član 
Državne revizijske komisije posebna strokovna znanja, ki so 
pomembna za odločanje o zadevi.

(3) Zadeve, v katerih odloča član posameznik, se do-
deljujejo le članom Državne revizijske komisije. Zadeve, za 
odločanje katerih se imenuje senat, se dodeljujejo članom in 
predsedniku Državne revizijske komisije v skladu s prejšnjim 
odstavkom.

(4) Sestava senatov ni stalna.
(5) Podrobnejša pravila o načinu dodeljevanja zadev in 

imenovanju senatov so določena v notranjem aktu Državne 
revizijske komisije.

21. člen
(imenovanje nadomestnega člana senata)

V primeru daljše odsotnosti člana senata lahko predsed-
nik Državne revizijske komisije imenuje nadomestnega člana 
senata, če je to potrebno za zagotovitev nemotenega dela in 
poslovanja Državne revizijske komisije.

22. člen
(izločitev)

V primeru izločitve člana senata ali javnega uslužben-
ca Državne revizijske komisije iz postopka sodelovanja pri 
odločanju ali odločanju o zadevi na podlagi določb ZPVPJN 
predsednik Državne revizijske komisije imenuje drugega čla-
na oziroma javnega uslužbenca.
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23. člen
(sodelovanje svetovalcev)

(1) Predsednik Državne revizijske komisije po sistemu 
kroženja določi posameznim predsednikom senatov ali članu 
posamezniku, ki odloča o zadevi, svetovalca, in sicer za vsa-
ko posamezno zadevo posebej.

(2) Zadeve predsednik Državne revizijske komisije do-
deljuje praviloma po vrstnem redu prispetja, ob upoštevanju 
organizacije dela, specializacije in enakomerne obremenje-
nosti svetovalca.

(3) Predsednik Državne revizijske komisije lahko iz ute-
meljenih razlogov, na podlagi pisnega sklepa, posamezno za-
devo, ki je že dodeljena posameznemu svetovalcu, predodeli 
drugemu svetovalcu.

(4) Primeri predodelitve iz prejšnjega odstavka so zlasti: 
daljša odsotnost svetovalca, obremenitve z drugimi obsežnimi 
in pravno zahtevnimi zadevami, izločitev svetovalca ipd.

24. člen
(način dela senata)

(1) Po imenovanju senata in preučitvi prejete doku-
mentacije o zadevi, predsednik senata skliče sejo, na kateri 
predstavi vsa pomembna dejstva o zadevi, vsi člani senata 
pa predstavijo svoje mnenje. Če je na podlagi obstoječe do-
kumentacije in predloženih dokazov to mogoče, člani senata 
podajo predloge za odločitev o zadevi, predsednik senata pa 
v sodelovanju s svetovalcem pripravi pisni predlog odločitve 
o zadevi.

(2) Če na podlagi obstoječe dokumentacije in predlože-
nih dokazov na prvi seji senata ni mogoče sprejeti odločitve 
o zadevi, se člani senata dogovorijo, katera procesna dejanja 
bodo izvedli, katero dodatno dokumentacijo bodo zahtevali 
in katere dokaze bodo izvedli. Ko je v postopku pridobljena 
celotna dokumentacija, relevantna za sprejem odločitve in 
ko so izvedeni vsi potrebni dokazi, predsednik senata skliče 
sejo, na kateri člani senata po preučitvi celotne dokumentacije 
in izvedenih dokazov podajo predloge za odločitev o zadevi, 
predsednik senata pa v sodelovanju s svetovalcem pripravi 
pisni predlog za odločitev o zadevi.

(3) O sejah senata se vodi zapisnik, ki obsega tudi zapis 
o glasovanju predsednika in članov senata in ga podpišejo 
vsi prisotni.

(4) Predsednik senata mora pri pripravi pisnega pre-
dloga odločitve o zadevi upoštevati predloge članov senata.

(5) Ko je pisni predlog za odločitev o zadevi pripravljen, 
ga predsednik senata posreduje ostalima članoma senata. 
Po prejemu in preučitvi predloga odločitve ostala člana pred-
sedniku senata pisno podata svoje pripombe. Predsednik 
senata upošteva podane pripombe, ki so redakcijske narave. 
Kadar gre za pripombe, ki presegajo naravo redakcije, zlasti 
če imajo naravo odstopanja od odločitve, sprejete na seji 
senata, ponovno skliče senat.

(6) Sejo senata iz prvega odstavka tega člena lahko 
predsednik senata skliče tudi na korespondenčni način, tj. z 
uporabo elektronskih medijev. Seja mora biti sklicana tako, 
da je vsem članom senata posredovano identično besedilo 
predloga odločitve.

25. člen
(način odločanja senata)

(1) Senat se posvetuje in odloča o zadevi na seji, ki 
jo skliče in vodi predsednik senata. Na seji senata je poleg 
predsednika in članov senata lahko prisoten svetovalec, ki je 
sodeloval v zadevi.

(2) Na seji senata Državne revizijske komisije morata biti 
ves čas prisotna predsednik senata in vsaj en član senata. Če 
senat ni sklepčen, predsednik senata sejo prekine.

(3) Senat odloča z večino glasov vseh članov senata. Pred-
sednik senata in člani senata se ne smejo vzdržati glasovanja.

26. člen
(ločeno mnenje)

(1) Član senata ali predsednik senata, ki se ne strinja z 
odločitvijo, sprejeto na seji senata, lahko poda ločeno mne-
nje. Ločeno mnenje je lahko pritrdilno, če se strinja z izrekom 
sprejete odločitve, ne pa tudi z njeno obrazložitvijo ali odklo-
nilno, če se ne strinja z izrekom sprejete odločitve.

(2) Ločeno mnenje lahko poda le tisti član senata ali 
predsednik senata, ki je to tudi napovedal na seji senata ob 
sprejemu odločitve po izvedenem glasovanju.

(3) Ločeno mnenje se mora izdelati pisno, v roku petih 
delovnih dni od dneva, ko član ali predsednik senata dobi 
pisni predlog besedila sklepa.

(4) Če ločeno mnenje ni pisno izdelano in predloženo v 
skladu s prejšnjim odstavkom, se šteje, da se je član oziro-
ma predsednik senata ločenega mnenja odpovedal. Ločeno 
mnenje mora vsebovati argumente, ki so narekovali takšno 
odločitev člana ali predsednika senata.

27. člen
(odločitev o nezadržanju postopka)

O predlogu iz 19. ali 20. člena ZPVPJN s posebnim 
sklepom odloča senat ali član posameznik, ki mu je zadeva 
dodeljena v skladu z zakonom in tem poslovnikom.

28. člen
(sklep)

(1) Državna revizijska komisija odloči o zadevi v obliki 
pisnega sklepa.

(2) Sklep Državne revizijske komisije je opremljen z 
opravilno številko, datumom, podpisom in žigom Državne 
revizijske komisije.

(3) V zadevi se izdela zadostno število izvodov sklepa 
za vročanje vsem strankam in ostalim subjektom v skladu z 
ZPVPJN. Vse izvode sklepa podpiše predsednik senata ozi-
roma član posameznik. Pisni odpravek sklepa mora Državna 
revizijska komisija strankam postopka in izbranemu ponudniku 
ter Ministrstvu za finance poslati v roku treh delovnih dni od 
izdaje sklepa.

29. člen
(izvajanje procesnih dejanj)

(1) Izvajanje procesnih dejanj v zadevi je treba opraviti 
tako, da se v skladu z določili ZPVPJN pridobi vsa dokumenta-
cija in ugotovijo vsa dejstva, ki so pomembna za odločanje o za-
devi ter izvedejo vsi dokazi, ki so potrebni za sprejem odločitve.

(2) Akti vodenja postopka, v katerih Državna revizijska komi-
sija v postopku odločanja o zadevi strankam v skladu z ZPVPJN 
postavlja prekluzivne roke, morajo vsebovati izrecno opozorilo o 
tem, kakšna je posledica neupoštevanja postavljenega roka.

30. člen
(evidenca o odzivnih poročilih o odpravi kršitev v postopku 

javnega naročanja)
Državna revizijska komisija vodi evidenco o odzivnih 

poročilih o odpravi kršitev v postopku javnega naročanja ter 
sprejema ustrezne ukrepe v skladu z ZPVPJN.

31. člen
(arhiviranje dokumentacije)

Državna revizijska komisija arhivira vso pomembnejšo 
dokumentacijo o posamezni zadevi v skladu s predpisi, ki 
urejajo področje arhiviranja.
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32. člen
(dodeljevanje prekrškovnih zadev)

(1) Pooblastilo za vodenje postopka za prekršek podeli 
predsednik Državne revizijske komisije uradni osebi Državne 
revizijske komisije, ki izpolnjuje pogoje za vodenje postopka 
o prekršku, določene z zakonom, ki ureja prekrške.

(2) Prekrškovne zadeve predsednik Državne revizijske 
komisije dodeljuje praviloma po vrstnem redu prispetja, ob 
upoštevanju organizacije dela, specializacije in enakomerne 
obremenjenosti pooblaščenih uradnih oseb.

(3) Predsednik Državne revizijske komisije lahko iz 
utemeljenih razlogov, na podlagi pisnega sklepa, posamezno 
prekrškovno zadevo, ki je že dodeljena, predodeli drugi poo-
blaščeni uradni osebi za vodenje in odločanje o prekrškovni 
zadevi.

(4) Primeri predodelitve iz prejšnjega odstavka so zla-
sti: daljša odsotnost pooblaščene uradne osebe, ki je vodila 
ali odločala v prekrškovni zadevi, obremenitve z drugimi 
obsežnimi in pravno zahtevnimi prekrškovnimi zadevami, iz-
ločitev uradne osebe na podlagi posebnega zakona, združi-
tev ali izločitev postopka na podlagi posebnega zakona ipd.

(5) Posamezna prekrškovna zadeva se lahko predodeli 
tudi začasno, in sicer zaradi oprave posameznega proce-
snega dejanja. V sklepu o predodelitvi se navede razlog in 
pravna podlaga dodelitve.

33. člen
(vpisnik)

(1) O prispelih zadevah se vodi vpisnik, ki se objavlja 
tudi na spletnih straneh Državne revizijske komisije.

(2) Predsednik Državne revizijske komisije s posebnim 
notranjim aktom določi način in vodenje vpisnika prekrškov-
nih zadev.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

34. člen
(prehodna določba)

(1) Že začeti postopki na podlagi Poslovnika Držav-
ne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih 
naročil (Uradni list RS, št. 44/05) se nadaljujejo po tem 
poslovniku.

(2) Interne akte, ki urejajo poslovanje in notranjo orga-
nizacijo Državne revizijske komisije, sprejme oziroma uskladi 
s tem poslovnikom Državna revizijska komisija v 90 dneh po 
objavi tega poslovnika v Uradnem listu Republike Slovenije.

35. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati 
poslovnik Državne revizijske komisije za revizijo postopkov 
oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 44/05).

36. člen
(uveljavitev)

(1) Po prejemu soglasja Državnega zbora Republike 
Slovenije k poslovniku se ta objavi v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije.

(2) Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0200-3/2012-1
Ljubljana, dne 30. maja 2012

Miriam Ravnikar Šurk l.r.
Predsednica Državne revizijske komisije
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OBČINE

JESENICE

2348. Odlok o spremembi Odloka o programu 
opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih 
za odmero komunalnega prispevka 
za območje Občine Jesenice

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju (Uradni list RS, št. 33/07 in spr.), ter v zvezi z do-
ločili Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo 
in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje 
Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 75/06 in spr.) 13. člena 
Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.), in 
119. člena Poslovnika o delu občinskega sveta (Uradni list 
RS, št. 46/08) je Občinski svet Občine Jesenice na 19. seji 
dne 21. 6. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o programu opremljanja 

zemljišč za gradnjo in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje  

Občine Jesenice

1. člen
V Odloku o programu opremljanja zemljišč za gradnjo 

in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje 
Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 75/06 in spr., v nada-
ljevanju: Odlok) se spremenijo grafične priloge za obstoječo 
komunalno infrastrukturo in sicer za kanalizacijo, vročevod 
in plinovod, ki so sestavni del odloka, ter so vsebovane 
v Programu opremljanja za območje Občine Jesenice, ki 
ga je izdelalo projektantsko podjetje LUZ d.d., Ljubljana, 
št. projekta 5776.

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

začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 007-9/2012
Jesenice, dne 21. junija 2012

Župan
Občine Jesenice

Tomaž Tom Mencinger l.r.

KANAL

2349. Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu 
obračunavanja stroškov, povezanih 
z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov ter z obdelavo 
in odlaganjem ostankov predelave 
ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov, 
ter o tarifi na območju Občine Kanal ob Soči

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Ura-
dne objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, 
št. 70/07 in 51/08) in 26. člena Odloka o zbiranju in prevozu 
komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, 
št. 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 17. seji dne 
28. 6. 2012 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o načinu obračunavanja 

stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb 
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov  

ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave 
ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov,  

ter o tarifi na območju Občine Kanal ob Soči
1. člen

V drugi točki 3. člena Pravilnika o načinu obračunava-
nja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in 
prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem 
ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov, 
ter o tarifi na območju Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, 
št. 60/11) se druga alinea črta.

2. člen
V tretji alinei druge točke 3. člena se obračunska lestvica 

spremeni tako, da velja:
»

Poslovna površina v m2 Obračunska pavšalna  
količina v številu oseb (Pk)

do 29 1
30 do 44 2
45 do 59 3
60 do 74 4

«

3. člen
V četrti alinei druge točke 3. člena se besedilo spremeni 

tako, da se glasi:
»V primeru občasne rabe objekta za gospodinjstva se za-

računava smetarina v višini minimalne pavšalne količine (višina 
za eno osebo), za uporabnike počitniških objektov pa pavšalna 
količina oddanih odpadkov za dve osebi.

V primeru začasnega izostanka uporabe objekta se za-
računava smetarina v višini minimalne pavšalne količine, v 
primeru izostanka uporabe objekta daljšega od enega leta, pa v 
višini polovice minimalne pavšalne količine. Ta pravica se lahko 
uveljavlja s prvim dnem začasnega izostanka.

Občasna uporaba objekta oziroma začasni izostanek 
uporabe objekta mora biti podprt z dokazili. Breme dokazova-
nja je na lastniku ali najemniku oziroma uporabniku objekta.«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 9000-000472012-4
Kanal ob Soči, dne 28. junija 2012

Župan
Občine Kanal

Andrej Maffi l.r.

KRŠKO

2350. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 
zavoda Lokalna energetska agencija Dolenjska 
– Posavje – Bela krajina (LEAD)

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 
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84/10 in 40/12), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list št. 12/91, 
8/96, 36/00 in 127/06) 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 17. seji 
dne 12. 7. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi zavoda 
Lokalna energetska agencija Dolenjska – 

Posavje – Bela krajina (LEAD)

1. člen
Odlok o ustanovitvi zavoda Lokalna energetska agencija Do-

lenjska – Posavje – Bela Krajina (LEAD) (Uradni list RS, št. 34/07 
in 83/07) se spremeni tako, da se v prvem odstavku 20. člena 
besedna zveza »univerzitetna izobrazba ekonomske ali naravo-
slovno-tehnične smeri« nadomesti z novo besedno zvezo »viso-
košolsko ali univerzitetno izobrazbo po 1. bolonjski stopnji (VI/2)«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 360-1/2006 O604
Krško, dne 12. julija 2012

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.

LITIJA

2351. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe dobave, postavitve, 
vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave 
v Občini Litija

Na podlagi 3., 32., 34. in 36. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN), 36. člena Zakona o javno-zaseb-
nem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 27/08, 
76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10), 17. člena Zakona 
o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 43/11), 4. člena 
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Litija (Uradni list 
RS, št. 78/06) 2. člena Odloka o načinu izvajanja izbirne lokalne 
gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave, sema-
forjev in prometne signalizacije v naseljih v Občini Litija (Uradni 
list RS, 107/11) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list 
RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine 
Litija na 3. korespondenčni seji, ki je potekala od dne 3. 7. 2012 
od 15. ure do dne 6. 7. 2012 do 10. ure, sprejel

O D L O K
o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske 
javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja  
in izvajanja javne razsvetljave v Občini Litija

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Predmet koncesijskega akta

1. člen
(1) S tem odlokom se določa način izvajanja javnona-

ročniškega javno-zasebnega partnerstva koncesije lokalne 

gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja 
in izvajanja javne razsvetljave in dobave elektrike za javno 
razsvetljavo v Občini Litija (v nadaljevanju: javna služba), z 
namenom zagotovitve zmanjšanja porabe električne energije.

(2) Odlok iz prvega odstavka tega člena je tudi koncesijski 
akt, s katerim se določijo predmet in pogoji za podelitev konce-
sije za izvajanje dejavnosti iz prvega odstavka ter ureja druga 
vprašanja v zvezi z izvajanjem podeljene koncesije.

(3) Odlok iz prvega odstavka tega člena se sprejema na 
podlagi vloge, podane skladno s 34. členom Zakona o gospo-
darskih javnih službah.

(4) Javna služba se izvaja skladno s predpisi in na kra-
jevno običajen način.

Definicije

2. člen
(1) Poleg pomenov, določenih v zakonu, odlokih, drugih 

predpisih in koncesijski pogodbi imajo izrazi v tem odloku še 
naslednji pomen:

– »gospodarska javna služba oziroma javna služba«: 
je izbirna lokalna gospodarska javna služba iz 1. člena tega 
odloka;

– »koncedent«: je Občina Litija;
– »koncesija«: je koncesija za izvajanje javno naročniške-

ga javno-zasebnega partnerstva iz 1. člena tega odloka;
– »koncesionar«: je fizična ali pravna oseba, ki izvaja 

dejavnosti iz 1. člena tega odloka na podlagi koncesije,
– »javna razsvetljava«: za javno razsvetljavo po tem odlo-

ku se štejejo vsi objekti in naprave, namenjeni javni razsvetljavi, 
zlasti pa luči na drogovih ob občinskih cestah, na drogovih na 
preostalih prometnih in drugih javnih površinah, ki niso v zaseb-
ni lasti in so namenjene razsvetljavi javnih površin v naseljih. 
Javna razsvetljava po tem odloku in s tem tudi predmet javne 
službe iz 1. člena je tudi cestna razsvetljava v smislu zakona 
o cestah;

– »zagotavljanje zmanjšanja porabe električne energije« 
je izvedba ukrepov za prihranek električne energije, ki obsega 
vse načrtovalne, tehnične, gradbene, procesno-tehnične ali 
druge storitve koncesionarja, ki jih opravi pri dobavi in posta-
vitvi, vzdrževanju in upravljanju javne razsvetljave v Občini 
Litija v skladu s standardi in predpisi iz druge alineje prvega 
odstavka 19. člena tega odloka;

– »razpis UJR1«: je javni razpis za sofinanciranje ope-
racij za energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave za 
obdobje 2011 do 2013 – UJR1 v okviru Operativnega programa 
razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–
2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne 
usmeritve Učinkovita raba električne energije (Uradni list RS, 
št. 55/11) oziroma drugi javni razpisi za pridobivanje javnih 
sredstev iz naslova učinkovite rabe energije

– »neposredna bližina objektov in naprav javne razsve-
tljave«: je vplivno območje okrog objektov in naprav javne raz-
svetljave, kjer ima izvajanje posegov vpliv na moč in kvaliteto 
svetlobnega toka na javne površine.

Enotnost koncesijskega razmerja

3. člen
V Občini Litija (v nadaljevanju: občina) se dejavnost iz 

1. člena izvaja s podelitvijo koncesije fizični ali pravni osebi.

Lastninska pravica

4. člen
(1) Naprave javne razsvetljave in drugi objekti javne služ-

be so objekti gospodarske javne infrastrukture, s statusom 
grajenega javnega dobra v lasti občine, kolikor ni z zakonom 
ali tem odlokom drugače določeno.

(2) Če koncedent ne uspe pridobiti sredstev na razpisu 
UJR1, ostaja lastništvo vseh, s strani koncesionarja vgrajenih 
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naprav in stvari do polnega poplačila vseh finančnih obveznosti 
koncedenta do koncesionarja, pri koncesionarju. Po poteku 
pogodbene dobe preidejo vse te naprave in stvari vključno z 
dopolnitvami v času trajanja pogodbe v lastništvo koncedenta, 
brez dodatnih plačil ali omejitev uporabe.

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka ima kon-
cedent skladno s posebnimi predpisi na vgrajenih napravah 
izločitveno pravico v primeru stečaja koncesionarja.

(4) Lastništvo ostalih naprav javne razsvetljave in drugih 
objektov javne službe kot objektov gospodarske javne infra-
strukture ostane pri koncedentu, do poteka pogodbene dobe 
pa z njimi upravlja koncesionar, kolikor ni z odlokom ali konce-
sijsko pogodbo drugače določeno.

II. DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET JAVNE SLUŽBE

Vsebina javne službe

5. člen
(1) Javna služba obsega dobavo in postavitev naprav, objek-

tov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe 
ter njihovo redno vzdrževanje oziroma strokovni nadzor nad delo-
vanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje 
v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja javne 
razsvetljave in s tem povezane druge obveznosti občine, vse s 
ciljem zagotoviti zmanjšanje porabe električne energije, zlasti pa:

1. dobava, postavitev in zamenjavo svetilk in sijalk z 
energetsko varčnimi svetilkami in sijalkami z enakovredno sve-
tilnostjo obstoječim,

2. dobava, postavitev in zamenjavo drogov javne razsve-
tljave in drugih naprav ter svetlobnih znakov,

3. dobava, postavitev in zamenjava svetlobne prometne 
signalizacije,

4. popravilo oziroma menjavo sestavnih delov naprav za 
javno razsvetljavo,

5. redno pregledovanje delovanja objektov in naprav vsa-
ke 3 mesece,

6. vzdrževalna dela in čiščenje drogov javne razsvetljave, 
svetlobne prometne signalizacije in drugih naprav ter svetlobnih 
znakov, ki so vezani na javno razsvetljavo,

7. intervencije na objektih in napravah javne razsvetljave 
in svetlobne prometne signalizacije,

8. po pooblastilu vodenje pripravljalnih del in investicij v 
nove objekte in naprave,

9. izdelava (vzpostavitev), vodenje katastra in kontrolne 
knjige,

10. pripravo predlogov letnih programov javne službe v 
skladu s programi koncedenta, vključno s pripravo ukrepov za 
zmanjšanje porabe električne energije,

11. priprava poročila o realizaciji letnega programa,
12. izvedbo dodatnih obremenitev na objektih in napravah 

javne razsvetljave,
13. dobava električne energije za potrebe javne razsve-

tljave, pri čemer mora biti najmanj 40 % dobavljene električne 
energije pridobljene iz obnovljivih virov energije in/ali soproi-
zvodnje električne energije z visokim izkoristkom, kot jih določa 
zakon, ki ureja energetiko,

14. priprava in vodenje odškodninskih postopkov proti 
povzročiteljem škode na napravah, objektih in omrežju javne 
razsvetljave,

15. vzpostavitev energetskega knjigovodstva in vodenje 
evidence o porabljeni energiji po posameznih odjemnih mestih.

(2) Vsebino javne službe obsegajo tudi druge storitve, 
ki jih določajo zakoni, drugi podzakonski akti ali koncesijska 
pogodba.

(3) Kot vzdrževanje naprav, objektov in omrežja javne 
razsvetljave in drugih objektov se v smislu javne službe šteje 
redno vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in vzdrževanje v 
javno korist s tem, da se obseg vzdrževanja v posameznem 
letu določi z letnim programom javne službe.

Območje izvajanja javne službe in uporaba javnih dobrin

6. člen
(1) Javna služba se izvaja na celotnem območju občine.
(2) Uporabniki storitev javne službe so vsi uporabniki 

javnih površin v občini. Uporaba javnih dobrin, ki jih zagotavlja 
javna služba je v skladu s tem odlokom zagotovljena vsakomur 
pod enakimi pogoji. Uporabnik ima pravico opozoriti izvajalca 
javne službe na kvaliteto opravljenih storitev javne službe ter na 
napake na napravah, objektih in omrežju in oblikovati predloge 
ter pobude za njeno boljše in učinkovitejše izvajanje. Konce-
sionar je dolžan uporabniku pisno odgovoriti v roku 30 dni in 
odgovor istočasno poslati v vednost koncedentu.

III. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE 
JAVNE SLUŽBE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN  

TER OBMOČJE IZVAJANJA

Koncesionarjev pravni monopol

7. člen
(1) Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na 

celotnem območju občine:
– izključno oziroma posebno pravico opravljati javno služ-

bo iz 1. člena tega odloka,
– izključno oziroma posebno pravico dobave, postavitve, 

po posebnem pooblastilu občine vodenja investicij in vzdrže-
vanja občinske infrastrukture javne razsvetljave ter upravljanja 
s to infrastrukturo,

– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano oskrbo 
z javnimi dobrinami in kvalitetno opravljanje gospodarske javne 
službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu.

(2) Koncesionar, ki ima izključno pravico opravljanja de-
javnosti iz 1. člena, mora dejavnost opravljati v svojem imenu in 
za svoj račun. Koncesionar je po pooblastilu koncedenta edini 
in izključni izvajalec javne službe na celotnem območju občine.

(3) Koncesionar lahko, ob pisnem soglasju koncedenta, 
sklene z drugim usposobljenim izvajalcem pogodbo o začasni 
pomoči, v okviru katere lahko druga oseba opravlja posamezne 
storitve javne službe na območju občine.

(4) Koncesionar je pristojen pri izvajanju predmetne jav-
ne službe izdajati dovoljenja in druge akte, ki so predpisani z 
zakonom ali drugimi predpisi. Koncesionarju se s tem odlokom 
podeli javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev 
in soglasij.

Razmerje do podizvajalcev

8. člen
(1) Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja 

javne službe preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do 
koncedenta in uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem, na-
stopati v svojem imenu in za svoj račun.

(2) Glede pravic podizvajalcev veljajo določbe, ki urejajo 
javna naročila.

IV. KATASTER IN KONTROLNA KNJIGA

Vodenje katastra javne službe

9. člen
(1) S tem odlokom se podeli koncesionarju javno poobla-

stilo za vodenje katastra javne službe.
(2) Kataster mora biti voden ažurno, kar pomeni, da se 

vse spremembe na objektih in napravah v kataster vnesejo 
najkasneje v 30 dneh od njihovega nastanka. Koncesionar, 
ki koncesijo pridobi na podlagi tega odloka, mora kataster 
vzpostaviti skladno z veljavno zakonodajo v roku 6 mesecev 
po podpisu koncesijske pogodbe.
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(3) Za vzpostavitev katastra mora koncesionar v enem 
mesecu po sklenitvi koncesijske pogodbe predložiti koncedentu 
krajevno in časovno natančno opredeljen program.

Vsebina katastra

10. člen
(1) Digitalni kataster vsebuje baze podatkov o objektih 

javne razsvetljave (prižigališča, jaški, oporišča, svetilke, signal-
ni in krmilni vodi, priklopna mesta za potrebe osvetlitve športne 
infrastrukture, raznovrstnih okrasitev in javnih prireditev, ener-
getski kabli nad in pod zemljo ipd.), njihovi lokaciji in tehničnih 
lastnostih ter stanju objektov.

(2) Digitalni kataster z vsemi zbirkami podatkov je last Ob-
čine Litija. Vodi se tekstualno in grafično v obliki računalniškega 
zapisa, skladno s predpisi in usklajeno s standardi občinskega 
geografskega informacijskega sistema.

(3) Kopijo ažuriranih podatkov izroča koncesionar konce-
dentu periodično, vendar najmanj enkrat letno, ob prenehanju 
veljavnosti koncesijske pogodbe pa jih brezplačno izroči v celoti 
v last in posest občini.

Kontrolna knjiga

11. člen
(1) Izvedena dela vodi koncesionar v kontrolni knjigi, ki 

vsebuje podatke, ki jih določajo predpisi ter podatke o vseh 
izvedenih in neizvedenih storitvah po programu izvajanja javne 
službe, najmanj pa naslednje:

– naprava, ki je bila na novo dobavljena in/ali postavljena,
– naprava na kateri je bilo delo opravljeno (po podatkih 

iz katastra),
– opis dela,
– popis porabljenega materiala,
– porabljen čas za opravljeno delo,
– podatke o opravljenih rednih pregledih delovanja objek-

tov in naprav skupaj z ugotovitvami in predlaganimi ukrepi.
(2) Kontrolno knjigo koncesionar posreduje do 8. dne v 

mesecu za pretekli mesec.

V. LETNI PROGRAM IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE  
IN POROČILO O NJEGOVI IZVEDBI

Letni program

12. člen
(1) Javna služba se izvaja na podlagi letnega programa 

izvajanja javne službe. Koncesionar je dolžan vsako leto pri-
praviti predlog letnega programa javne službe za prihodnje leto 
in ga najkasneje do 30. 10. vsakega tekočega leta predložiti 
pristojnemu organu. Letni program sprejme občinski svet.

(2) Koncesionar je dolžan najkasneje do 30. 3. vsakega 
naslednjega leta pristojnemu organu predložiti poročilo o poslo-
vanju in izvajanju javne službe za del poslovanja, ki se nanaša 
na koncesijo v preteklem letu in mora v celoti vsebovati podatke 
o realizaciji letnega progama.

(3) Program izvajanja javne službe mora biti pripravljen 
ločeno za posamezen sklop javne službe (dobava, postavitev 
in vzdrževanje javne razsvetljave) in vsebuje predvsem:

– obseg predvidenih investicij in investicijskega vzdrže-
vanja z natančno navedbo posameznih objektov javne razsve-
tljave, stroškovno oceno, cenikom in pričakovanimi rezultati na 
področju zmanjšanja porabe električne energije,

– obseg predvidenega rednega vzdrževanja s stroškovno 
oceno in cenikom,

– obseg in stroške zamenjave uničenih in poškodovanih 
delov,

– navedbo mest predvidenih za raznovrstne uskladitve 
ter čas trajanja,

– izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima koncesionar po 
koncesijski pogodbi,

– pritožbe uporabnikov storitev koncesionarja in o reše-
vanju le-teh,

– zavrnitve uporabnikov storitev,
– oddaje poslov podizvajalcem,
– spremembe v podjetju koncesionarja,
– škodne dogodke,
– spremenjene pogoje izvajanja koncesijske pogodbe,
– koriščenje zavarovanj in
– podatke o vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno 

ali bistveno vplivajo na izvajanje koncesijske pogodbe.

VI. PREPOVEDANA RAVNANJA

13. člen
Prepovedano je:
– nameščanje kakršnihkoli obvestilnih sredstev in ogla-

ševanje na objektih in napravah javne razsvetljave brez dovo-
ljenja koncedenta,

– vsakršno poškodovanje objektov in naprav javne raz-
svetljave,

– sajenje drevja in grmičevja v neposredni bližini objektov 
in naprav javne razsvetljave brez dovoljenja koncedenta,

– onemogočanje dostopa do objektov in naprav javne 
razsvetljave,

– graditi oziroma postaviti pomožne in začasne druge 
objekte na objektih in napravah javne razsvetljave ali v njihovi 
neposredni bližini brez dovoljenja koncedenta,

– opravljanje dejanj, ki bi kakor koli ogrozila delovanje 
javne razsvetljave.

VII. DRUGE DOLOČBE

Nadzor nad izvajanjem javne službe

14. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem javne službe izvaja pristojni 

organ oziroma služba občinske uprave. Nadzor lahko zajema 
vse okoliščine v zvezi z izvajanjem javne službe, zlasti pa za-
konitost in strokovnost izvajanja.

(2) Občina Litija lahko za posamezna strokovna in druga 
opravila pooblasti pristojno strokovno službo, zavod oziroma 
drugo institucijo.

(3) Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar 
ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja, 
mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti, 
oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega akta ali 
koncesijske pogodbe.

Organ nadzora

15. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi 

občinski inšpektorat, ki je pristojen za vodenje postopkov o 
ugotovljenih prekrških ter ostali državni organi, ki imajo takšno 
pristojnost po samem zakonu.

Finančni nadzor

16. člen
(1) Finančni nadzor nad poslovanjem koncesionarja iz-

vaja notranja finančna revizija oziroma ima koncedent pravico, 
da najame zunanjega revizorja za preveritev dela poslovanja, 
ki se nanaša na opravljanje koncesije. Medsebojna razmerja v 
zvezi z izvajanjem strokovnega in finančnega nadzora uredita 
koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo.

(2) Koncesionar mora koncedentu omogočiti pregled 
objektov in naprav koncesije ter omogočiti vpogled v dokumen-
tacijo, v kataster javne službe oziroma vodene zbirke podatkov, 
ki se nanašajo nanjo ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila.
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(3) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. V prime-
ru nenapovedanega nadzora mora koncedent to sporočiti pisno 
in navesti vzrok nenapovedanega nadzora.

(4) Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo na-
povedjo, praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor mora 
potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesi-
onarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesio-
narja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta.

(5) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta pred-
stavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov 
pooblaščenec.

VIII. RAZMERJA KONCESIONARJA DO UPORABNIKOV  
IN KONCEDENTA

Pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta  
in uporabnikov

17. člen
(1) Razmerja koncesionarja do uporabnikov in konce-

denta tvorijo pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta 
in uporabnikov.

(2) Pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in 
uporabnikov v zvezi z javno službo, ki je predmet tega kon-
cesijskega akta, so določene s predpisi o načinu izvajanja 
gospodarskih javnih služb.

Dolžnosti koncesionarja

18. člen
(1) Dolžnosti koncesionarja so predvsem:
– izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z 

zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo in zagotavljati 
uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobri-
nami ter kvalitetno opravljanje javne službe, v skladu s predpisi 
in v javnem interesu;

– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative 
in standarde, povezane z izvajanjem javne službe, zlasti pa v 
tem okviru skrbeti za zmanjšanje porabe energije s smiselno 
uporabo spoštovanjem naslednjih standardov (koncesionar ni 
dolžan zagotavljati pogojev, kot jih določajo standardi, če to 
ni mogoče iz razloga neprimernosti obstoječe infrastrukture 
oziroma predpisov (oziroma predpisov, ki bodo te nadomestili):

– Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaže-
vanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10);

– Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije 
pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 4/10 s spremembami)

– veljavno slovensko zakonodajo,
– smernicami Mednarodne komisije za razsvetljavo CIE,
– smernicami Slovenskega društva za razsvetljavo 

SDR in
– dobro inženirsko prakso;

– zagotavljati dežurno službo 24 ur na dan vse dni v letu;
– kot dober gospodar uporabljati, upravljati in/oziroma 

vzdrževati objekte, naprave in druga sredstva, namenjena iz-
vajanju dejavnosti;

– vzdrževati objekte in naprave koncesije tako, da se, ob 
upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije, ohranja 
njihova vrednost;

– po pooblastilu voditi pripravljalna dela in investicije v 
objekte in naprave javne službe;

– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne služ-
be;

– po poteku pogodbene dobe prenesti v last konceden-
ta objekte javne infrastrukture iz 4. člena tega odloka, če ni 
vnaprej skladno s predpisi ali koncesijsko pogodbo drugače 
določeno;

– zagotoviti ločen in nemoten dostop do merilnih mest;
– sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin, oziroma 

opravljanje storitev, ki so predmet koncesije ali v povezavi z njo;

– pri oddaji pravnih poslov, ki izpolnjujejo predpostavke 
javnih naročil tretjim osebam, ravnati skladno z veljavnim zako-
nom in drugimi predpisi, ki urejajo oddajo javnih naročil;

– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v 
zvezi z izvajanjem javne službe;

– oblikovati predloge cen oziroma sprememb tarife sto-
ritev;

– obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti 
uvedeni s predpisom;

– pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev 
iz drugih virov,

– voditi evidence in katastre v zvezi z javno službo, uskla-
jene z občinskimi evidencami;

– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige;
– pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne programe in 

dolgoročne plane javne službe, letna poročila, kakor tudi druge 
kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti;

– poročati koncedentu o izvajanju koncesije;
– v prvotno stanje povrniti nepremičnine na katerih so se 

izvajala vzdrževalna in druga dela;
– obveščati druge pristojne organe o kršitvah.
(2) Posamezne storitve iz 5. člena je potrebno opravljati 

v rokih, na način, pod pogoji in ob upoštevanju standardov, 
določenih s tem odlokom, drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo 
to dejavnost in koncesijsko pogodbo, razen če to ni mogoče za-
radi narave obstoječe infrastrukture, ki je v lasti koncendenta.

(3) Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki 
statusni spremembi, vključno s spremembo kapitalske struk-
ture, ki presega kontrolni delež po zakonu, ki ureja prevzeme. 
Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori, če je zaradi 
sprememb prizadet interes koncedenta, ali če so zaradi spre-
memb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe, 
lahko koncedent pod pogoji iz tega odloka, razdre koncesijsko 
pogodbo.

Interventno izvajanje javne službe

19. člen
(1) Koncesionar je dolžan zagotavljati interventno izva-

janje javne službe ter zagotoviti odpravo pomembnih okvar, 
napak oziroma poškodb v roku 12 ur po ugotovitvi napake ozi-
roma po ustnem obvestilu uporabnikov. Za pomembne okvare, 
napake oziroma poškodbe naprav javne razsvetljave se šteje 
predvsem celodnevno delovanje naprav ter takšne okvare, 
napake in poškodbe, ki ogrožajo javno varnost. V primeru 
okvar, ki ogrožajo življenje in zdravje ljudi je koncesionar dol-
žan zagotoviti odpravo okvar, napak oziroma poškodb v roku 
2 ur po ugotovitvi napake oziroma po prejemu verodostojnega 
obvestila uporabnikov.

(2) Koncesionar je dolžan napake in okvare celotne veje 
javne razsvetljave odpraviti v roku 2 delovnih dni, manj po-
membne okvare posameznih naprav pa najkasneje v roku 14 
dni od ugotovitve oziroma od ustnega obvestila uporabnikov.

Odgovornost koncesionarja

20. člen
(1) Za izvajanje javne službe je, ne glede na določbe prej-

šnjih členov, odgovoren koncesionar kot izvajalec javne službe.
(2) Koncesionar kot izvajalec javne službe je v skladu z 

zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v 
zvezi z upravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni 
ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci Občini Litija, uporabnikom ali 
tretjim osebam.

(3) Koncesionar je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe, 
dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z 
razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti 
zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zava-
rovalne vsote, določeno s sklepom o javnem razpisu – zava-
rovanje dejavnosti (za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim 
ali nevestnim opravljanjem javne službe, za škodo, ki jo pri 
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opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo 
pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali tretjim osebam). 
Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje 
sklenjeno v korist Občine Litija.

(4) Koncesionar v celoti prevzema tveganje za uspeh 
ukrepov za zagotavljanje zmanjšanja porabe električne ener-
gije.

Dolžnosti koncedenta

21. člen
Dolžnosti koncedenta so zlasti:
– da zagotavlja izvajanje vseh storitev, predpisanih z 

zakonom, predpisi o načinu izvajanja javne službe, s tem odlo-
kom, koncesijsko pogodbo ter v skladu s pogoji, ki so navedeni 
v tem odloku,

– da zagotavlja redno višino plačil koncesionarju skladno 
s 24. členom tega odloka,

– da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemo-
gočanja izvajanja storitev javne službe,

– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepoo-
blaščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja koncesije izvajali 
storitve javne službe na področju občine,

– da zagotovi pisno obveščanje koncesionarja o morebi-
tnih ugovorih oziroma pritožbah uporabnikov.

Pristojnosti župana in občinske uprave

22. člen
(1) Župan ima v zvezi z javno službo naslednje pristoj-

nosti:
– odloča o pritožbah zoper postopanje in druga ravnanja 

izvajalca v postopkih izdaje dovoljenj,
– odloča o pritožbah zoper postopanja in druga ravnanja 

pristojnega organa v razmerjih do koncesionarja in uporabni-
kov,

– druge pristojnosti, določene s tem odlokom in drugimi 
predpisi.

(2) Če ni drugače določeno, je »pristojni organ« po tem 
odloku organ občinske uprave, pristojen za gospodarsko javno 
službo, ki je predmet tega odloka.

Financiranje in koncesijska dajatev

23. člen
(1) Javna služba se financira iz:
– občinskega proračuna,
– sredstev, pridobljenih na javnem razpisu UJR1
– drugih virov.
(2) Pri izvajanju javne službe vzdrževanje javne razsve-

tljave si bosta koncedent in koncesionar učinek zmanjšanja 
porabe električne energije, ob hkrati zagotovitvi enake svetil-
nosti medsebojno delila na način po modelu z delno udeležbo 
prihrankov, ki pripada naročniku že med trajanjem koncesijske 
pogodbe in sicer, da bo koncedent za celotno izvajanje gospo-
darske javne službe plačeval iz proračuna manj, kot je plačeval 
v referenčnem obdobju, in sicer po formuli (brez DDV):

Letno plačilo koncedenta =
(referenčna poraba (v kWh) el. energije + poraba na novo-

instalirani moči – dejanska poraba (v kWh) el. Energije) x pov-
prečna cena el. energije v tekočem letu pogodbe (EUR/kWh) 
+ referenčni stroški vzdrževanja + stroški vzdrževanja novoin-
stalirane razsvetljave.

Pri čemer je:
Povprečna cena el. energije v tekočem letu pogodbe: 

cena električne energije, ki vsebuje vse stroške energije, omre-
žnine in drugih dajatev določenih s strani države brez DDV, ki 
pa v delu formule, ki se nanaša na prihranek, ne more biti nižja 
od povprečne cene na dan objave razpisa.

(3) Letno plačilo koncedenta vključuje tudi stroške vzdrže-
vanja, katerega vsebinski obseg se določi z javnim razpisom. 

Referenčna poraba in stroški so izmerjena poraba in stroški na-
stali z vzdrževanjem javne razsvetljave v koledarskem letu 2011.

(4) Podrobneje se pravice in obveznosti v zvezi ukrepi 
z namenom zmanjšanja porabe električne energije uredijo s 
koncesijsko pogodbo, kjer se tudi določi, da bo koncesionar 
ob koncu koncesijskega obdobja brezplačno prenesel v knjigo 
osnovnih sredstev koncedenta tisto novomontirano opremo jav-
ne razsvetljave, ki je v času izvajanja koncesije v njegovi lasti.

(5) Dobava električne energije je predmet koncesijskega 
razmerja. Izvajanje in plačevanje storitev dobave električne 
energije se podrobneje določi v koncesijski pogodbi. Cena ele-
ktrične energije za prvo obdobje po preteku obstoječih pogodb 
o dobavi električne energije se določi z javnim razpisom za 
izbor koncesionarja, za nadaljnja obdobja do izteka koncesijske 
dobe pa se cena določa s postopkom s pogajanji z izbranim 
koncesionarjem ob upoštevanju tržnih cen. V primeru, da med 
koncesionarjem in koncedentom v postopku s pogajanji ne 
pride do dogovora o ceni električne energije, ima koncedent 
pravico da izbere drugega dobavitelja električne energije v 
skladu z veljavno javno-naročniško zakonodajo, vendar samo 
v primeru če je cena električne energije, ki jo je ponudil drug 
dobavitelj nižja od cene, ki jo je ponudil koncesionar.

(6) Če koncedent pridobi sredstva UJR1, financira dobavo 
in postavitev naprav in ostalih predmetov javne razsvetljave 
koncedent iz teh sredstev in sredstev koncesijske dajatve iz 
naslednjega odstavka, koncesionar pa dobavo in postavitev na-
prav in ostalih predmetov javne razsvetljave izvede po ceni, ki 
se določi s postopkom s pogajanji z izbranim koncesionarjem.

(7) Koncesionar koncedentu plačuje koncesijsko dajatev v 
višini, ki jo ponudi na javnem razpisu, na podlagi katerega je prido-
bil koncesijo. Če koncedent pridobi sredstva UJR1, plača konce-
sionar koncesijsko dajatev za celotno obdobje trajanja koncesije, 
ko se izpolni pogoj za začetek investiranja v javno infrastrukturo.

(8) Če koncedent ne pridobi sredstev UJR1, financira 
dobavo in postavitev naprav in ostalih predmetov javne razsve-
tljave v celoti koncesionar, ki v tem primeru koncesijske dajatve 
koncedentu ni dolžan plačati v enkratnem znesku za celotno 
obdobje, ampak sukcesivno skozi celotno koncesijsko dobo

Pravice uporabnikov

24. člen
(1) Uporabniki imajo od koncesionarja zlasti pravico:
– do trajnega, rednega, nemotenega in kvalitetnega za-

gotavljanja storitev koncesionarja,
– uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi 

z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi.
(2) Uporabnik storitev javne službe se lahko v zvezi z 

izvajanjem javne službe pritoži koncesionarju in koncedentu, 
če meni, da je bila storitev javne službe opravljena v nasprotju 
s tem odlokom.

Dolžnosti uporabnikov

25. člen
(1) Uporabniki imajo do koncesionarja zlasti dolžnost:
– upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti neovira-

no opravljanje storitev javne službe,
– omogočiti neoviran dostop do vseh prostorov in naprav, 

kjer se opravljajo storitve javne službe,
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javne služ-

be oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremembo.
(2) Če uporabnik storitev koncesionarju, ki ima namen 

opraviti dela v okviru storitev javne službe, ne dovoli ali ne 
omogoči vstopa v svoje prostore ali mu ne omogoči neovira-
nega dostopa do naprav, ali mu drugače ne omogoči izvajanja 
javne službe, je koncesionar o tem dolžan obvestiti pristojno 
inšpekcijo oziroma drug nadzorni organ.

(3) Inšpektor iz prejšnjega odstavka lahko na pobudo 
koncesionarja odredi uporabniku storitev, da zagotovi vse, kar 
je potrebno za izvedbo storitev javne službe.
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IX. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR

Status koncesionarja

26. člen
(1) Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba. Prijavo 

na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo 
prijavi predložiti ustrezen akt o skupnem izvajanju koncesije 
skladno z zakonom, ki ureja postopke oddaje javnih naročil.

(2) Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V 
primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana 
družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi.

Dokazovanje izpolnjevanja pogojev

27. člen
(1) V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni raz-

pis) mora prijavitelj dokazati da izpolnjuje pogoje potrebne 
za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki 
ureja postopek oddaje javnih naročil, ob tem pa mora prijavitelj 
dokazati oziroma mora predložiti listine:

– da je registriran oziroma da izpolnjuje pogoje za opra-
vljanje dejavnosti in da ima pridobljene ustrezne licence za 
opravljanje energetske dejavnosti,

– da je finančno in poslovno usposobljen, kar dokazuje 
s tem, da v zadnjih treh letih ni imel blokiranega nobenega 
transakcijskega računa, da je imel v zadnjem letu najmanj 
1.000.000 EUR čistega letnega prihodka, da ima ustrezno 
dodano vrednost na zaposlenega in da razpolaga z ustreznimi 
lastnimi finančnimi viri za izvedbo investicije oziroma kreditnim 
pismom banke za pokrivanje investicije,

– prijavitelj mora razpolagati z zadostnimi kadrovskimi 
zmogljivostmi, ki omogočajo izvedbo koncesijske pogodbe,

– da izpolnjuje druge pogoje potrebne za udeležbo (spo-
sobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek 
oddaje javnih naročil.

(2) Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge 
pogoje za izvajanje dejavnosti, ki jih določajo drugi predpisi.

X. JAVNI RAZPIS

Oblika in postopek javnega razpisa

28. člen
(1) Koncesionarja za izvajanje dejavnosti iz 1. člena tega 

odloka se izbere z enotnim javnim razpisom. Sklep o javnem 
razpisu sprejme župan.

(2) Javni razpis se objavi na portalu javnih naročil in v 
Uradnem listu Republike Slovenije ter vsebuje zlasti naslednje:

1. navedbo in sedež koncedenta,
2. podatke o objavi koncesijskega akta,
3. predmet, naravo ter obseg in območje koncesije, ki se 

podeli na javnem razpisu,
4. začetek in predviden čas trajanja koncesije,
5. postopek izbire koncesionarja,
6. merila za izbor koncesionarja,
7. način dokazovanja izpolnjenosti pogojev za opravljanje 

javne službe,
8. druge obvezne sestavine prijave, ter jezik, v katerem 

morajo biti prijave napisane, ter drugo potrebno dokumentacijo 
(pogoje za predložitev skupne vloge …),

9. način zavarovanja resnosti prijave,
10. kraj, čas in pogoje za dvig razpisne dokumentacije,
11. kraj in rok za predložitev prijav, pogoje za njihovo 

predložitev,
12. naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja prijav,
13. rok za izbiro koncesionarja,
14. rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu jav-

nega razpisa,
15. odgovorne osebe za dajanje pisnih in ustnih informacij 

med razpisom,
16. druge podatke, potrebne za izvedbo javnega razpisa.

(3) Javni razpis vsebuje tudi vse sestavine, ki jih za od-
prti postopek zahteva zakon, ki ureja postopek oddaje javnih 
naročil.

(4) Župan lahko v javnem razpisu poleg podatkov iz 
prvega odstavka tega člena, objavi tudi druge podatke. Druge 
podatke pa mora objaviti, če to zahteva zakon ali na njegovi 
podlagi izdani predpis.

(5) Župan pripravi razpisno dokumentacijo, katere sestav-
ni deli morajo biti enaki vsebini razpisa.

(6) Koncedent mora v času objave javnega razpisa zago-
tavljati brezplačno dostopnost razpisne dokumentacije v skladu 
z zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil.

(7) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi po-
datki, ki bodo omogočili kandidatu izdelati popolno prijavo.

(8) Javni razpis se lahko objavi tudi v drugih medijih, ven-
dar ne pred objavo na portalu javnih naročil in v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Razpisni pogoji

29. člen
Župan s sklepom o začetku postopka oddaje koncesije 

določi razpisne pogoje in način dokazovanja izpolnjevanja po-
gojev iz 28. člena tega odloka. Z razpisnimi pogoji župan ne 
sme določati novih pogojev, niti dopolnjevati pogojev za opra-
vljanje dejavnosti (pogojev za koncesionarja), ki so določeni s 
tem odlokom.

Merila za izbor koncesionarja

30. člen
(1) Merila za izbor koncesionarja so:
– cena za izvedbo dobave in postavitve oziroma prenove 

javne razsvetljave,
– višina koncesijske dajatve iz sedmega odstavka 23. čle-

na tega odloka,
– reference ponudnika s področja gradenj in vzdrževanja 

razsvetljave po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov,
– cene investicijskega vzdrževanja,
– vključenost lokalnih izvajalcev v izvedbo prenove in 

izvajanje koncesije,
– cena električne energije.
– merila v skladu z določili veljavne Uredbe o zelenem 

javnem naročanja za področje električne energije.
(2) V primeru, da koncedent ne uspe na razpisu UJR1, se 

merilo iz prve alineje prejšnjega odstavka ne uporabi, temveč 
je prvo merilo v tem primeru ponujena koncesijska dajatev.

(3) Merila, po katerih koncedent izbira najugodnejšo 
prijavo, morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovre-
dnotena (določen način njihove uporabe) ter navedena v 
zgornjem vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj 
pomembnega.

XI. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA, ORGAN, 
PRISTOJEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE  

IN TRAJANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

Uspešnost javnega razpisa

31. člen
(1) Javni razpis je uspešen, če je prispela vsaj ena pravo-

časna in popolna prijava.
(2) Prijava je popolna, če ima vse v javnem razpisu zah-

tevane podatke.
(3) Če koncedent ne pridobi nobene prijave ali pa so te 

nepopolne, se javni razpis ponovi.
(4) Javni razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar 

ni bil izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana za koncesionarja, 
v predpisanem roku ni bila sklenjena koncesijska pogodba.
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Izbira koncesionarja

32. člen
(1) V postopku vrednotenja prijav se sme od prijaviteljev 

zahtevati zgolj takšna pojasnila ali dopolnitve, ki nikakor ne 
vplivajo na ocenjevanje skladno s postavljenimi merili za izbor 
koncesionarja in niso v nasprotju z določbami zakona, ki ureja 
oddajo javnih naročil, v delu, v katerem ta ureja dopustne do-
polnitve ponudb.

(2) Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje 
o najugodnejšem ponudniku opravi skladno z zakonom, ki ureja 
postopek oddaje javnih naročil strokovna komisija, ki jo imenuje 
župan z odločbo. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj 
dva člana. Vsi člani komisije morajo imeti najmanj visokošolsko 
izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da omo-
gočajo strokovno presojo vlog. Predsednik in člani strokovne 
komisije ne smejo biti z osebo zasebnega prava, ki je poda-
la vlogo o zainteresiranosti, njegovim zastopnikom, članom 
uprave, nadzornega sveta ali pooblaščencem v poslovnem 
razmerju ali kako drugače interesno povezani, v sorodstvenem 
razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega ko-
lena, v zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena 
četudi je zakonska zveza že prenehala, ali živeti z njim v zu-
najzakonski skupnosti ali pa v registrirani istospolni partnerski 
skupnosti. Predsednik in člani komisije ne smejo biti osebe, ki 
so bile zaposlene pri osebi zasebnega prava, ki je podala vlogo 
o zainteresiran ali so kako drugače delali za osebo zasebnega 
prava, ki je podala vlogo o zainteresiranost, če od prenehanja 
zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še ni pretekel rok treh 
let. Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v strokovno komisijo 
potrdi vsak član s pisno izjavo oziroma s podpisom odločbe o 
imenovanje v komisijo. Če izvejo za navedeno dejstvo nakna-
dno, morajo takoj predlagati svojo izločitev. Člani strokovne 
komisije ne smejo neposredno komunicirati s ponudniki, ampak 
le posredno preko koncedenta. Izločenega člana strokovne 
komisije nadomesti nadomestni član strokovne komisije.

(3) Po končanem odpiranju strokovna komisija pregleda 
prijave in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Po kon-
čanem pregledu in vrednotenju komisija sestavi poročilo ter 
navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve, ter razvrsti 
te prijave tako, da je razvidno, katera izmed njih najbolj ustreza 
postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red 
glede na ustreznost postavljenim merilom. Komisija posreduje 
poročilo (obrazloženo mnenje) organu koncedenta, ki vodi 
postopek izbire koncesionarja.

(4) Župan odloči o izboru koncesionarja najprej z obvesti-
lom o izbiri, skladno z zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih 
naročil. Zoper to obvestilo je dopustno pravno varstvo v skladu 
z zakonom, ki ureja revizijo postopkov oddaje javnih naročil.

(5) Glede na to, da je predmet koncesije izvajanje go-
spodarske javne službe, kjer zakon izrecno predpisuje izdajo 
upravne odločbe, mora občinska uprava v imenu koncedenta 
izbranemu koncesionarju po pravnomočnosti odločitve iz prejš-
njega odstavka pred sklenitvijo koncesijske pogodbe izdati 
odločbo, s katero mu podeli pravico izvajati to dejavnost. Dru-
gih udeležencev (strank, stranskih udeležencev) v upravnem 
postopku izdaje odločbe ni.

(6) Koncedent izbere enega koncesionarja ali skupino 
ponudnikov.

(7) Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v 
roku 28 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve konce-
sijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.

Sklenitev koncesijske pogodbe

33. člen
(1) Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesij-

skega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
(2) Za vse dejavnosti iz 1. člena tega odloka se z izbranim 

koncesionarjem ali pravno osebo iz 27. oziroma 28. člena tega 
odloka sklene ena koncesijska pogodba.

(3) Najkasneje 14 dni po dokončnosti odločbe o izboru 
pošlje koncedent izbranemu koncesionarju v podpis koncesij-
sko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati v roku 14 dni od 
prejema. Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa 
obeh pogodbenih strank.

(4) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan.
(5) Koncesijska pogodba mora biti z novim koncesionar-

jem sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena 
prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku roka.

Razmerje med koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo

34. člen
Koncesijska pogodba, ki je v bistvenem nasprotju s kon-

cesijskim aktom, kot je veljal ob sklenitvi pogodbe, je neveljav-
na. Če gre za manjša ali nebistvena neskladja, se uporablja 
koncesijski akt.

Trajanje in podaljšanje koncesijske pogodbe

35. člen
(1) Koncesijska pogodba se sklene za določen čas 6 let 

od dneva sklenitve koncesijske pogodbe (rok koncesije).
(2) Koncesijsko obdobje začne teči z dnem podpisa po-

godbe obeh pogodbenih strank. Koncesionar mora pričeti iz-
vajati koncesijo najkasneje v 30 dneh po sklenitvi koncesijske 
pogodbe. Do začetka izvajanja koncesije s strani koncesionar-
ja, izvaja javno službo obstoječi pogodbeni izvajalec.

(3) Rok koncesije ne teče v času, ko zaradi višje sile ali 
razlogov na strani koncedenta, koncesionar ne more izvrševati 
bistvenega dela tega koncesijskega razmerja.

(4) Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj 
iz razlogov določenih z zakonom.

Pristojni organ za izvajanje koncesije

36. člen
Organ občine, pristojen za izdajanje odločb in drugih ak-

tov v zvezi s koncesijo je organ občinske uprave, pristojen za 
gospodarske javne službe.

XII. PRENOS KONCESIJE

Oblika akta o prenosu

37. člen
(1) Akt o prenosu koncesije se izda v enaki obliki, kot je 

bila koncesija podeljena. Novi koncesionar sklene s konceden-
tom novo koncesijsko pogodbo.

(2) Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop 
prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja odstopnika z 
uporabniki.

XIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

Načini prenehanja koncesijskega razmerja

38. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe,
2. s prenehanjem koncesionarja,
3. z odvzemom koncesije,
4. z odkupom koncesije.

Prenehanje koncesijske pogodbe

39. člen
Koncesijska pogodba preneha:
1. po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
2. z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem,
3. z odstopom od koncesijske pogodbe,
4. s sporazumno razvezo.
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Potek roka koncesije

40. člen
Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za kate-

rega je bila koncesijska pogodba sklenjena.

Razdrtje koncesijske pogodbe

41. člen
(1) Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) konce-

dentovim razdrtjem preneha:
– če je proti koncesionarju uveden postopek prisilne po-

ravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna od-

ločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali uprav-
nih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere 
utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnje pravilno izvajanje 
koncesije,

– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, 
da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so 
vplivali na podelitev koncesije,

– če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da na-
staja večja škoda uporabnikom njegovih storitev ali tretjim 
osebam,

– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem 
delu ne bo izpolnil svoje obveznosti.

(2) V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prve 
alinee prvega odstavka lahko začne koncedent s postopkom 
za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe. Postopek za 
razdrtje koncesijske pogodbe koncedent ustavi (umik tožbe), če 
je predlog za začetek stečajnega postopka, postopka prisilne 
poravnave ali likvidacijskega postopka zavrnjen, če je prisilna 
poravnava sklenjena ali potrjena, v primeru prodaje ponudnika 
kot pravne osebe (v stečaju) ali vsake druge, z vidika izvajanja 
koncesijskega razmerja sorodne posledice. Pogoji iz druge 
oziroma tretje alinee prejšnjega odstavka, na podlagi katerih 
lahko začne koncedent postopek za enostransko razdrtje kon-
cesijske pogodbe, so izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna 
ali upravna odločba, s katero je bila koncesionarju izrečena ka-
zenska ali upravna sankcija, pravnomočna. Obstoj razlogov iz 
četrte in pete alinee prejšnjega odstavka se podrobneje določi 
v koncesijski pogodbi.

(3) Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če 
koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske po-
godbe, tako, da to koncesionarju onemogoča izvajanje konce-
sijske pogodbe.

(4) Koncesijska pogodba se enostransko razdre po sodni 
poti.

(5) Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopu-
stno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanja 
utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in 
nepremagljivih okoliščin.

(6) Ob razdoru koncesijske pogodbe je koncedent razen v 
primeru iz 48. člena tega odloka dolžan koncesionarju v enem 
letu zagotoviti povrnitev morebitnih revaloriziranih neamortizi-
ranih vlaganj, ki jih ni mogoče ali ni upravičeno brez posledic 
vrniti koncesionarju v naravi

Odstop od koncesijske pogodbe

42. člen
(1) Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogodbe:
– če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno,
– če druga stranka krši koncesijsko pogodbo, pod pogoji 

in na način, kot je v njej določeno,
– iz krivdnih razlogov (nestrokovno, neažurno, nevestno 

opravljanje koncesijske službe).
(2) Ne šteje se za kršitev koncesijske pogodbe akt ali de-

janje koncedenta v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu 

ali na zakonu oprtem predpisu, ki se neposredno in posebej 
nanaša na koncesionarja in je sorazmeren s posegom v kon-
cesionarjeve pravice.

(3) Odstop od koncesijske pogodbe se izvede po sodni poti.

Sporazumna razveza

43. člen
(1) Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi 

sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
(2) Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske po-

godbe v primeru, da ugotovita, da je zaradi bistveno spreme-
njenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziro-
ma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin, oziroma nadaljnje 
opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali 
nemogoče. To storita s sklenitvijo sporazuma.

Prenehanje koncesionarja

44. člen
(1) Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja 

koncesionarja.
(2) Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z 

zakonom in koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen 
prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali 
v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne 
pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja, pre-
oblikovanje …). V teh primerih lahko koncedent pod pogoji iz 
koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe razdre koncesijsko 
pogodbo ali od koncesijske pogodbe odstopi.

Odvzem koncesije

45. člen
(1) Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu 

s koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame. Kon-
cedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:

– če ne začne z opravljanjem koncesionirane javne službe 
v za to, s koncesijsko pogodbo, določenem roku,

– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvaja-
ti kot javna služba ali kot koncesionirana javna služba.

(2) Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski 
pogodbi. Odvzem koncesije je mogoč le če kršitev resno ogrozi 
izvrševanje javne službe. Koncedent mora koncesionarju o od-
vzemu koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha 
z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu koncesije.

(3) Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do 
okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi 
višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.

(4) V primeru odvzema iz druge alinee prvega odstavka 
je koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino po 
splošnih pravilih odškodninskega prava.

Odkup koncesije

46. člen
Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo javno službo 

možno bolj učinkovito opravljati na drug način, lahko uveljavi 
takojšnji odkup koncesije. Odločitev o odkupu mora sprejeti 
občinski svet, ki mora hkrati tudi razveljaviti koncesijski akt in 
sprejeti nov(e) predpis(e) o načinu izvajanja javne službe. Od-
kup koncesije se izvede na podlagi upravne odločbe in uveljavi 
v razumnem roku, ki pa ne sme trajati več kot tri mesece.

47. člen
V primeru, ko je koncedent pridobil sredstva UJR1 in je 

koncesionar dobavo, postavitev oziroma prenovo javne razsve-
tljave izvedel po naročilu koncedenta ter koncesija iz katerega 
koli razloga preneha predčasno, je koncedent dolžan konce-
sionarju v enem letu zagotoviti plačilo po pravilih, ki veljajo v 
primeru odkupa koncesije.
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XIV. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE

Višja sila

48. člen
(1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, 

nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po skle-
nitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank 
(v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se štejejo 
zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke, 
vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje javne službe ni mo-
žno na celotnem območju občine ali na njenem delu na način, 
ki ga predpisuje koncesijska pogodba.

(2) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opra-
vljati koncesionirano javno službo tudi ob nepredvidljivih oko-
liščinah, nastalih zaradi višje sile, skladno z izdelanimi načrti 
ukrepov v primeru nepredvidljivih napak in višje sile za tiste 
javne službe, kjer so načrti ukrepov predpisani, za ostale javne 
službe pa skladno s posameznimi programi izvajanja javne 
službe. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata 
stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvaja-
nju javne službe v takih pogojih.

(4) V primeru višje sile in drugih nepredvidljivih okoliščin 
lahko župan poleg koncesionarja aktivira tudi Občinski štab za 
civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za 
zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru prevzame 
Občinski štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem ukrepov.

Spremenjene okoliščine

49. člen
(1) Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe oko-

liščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti kon-
cesionarja in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi 
koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti 
pretežno ali izključno le na koncesionarja, ima koncesionar 
pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.

(2) Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso 
razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O na-
stopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma med-
sebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske pogodbe 
v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar 
dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe.

XV. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV

Uporaba prava

50. člen
Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem 

ter koncesionarjem in uporabniki storitev gospodarskih javnih 
služb se lahko dogovori izključno uporaba pravnega reda Re-
publike Slovenije.

Prepoved prorogacije tujega sodišča ali arbitraže

51. člen
V razmerjih med koncedentom in koncesionarjem ter raz-

merjih med koncesionarjem in uporabniki storitev javne službe 
ni dopustno dogovoriti, da o sporih iz teh razmerij odločajo tuja 
sodišča ali arbitraže (prepoved prorogacije tujega sodišča ali 
arbitraže).

XVI. PREKRŠKI

Prekrški koncesionarja

52. člen
(1) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek koncesi-

onar, če:
– pravočasno ne odgovori uporabnikom na njihove po-

bude in pritožbe,

– ne zagotovi kontinuirano in kvalitetno delovanje javne 
službe,

– prenese na podizvajalce dejavnost v nasprotju z 
8. členom tega odloka,

– krši pravice in obveznosti iz tega odloka,
– ne ukrepa interventno, ko so za to izpolnjeni pogoji po 

20. členu tega odloka,
– ne uporablja veljavnih tarif,
– ne vodi katastrov ali kontrolne knjige ali ju ne vodi na 

predpisan način,
– ne predloži letnega progama ter poročila o njegovi 

izvedbi.
(2) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna 

oseba koncesionarja, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

Prekrški nepooblaščenega opravljanja storitve  
z značajem dejavnosti javne službe

53. člen
(1) Z globo 300 EUR se kaznuje pravna oseba, samostoj-

ni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, ki naroči ali dopusti izvajalcu, ki ni koncesionar po 
določilih tega odloka, nepooblaščeno opravljanje storitev z 
značajem dejavnosti javne službe na območju Občine Litija.

(2) Odgovorna oseba osebe iz prvega odstavka se za 
prekršek kaznuje z globo 200 EUR.

XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Veljavna zakonodaja

54. člen
Ob uveljavitvi tega odloka je veljavni zakon iz tretjega 

odstavka 1. člena tega odloka Zakon o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 
– ZJZP).

Pričetek veljavnosti odloka

55. člen
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-

je, ko ga sprejme Občinski svet Občine Litija.
(2) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije

Št. 007-13/2011
Litija, dne 6. julija 2012

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec l.r.

LJUBLJANA

2352. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno 
gledališče Ljubljana

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/I/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 
– ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa 
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11 – odl. 
US) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni 
list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 17. seji dne 9. julija 
2012 sprejel
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S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa  

o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno 
gledališče Ljubljana

1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gleda-

lišče Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08 in 8/10) se 6. člen 
spremeni tako, da se glasi:

»6. člen
Zavod opravlja na način in pod pogoji, ki veljajo za javno 

službo, naslednje dejavnosti (v nadaljevanju: osnovne dejav-
nosti):

– pripravlja in izvaja gledališke predstave v prostorih za-
voda ter na gostovanjih doma in v tujini,

– skrbi za razvoj dejavnosti na področju lutkovnega gleda-
lišča in dramskega gledališča za otroke in mlade z uvajanjem 
novitet, usposabljanjem umetniških ustvarjalcev in poustvarjal-
cev ter usposabljanjem tehničnega osebja,

– z organizacijo gostovanj drugih domačih in tujih gleda-
lišč skrbi za predstavitev kvalitetne umetniške produkcije,

– organizira domače in mednarodne festivale s področja 
dejavnosti zavoda,

– pripravlja in izvaja seminarje, strokovna posvetovanja 
ter delavnice s področja lutkarske oziroma dramske dejavnosti 
za otroke in mlade,

– izdeluje lutke, scenske elemente in rekvizite,
– pripravlja in objavlja strokovne in druge publikacije, ki 

se nanašajo na dejavnost zavoda,
– načrtuje in skrbi za mentorsko dejavnost v vzgojno-izo-

braževalnih in izobraževalnih ustanovah za pedagoge, učitelje 
in organizatorje kulturnih dejavnosti,

– prireja otroške razstave,
– skrbi za kulturno vzgojo mladih, izvaja tudi dejavnosti, ki 

se posredno navezujejo na področje lutkovnega in dramskega 
gledališča za otroke in mlade, denimo promocija otroškega 
leposlovja in razvijanje bralne kulture,

– slovenskim avtorjem omogoča predstavljanje novih del, 
vzdržuje ravnovesje med kulturnim izročilom ter novimi ume-
tniškimi stremljenji,

– izvaja vzgojno-izobraževalne programe in se pri tem 
načrtno povezuje z vrtci in šolami,

– programsko in poslovno sodeluje z izvajalci javnih kul-
turnih programov in kulturnih projektov in jim nudi prostorske 
pogoje ter produkcijsko in tehnično pomoč,

– skrbi za promocijo in javno dostopnost svoje dejavnosti 
najširši javnosti, načrtno promovira produkcijo lutkovnega in 
dramskega gledališča za otroke in mlade.

Poleg izvajanja osnovnih dejavnosti iz prejšnjega odstav-
ka lahko zavod opravlja tudi naslednje gospodarske dejavnosti, 
ki so namenjene opravljanju osnovnih dejavnosti zavoda:

– pripravlja in izvaja kulturne in umetniške prireditve,
– prireja razstave in prodaja umetniška dela domačih in 

tujih avtorjev,
– organizira in izvaja kongrese, posvetovanja, predava-

nja, sejme, proslave, tiskovne konference, dražbe umetniških 
del in druge sorodne prireditve,

– pripravlja in uresničuje vzgojne in izobraževalne progra-
me, povezane z lutkarstvom in gledališko dejavnostjo nasploh,

– posreduje lastni kulturno-umetniški program,
– izvaja založništvo vseh vrst s področja dejavnosti, ki so 

v javnem interesu,
– snema, predvaja in distribuira filme, video filme v lastni 

produkciji ali koprodukciji,
– ponuja storitve v okviru registriranih dejavnosti,
– skladno z zakonom opravlja fotokopiranje in druge obli-

ke razmnoževanja knjižničnega gradiva,
– izdeluje lutke in maskote,

– oddaja dvorane in druge prostore, tehnične, scensko in 
drugo gledališko opremo ter rekvizite in posreduje osebje ter 
opravlja storitve za izvedbo vseh vrst prireditev,

– izvaja programske in tehnično organizacijske storitve, 
izdeluje montaže in izposoja oziroma oddaja tehnično in drugo 
opremo, vključno z montažo in servisiranjem konferenčne in 
video opreme,

– prodaja in daje v zakup vsebine na nosilcih zvoka in slike,
– nudi gostinske storitve za lastne potrebe in obiskovalce 

prireditev v zavodu,
– prodaja likovna dela, izdelke domače in umetne obrti, 

spominke, kataloge, plakate, tiskovine ter druge predmete, ki 
so povezani z dejavnostjo zavoda,

– zalaga, prevaja, izdaja, tiska ter prodaja knjige in druge 
publikacije s področja dela zavoda,

– idejno, organizacijsko in tehnično oblikuje poslovne 
dogodke,

– oglaševanje.
Zavod opravlja dejavnost v obsegu in na način, ki je dolo-

čen z letnim programom dela in finančnim načrtom.
Dejavnosti, ki jih na podlagi tega sklepa opravlja zavod, 

se razvrščajo v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejav-
nosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) v naslednje podrazrede 
standarde klasifikacije dejavnosti:

– 14.190 Proizvodnja drugih oblačil, pokrival  
ter dodatkov

– 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, 
slame in protja

– 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
– 32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre  

in zabavo
– 47.782 Trgovina na drobno v specializiranih 

prodajalnah z umetniškimi izdelki
– 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah  

in tržnicah z drugim blagom
– 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
– 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, 

stojnic in tržnic
– 55.209 Druge nastavitve za krajši čas
– 56.101 Restavracije in gostilne
– 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
– 56.103 Slaščičarne in kavarne
– 56.104 Začasni gostinski obrati
– 56.300 Strežba pijač
– 58.110 Izdajanje knjig
– 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
– 58.190 Drugo založništvo
– 58.210 Izdajanje računalniških iger
– 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih 

oddaj
– 59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi 

filmov, video filmov, televizijskih oddaj
– 59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih 

oddaj
– 59.140 Kinematografska dejavnost
– 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov  

in muzikalij
– 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane 

dejavnosti
– 63.120 Obratovanje spletnih portalov
– 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 

nepremičnin
– 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
– 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
– 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– 74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
– 74.200 Fotografska dejavnost
– 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične 

dejavnosti
– 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in 

opredmetenih sredstev v najem ali zakup
– 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine 

v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
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– 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti 

za poslovanje
– 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje  

in usposabljanje na področju kulture  
in umetnosti

– 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje

– 90.010 Umetniško uprizarjanje
– 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško 

uprizarjanje
– 90.030 Umetniško ustvarjanje
– 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– 91.020 Dejavnost muzejev
– 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih 

organizacij«.

2. člen
V 33. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, 

daje ustanovitelj zavodu v upravljanje nepremičnino na naslovu 
Krekov trg 2 v Ljubljani, parcela št. 240/2, katastrska občina 
1727 – Poljansko predmestje, ki obsega stavbo in dvorišče, ter 
opremo v stavbi in drugo premično premoženje.«.

3. člen
Direktor poskrbi za vpis sprememb v sodni register sklad-

no z veljavnimi predpisi.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 610-218/2011-31
Ljubljana, dne 9. julija 2012

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

MOZIRJE

2353. Sklep o uskladitvi cen programov predšolske 
vzgoje v JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 25/08) in 22. člena Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 129/06) 
je Občinski svet Občine Mozirje na 15. redni seji dne 19. 6. 
2012 sprejel

S K L E P
o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje  

v JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje

I.
Cene posameznih programov predšolske vzgoje, izraču-

nane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, 
št. 97/03, 77/05, 120/05 in 129/06), se od 1. 9. 2012, uskladijo 
in za posamezni program znašajo:

1. Prva starostna skupina in kombiniran oddelek
– cena za Občino Mozirje in ostale občine 433,37 EUR
– cena za starše 433,37 EUR
2. Druga starostna skupina
– cena za Občino Mozirje, starše in ostale 

občine 334,23 EUR

3. Prva starostna skupina – poldnevni program
– cena za Občino Mozirje in ostale občine 433,37 EUR
– cena za starše 346,70 EUR
4. Druga starostna skupina – poldnevni program
– cena za Občino Mozirje in ostale občine 334,23 EUR
– cena za starše 267,38 EUR.

II.
Cene programov so podlaga za izračun plačila staršev in 

izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo je 
vrtcu v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih dolžna zagotavljati 
lokalna skupnost za otroka, vključenega v izbran program 
predšolske vzgoje.

III.
Nove cene programov veljajo od 1. 9. 2012 dalje.

IV.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

povišanju cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Občine 
Mozirje OE Vrtec Mozirje z dne 7. 12. 2011, št. 032-0008/2010.

Št. 032-0005/2012
Mozirje, dne 19. junija 2012.

Župan
Občine Mozirje

Ivan Suhoveršnik l.r.

NOVO MESTO

2354. Sklep o cenah storitev v distribuciji 
zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto

Na podlagi 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto 
UPB2 (Uradni list RS, št. 96/08) in v zvezi s 76. členom kon-
cesijske pogodbe za distribucijo zemeljskega plina v Mestni 
občini Novo mesto, št. 414-06-5/2002 z dne 30. 9. 2002, 
ter aneksi k tej pogodbi, župan Mestne občine Novo mesto 
sprejme

S K L E P
o cenah storitev v distribuciji zemeljskega plina  

v Mestni občini Novo mesto

S tem sklepom se določijo nove cene storitev v distribuciji 
zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto. Nove cene se 
določijo tako, da se veljavne cene storitev v distribuciji zemelj-
skega plina v Mestni občini Novo mesto, povečajo z indeksom 
rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji v obdobju 
januar 2011–december 2011. Rast cen je znašala 2,0 %, nove 
cene storitev pa so naslednje:

storitev stari znesek novi znesek

prvi pregled plinske 
napeljave: 43,5042 EUR/kos 44,3743 EUR/kos

izdelava plinskega 
priključka: 449,3911 EUR/kos 458,3789 EUR/kos

Št. 3601-1/2012
Novo mesto, dne 6. februarja 2012

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič l.r.
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PIVKA

2355. Poročilo o izidu nadomestnih volitev v svet 
vaške skupnosti Stara Sušica 2012

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 UPB-3 in 45/08) je Občinska volilna komisija 
na seji dne 6. 7. 2012 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu nadomestnih volitev v svet vaške 

skupnosti Stara Sušica 2012

Občinska volilna komisija je na seji dne 6. 7. 2012, ob 
15.30 na podlagi zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju 
izida glasovanja za nadomestne volitve v svet vaške skupnosti 
Stara Sušica ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev v 
svet vaške skupnosti Stara Sušica.

Na volitvah 1. julija 2012 je imelo glasovalno pravico po 
volilnem imeniku 41 volivcev.

S potrdili ni glasoval nihče.
A) NADOMESTNE VOLITVE V SVET VAŠE SKUPNOSTI 

STARA SUŠICA
Na podlagi zapisnikov volilnih odborov in skladno z 

določbami 60. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, 
št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) ter 11. in 
12. člena Odloka o vaških skupnostih Občine Pivka (Uradni 
list RS, št. 52/96, 77/02, 63/07 in 65/09) je občinska volilna 
komisija ugotovila, da so bili v svet vaške skupnosti izvoljeni 
naslednji kandidati:

Rezultati volitev v vaško skupnost – Stara Sušica 

Mesto Kandidat Št. glasov
Odstotek 
glasov

1. FRANC DOLGAN 13 31,71 %

2. IZTOK ŽNIDARŠIČ 12 29,27 %

3. VIDA DOVGAN 12 29,27 %

V skladu z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 UPB-3 in 45/08) se poročilo posreduje žu-
panu, Republiški volilni komisiji ter predstavnikom kandidatur 
oziroma list kandidatov. Izid volitev se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 041-1/2012
Pivka, dne 6. julija 2012

Predsednica
Občinske volilne komisije

Cvetka Rebec l.r.

REČICA OB SAVINJI

2356. Sklep o uskladitvi cen programov predšolske 
vzgoje v JVIZ Mozirje OE Vrtec Rečica 
ob Savinji

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 25/08) in 22. člena Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 129/06) 
je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 17. redni seji dne 
5. 7. 2012 sprejel

S K L E P
o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje  

v JVIZ Mozirje OE Vrtec Rečica ob Savinji
I.

Cene posameznih programov predšolske vzgoje, izraču-
nane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, 
št. 97/03, 77/05, 120/05 in 129/06), se od 1. 9. 2012 uskladijo 
in za posamezni program znašajo:

1. Prva starostna skupina in kombiniran oddelek:
– cena za Občino Rečica ob Savinji in ostale občine 

433,37 EUR,
– cena za starše 433,37 EUR.
2. Druga starostna skupina:
– cena za Občino Rečica ob Savinji, starše in ostale 

občine 334,23 EUR.
3. Prva starostna skupina – poldnevni program:
– cena za Občino Rečica ob Savinji in ostale občine 

433,37 EUR,
– cena za starše 346,70 EUR.
4. Druga starostna skupina – poldnevni program:
– cena za Občino Rečica ob Savinji in ostale občine 

334,23 EUR,
– cena za starše 267,38 EUR.

II.
Cene programov so podlaga za izračun plačila staršev in 

izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo je 
vrtcu v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih dolžna zagotavljati 
lokalna skupnost za otroka, vključenega v izbran program 
predšolske vzgoje.

III.
Nove cene programov veljajo od 1. 9. 2012 dalje.

IV.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

povišanju cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Občine 
Mozirje OE Vrtec Rečica ob Savinji z dne, 22. 12. 2011 št. 
007-0002/2011-15.

Št. 007-0002/2012-7
Rečica ob Savinji, dne 5. julija 2012

Podžupan
Občine Rečica ob Savinji

Milan Cajner l.r.

2357. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parcele 
št. 747/3 k.o. Zg. Pobrežje

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Urad-
ni list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 
126/07) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni 
list RS, št. 11/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Rečica ob 
Savinji na 17. seji dne 5. 7. 2012 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra parcele št. 747/3 

k.o. Zg. Pobrežje

I.
Občina Rečica ob Savinji ukine status javnega dobra, 

parcele št. 747/3 k.o. Zg. Pobrežje, v izmeri 93 m².

II.
Na zemljišču iz 1. člena tega sklepa se vknjiži lastninska 

pravica v korist Občine Rečica ob Savinji.
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III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0002/2012-8
Rečica ob Savinji, dne 5. julija 2012

Podžupan
Občine Rečica ob Savinji

Milan Cajner l.r.

SLOVENSKA BISTRICA

2358. Sklep o cenah programov vrtcev na območju 
Občine Slovenska Bistrica

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 100/05, 25/08, 98/09 in 
34/10), 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, 
št. 97/03, 77/05 in 120/05) in določil Statuta Občine Slovenska 
Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine 
Slovenska Bistrica na 11. redni seji dne 12. julija 2012 sprejel

S K L E P
o cenah programov vrtcev na območju Občine 

Slovenska Bistrica

1. člen
CENE PROGRAMOV VRTCEV SO:

Vrsta programa Cena programa 
v EUR

1. DNEVNI PROGRAM (6 do 9 ur)
Prvo starostno obdobje (1 do 3 let) 403,06
Drugo starostno obdobje (3 do 6 let) 299,69
Kombinirani oddelek (1 do 6 let) 321,5
Oddelek 3–4 leta 321,5
Oddelek s posebnimi potrebami 791,88
2. POLDNEVNI PROGRAM (4 do 6 ur) 
brez prehrane
Prvo starostno obdobje (1 do 3 let) 272,65
Drugo starostno obdobje (3 do 6 let) 212,44
Kombinirani oddelek (1 do 6 let)  
in oddelek 3–4 leta 250,83
3. KRAJŠI PROGRAM (3–6 let, brez 
prehrane) 108,59

2. člen
CENE PREHRANE SO:

Obroki Dnevno v EUR Mesečno v EUR
Zajtrk 0,77 16,94
Malica 0,52 11,44
Kosilo 1,79 39,76
Skupaj 3,08 67,76

3. člen
Pri dnevni odsotnosti se odbijajo stroški živil v višini

Obroki Dnevno v EUR
Zajtrk 0,29
Malica 0,20
Kosilo 0,67
Skupaj 1,16

4. člen
Starši otrok, za katere je Občina Slovenska Bistrica po 

veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske 
vzgoje v vrtcu in jim državni proračun ne sofinancira plačila 
programov, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške od-
sotnost otroka enkrat letno, in sicer v obdobju od 1. julija do 
31. avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno 
odsotnost otroka za največ en mesec. Starši so dolžni vrtcu 
pisno napovedati odsotnost otroka najpozneje en teden pred 
prvim dnem odsotnosti. Za počitniško rezervacijo plačajo starši 
30 % plačila določenega z odločbo.

Prav tako lahko starši, za katere je Občina Slovenska 
Bistrica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa 
predšolske vzgoje v vrtcu in jim državni proračun ne sofinancira 
plačila programov, uveljavljajo enkrat letno oprostitev plačila 
v primeru, če otrok zaradi bolezni oziroma poškodbe ni obi-
skoval vrtca najmanj 20 oziroma do največ 30 delovnih dni. 
Na podlagi vloge staršev z ustreznim zdravniškim dokazilom, 
Občina Slovenska Bistrica obvesti pristojni vrtec o upravičeni 
oprostitvi plačila.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

cenah programov vrtcev na območju Občine Slovenska Bistri-
ca, številka 033-121/2009-20/11, z dne 9. 10. 2009 (Uradni list 
RS, št. 79/09)

6. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2012 dalje.

Št. 9000-6/2012-11/5-0207
Slovenska Bistrica, dne 12. julija 2012

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l.r.

2359. Sklep o višini cene storitve pomoči na domu

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Urad-
ni list RS, št. 3/07 – UPB2, 4/07 in 23/07), Pravilnika o metodo-
logiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list 
RS, št. 36/02, 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) je Občinski 
svet Občine Slovenska Bistrica na 11. redni seji dne 12. junija 
2012 sprejel

S K L E P
o višini cene storitve pomoči na domu

I.
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica daje soglasje 

k ceni socialnovarstvene storitve pomoči na domu v višini 
15,21 EUR.

II.
Občina Slovenska Bistrica subvencionira ceno urne po-

stavke pomoči družini na domu višini 10,00 EUR.

III.
Ob upoštevanju subvencije Občine Slovenska Bistrica 

znaša prispevek uporabnika za uro opravljene storitve pomoči 
na domu 5,21 EUR.

IV.
Občina Slovenska Bistrica s proračunskimi sredstvi pokri-

je manjko sredstev, ki nastaja od 1. 1. 2012 do uporabe tega 
sklepa, zaradi ukinitve sredstev iz naslova Aktivne politike 
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zaposlovanja. Obseg sredstev za pokritje manjka se obračuna 
na podlagi dejanskega obračuna stroškov izvajanja storitve 
pomoči na domu, vendar največ do višine 3,24 EUR za uro 
storitve pomoči na domu.

V.
Ta sklep prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 8. 2012 dalje.

VI.
Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o 

določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na 
domu, številka 033-4/2010-25/17 z dne 12. 5. 2010, objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 40/10.

Št. 9000-6/2012-11/6-0207
Slovenska Bistrica, dne 12. julija 2012

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l.r.

2360. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica 
(Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska 
Bistrica na 11. redni seji dne 12. julija 2012 sprejel naslednji

S K L E P

I.
S tem sklepom se ukine status zemljišča splošno ljudsko 

premoženje za nepremičnino:
– 553/4 k.o. 744 – Ritoznoj, vinograd, v izmeri 424,00 m2.
Nepremičnina postane last Občine Slovenska Bistrica, s 

čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.

II.
S tem sklepom se ukine status zemljišča javno dobro za 

nepremičnine:
– 1445/1 k.o. 751 – Črešnjevec, pot v izmeri 399 m²;
– 1411/6 k.o. 748 – Spodnja Polskava, pot v izmeri 

218 m2;
– 1410/4 k.o. 748 – Spodnja Polskava, cesta v izmeri 70 m2;
– 387/1 k.o. 738 – Prebukovje, pašnik v izmeri 233 m2;
– 628/4 k.o. 740 – Ogljenšak, cesta v izmeri 594 m2;
– 628/5 k.o. 740 – Ogljenšak, cesta v izmeri 67 m2.
Nepremičnine postanejo last Občine Slovenska Bistrica, s 

čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.

Št. 9000-6/2012-11/16b
Slovenska Bistrica, dne 12. julija 2012

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l.r.

SLOVENSKE KONJICE

2361. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu C5 JZ kare »za poslovno stanovanjski 
objekt Šmid« v Slovenskih Konjicah

Na podlagi 61. člena ter v povezavi s 46. in 96. členom 
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 

70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP, 
106/10 – popr. 43/11 – ZKZ-C) je Občinski svet Občine Slo-
venske Konjice na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Slo-
venske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno 
besedilo in 18/10) na 17. redni seji dne 5. 7. 2012 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu C5 
JZ kare »za poslovno stanovanjski objekt Šmid« 

v Slovenskih Konjicah

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(pravna podlaga)

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski 
načrt C5 JZ kare za »poslovno stanovanjski objekt Šmid« 
(v nadaljevanju: OPPN), ki je usklajen z določili Odloka o 
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročne-
ga plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 in 
družbenega plana Občine Slovenske Konjice za srednjeročno 
obdobje 1986–1990, za območje Občine Slovenske Konjice, 
dopolnitev v letu 2002 (Uradni list RS, št. 75/04), OPPN C5 
JZ kare je izdelal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p. 
iz Slovenske Bistrica v januarju 2012 s št. 07/09-OPPN in je 
sestavni del tega odloka.

2. člen
(vsebina odloka)

(1) V odloku je določeno območje OPPN, predvidene so 
prostorske ureditve ter območje in umestitev načrtovane ureditve 
v prostor. Prikazane so rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje 
kulturne dediščine, varovanja okolja in naravnih virov ter var-
stva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Sestavni del odloka 
je zasnova projektnih rešitev in pogojev priključevanja objekta 
na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro, 
etapnost izvedbe prostorske ureditve in dopustna odstopanja.

(2) Vsebine iz tekstualnega dela so prikazane v grafičnem 
delu OPPN, ki skupaj z obvezno prilogo tvori elaborat o OPPN 
in je izdelan v štirih izvodih.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

3. člen
(prostorske ureditve)

Z OPPN se načrtuje gradnja poslovno stanovanjskega 
objekta Šmid v območju C5 JZ kare:

– gradnja poslovno stanovanjskega objekta – sprememba 
namembnosti obstoječega objekta, nadzidava in dozidava,

– prometna ureditev s parkirišči,
– ostala infrastrukturna ureditev,
– ureditev zelenih površin.

III. UREDITVENO OBMOČJE OPPN

4. člen
(ureditveno območje OPPN)

Površina ureditvenega območja obsega 792m2 za gradnjo 
poslovno stanovanjskega objekta in leži na parc. št. 202/1, 
202/4 in 1896/1 vse k.o. Slovenske Konjice. Za koriščenje 
dovozne ceste in ureditev parkirnih mest zunaj lastništva Šmid 
se meja območja obravnave razširi na parc. št. 1986/2, 1896/3, 
202/6, 1895/1, 1895/2, 1893/2, 1893/3 in 202/2 vse k.o. Sloven-
ske Konjice v lasti Občine Slovenske Konjice. Meje zemljiških 
parcel so delno urejene.
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IV. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR

Opis vplivov in povezav prostorske ureditve  
s sosednjimi območji

5. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve  

s sosednjimi območji)
(1) Območje se nahaja znotraj osrednjega dela mesta 

Slovenskih Konjice, v predelu zahodno od Škalske ceste, kjer 
je rezervat za širitev centra mesta z namembnostjo za cen-
tralne dejavnosti. Območje leži znotraj trikotnega kareja, ki ga 
obdaja na jugozahodu reka Dravinja, na severozahodu glavna 
cesta v Celje in na vzhodu Škalska cesta z objektom in zemlji-
šči v lasti Slovenskih železnic.

(2) Delno leži v varovalnem pasu vodotoka Dravinja in preko 
njega poteka obstoječa trasa elektro SN kablovoda in predvidena 
trasa kolektorja. Na razširjeni meji območja obravnave južno ob 
dovozni cesti je predvidena gradnja levobrežnega kolektorja, zbir-
ni bazen kanalizacije in rekonstrukcija SN kablovoda.

(3) Na sosednja območja se navezuje po obstoječi asfal-
tirani dovozni cesti, ki se odcepi od Škalske ceste. Predvidena 
realizacija programov v območju urejanja ne bo imela negativ-
nih vplivov na obstoječo rabo prostora v okolici in ne bo pred-
stavljala bistvene dodatne obremenitve na bivanjske razmere, 
kakor tudi ne na že vzpostavljeno prometno in komunalno ter 
energetsko infrastrukturo v širšem območju. Vse dejavnosti v 
objektu bodo zaključile z obratovanjem do 22. ure. Vpliv bival-
nih razmer na sosednjih objektih se zaradi osončenja ne bo 
spremenil. Vplivi novogradnje z vidika varnosti pred požarom, 
higienske in zdravstvene zaščite, z vidika varnosti pri uporabi 
in hrupa, bodo optimalni. V obstoječi objekt je priključena ko-
munalna in energetska infrastruktura, ki jo bo zaradi razširitve 
dejavnosti in povečanja kapacitet potrebno posodobiti.

Vrste načrtovanih objektov in površin  
ter opredelitev dejavnosti

6. člen
(vrste gradenj)

V ureditvenem območju so dovoljene gradnje novih objek-
tov, njihove rekonstrukcije, redna in investicijska vzdrževalna 
dela na zgrajenih objektih in vzdrževalna dela v javno korist, 
kakor tudi gradnja enostavnih objektov brez gradbenega dovo-
ljenja v skladu z veljavnimi predpisi.

7. člen
(vrste objektov)

1/ Stavbe
12 nestanovanjske stavbe
12112 kavarna, slaščičarne, okrepčevalnica
12203 stavbe s pisarnami in poslovnimi prostori
123 trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
12301 trgovske stavbe
11 stanovanjska stavba – največ eno stanovanje
2/ Gradbeni inženirski objekti
24 drugi gradbeni inženirski objekti
21120 javne poti in nekategorizirane ceste

– Parkirišče
3/ Nezahtevni in enostavni objekti po Uredbi o vr-

stah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, 
št. 37/08).

8. člen
(vrste ureditev)

V območju OPPN so dovoljenje naslednje ureditve:
– hortikulturna ureditev (ureditev zelenih površin, zasadi-

tev dreves in grmovnic …)
– parterne ureditve (tlakovanje in izvedba parkirišč, ure-

ditev pešpoti, zunanjih teras …).

9. člen
(vrste dejavnosti)

V območju OPPN so dovoljenje naslednje dejavnosti:
– centralne, oskrbne in storitvene dejavnosti, poslovno-sta-

novanjske,
V pritličju – okrepčevalnica (lokal s hitro hrano), slaščičar-

na, kavarna, trgovina z neživili,
V nadstropju – stanovanje, pisarniški prostori, prostor za 

razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, trgovina z neživili.

Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

10. člen
(pogoji in usmeritve za gradnjo objektov)

(1) Pogoji za poslovno stanovanjski objekt Šmid
V območju urejanja je predvidena gradnja prostostoječega 

objekta, sestavljenega iz treh delov.
Objekt 1 – rekonstrukcija in nadzidava – obstoječi severni 

zidan objekt
Objekt 3 – prizidava – na mestu obstoječega montažnega 

prizidka, ki se bo predhodno odstranil, se bo zgradil nadomestni 
prizidek

Objekt 2 – povezovalni komunikacijski trakt – bo zgrajen 
med obema objektoma kot povezovalni trakt trapezaste oblike, 
v katerem bo vhodna avla s stopniščem in možnostjo dostopa v 
prostore obeh delov objekta.

(2) Velikost in zmogljivost objekta:
– horizontalni in vertikalni gabariti:
Objekt 1 – severni objekt je nespremenjenega gabarita 

20.30 m x 10.30 m, nadgrajen bo z eno etažo in pokrit s streho 
dvokapnico, višina v slemenu do 9 m nad koto pritličja.

Objekt 3 – nadomestna prizidava na zahodu na mestu ob-
stoječega montažnega skladišča je pravokotne oblike zunanjih 
mer 7.20 m x 11.50 m in z daljšo stranico vzporedna vodotoku, v 
dveh etažah, krita s streho dvokapnico z večjima čopoma, višina 
slemena do 9.50 m nad koto pritličja.

Objekt 2 – povezovalni trakt med objektoma je trapezne 
oblike v dveh etažah in pokrit z ravno streho, zunanjih mer s 
stranicama (2.70 m in 5.61 m) x 7.20 m, višine do 7 m v slemenu.

– Tolerance v razpoložljivih smereh so ±0,50. Odmik proti 
zemljišču SŽ se ne sme zmanjšati in je najmanj 1.0 m, odmik 
do meje s parcelno št. 1362/7 k.o. Slovenske Konjice (vodotok 
Dravinja) je najmanj 3.50 m.

– kota vhodne pritlične etaže: nulta kota objekta 
±0,00 = 320,90 m.

(3) Oblikovanje zunanje podobe (iz smernic Min. za kul-
turo):

– Nadzidava obstoječega objekta je možna za eno eta-
žo v obstoječih tlorisnih gabaritih, s simetrično dvokapnico 
35–40 stopinj naklona. Kritina mora biti opečna oziroma iz ma-
teriala podobne teksture in opečne barve.

– Prizidan objekt naj se izvede ločen, pravokotno podolgo-
vat objekt v razmerjih, podobno prvemu s simetrično dvokapnico 
in opečno kritino. Oba objekta naj povezuje komunikacija sodob-
nega oblikovanja in pristopa v smislu transparentnega kubusa.

– Fasada naj sledi povezavi; večja objekta naj bosta v kla-
sičnem ometu nevtralnega barvnega tona, lahko v kombinaciji z 
lesom ali kovino sodobnega oblikovanja in izvedbe, povezovalni 
kubus pa naj bo kontrasten v materialih, skladen v izvedbi in 
kompoziciji.

– Raster fasadnih odprtin mora biti kompozicijsko usklajen 
in uravnotežen glede na fasadne površine, odprtine same pa 
pokončno podolgovato pravokotne oblike.

– Za osvetljevanje podstrešnih prostorov so možna po-
končna podolgovata strešna okna, kompozicijsko usklajena s 
fasadnimi odprtinami.

(4) Lega objekta na zemljišču:
– Lega objekta 1 se ne spreminja. Odmiki do mej s sosedi 

ostanejo nespremenjeni in so do parc. št. 202/3 in 202/5 k.o. 
Slovenske Konjice enaki oziroma večji kot 1.0 m.
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– Prizidava – objekt 3 – leži na območju obstoječega 
montažnega objekta, od urejene meje s parc. št. 1362/7 k.o. 
Slovenske Konjice (vodotok) je novi objekt odmaknjen 3.50 m.

– Med objektoma je usidran povezovalni komunikacijski 
trakt, katerega dimenzije pogojujeta objekta 1 in 3.

(5) Stavbno zemljišče za poslovno stanovanjski objekt:
Zemljišče potrebno za uporabo objekta zajema parc. 

št. 202/1, 202/4 k.o. Slovenske Konjice v celoti. Dvorišče z 
dovozno cesto in parkiriščem leži delno na 1896/1 in 202/1 k.o. 
Slovenske Konjice.

11. člen
(pogoji in usmeritve za zunanje ureditve)

(1) Vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in 
zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo, morajo biti 
skladno s 14. členom in 37. členom ZV-1, odmaknjeni 15 m 
od meje vodnega zemljišča, to je od zgornjega roba vodotoka 
Dravinja. Pas priobalnega zemljišča v območju ureditve je treba 
v projektni dokumentaciji za pridobitev vodnega soglasja v fazi 
PGD označiti in kotirati.

(2) Skladno s 37. členom ZV-1 je v pasu priobalnega 
zemljišča možna gradnja javne komunalne infrastrukture (ob-
stoječe SN omrežje, predvideni kolektor, zbirni bazen, javna 
parkirišča, obstoječa asfaltirana dovozna cesta), kakor tudi 
lovilec olj z usedalnikom in kanalizacija z izpustom v vodotok, 
namenjeni varstvu voda pred onesnaževanjem.

(3) Zemljišče med objektom 3 in mejo vodnega zemljišča 
vodotoka Dravinja naj se izvede kot zelena površina.

(4) Parkirišče za osebna vozila z dovozno cesto se uredi 
na obstoječem dvorišču.

(5) Dodatna parkirna mesta izven območja obravnave 
bodo urejena na javni površini ob obstoječi dovozni cesti, iz-
vedena naj bodo s travnimi ploščami, brez visokih robnikov na 
način, da bo zagotovljeno brezpogojno in nemoteno izvajanje 
vzdrževalnih del na vodotoku. Parkirna mesta morajo biti stro-
škovno zajeta v gradnjo objekta ter jih mora zgraditi investitor.

– Dostopi v objekt se tlakujejo.
– Ekološki otok mora imeti stalno zagotovljen dostop 

tovornemu smetarskemu vozilu. Lociran je na vzhodni strani 
območja obravnave ob dovozni cesti. Ustrezati mora vsem sa-
nitarno tehničnim predpisom, vključno z vizualno ter mehansko 
zaščito proti vetru.

12. člen
(pogoji za nezahtevne enostavne objekte)

Glede načina gradnje nezahtevnih in enostavnih objek-
tov na območju urejanja veljajo določila veljavnega predpisa. 
Skladno s 14. in 37. členom ZV-1, morajo biti omenjeni objekti 
od meje vodnega zemljišča, to je od zgornjega roba vodotoka 
Dravinja, odmaknjeni 15 m.

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, 
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE 

INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA

13. 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.

Vse sekundarno razvodno omrežje gospodarske javne 
infrastrukture, pod asfaltiranimi ali kako drugače utrjenimi povr-
šinami, mora biti zgrajeno v kabelski podzemni izvedbi ali kako 
drugače zaščiteno.

(2) Skladno s 37. členom ZV-1 je v pasu priobalnega ze-
mljišča možna gradnja komunalne javne infrastrukture (obstoje-
če SN omrežje, predvideni kolektor, zbirni bazen, javna parkiri-
šča ob obstoječi javni cesti), kakor tudi lovilec olj z usedalnikom 

in interna kanalizacija z izpustom v vodotok, namenjeni varstvu 
voda pred onesnaževanjem.

14. člen
(pogoji za prometno urejanje)

(1) Dovoz do območja obravnave je po obstoječi asfaltira-
ni cesti širine približno 4.0 m, ki poteka mimo objekta Sloven-
skih železnic in se odcepi od Škalske ulice. Cesta poteka po 
parc. št. 1893/2, 1895/2, 1896/3 in 202/6 vse k.o. Slovenske 
Konjice in je v lasti Občine Slovenske Konjice.

Dovoz do objekta za osebna vozila in dostavo z manjšimi 
dostavnimi vozili je po obstoječem dvorišču.

(2) Parkiranje osebnih vozil bo urejeno na dvorišču objek-
ta in delno na javnih parkirnih površinah v neposredni bližini. 
Na dvorišču se uredijo 3 parkirna mesta, od tega je eno za 
invalida. Ob obstoječi dovozni cesti je na parc. št. 1896/2, 
1895/1, 1893/3 in 201/2 k.o. Slovenske Konjice možno urediti 
javna parkirna mesta, 3 PM vzdolžno in do 9 PM pravokotno na 
cesto, v kolikor bo to omogočala izvedba kolektorja in potrebnih 
zbirnih objektov odpadnih vod.

Izračun potrebnega števila parkirnih mest v odvisnosti od 
dejavnosti:
Stanovanje 1.5 PM 1.5 PM
Poslovni prostor 1PM/30–40 m2…  
(180 m2/40 m2 = 4,5) 4.5 PM
Lokali – okrepčevalnica, restavracija 1PM/10 
sedežev (80/10 = 8) 8 PM
Skupaj potrebujemo 14 PM.

(3) Kolesarski promet in peš dostop do objekta bo iz Škal-
ske ulice po obstoječi dovozni cesti.

15. člen
(vodovodno omrežje)

(1) Novi objekt se bo oskrboval s pitno vodo iz javnega 
vodovoda preko novega vodovodnega priključka iz cevovoda, 
ki je zgrajen ob robu pločnika glavne ceste Slovenske Konji-
ce–Celje. Stanovanjski del in poslovni del morata imeti ločeno 
odjemno mesto z ločenim vodomerom in vodomernim jaškom. 
Vodomer se vgradi v novi tipski vodomerni jašek s tipskim po-
krovom proti zmrzovanju, katerega tip določi upravljavec. Jašek 
mora biti primerno odvodnjavan in zaščiten proti zmrzovanju. 
Jašek se izvede izven objekta v zelenici, na zemljišču v lasti 
investitorja.

(2) Vodovodni priključek se brez predhodnega soglasja 
upravljavca vodovoda ne sme izvesti, ter prenesti v uporabo 
tretji osebi za gospodinjsko uporabo vode ali za potrebe po-
slovne dejavnosti.

Odnos med dobaviteljem in potrošnikom je reguliran z 
Odlokom o preskrbi s pitno vodo na območju Občine Slovenske 
Konjice (Uradni list RS, št. 55/97 in 16/08).

(3) Upravljavec se zavezuje vzdrževati vodovodni priklju-
ček za razdalje do 30 m od mesta priključitve na javni vodovod.

16. člen
(kanalizacijsko omrežje)

(1) Na območju nameravane gradnje je izvedena javna 
kanalizacija v mešanem sistemu DN 800 mm s traso v Škalski 
cesti. Pri izdelavi projekta faze PZI je potrebno upoštevati 
predvideno traso levobrežnega kolektorja z objekti po projektu 
IEI d.o.o., faze IDP, številka 6K 07319 skladno s smernicami 
Občine Slovenske Konjice št. 3502-0006/2009 (131) dne 18. 8. 
2009 in izbranega izdelovalca PGD Hidroinženiring d.o.o..

(2) Investitor izvede na območju gradnje ločen sistem 
interne kanalizacije.

(3) Za odvod sanitarnih vod se zgradi začasna nepretočna 
greznica ustrezne velikosti na lastnem zemljišču. Po izvedbi 
levobrežnega kolektorja je investitor dolžan objekt priključiti na 
javno kanalizacijo in izločiti greznico iz uporabe.

(4) Neobremenjene meteorne vode iz streh se odvajajo, 
skupaj z očiščenimi meteornimi vodami iz asfaltiranih površin, 
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v interno meteorno kanalizacijo z iztokom v vodotok Dravinjo 
skladno s pogoji ARSO.

(5) Onesnažene meteorne odpadne vode iz povoznih 
površin in parkirišč je potrebno pred priključitvijo na interno me-
teorno kanalizacijo očistiti v ustrezno dimenzioniranem lovilcu 
olja. Lovilec olj izvede investitor na lastne stroške na svojem 
zemljišču.

(6) Pri izdelavi projektne dokumentacije in izgradnji inter-
ne kanalizacije je potrebno upoštevati:

– Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 
vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05)

– Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
vode Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 55/09)

– Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne 
občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 109/07, 
33/08)

– Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavin-
ske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12)

– Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 103/02).

17. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Dvorišče objekta parc. št. 1896/1 in delno 202/1 k.o. 
Slovenske Konjice prečka srednjenapetostni 20 kV kablovod 
RTP Sl. Konjice Stara TP – Lip Sl. Konjice 1 (k-301 OE Slo-
venska Bistrica), kar je potrebno upoštevati pri gradnji objekta 
in kolektorja.

Pri projektiranju predvidenih objektov bo potrebno pri 
izdelavi projektne dokumentacije in pri gradnji upoštevati so-
glasje za priključitev objekta (4. člen Splošnih pogojev za do-
bavo in odjem električne energije – Uradni list RS, št. 126/07). 
Investitor oziroma projektant se mora seznaniti s točno lokacijo 
obstoječih elektroenergetskih vodov in naprav, katere je potreb-
no vrisati v situacijo komunalnih vodov.

(2  Pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih 
vodov in naprav mora biti zagotovljen nadzor s strani OE Slo-
venska Bistrica.

(3) Napajanje predvidenega objekta bo možno iz obstoje-
čega omrežja transformatorske postaje 20/0,4 kV TP Trg (t-006 
OE Slovenska Bistrica).

(4) Za napajanje objekta z električno energijo skladno 
z 71. členom Energetskega zakona in 4. členom Splošnih 
pogojev za dobavo in odjem električne energije si bo moral 
investitor pred izdajo soglasij k projektnim rešitvam in izdajo 
gradbenih dovoljenj pridobiti soglasje za priključitev za pred-
videni objekt.

18. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

(1) Na obravnavanem območju ni glavnega TK omrežja.
(2) Kolikor TK priključek na obstoječem objektu ni izveden 

po veljavnih predpisih oziroma ne zadostuje novim potrebam, 
se naj zgradi nov TK priključek. Jašek TK je ob vzhodni fasadi 
objekta. Trasa obstoječega TK priključka se določi na kraju 
samem z zakoličbo.

19. člen
(ogrevanje in priprava sanitarne tople vode)

Poslovno stanovanjski objekt, ki je lociran na območju 
»C5-JZ kare«, se za potrebe ogrevanja, priprave priprave tople 
sanitarne vode, kuhanja in soproizvodnje električne energije 
priključijo na obstoječe distribucijsko omrežje zemeljskega pli-
na, razen če za te namene uporabljajo obnovljivi viri energije. 
Petrol Plin d.o.o. Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana bo kot 
sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina 
za navedeni objekt izdal projektne pogoje in nato še soglasje 
k projektnim rešitvam.

20. člen
(odstranjevanje odpadkov)

Investitor poslovno stanovanjskega objekta je dolžan na 
svojem zemljišču na svoje stroške urediti ustrezno dimenzio-
niran ekološki otok za zbiranje in odvoz odpadkov, vključno z 
nabavo posod za odpadke. Ureditev ekološkega otoka mora 
zadostiti določilom veljavnega Odloka o ravnanju s komu-
nalnimi odpadki v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, 
št. 75/04) in omogočiti ločeno zbiranje odpadkov ter ustrezati 
vsem sanitarno tehničnim predpisom, vključno z vizualno ter 
mehansko zaščito proti vetru. Ekološki otok mora imeti stalno 
zagotovljen dostop tovornemu smetarskemu vozilu.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
OHRANJANJA NARAVE, VARSTVO KULTURNE 

DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN

21. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Vsi ukrepi zaščite proti hrupu morajo zagotoviti, da 
se ne presegajo mejne vrednosti določene s III. stopnjo zah-
tevnosti (4. člen Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v 
okolju – Uradni list RS, št. 105/05).

(2) III. stopnja varstva pred hrupom velja za naslednje 
površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih je 
dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzroča-
nja hrupa (v nadaljnjem besedilu: III. območje varstva pred 
hrupom):

– na območju stanovanj: splošne stanovanjske površine 
in stanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstvi,

– na območju družbene infrastrukture: površine za vzgojo, 
izobraževanje, šport, zdravstvo, kulturo, javno upravo in opra-
vljanje verskih obredov,

– na območju zelenih površin: površine za rekreacijo in 
šport, parki in pokopališča,

– na mešanem območju vse osrednje in mešane površine in
– na območju vodnih zemljišč vse površine razen površin 

vodne infrastrukture in površin na mirnem območju na prostem.
(3) Omilitveni in zaščitni ukrepi v času gradnje se nanaša-

jo predvsem na izbiro in vzdrževanje strojev in mehanizacije.
(4) V času uporabe objekta je na zunanjih površinah 

prepovedana uporaba strojev, naprav in motornih vozil ali kako 
drugače povzročati hrup od 22.00 ure do 6.00 ure.

22. člen
(varstvo zraka)

(1) Snovi, ki se spuščajo v ozračje, ne smejo presegati 
mejnih vrednosti, določenih z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz 
nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 
70/08, 61/09) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in sre-
dnjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/07, 81/07).

(2) Dimovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da 
zagotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišč in 
ne smejo presegati maksimalne dovoljenje emisije, določeni 
v Uredbi.

23. člen
(varstvo voda)

Lokacija poslovno stanovanjskega objekta leži v varoval-
nem pasu reke Dravinje.

1. Objekt leži izven območij varovanja pitne vode.
2. Odpadne vode se do izgradnje javnega kanalizacijske-

ga sistema urejajo lokalno.
3. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in 

komunalnih odpadnih voda je usklajena s Pravilnikom o nalo-
gah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske jav-
ne službe odvodnjavanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07 in 33/08) in Uredbo o 
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emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07).

4. Čiste padavinske vode iz streh je treba, do izgradnje jav-
ne kanalizacije, zbrati v interni kanalizaciji z iztokom v vodotok.

5. Iztok očiščenih padavinskih odpadnih vod v vodotok 
Dravinjo mora biti predviden in izveden tako, da bo izpustna 
glava oblikovana pod kotom brežine vodotoka in ne bo segala 
v njegov svetli profil, opremljena mora biti s protipoplavno 
zaklopko. Na območju iztoka morata biti struga in brežina 
ustrezno zavarovani pred vodno erozijo. Detajl iztoka mora biti 
v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja tekstualno in 
grafično ustrezno obdelan in prikazan.

6. Za gradnjo iztoka padavinskih vod, preko vodnega ze-
mljišča s parc. š. 1362/7 k.o. 1115 – Slovenske Konjice v Občini 
Slovenske Konjice v lasti Republike Slovenije, je treba pridobiti 
služnostno pravico. Investitor si mora pogodbo o ustanovitvi 
služnosti pridobiti na podlagi izdanega vodnega soglasja, s 
posebno vlogo pri naslovnem organu.

7. Odvajanje padavinskih odpadnih vod s parkirnih in do-
voznih površin je načrtovano preko ustrezno dimenzioniranega 
lovilca olja in usedalnika. Iz projektne dokumentacije mora biti 
razvidno, da je predvidena vgradnja standardiziranih lovilcev 
olj (SIST EN 858-2).

8. Obstoječe montažno skladišče v priobalnem pasu je 
zgrajeno z ustreznim dovoljenjem (odločba o priglasitvi del 
št. 351-421/90-8/4 izdano dne 20. 7. 1990).

9. Z gradnjo objekta 3 – nadomestna prizidava – na me-
stu obstoječega skladišča se ob izpolnitvi zahtev 201. člena 
sprememb in dopolnitev ZV-1 (Uradni list RS, št. 57/08) ne 
bo povečala poplavna in erozijska nevarnost ali ogroženost, 
ne poslabšuje se stanje voda, je omogočeno izvajanje javnih 
služb, ne bo ovirana obstoječa posebna raba voda, to ni v 
nasprotju s cilji upravljanja z vodami, oddaljenost do meje 
vodnega zemljišča se ne zmanjšuje.

10. Obstoječa (ELEKTRO KBV) in predvidena (KOLEK-
TOR) komunalna javna infrastruktura segata v pas priobalnega 
zemljišča skladno s 37. členom ZV-1, kakor tudi lovilec olj 
z usedalnikom in kanalizacija, namenjeni varstvu voda pred 
onesnaževanjem. Prav tako je dovoz po asfaltirani cesti na 
območje obravnave obstoječ.

11. Območje na zahodni strani na meji z zemljiščem vo-
dotoka ne bo ograjeno.

12. V skladu z 49.b členom Zakona o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 110/02, 102/04 – UPB1 (14/05 popr.), 92/05 
– ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 
– ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl. US) si mora investitor pri 
naslovnem organu, po končanem projektiranju in pred gradnjo 
objektov na obravnavanem območju, pridobiti vodno soglasje.

24. člen
(varstvo narave)

Na obravnavanem območju ni vsebin ohranjanja narave 
(prostorska ureditev leži izven naravnih vrednot in za biotsko 
raznovrstnost pomembnih območij), zato celovite presoje vpli-
vov na okolje ni potrebno izvesti.

25. člen
(varstvo kulturne dediščine)

(1) Obravnavane parcele ležijo v centru mesta Slovenske 
Konjice, ki se nahaja v vplivnem območju Slovenske Konjice – 
Mestno jedro (EŠD 664), ki je varovano v planskih aktih Občine 
Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 75/04). Srednjeveška tr-
ška naselbina ima še dobro ohranjen in kvaliteten stavbni fond, 
primarno urbanistično zasnovo obcestnega trga z vrstno parce-
lacijo, sekundarnimi komunikacijami in lijakastim zaključkom.

(2) Območje obravnave predstavlja prvi plan vizure na 
mestno jedro z glavne prometnice in parka pred šolo, zato 
je oblikovanje dozidave in novega prizidka za vstop v mesto 
oziroma za veduto na mesto bistvenega pomena. Predvideni 
posegi se rešujejo z naslednjimi kulturnovarstvenimi ukrepi:

1. Prizidava mora slediti kontinuiteti obstoječe gradnje 
in načina urejanja prostora, razen tega novo pozidan več-na-
menski objekt ne sme negativno vplivati na kvalitetne vedute 
na mestno jedro.

2. Arhitekturno oblikovanje zunanjščine objekta naj sloni 
na tradiciji stavbarstva tega prostora, lahko pa se dopolni z 
modernimi arhitekturnimi elementi in detajli.

3. Nadzidava obstoječega zidanega objekta je možna 
za eno etažo v obstoječih tlorisnih gabaritih, s simetrično dvo-
kapnico 35°–40° naklona. Kritina mora biti opečna oziroma iz 
materiala podobne teksture in opečne barve.

4. Ker je masa predvidenega pozidanega dela prevelika in 
tlorisna zasnova neprimerna za neposredno bližino varovanega 
mestnega jedra, naj se izvede namesto pozidanega dela ločen, 
pravokotno podolgovat objekt v razmerjih, podoben prvotnemu 
s simetrično dvokapnico in opečno kritino. Oba objekta naj 
povezuje komunikacija sodobnega oblikovanja in pristopa v 
smislu transparentnega trapeznega kubusa.

5. Fasada naj sledi povezavi; večja objekta naj bosta v 
klasičnem ometu nevtralnega barvnega tona, lahko v kombi-
naciji z lesom ali kovino sodobnega oblikovanja in izvedbe, 
povezovalni kubus pa naj bo kontrasten v materialih, a skladen 
v izvedbi in kompoziciji.

6. Raster fasadnih odprtin mora biti kompozicijsko uskla-
jen in uravnotežen glede na fasadne površine, odprtine same 
pa pokončno podolgovato pravokotne oblike.

7. Za osvetljevanje podstrešnih prostorov so možna po-
končno podolgovata strešna okna, kompozicijsko usklajena s 
fasadnimi odprtinami.

8. Ureditev okolice objekta naj upošteva obstoječe kvali-
tete obvodnega prostora, brez večjih grajenih podpornih zidov 
in zidanih ograj ter z zasaditvijo avtohtonih listopadnih dreves. 
Urbana oprema je lahko oblikovana sodobno in nevtralno.

(3) Za posege v vplivno območje Slovenske Konjice – 
Mestno jedro (EŠD 664) je treba pridobiti kulturnovarstveno 
soglasje, ki ga izda pristojna strokovna javna služba za podro-
čje varstva nepremične kulturne dediščine.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

26. člen
(požarna zaščita)

(1) Za zaščito v primeru nevarnosti elementarnih in drugih 
nesreč so zagotovljene ustrezne evakuacijske poti in površine 
za ljudi in materialne dobrine. Zagotovljeni so zadostni odmiki 
med objekti za preprečitev širitve požara oziroma zagotovljeni 
ustrezni drugi ukrepi (požarna ločitev).

(2) Za objekt in dobrine je potrebno v projektni dokumen-
taciji PGD opredeliti način varovanja pred požarom v skladu z 
veljavno zakonodajo.

(3) Za zagotovitev požarne varnosti bo zgrajeno zunanje 
hidrantno omrežje in zagotovljen dostop gasilskim vozilom ne-
posredno do objekta. Gasilski dom je oddaljen manj kot 1 km. 
V objektu bodo prostori opremljeni z ročnimi gasilniki.

27. člen
(potresna ogroženost)

Objekt se nahaja na območju z intenziteto VII. stopnje po 
MCS. Pri projektiranju je potrebno upoštevati projektni pospe-
šek tal za obravnavano območje, ki znaša 0,125 g in je povzet 
iz karte potresne nevarnosti Slovenije.

28. člen
(obramba in zaščita)

(1) Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov 
za zaščito pred vojnimi dejstvovanji v skladu z Uredbo o graditvi 
in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) ni potrebno 
predvideti.
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(2) Predviden objekt leži izven poplavnega območja 
reke Dravinje, zato posebni ukrepi za poplavno ogroženost 
niso predvideni. V območju OPPN ni visoke podtalnice, ero-
zivnost in plazovitost terena nista prisotna.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

29. člen
(etapnost izvedbe)

(1) Ob zahodni parcelni meji, ki meji na vodotok, se 
predvidi 3 m širok komunalni koridor, v katerem bo potekala 
komunalna javna infrastruktura (SN kablovod in predvideni 
levobrežni kolektor po načrtih Hidroinženiring d.o.o.). Grad-
nja in vzdrževanje javne komunalne infrastrukture na priva-
tnem zemljišču je regulirana s služnostnimi pogodbami, ki 
jih je investitor sklenil z ELEKTRO Maribor d.d. in Občino 
Slovenske Konjice.

(2) Javna komunalna infrastruktura in gradnja objekta 
s komunalnimi priključki in ureditvijo okolice se izvaja v eta-
pah. Dodatna parkirna mesta na javni površini se zgradijo v 
sklopu gradnje poslovno stanovanjskega objekta.

IX. DOPUSTNA ODSTOPANJA

30. člen
(dopustna odstopanja pri projektni dokumentaciji)
(1) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega do-

voljenja so dopustna odstopanja od funkcionalnih, obliko-
valskih in tehničnih rešitev, če se z novimi rešitvami v okvi-
ru odstopanj ne spreminja načrtovani videz območja, ne 
poslabšajo bivalne in delovne razmere na območju načrta 
oziroma na sosednjih območjih ter niso v nasprotju z javno 
koristjo, glede na 56. člen Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07).

(2) Odstopanja so dopustna v primeru, če se pri na-
daljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, hidroloških, 
geomehanskih in drugih razmer ali zaradi spremembe pro-
gramskih rešitev, poiščejo takšne tehnične rešitve, ki so pri-
mernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega, okoljske-
ga vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorske 
in okoljske razmere. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z 
javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organiza-
cije, ki so podali smernice in mnenja k OPPN.

(3) Dopustna odstopanja za objekt:
– Pri tlorisnih dimenzijah objekta do 0.5 m v razpolo-

žljivih smereh
– V višino do 0.5 m.

X. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV  
PRI IZVAJANJU OPPN

31. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Financiranje izgradnje infrastrukture za priključitev 
objekta poteka v dogovoru med investitorjem in upravljavci 
energetskih in komunalnih naprav ter ceste.

(2) Vzdrževanje ELEKTRO SN kablovoda in nova grad-
nja levobrežnega kolektorja je predvidena v 3.0 m širokem 
komunalnem koridorju ob objektu na parc. št. 1896/1 in 
delno 202/1 k.o. Slovenske Konjice. Investitor je sklenil z 
ELEKTRO Maribor d.d. služnostno pogodbo za gradnjo in 
vzdrževanje obstoječega SN kablovoda in z Občino Sloven-
ske Konjice služnostno pogodbo za gradnjo levobrežnega 
kolektorja.

(3) Gradnjo parkirnih mest na javni površini ob dovozni 
cesti izvede investitor.

(4) Pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno 
obvestiti upravljavce energetskih, komunalnih naprav in cest 
zaradi uskladitve posegov oziroma zakoličbe, prestavitve ali 
ustrezne zaščite tangiranih podzemnih vodov ter nadzora 
nad izvajanjem del.

(5) V času izvajanja del je potrebno zagotoviti nemote-
ne dovoze in dostope do obstoječih objektov in zemljišč ter 
nemoteno komunalno oskrbo objektov.

(6) Zagotovljeni morajo biti vsi potrebni varstveni ukrepi 
in organizacija gradbišča, da ne bo prišlo do onesnaževanja 
okolja in voda.

XI. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO 
PRENEHANJU VELJAVNOSTI LOKACIJSKEGA NAČRTA

32. člen
(urejanje po prenehanju veljavnosti OPPN)

(1) Do realizacije OPPN ostanejo vsa zemljišča v seda-
nji rabi. Posegi, ki bi bili v nasprotju z OPPN, niso dovoljeni.

(2) Za koriščenje zemljišča v lasti Občine Slovenske 
Konjice za gradnjo dodatnih parkirnih mest je dolžen inve-
stitor skleniti služnostno pogodbo, s katero se določijo pogoji 
za ureditev parkirnih mest.

(3) Po izgradnji vseh objektov in ureditev določenih v 
tem OPPN se območje ureja s prostorskim načrtom Občine 
Slovenske Konjice.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33. člen
(nadzor nad izvajanjem OPPN)

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pri-
stojne inšpekcijske službe.

34. člen
(hramba sprejetega OPPN)

Občinski podroben prostorski načrt C5 JZ akre – po-
slovno stanovanjski objekt Šmid – je stalno na vpogled pri 
pristojnem organu Občine Slovenske Konjice in Upravne 
enote Slovenske Konjice.

35. člen
(začetek veljavnosti OPPN)

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

Št. 3500-0014/2009
Slovenske Konjice, dne 5. julija 2012

Župan
Občine Slovenske Konjice

Miran Gorinšek l.r.

2362. Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 
v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec 
Slovenske Konjice v šolskem letu 2012/2013

Na podlagi 10. člena Pravilnika o spremembah in do-
polnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih po-
gojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 47/10) 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 17. redni seji dne 5. 7. 
2012 sprejel
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S K L E P
o manjši notranji igralni površini od 3 m2  

v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec 
Slovenske Konjice v šolskem letu 2012/2013

1. člen
Javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Slovenske Konjice 

zaradi zagotovitve notranje igralne površine (najmanj 3 m2 na 
otroka), določene v Pravilniku o normativih in minimalnih teh-
ničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ne bi mogel sprejeti 
vseh vpisanih otrok v vrtec. Zato Občina Slovenske Konjice 
izvaja aktivnosti za pridobitev dodatnih prostorov.

2. člen
Ker dosledno zagotavljanje notranje igralne površine (naj-

manj 3 m2 na otroka), ne bi omogočilo sprejema vseh vpisanih 
otrok v vrtce, soglašamo z manjšo notranjo igralno površino od 
3 m2 na otroka v enotah vrtca v šolskem letu 2012/2013, in sicer:

– 3 m2 notranje igralne površine na otroka do drugega 
leta starosti,

– 2,6 m2 notranje igralne površine na otroka od drugega 
do tretjega leta starosti in

– 1,75 m2 notranje igralne površine na otroka od tretjega 
leta starosti do vstopa v šolo.

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 

veljati pa začne z dnem soglasja ministra, pristojnega za po-
dročje predšolske vzgoje.

Št. 014-0012/2012-1(120)
Slovenske Konjice, dne 5. julija 2012

Župan
Občine Slovenske Konjice

Miran Gorinšek l.r.

ŠMARJEŠKE TOPLICE

2363. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske 
uprave – medobčinskega inšpektorata 
in redarstva

Na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave Občine Šentjernej (Uradni vestnik 
Občine Šentjernej, št. 1/10), 3. člena Odloka o organizaciji in 
delovnem področju občinske uprave Občine Škocjan (Uradni 
list RS, št. 21/00), 3. člena Odloka o ustanovitvi občinske 
uprave Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 26/07) in 
3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 55/07) 
so Občinski svet Občine Šentjernej dne 30. 5. 2012, Občinski 
svet Občine Škocjan dne 12. 6. 2012, Občinski svet Občine 
Šmarješke Toplice dne 29. 5. 2012 in Občinski svet Občine 
Kostanjevica na Krki dne 19. 6. 2012, v skladu z 49.a členom 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) sprejeli

O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – 

medobčinskega inšpektorata in redarstva

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske 

uprave (v nadaljevanju: skupna uprava), določi njegovo ime 

in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter 
zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.

(2) Organ skupne občinske uprave ustanoviteljic se 
ustanavlja z namenom učinkovitejšega, racionalnejšega in 
gospodarnejšega izvrševanja upravnih in prekrškovnih nalog 
na področju delovanja občinskega inšpekcijskega nadzora in 
občinskega redarstva na območju ustanoviteljic.

(3) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti 
občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne 
uprave in v medsebojnih razmerjih.

2. člen
Občine Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Ko-

stanjevica na Krki ustanovijo skupno upravo »Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke 
Toplice in Kostanjevica na Krki« za skupno opravljanje nalog 
občinske uprave na področju medobčinske inšpekcije in med-
občinskega redarstva.

3. člen
(1) Sedež skupne uprave Medobčinskega inšpektorata 

in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice 
in Kostanjevica na Krki je v Šentjerneju, Trubarjeva cesta 5, 
8310 Šentjernej.

(2) Zaposleni v skupni upravi opravljajo svoje delo v Ob-
čini Šentjernej na naslovu iz prejšnjega odstavka tega člena, v 
ostalih občinah ustanoviteljicah pa v prostorih njihov občinskih 
uprav.

(3) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike, obrobljen 
z dvema koncentričnima krogoma. Ob zgornjem robu je na-
pis »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« na spodnjem robu 
pa »Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Kostanjevica na 
Krki«.

4. člen
(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema spre-

memb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih 
sredstev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občin-
ski sveti, izvršujejo vsakokratni županje in župani (v nadaljeva-
nju: župani) občin ustanoviteljic.

(2) Župani na predlog vodje skupne uprave sprejmejo pro-
gram dela in finančni načrt skupne uprave, nadzorujejo delo ter 
dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja 
in delovanja skupne uprave.

(3) Župan sedežne občine imenuje in razrešuje vodjo 
skupne uprave po predhodnem soglasju županov občin usta-
noviteljic.

II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA

5. člen
Skupna uprava je enovit organ.

6. člen
(1) Skupna uprava opravlja upravne in strokovne naloge 

občinskih uprav občin ustanoviteljic, in sicer naloge občinske 
inšpekcije in naloge občinskega redarstva.

(2) Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z zako-
nom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.

7. člen
(1) Skupna uprava je prekrškovni organ občin ustanovi-

teljic.
(2) Pooblaščene uradne osebe skupne uprave vodijo pre-

krškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristoj-
nosti, določenih s predpisi, ki so uradno objavljeni in postanejo 
pravno veljavni.

(3) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče skupna upra-
va, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil 
prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
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8. člen
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristoj-

nosti nastopa skupna uprava kot organ tiste občine ustanovite-
ljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.

(2) Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog rav-
nati po usmeritvah župana in direktorja ali direktorice (v nada-
ljevanju: direktorja) občinske uprave občine ustanoviteljice, v 
katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma, za katero 
izvršuje nalogo.

(3) O izločitvi zaposlenega v skupni upravi odloča direktor 
občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. 
V primeru izločitve vodje skupne uprave pa o stvari tudi odloči.

(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlene-
ga v skupni upravi odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.

9. člen
(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga po predhodnem so-

glasju županov občin ustanoviteljic imenuje in razrešuje župan 
sedežne občine v skladu z zakonom o javnih uslužbencih.

(2) Vodja skupne uprave je vodja inšpektorata in redarstva 
kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.

(3) Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju.
(4) Vodja skupne uprave mora izpolnjevati pogoje za 

zasedbo delovnega mesta v skladu z Aktom o sistemizaciji 
delovnih mest v skupni občinski upravi.

(5) Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog, 
ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustano-
viteljice, županu in direktorju občinske uprave te občine, za 
delo skupne uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin 
ustanoviteljic.

(6) Zaposleni v inšpektoratu in redarstvu se morajo pri 
izvrševanju upravnih nalog in postopkov o prekršku ravnati po 
usmeritvah in navodilih vodje skupne uprave.

(7) Župani občin ustanoviteljic lahko sklenejo pisni spo-
razum, da bo naloge vodje skupne uprave opravljal direktor 
občinske uprave.

10. člen
(1) Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za 

javne uslužbence skupne uprave status delodajalca. Javni 
uslužbenci sklenejo delovno razmerje v Občini Šentjernej.

(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan sede-
žne občine na podlagi pooblastila županov občin ustanoviteljic 
oziroma vodja skupne uprave na podlagi njegovega pisnega 
pooblastila.

(3) Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprej-
mejo župani občin ustanoviteljic soglasno. 

(4) Kadrovski načrt skupne občinske uprave sprejme žu-
pan občine, ki ima status delodajalca.

III. SREDSTVA ZA DELO

11. člen
(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna 

občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje 

skupne uprave določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen 
v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava 
sedež.

(3) Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za 
skupno upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na 
posebni postavki. Finančni načrt skupne uprave je priloga k 
njihovim proračunom.

12. člen
(1) Sredstva za delo skupne uprave in druga materialna 

sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice glede na število 
prebivalcev, in sicer:

– Občina Šentjernej: 44 %,
– Občina Škocjan: 21 %,

– Občina Šmarješke Toplice: 20 %,
– Občina Kostanjevica na Krki: 15 %.
(2) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne 

uprave je župan sedežne občine, skrbnik prihodkov in odhod-
kov pa je vodja skupne uprave.

(3) Nakup opreme, ki je potrebna za delo skupne uprave, 
naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine 
ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.

(4) Stroške za uporabo upravnih prostorov, v katerih ima 
skupna uprava sedež, stroške nabave in uporabe opreme, obra-
tovalne stroške in stroške vzdrževanja si občine ustanoviteljice 
delijo v razmerju, določenim v prvem odstavku tega člena.

(5) Razmerje iz prvega odstavka tega člena se lahko 
spremeni vsaki dve leti, če se število prebivalstva občin usta-
noviteljic po uradnih statističnih podatkih spremeni tako, da se 
odstotek, ki pripade posamezni občini ustanoviteljici, spremeni 
za najmanj 1 %.

13. člen
Tekoče upravne in strokovne naloge za skupno upravo 

opravlja občinska uprava Občine Šentjernej, stroški pa se raz-
delijo skladno s prvim odstavkom prejšnjega člena.

IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN 
USTANOVITELJIC

14. člen
Župani občin ustanoviteljic z dogovorom podrobneje ure-

dijo način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgo-
vornosti, določenih z odlokom.

15. člen
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop 

iz skupne uprave tako, da svojo namero pisno poda županom 
občin ustanoviteljic. Občina lahko izstopi kadarkoli z enostran-
sko izjavo, o kateri izda občinski svet ugotovitveni sklep, ki se 
pošlje vsem občinam ustanoviteljicam.

(2) Svojo namero o izstopu mora občina ustanoviteljica 
podati najkasneje 6 mesecev pred zaključkom proračunskega 
leta (do 30. 6. tekočega leta).

(3) O izstopu sprejmejo druge občine ustanoviteljice ugo-
tovitveni sklep, v katerem določijo rok, do katerega je ustano-
viteljica dolžna zagotavljati ustrezni delež sredstev za skupno 
upravo ter tudi določijo delež stroškov za morebitne presežne 
javne uslužbence.

(4) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna 
vse svoje obveznosti do skupne uprave na podlagi tega odloka 
in dogovora iz prejšnjega člena tega odloka.

16. člen
Kolikor druge občine izrazijo interes, lahko pristopijo k 

inšpektoratu in redarstvu, če sklep o tem sprejmejo njihovi 
občinski sveti, in se s pristopom strinjajo občine ustanoviteljice, 
kar s sklepom potrdijo njihovi občinski sveti. O zagotavljanju 
sredstev se v tem primeru sklene poseben sporazum.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
Skupna uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo 

občin Šentjernej, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki 
nadaljuje s svojim delom po tem odloku. Začete zadeve in 
postopki občin ustanoviteljic se z dnem uveljavitve tega odloka 
nadaljujejo v na novo nastali skupni upravi.

18. člen
Občine ustanoviteljice v roku 3 mesecev po uveljavitvi 

tega odloka sprejmejo dogovor o medsebojnih pravicah in 
obveznostih iz 14. člena tega odloka.
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19. člen
Župani občin ustanoviteljic uskladijo akt o sistemizaciji 

delovnih mest v skupni občinski upravi v šestdesetih dneh po 
uveljavitvi tega odloka.

20. člen
(1) Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah 

ustanoviteljicah.
(2) Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih 

glasilih svoje občine v petnajstih dneh po sprejemu na seji 
občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi medobčinskega 
inšpektorata in redarstva zadnji odločal.

(3) Odlok začne veljati petnajsti dan po zadnji objavi, 
uporabljati pa se začne 1. septembra 2012.

21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 

o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinski 
inšpektorat in redarstvo (Uradni list RS, št. 99/07 in 15/10).

Št. 032-152/2012-OS
Šentjernej, dne 30. maja 2012

Župan
Občine Šentjernej

Franc Hudoklin l.r.

Št. 223-0001/2011
Škocjanu, dne 12. junija 2012

Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

Št. 007-0010/2012-1
Šmarješke Toplice, dne 29. maja 2012

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

Št. 061-1/2008
Kostanjevica na Krki, 19. junija 2012

Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

ŠMARTNO PRI LITIJI

2364. Odlok o porabi koncesijske dajatve 
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 
v Občini Šmartno pri Litiji

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi 
in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) 
in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, 
št. 33/03, 106/03, 34/04) je Občinski svet Občine Šmartno pri 
Litiji na 1. izredni seji dne 19. 6. 2012 sprejel

O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 

gospodarjenje z divjadjo  
v Občini Šmartno pri Litiji

SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih je občina 

prejela na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o divjadi 
in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08).

NAMENSKA PORABA SREDSTEV

2. člen
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov 

varstva in vlaganj v narave vire v Občini Šmartno pri Litiji. 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, sajenje 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. Ostali ukrepi:
– čistilne akcije,
– sanacija divjih odlagališč,
– izobraževanja in obveščanja osnovnošolske mladine 

o stanju in odnosu do gozdnih živalih/divjadi in o gozdnem 
bontonu.

3. člen
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.

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 izvajanja ukrepov, navedenih v 2. členu 

tega odloka, so lovske družine – koncesionarji, ki imajo pod-
pisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišča, ki ležijo na območju 
Občine Šmartno pri Litiji.

5. člen
Merila ter pogoji za dodelitev sredstev oziroma izbiro naj-

ugodnejšega ponudnika, se določijo v javnem razpisu oziroma 
v povabilu k oddaji ponudb.

KONČNA DOLOČBA

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

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 324-01/2012-1
Šmartno pri Litiji, dne 19. junija 2012

Župan
Občine Šmartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.

2365. Sklep o določitvi cen programov predšolske 
vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji in znižanju 
plačil staršev

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09, 36/10), Zakona o uravnoteže-
nju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), 17., 18. in 20. člena 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrt-
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cih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 
120/05) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list 
RS, št. 33/03, 106/06, 34/04) je Občinski svet Občine Šmartno 
pri Litiji na 1. izredni seji dne 19. 6. 2012 sprejel 

S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje  

v Občini Šmartno pri Litiji  
in znižanju plačil staršev

I.
V javnem vrtcu OŠ Šmartno – Vrtec Ciciban se za posa-

mezne programe predšolske vzgoje določijo cene, izračunane 
na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen pro-
gramov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, ki znašajo mesečno 
na otroka:

Program predšolske vzgoje Osnova 
v EUR

I. starostna skupina – otroci stari od 1–3 let 470,00
II. starostna skupina – otroci stari od 3–6 let 320,00

II.
Osnova za plačilo staršev, ki imajo otroke vključene v 

kombinirani oddelek, je cena programa, v katerega bi bil otrok 
vključen, če bi bili oblikovani samo oddelki prvega ali drugega 
starostnega obdobja.

III.
Starši otrok, za katere je Občina Šmartno pri Litiji po veljav-

ni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje 
v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 
1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za nepreki-
njeno odsotnost najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo 
dolžni vrtcu pisno napovedati najmanj en teden pred prvim dnem 
odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v znesku 
2,50 EUR za vsak delovni dan napovedane odsotnosti otroka.

Enako kot rezervacija v času poletnih počitnic se staršem 
obračuna tudi neprekinjena najmanj enomesečna opravičena 
odsotnost otroka zaradi bolezni, kar se dokazuje s kopijo origi-
nalnega zdravniškega potrdila.

Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Šmartno pri 
Litiji po veljavni zakonodaji ni zavezanka za doplačilo do polne 
cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo le, če občina, ki je 
zavezanka za doplačilo do polne cene programa, pisno sogla-
ša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilo rezervacije 
s strani staršev in ceno programa.

IV.
Starši otrok lahko med letom začasno izpišejo otroka, 

vendar največ za dva meseca in so za čas izpisa dolžni plačati 
rezervacijo mesta v višini 80 % od višine plačila, določene po 
Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih.

V.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o dolo-

čitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri 
Litiji in znižanju plačil staršev, objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 101/12.

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

Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 9. 2012.

Št. 601-004/2011
Šmartno pri Litiji, dne 19. julija 2012

Župan
Občine Šmartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.

VERŽEJ

2366. Odlok o občinskih cestah v Občini Veržej

Na podlagi 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 3., 17. in 45. čle-
na Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8) in 
16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je 
Občinski svet Občine Veržej na 12. redni seji dne 10. 7. 2012 
sprejel

O D L O K
o občinskih cestah v Občini Veržej

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)

Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod 
pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, pred-
pisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev 
objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa in 
ta odlok.

2. člen
(namen odloka)

Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Veržej (v nadaljeva-

nju: »občina«) in postopek kategorizacije občinskih cest;
– upravljanje in graditev ter vzdrževanje in varstvo občin-

skih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne 

gospodarske javne službe oziroma ureditev lokalnih gospodar-
skih javnih služb »vzdrževanje občinskih cest«;

– postopke in pogoje za poseganje v občinske ceste in 
zagotavljanje njihovega varstva;

– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami ter 
sankcioniranje kršitev tega odloka;

– druga vprašanja v zvezi z upravljanjem občinskih cest.

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

3. člen
(občinske ceste)

Občinska cesta je javna cesta, ki jo občina, v skladu z 
merili za kategorizacijo javnih cest, razglasi za javno cesto 
določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način 
in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi.

4. člen
(kategorije občinskih cest)

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste, javne 
poti in javne poti za kolesarje.

Lokalne ceste na območju Občine Veržej se v skladu z 
merili za kategorizacijo javnih cest razvrstijo v dve podkatego-
riji: zbirne krajevne ceste in krajevne ceste.

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet Obči-
ne Veržej na predlog župana.

Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno 
strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste 
po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo 
javnih cest.
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6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)

Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadome-
ščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne 
površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega 
odloka, kar se opravi enkrat letno in se upoštevajo v planu 
razvoja in vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.

Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predla-
gajo zainteresirane pravne osebe (podjetja in druge organi-
zacije). Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za 
kategorizacijo javnih cest.

O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste 
odloči Občinski svet Občine Veržej na predlog župana.

Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike 
Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima 
kategorijo, določeno v tem sklepu.

7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

Gradnje občinskih cest in kategorija novozgrajenih cest 
se določijo v občinskem prostorskem načrtu.

Rekonstrukcije občinskih cest se določijo v občinskem 
proračunu in načrtu razvojnih programov.

Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s 
katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot re-
konstruirana cesta.

8. člen
(opustitev občinske ceste)

Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi 
nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.

Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za par-
kirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu 
ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko ob-
činska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti 
plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane 
ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te 
ceste.

O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali nje-
nega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane ceste 
odloči Občinski svet Občine Veržej na predlog župana.

9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni 

promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te 
ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.

Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske 
ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj zadnjih 
pet let, če se njen prenos opravi brezplačno, in če je vpisana 
v zemljiško knjigo.

Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozdnih 
cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o gozdovih.

O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste 
odloči Občinski svet Občine Veržej na predlog župana, nje-
na kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena tega 
odloka.

10. člen
(turistične in druge poti)

Turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti, 
ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah in ki so 
namenjene dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih 
spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.

Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu 
do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, 
za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec 

zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za 
uporabnike, katerim je namenjena.

Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega 
odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled na-
ravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in iz 
dotacij občine njihovim upravljavcem.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

11. člen
(upravljavec občinskih cest)

Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine, 
upravlja občinska uprava Občine Veržej.

12. člen
(plani razvoja in vzdrževanja občinskih cest)

Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim 
se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne naloge 
razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo 
uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja, 
sprejme Občinski svet Občine Veržej na predlog župana.

Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s ka-
terim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v 
posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po 
sprejemu občinskega proračuna.

V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest 
se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na 
občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in 
drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (od-
pravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih 
poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir 
na občinskih cestah ipd.), in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je 
odredil pristojni občinski upravni organ, niso pa sestavni del 
rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po tem 
planu.

13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne 
naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest 
opravlja občinska uprava. Te obsegajo zlasti:

– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in 
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;

– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na 

občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na 
podlagi javnega razpisa;

– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdr-
ževanja občinskih cest;

– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in 

zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna primerne porabe 
občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;

– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in 
obdelave zbranih podatkov;

– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in 
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in/ali 
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi Ob-
čino Veržej;

– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in 
prometa na njih;

– naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vodenje 
in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih ter v zvezi z 
izbiro najugodnejšega ponudnika;

– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za 
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
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– priprava programov in organizacija izdelave razisko-
valnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z 
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri 
pripravi in uresničevanju teh programov;

– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in 
drugimi predpisi.

14. člen
(financiranje občinskih cest)

Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se 
zagotavljajo v proračunu Občine Veržej.

Na predlog pristojnega organa občinske uprave lahko 
Občinski svet Občine Veržej predpiše posebno povračilo za 
prekomerno obremenjevanje cest (izvoz iz peskokopov, gra-
moznic, glinokopov, izredni prevozi itd.).

Če je za izkoriščanje virov iz prejšnjega odstavka dana 
koncesija, se z zbranimi sredstvi povračila krijejo stroški vzdr-
ževanja prekomerno obremenjenih cest.

IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST

15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)

Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi 
predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču ali objektu 
lastnika oziroma uporabnika sosednjega zemljišča ali objekta, 
kot izvedba istih na zemljišču občinske ceste, se lahko na 
podlagi pravnega posla, sklenjenega med lastnikom oziroma 
uporabnikom zemljišča ali objekta in investitorjem občinske 
ceste, ustanovi stvarna služnost za takšno izvedbo.

16. člen
(projektiranje občinskih cest)

V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo 
občinske ceste se določijo prometna ureditev občinske ceste 
in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov do objek-
tov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj vozišča 
ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne 
površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za 
gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega 
prometa.

17. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)

Avtobusna postajališča na glavni mestni cesti morajo biti 
zunaj vozišča.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko občinska 
uprava na predlog javnega prevoznika ter ob soglasju Sveta 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Veržej ter 
policijo po presoji okoliščin, pomembnih za varnost prometa, 
izjemoma izda dovoljenje za ureditev avtobusnega postajališča 
na vozišču krajevne ceste. Če ugotovi, da za tako postajališče 
ni več potrebe ali da je postalo prometno nevarno, prekliče 
dovoljenje.

Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste do-
loči gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč občinska uprava 
ob upoštevanju predlogov javnih prevoznikov.

Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča zbirne 
krajevne ceste, ki niso v občinskem prostorskem načrtu ali 
planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest, mora predlagatelj 
pridobiti soglasje občinske uprave. Stroške gradnje avtobusne-
ga postajališča krije njen predlagatelj. Tako zgrajeno avtobusno 
postajališče postane del občinske ceste.

18. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi 
graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del 

ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim 
zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve občinske 
ceste krije investitor objekta ali naprave.

Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev 
stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so nastali 
zaradi zahteve pristojnega občinskega upravnega organa za 
ceste za boljše elemente nadomeščenega dela občinske ceste 
od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.

19. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)

Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste 
predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, naprav 
in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora tehnična 
dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba opraviti na 
območju ceste.

Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije 
objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je odgo-
vorna občinska uprava.

Stroške projektiranja, novogradnje ali rekonstrukcije 
objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena kri-
je investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav 
in napeljav.

20. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
Občinska uprava mora o novogradnji ali rekonstrukciji 

občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih 
objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 30 dni pred 
pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z novogradnjo 
oziroma rekonstrukcijo ceste.

Občinska uprava mora dati investitorju oziroma upra-
vljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na razpolago 
načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.

Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje 
oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem tele-
su, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in 
naprave v občinski cesti.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

21. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)

Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati 
tako da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje 
prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, ki 
urejajo javne ceste in določbe 24. člena tega odloka omogočajo 
varno odvijanje prometa.

Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne 
službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 24. člena tega 
odloka je odgovoren izvajalec javne službe.

Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje 
ukrepov iz prvega odstavka 24. člena tega odloka je odgovorna 
občinska uprava.

22. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja na pod-
lagi javnega razpisa v eni izmed oblik, ki jih določa Odlok o 
gospodarskih javnih službah na območju Občine Veržej.

Izvajalec rednega letnega vzdrževanja občinskih cest 
mora v primeru stavke svojih delavcev zagotoviti vzdrževanje 
občinskih cest v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o 
javnih cestah.

Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajo v iz-
vedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela oddaja 
občinska uprava, po postopku in pod pogoji, ki so z zakonom 
določeni za oddajo javnih naročil.
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23. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi 
cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestne-
ga sveta občinske ceste skrbi občinska uprava.

24. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

Občinska uprava lahko zaradi zapore občinske ceste za-
časno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano 
cesto, po kateri je dovoljen javni promet.

O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, ki 
bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se mora 
občinske uprave predhodno uskladiti z Direkcijo Republike 
Slovenije za ceste.

Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategori-
zirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora pristojen 
organ občinske uprave predhodno pridobiti soglasje lastnika te 
ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med 
preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano 
cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg 
vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za 
prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predla-
gatelj preusmeritve prometa.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

1. Varstvo občinskih cest

25. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)

Če je občinska cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet 

posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo 

na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. poseb-
ne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, 
poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno),

lahko predstojnik občinske uprave s sklepom začasno, najdalj 
za čas enega leta, prepove ali omeji promet vseh ali posame-
znih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno 
skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so 
razlogi za takšen ukrep.

Občinska uprava mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo ra-
zlogi iz prve ali druge alinee prejšnjega odstavka, obvestiti 
policijo in pristojnega občinskega upravnega organa za naj-
manj petnajst dni ter javnost po sredstvih javnega obveščanja 
najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s prometno signalizacijo 
na občinski cesti.

Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee prvega 
odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega 
vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih 
nesrečah. O teh ukrepih se morajo nemudoma obvestiti policija, 
občinska uprava in javnost po sredstvih javnega obveščanja.

Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz razlo-
gov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od enega 
leta se določi v skladu z določbo 33. člena tega odloka.

26. člen
Varovalni pas občinske cest se meri od zunanjega roba 

cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitve-
nih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov 
objekta na zemljišče ter znaša:

– pri lokalni cesti 5 m
– pri zbirni krajevni cesti 3 m
– pri javni poti 3 m

– pri krajevni cesti  3 m
– pri javni poti za kolesarje  2 m.
Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, urejena 

s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Veržej.

27. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)

Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonape-
tostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, 
toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni Ob-
čina Veržej, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju 
občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na 
način, določenimi s soglasjem občinske uprave.

Občinska uprava lahko zahteva od upravljavca vodov in 
naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno za-
radi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe 
ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške 
prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravlja-
vec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo 
napeljavo oziroma postavitev.

Občinska uprava lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega 
odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali občinsko 
cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje 
ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.

28. člen
(dela na občinski cesti)

Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski 
cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega občinske 
uprave.

V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se 
določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, 
če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko 
cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja in 
zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. 
Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposre-
dno nevarnost in o tem takoj pisno obvestiti izvajalca rednega 
vzdrževanja ceste in občinsko upravo. Upravljavec naprav in 
napeljav mora čim prej oziroma najpozneje v roku 15 dni od 
nastanka poškodb le-te odstraniti, vzpostaviti cesto v prvotno 
stanje in o končanih delih pisno obvestiti izvajalca rednega 
vzdrževanja ceste in občinsko upravo.

Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko 
cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti 
promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in 
napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o 
njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.

29. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, določe-
ne v skladu z določbo 16. člena tega odloka in površine, ki jih 
za te namene občinska uprava določi ob obstoječih občinskih 
cestah, ta upravni organ odda najugodnejšemu ponudniku za 
opravljanje teh dejavnosti.

Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za 
opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe po-
vršin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo podpiše 
župan.

Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za 
opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavnosti 
je potrebno soglasje občinske uprave.

30. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)

Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko cesto 
ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti in ze-
mljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali 
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objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet na cesti. Vse stro-
ške zavarovanja in odstranitve ovire na cesti in drugih posledic 
prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih je povzročil.

Ob določilih zakona, ki ureja ceste, je prepovedano še:
1. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka 

nanjo;
2. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo kme-

tijsko orodje in stroje; zavirati vprežna vozila s privezovanjem 
koles ali s coklami;

3. odlagati v obcestne jarke kamenje, les, zemljo in drug 
material ali predmete, kar bi imelo za posledico oviranje in 
onemogočenje normalnega odvodnjavanja meteornih voda in 
s tem poškodovanje ceste in ogrožanje prometa.

31. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)

Lastniki oziroma uporabniki zemljišč ob občinski cesti 
morajo imeti na strehah objektov, s katerih se lahko na občin-
sko cesto vsuje sneg, pritrjene snegolove. Lastniki oziroma 
uporabniki zemljišč morajo z objektov ob občinski cesti odstra-
niti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti 
udeležencev v prometu.

Lastniki oziroma uporabniki zemljišč morajo ob občinski 
cesti ali pločniku redno porezati veje dreves, žive meje, trte 
ali drugih visokih nasadov ali poljščine, tako, da ne segajo na 
občinsko cesto ali pločnik in ne poslabšujejo ali onemogočajo 
preglednosti ali drugače ovirajo ali ogrožajo promet.

Lastniki oziroma uporabniki zemljišč ob občinskih cestah 
ali pločnikih v naseljih morajo vzdrževati zemljišča tako, da se 
doseže in ohrani urejen videz naselij.

2. Ukrepi za varstvo prometa

32. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste 
izda občinska uprava. O izdanih dovoljenjih občinska uprava 
obvesti policijo, občinske uprave za nadzor in izvajalca rednega 
vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora biti priložena od 
občinske uprave potrjena prometno tehnična dokumentacija 
začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore 
občinske ceste.

Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 
15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora vsebovati 
podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predla-
ga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja 
njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne 
prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste. Izda-
jatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in trajanje 
zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, pred-
videnimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično 
sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.

Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa 
zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj popolne 
zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa obvestiti 
policijo ter javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri 
dni pred zaporo ceste.

33. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)

Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa Ob-
činski svet Občine Veržej na predlog župana, razen v primerih, 
ko je njena postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev 
posledica odredb o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih 
cestah, za izdajo katerih so s predpisi o varnosti cestnega pro-
meta pristojni minister, pristojen za promet, minister, pristojen 
za notranje zadeve in minister, pristojen za okolje in prostor.

Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki 
opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno 

znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in 
podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo v 
skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu zaintere-
sirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične in druge 
obvestilne signalizacije odloči predstojnik občinske uprave s 
soglasjem. Občinska uprava ima pravico do povrnitve stroškov 
za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.

34. člen
(naprave za umirjanje prometa)

O postavitvah naprav za umirjanje prometa odloča Ob-
činski svet Občine Veržej po predhodnem soglasju Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Veržej, razen 
v primerih ko postavitev takih naprav določa zakon.

Sama postavitev naprav z umirjanjem prometa se postavi 
skladno z veljavnimi predpisi.

35. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob ob-
činskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov in 
drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in 
oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja prepovedano 
v varovalnem pasu ceste. Pristojen organ občinske uprave lah-
ko izda soglasje za njihovo postavitev znotraj te razdalje samo, 
če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje 
ni predpisana prometna signalizacija. S soglasjem se določijo 
pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve.

Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega 
odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le 
zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za postavitev 
prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje za 
njihovo postavitev izda pristojna občinska uprava. V soglasju 
določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s predpisi o 
varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja 
in odstranitve teh objektov in naprav.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje za 
izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko izda le 
za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave, sejma ipd.) 
in za tiste občinske ceste, ki jih določi Občinski svet Občine 
Veržej. Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad 
voziščem občinske ceste.

36. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah (zunaj naselja))

Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) opravljati 
dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki nepo-
sredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje in 
vključevanje vozil v promet), mora zagotoviti ustrezen priključek 
oziroma pristop do objekta ter zadostno število mest za parki-
ranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.

V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter 
uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje 
dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje 
občinske uprave.

37. člen
(pritožbeni organ)

Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku 
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah 
tega odloka izdaja občinska uprava je dovoljena pritožba na 
župana.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

38. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Za uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov 
o cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, 
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je pristojen medobčinski inšpektorat in redarstvo v skladu s 
pooblastili, ki jim jih dajejo predpisi o cestah, inšpekcijskem 
nadzoru in občinskem redarstvu.

VIII. SANKCIJE

39. člen
(prekrški)

Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek pravna ose-
ba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, če:

1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v 
varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakršne-
koli druge objekte in naprave (drugi odstavek 27. člena);

2. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja dru-
ga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z 
dovoljenjem (prvi odstavek 28. člena);

3. pisno ne obvesti izvajalca rednega letnega vzdrževanja 
cest in pristojnega organa občinske uprave o posegih na občin-
ski cesti, ter ne vzpostavi ceste v roku 15 dni od pričetka del v 
prvotno stanje (tretji in četrti odstavek 28. člena);

4. postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za 
te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih 
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spremeni 
objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja pristojnega 
organa občinske uprave (29. člen);

5. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih se 
lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih sveč 
s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v prometu ali 
ne poreže vej dreves, žive meje, trte ali drugih visokih nasadov 
ali poljščine, tako, da ne segajo na občinsko cesto ali pločnik 
(prvi in drugi odstavek 31. člena);

6. brez soglasja postavi tablo, napis in drug objekt ali 
napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje ob 
občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja 
35. člen).

Z globo 500 evrov se sankcionira tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali po-
sameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek 
iz prejšnjega odstavka.

40. člen
(prekrški posameznikov)

Z globo 250 evrov se kaznuje tudi posameznik, ki stori 
prekršek iz prvega odstavka prejšnjega člena.

41. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec 
rednega vzdrževanja občinskih cest:

– če teh cest ne vzdržuje redno tako, da omogočajo varno 
odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 21. člena);

– če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob 
morebitni stavki.

Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega 
odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja 
občinskih cest.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

42. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
občinskih cestah v Občini Veržej (Uradni list RS, št. 102/02).

43. člen
(začetek veljavnosti odloka)

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

Št. 371-7/2012-10
Veržej, dne 10. julija 2012

Župan
Občine Veržej

Slavko Petovar l.r.

2367. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno 
vodo na območju Občine Veržej

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 3., 
7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni 
list RS, št. 32/93, 30/98 ter 127/06), 143. člena Zakona o 
javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Pra-
vilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 in 41/08), 
6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah na območju 
Občine Veržej (Uradni list RS, št. 11/02, 41/04) ter 16. člena 
Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski 
svet Občine Veržej na 12. redni seji dne 10. 7. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo  

na območju Občine Veržej

1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Veržej 

(Uradni list RS, št. 39/10, 60/10) se dopolni drugi odstavek 
1. člena z naslednjim besedilom:

»Občina Veržej zagotavlja izvajanje javne službe oskrbe 
s pitno vodo na naslednjih območjih:

– OBMOČJE 1: to so območja, kjer občina zagotavlja 
oskrbo s pitno vodo na podlagi določb prvega in drugega 
odstavka 11. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (več kot 
5 prebivalcev/ha (območje z več kot 50. prebivalci) ali pov-
prečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo presega 10 m3 pitne 
vode na dan). Gre za območja, kjer je zagotavljanje javne 
službe obvezno, in sicer:
območje 1 aglomeracija ime aglomeracije naselja

705 Banovci Banovci
706 Veržej Veržej

– OBMOČJE 3: to so območja, kjer se opravlja lastna 
oskrba prebivalcev s pitno vodo ter OBMOČJE 4: to so ob-
močja, kjer občina v prihodnosti načrtuje zagotavljanje javne 
službe oskrbe s pitno vodo, in sicer:
območji 3, 4 aglomeracija ime aglomeracije naselja

700 Bunčani Bunčani.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 3544-1/2012-7
Veržej, dne 10. julija 2012

Župan
Občine Veržej

Slavko Petovar l.r.
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AJDOVŠČINA

2368. Odlok o rebalansu proračuna Občine 
Ajdovščina za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10), 
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 
49/09 in 38/10) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno 
glasilo št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občin-
ski svet Občine Ajdovščina na 19. seji dne 12. 7. 2012 sprejel

O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina  

za leto 2012

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2012 

(Uradni list RS, št. 9/11, 57/11, 13/12) se spremeni drugi od-
stavek 2. člena, tako da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih:

Skupina/podskupina kontov Rebalans 
poračuna 2012

A. BILANCA PRIHODKOV IN 
ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 18.122.594,52

70 DAVČNI PRIHODKI 12.399.703,74
700 davki na dohodek in dobiček 10.397.857,00
703 davki na premoženje 1.489.870,45
704 domači davki na blago in storitve 511.976,29
71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.438.070,46
710 udeležba na dobičku in dohodki  

od premoženja 1.744.085,42
711 takse in pristojbine 11.400,00
712 denarne kazni 7.100,00
713 prihodki od prodaje blaga in storitev 28.597,30
714 drugi nedavčni prihodki 646.887,74
72 KAPITALSKI PRIHODKI 403.570,00
720 prihodki od prodaje osnovnih 

sredstev 119.050,00
722 prihodki od prodaje zemljišč  

in neopredmetenih osnovnih sredstev 284.520,00
73 PREJETE DONACIJE 1.040,00
730 prejete donacije iz domačih virov 1.040,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.880.210,32
740 transferni prihodki iz drugih 

javnofinančih institucij 1.683.527,86
741 prejeta sredstva iz državnega 

proračuna in proračuna EU 1.196.682,46
II. SKUPAJ ODHODKI 20.031.786,53

40 TEKOČI ODHODKI 3.975.273,87
400 plače in drugi izdatki zaposlenim 773.658,79
401 prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 125.382,41
402 izdatki za blago in storitve 2.607.394,29
403 plačila domačih obresti 90.000,00
409 sredstva, izločena v rezerve 378.838,38
41 TEKOČI TRANSFERI 7.498.338,78
410 subvencije 440.169,19
411 transferi posameznikom  

in gospodinjstvom 4.076.207,46

412 transferi neprofitnim organizacijam 747.911,00
413 drugi tekoči domači transferi 2.234.051,13
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.602,175,47
420 nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.602.175,47
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 955.998,41
431 investicijski transferi fiz. in prav. 

osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 206.328,00

432 investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 749.670,41
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK – 
PRIMANJKLJAJ –1.909.192,01

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 16.329,24

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 16.327,24

751 Sredstva pridobljena s prodajo drugih 
kapitalskih deležev 16.327,24
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 384.664,11

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 384.664,11

441 povečanje kapitalskih deležev in 
naložb 384.664,11
VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEM. KAPITAL. 
DELEŽEV

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE 0,00

50 ZADOLŽEVANJE 0,00
500 zadolževanje 0,00

VIII. ODPLAČILO DOLGA 424.700,00
55 ODPLAČILO DOLGA 424.700,00
500 odplačilo domačega dolga 424.700,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH –2.702.226,88
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 2.702.226,88

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

listu Republike Slovenije.

Št. 4102-1/2011
Ajdovščina, dne 12. julija 2012

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

2369. Pravila za volitve predstavnikov v volilno 
telo za volitve člana državnega sveta in za 
določitev kandidata za člana državnega sveta

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu 
(ZDSve) (Uradni list RS, št. 44/92, 11/03 Skl. US: U-I-417/02-7, 
73/03 Odl. US: U-I-346/02-13, 76/05, 100/05 – UPB1, 95/11 
Odl. US: U-I-167/10-7) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina 
(Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina 
na 19. redni seji 12. 7. 2012 sprejel
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P R A V I L A
za volitve predstavnikov v volilno telo za volitve 
člana državnega sveta in za določitev kandidata 

za člana državnega sveta

1. člen
S temi pravili se določi postopek volitev predstavnikov 

Občine Ajdovščina v volilno telo 12. volilne enote za volitve 
člana državnega sveta ter postopek določitve kandidata za 
člana državnega sveta.

2. člen
Občinski svet v volilno telo iz prejšnjega odstavka izvoli 

enega predstavnika ne glede na število prebivalcev v občini in 
po enega predstavnika na vsakih dopolnjenih pet tisoč prebival-
cev (v nadaljevanju: elektorji), ter lahko določi enega kandidata 
za člana državnega sveta.

3. člen
Listo kandidatov za elektorje in kandidaturo za kandi-

data za člana državnega sveta lahko določi skupina najmanj 
treh članov občinskega sveta (v nadaljevanju: predlagatelj).

Posamezna lista kandidatov mora vsebovati toliko 
kandidatov, kot se jih skladno z 2. členom teh pravil voli v 
volilno telo. Posamezna kandidatura mora vsebovati enega 
kandidata.

Liste kandidatov oziroma kandidature predlagatelji pre-
dložijo komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
(v nadaljevanju: komisija) najpozneje v 15 dneh od dneva, 
ko začnejo teči roki za volilna opravila. Če je zadnji dan roka 
nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan 
v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri Občini 
Ajdovščina ne dela, se izteče rok s pretekom prvega nasle-
dnjega delavnika.

Lista kandidatov mora vsebovati ime liste, imena pre-
dlagateljev z navedbo njihove funkcije, imena elektorjev, 
njihove rojstne podatke, naslove stalnega bivališča, njihova 
pisna soglasja ter druge podatke v skladu z zakonom.

Kandidatura mora vsebovati imena predlagateljev z na-
vedbo njihove funkcije, ime kandidata, njegove rojstne podatke, 
naslov stalnega bivališča, poklic in delo, ki ga opravlja, njegovo 
pisno soglasje ter druge podatke v skladu z zakonom.

Komisija sestavi seznam predlaganih list kandidatov 
ter seznam kandidatur po predlagateljih, in sicer po vrstnem 
redu, ki ga določi z žrebom, ter ga pošlje županu.

Vrstni red, ki ga določi komisija, se uporabi tudi pri 
pripravi glasovnic.

4. člen
Elektorje se voli na seji občinskega sveta s tajnim gla-

sovanjem.
Izvoljeni so elektorji s tiste liste kandidatov, ki prejme 

večino opredeljenih glasov. Če lista kandidatov ne prejme po-
trebne večine glasov, se na isti seji volijo elektorji posamično 
na podlagi javnega glasovanja po vrstnem redu, kot je napisan 
na glasovnici. Če na ta način niso izvoljeni vsi elektorji, lahko 
predlagatelji predlagajo nove kandidate, o katerih se opravi 
posamično javno glasovanje na isti seji občinskega sveta.

5. člen
Kandidata za člana državnega sveta se na seji občinske-

ga sveta določi s tajnim glasovanjem.
Za kandidata se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži 

zaporedno številko pred njegovim imenom.
Izvoljen je kandidat, ki prejme večino opredeljenih glasov.
Če nihče od izmed kandidatov ne prejme potrebne večine 

glasov, se glasovanje o dveh kandidatih, ki sta pri prvem glaso-
vanju prejela največ glasov, ponovi.

V primeru, ko dva kandidata prejmeta enako število gla-
sov, se kandidata določi z žrebom.

6. člen
Za vsa opravila v postopku izvolitve elektorjev oziroma 

v postopku določitve kandidata za člana državnega sveta, ki 
niso določena s temi pravili, se smiselno uporabljajo določbe 
poslovnika občinskega sveta.

7. člen
Župan je predstavnik občinskega sveta za predložitev se-

znama izvoljenih elektorjev in kandidature za člana državnega 
sveta pri pristojni volilni komisiji.

Če je za elektorja izvoljen, oziroma za kandidata za člana 
državnega sveta določen župan, se tako za predstavnika ob-
činskega sveta za predložitev seznama izvoljenih elektorjev, 
kot tudi za predstavnika kandidature za člana državnega sveta, 
določi člana občinskega sveta.

8. člen
Direktor občinske uprave mora najpozneje 30 dni pred 

dnem glasovanja predložiti pristojni volilni komisiji seznam iz-
voljenih elektorjev ter kandidaturo za člana državnega sveta, 
skupaj s potrebnimi prilogami.

Delo občinskega sveta in komisije mora biti terminsko 
prilagojeno tako, da omogoča pravočasno predložitev seznama 
in kandidature iz prejšnjega odstavka pristojni volilni komisiji.

9. člen
Ta pravila se sprejmejo z dvotretjinsko večino navzočih 

članov občinskega sveta.

10. člen
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-3/2012
Ajdovščina, dne 12. julija 2012

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

ROGAŠKA SLATINA

2370. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest 
v Občini Rogaška Slatina

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni 
list RS, št. 115/07) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 
18. redni seji dne 27. 6. 2012 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest  

v Občini Rogaška Slatina

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah 

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga 
prevzemajo.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skraj-

šano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v mestu Rogaška Slatina in v drugih nase-

ljih občine se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na lokalne zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (s 

skrajšano oznako LZ) in
– na lokalne mestne in krajevne ceste (s skrajšano 

oznako LK).
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3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Rogaška Slatina in ceste 

med naselji v občini in med naselji v sosednjih občinah,
– ceste v mestu Rogaška Slatina in drugih naseljih ob-

čine, razvrščene v podkategorije.

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:

Zap. 
št. Cesta Odcep

Začetek 
Odcepa Potek

Konec 
Odcepa

Dolžina
[m]

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

1. 317010 317011 C R1 219 Škrbnik C 406270 616 1.731 Podčetrtek
2. 317030 317031 C R1 219 Nezbiše-Kamence C 356130 2.130 2.159 Podčetrtek
3. 356010 356011 C G2 107 Obvoznica-Rog. Slatina I O 356011 1.144
4. 356010 356012 O 356011 Obvoznica-Rog. Slatina II C R3 685 617
5. 356020 356021 C G2 107 Rog. Slatina-Podplat C R1 219 4.376
6. 356030 356031 C R1 219 Brezje-Kostrivnica C 356020 3.938
7. 356040 356041 C R1 219 Sv. Rozalija-Sp. Gabernik C 356030 905
8. 356050 356051 C 356030 Kostrivnica-Boč C 440420 4.277
9. 356060 356061 C 356010 Rog. Slatina-obvoznica C G2 107 919

10. 356060 356062 C G2 107 Obvoznica-Boč C 356050 11.188
11. 356070 356071 C R3 685 Rog. Slatina-Brezovec I O 356071 236
12. 356070 356072 O 356071 Rog. Slatina-Brezovec II C G2 107 3.268
13. 356080 356081 C G2 107 Tuncovec-Tržišče C 356070 1.603
14. 356090 356091 C G2 107 Tuncovec-Strmec C 356110 2.703
15. 356100 356101 C 356110 Strmec-Zg. Negonje C 356060 7.320
16. 356110 356111 C R3 685 Rog. Slatina-Cerovec I O 356111 252
17. 356110 356112 O 356111 Rog. Slatina-Cerovec II O 356112 926
18. 356110 356113 O 356112 Rog. Slatina-Cerovec III C G2 107 882
19. 356110 356114 C G2 107 Cerovec-Strmec C R2 432 5.516 620 Rogatec
20. 356120 356121 C R3 685 Rog. Slatina-Sodna vas C R1 219 3.892 4.661 Podčetrtek
21. 356130 356131 C R3 685 Rog. Slatina-R1 219 C R1 219 4.181 3.091 Podčetrtek
22. 356140 356141 C 356130 Rog. Slatina-Kristan vrh C 356150 3.291 1.431 Šmarje pri Jelšah
23. 356150 356151 C G2 107 Podplat-Kristan vrh C R1 219 2.038 897 Šmarje pri Jelšah
24. 356170 356171 C R3 685 Tekačevo-Brestovec C 356130 4.289
25. 356190 356191 C 356140 Kristan vrh-Topole C 356170 1.598
26. 356200 356201 C 356090 Žabnik-Rogatec C R2 432 1.249 1.563 Rogatec
27. 356210 356211 C G2 107 Irje-Cerovec C 356110 2.539
28. 356220 356221 C R3 685 PC Sonce-Imence C 356230 1.139
29. 356230 356231 C R3 685 Rog. Slatina-Topole C 356170 1.833
30. 356240 356241 C R3 685 Rjavica-Takalce C 356070 2.241
31. 406260 406261 C R1 219 Meja-Sotensko C 356150 373 1.600 Šmarje pri Jelšah
32. 406270 406271 C R1 219 Hajnsko-Plat C 356140 1.705 792 Šmarje pri Jelšah
33. 440420 440421 C R1 219 Poljčane-Boč C 356050 1.135 3.592 Poljčane

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Rogaška Slatina znaša 84.319 m (84,319 km).

5. člen
a) Lokalne zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ) v mestu Rogaška Slatina in drugih naseljih občine so:

Zap. 
št. Cesta Odcep

Začetek 
Odcepa Potek

Konec 
Odcepa

Dolžina
[m]

Preostala dolžina                    
v sosednji občini [m]

1. 356320 356321 C 356110 Rog. Slatina-Sp. Sečovo C G2 107 1.796
2. 356320 356322 O 356321 Sp. Sečovo-Tuncovec C 356080 322
3. 356330 356331 C R3 685 R3 685-Žibernik-Prvomajska C 356010 664
4. 356340 356341 C 356110 Bellevue-Stritarjeva ul. O 356342 2.030
5. 356340 356342 C 356110 Stritarjeva ul.-obvoznica C G2 107 915
6. 356370 356371 C 356230 Vid Ivanuševa-Brestovška C R3 685 724
7. 356400 356401 C R3 685 Linhartova-Vegova C 356010 1.475  

Skupna dolžina lokalnih zbirnih mestnih in zbirnih krajevnih cest (LZ) v občini znaša 7.926 m (7,926 km).
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b) Lokalne mestne in krajevne ceste (LK) v mestu Rogaška Slatina in drugih naseljih občine so:

Zap. 
št. Cesta Odcep

Začetek 
Odcepa Potek

Konec 
Odcepa

Dolžina
[m]

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

1. 356330 356332 C 356330 Ul. Žibernik C 356400 597
2. 356350 356352 C 356010 Šlandrova ul. C 356010 869
3. 356510 356511 C 356230 Aškerčeva ul. C 356370 357
4. 356520 356521 C R3 685 Lovska ul.-Prešernova ul. C R3 685 882
5. 356520 356522 O 356521 Prešernova ul. O 356521 228
6. 356530 356531 C R3 685 Kozjanski odred-bloki Z HŠ 23 310
7. 356530 356532 C R3 685 Kozjanski odred-šola O 356531 207  

Skupna dolžina lokalnih mestnih in krajevnih cest (LK) v občini znaša 3.450 m (3,450 km).

6. člen
Javne poti (JP) v mestu Rogaška Slatina, v naseljih občine in med naselji so:

Zap. 
št. Cesta Odcep

Začetek 
Odcepa Potek

Konec 
Odcepa

Dolžina
[m]

Preostala dolžina                    
v sosednji občini [m]

1. 856020 856021 C 356370 Cankarjeva ul. 27 Z HŠ 27 229
2. 856030 856031 C R3 685 Gozdna ul. 22 Z HŠ 22 332
3. 856030 856032 C 356350 Tuš-Zdravstveni dom Z Zdr. dom 292
4. 856040 856041 C 856150 Ivanov hrib C 356320 701
5. 856050 856051 C R3 685 Izletniška ul. 18 Z HŠ 18 849
6. 856060 856061 C 356070 Kajuhova ul. 11 Z HŠ 11 244
7. 856070 856071 C 356070 Kidričeva ul. 63 Z HŠ 63 82
8. 856080 856081 C 356130 Knežec Z HŠ 1 389
9. 856090 856091 C 356070 Kot 14 Z HŠ 14 220

10. 856090 856092 O 856091 Kot 11 Z HŠ 11 111
11. 856100 856101 C 356070 Krpanova ul. 12 Z HŠ 12 274
12. 856110 856111 C 356070 Kvedrova ul. 8 Z HŠ 8 86
13. 856110 856113 C 356070 Ul. Na livadi 12 Z HŠ 12 322
14. 856120 856121 C 356070 Lastine 15 Z HŠ 15 768
15. 856120 856122 O 856121 Lastine 5a Z HŠ 5a 255
16. 856120 856123 O 856121 Lastine 2e Z HŠ 2e 198
17. 856130 856131 C 356370 Levstikova ul. 23 Z HŠ 23 407
18. 856140 856141 C 356110 Ločen dol Z HŠ 6 193
19. 856150 856151 C 356320 Cvetlični hrib Z HŠ 38 841
20. 856150 856152 O 856151 Cvetlični hrib-Sečovo C 857340 591
21. 856160 856161 C R3 685 Mladinska ul. 7 Z HŠ 7 267
22. 856170 856171 C 356070 Na livadi-Sp. Sečovo C 356320 874
23. 856170 856172 O 856171 Odcep Možina Z HŠ 17 174
24. 856170 856173 C 356070 Odcep Cvetko Z HŠ 24 143
25. 856170 856174 O 856171 Odcep Polajžer Z HŠ 11 141
26. 856180 856181 C 356320 Janina Z HŠ 7 474
27. 856190 856191 C 356070 Sončna ul. 10 Z HŠ 10 212
28. 856200 856201 C 356010 Spodnja c. C 356330 146
29. 856200 856202 C 356330 Ul. Ob progi 14 Z HŠ 14 293
30. 856200 856203 C 356330 Slomškova ul. 8 Z HŠ 8 204
31. 856200 856204 O 856203 Plečnikova ul. 16 Z HŠ 16 240
32. 856200 856205 O 856204 Ul. Ele Peroci 5 Z HŠ 5 106
33. 856200 856206 C 356400 Ul. Zrinskega 13 Z HŠ 13 171
34. 856200 856207 O 856209 Na trati I Z HŠ 3 138
35. 856200 856208 C R3 685 Na trati II Z HŠ 1 74
36. 856200 856209 C R3 685 Gubčeva ul. 20 Z HŠ 20 342
37. 856210 856211 C 356230 Strma ul. 16 Z HŠ 16 277
38. 856220 856221 C R3 685 Tavčarjeva ul. 7 Z HŠ 7 186
39. 856230 856231 C 356070 Ul. talcev 7 Z HŠ 7 263
40. 856240 856241 C R3 685 Ul. Kozara 4 Z HŠ 4 156
41. 856260 856261 C 356370 Zlatorogova ul. 7 Z HŠ 7 112
42. 856270 856271 C R3 685 Zdraviliški trg Z HŠ 1 155
43. 856280 856281 C 856030 Župančičeva ul. 8 Z HŠ 8 186
44. 856350 856351 C 356020 Zagaj-Čebular Z HŠ 7 567
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Zap. 
št. Cesta Odcep

Začetek 
Odcepa Potek

Konec 
Odcepa

Dolžina
[m]

Preostala dolžina                    
v sosednji občini [m]

45. 856350 856352 O 856351 Zagaj-Plavčak Z HŠ 4b 96
46. 856360 856361 C 356020 Zagaj-Gobec Z HŠ 31 875
47. 856360 856362 O 856361 Zagaj-Čača vas O 856381 844
48. 856370 856371 C 356020 Zagaj-Prah Z HŠ 39b 294
49. 856380 856381 C 356020 Čača vas-Klančnik Z HŠ 58 971
50. 856390 856391 C 356020 Čača vas-Justin Z HŠ 39a 84
51. 856400 856401 C 356020 Čača vas-Murko Z HŠ 6 761
52. 856400 856402 O 856401 Čača vas-Mesiček Z HŠ 47 338
53. 856410 856411 C 356020 Čača vas-Čebular Z HŠ 23 690
54. 856420 856421 C 356020 Kostrivnica-pokopališče Z pokop. 349
55. 856430 856431 C 356020 Kostrivnica-Mikše Z HŠ 12 566
56. 856440 856441 C 356020 Kostrivnica-Hrup Z HŠ 22 143
57. 856450 856451 C 356020 Vrelec-Sp. Kostrivnica 17 Z HŠ 17 665
58. 856450 856452 O 856451 Sp. Kostrivnica 10 Z HŠ 10 400
59. 856450 856453 O 856452 Sp. Kostrivnica 14 Z HŠ 14 130
60. 856460 856461 C 356020 Sp. Kostrivnica-Majer Z HŠ 17a 493
61. 856470 856471 C 356020 Podplat-Jančič Z HŠ 16 277
62. 856480 856481 C 356030 Strašek-Podturn O 857241 173
63. 856500 856501 C 356030 Zg. Gabernik-Tadina Z HŠ 14 682
64. 856500 856502 O 856501 Zg. Gabernik-Valner Z HŠ 20 297
65. 856520 856521 C 356030 Zg. Gabernik-Furman Z HŠ 11 722
66. 856530 856531 C 356030 Podturn-Cvetko Z N.H. 622
67. 856540 856541 C 356030 Podturn-Volovšek C 857270 232
68. 856560 856561 C 356030 Gabrovec-Ogrizek Z HŠ 7 192
69. 856570 856571 C 356030 Gabrovec-Strniša Z HŠ 1 157
70. 856580 856581 C 356030 OŠ Kostrivnica-Sv. Lenart Z HŠ 31 1.367
71. 856580 856582 C 356050 Drevenik-Strniša Z HŠ 28 360
72. 856580 856583 C 356050 Šeleker-Mali Travnik-Šket Z HŠ 56 2.023
73. 856580 856584 C 356050 Drevenik 24 Z HŠ 24 651
74. 856590 856591 C 356060 Ratanska vas 2 Z HŠ 2 491
75. 856600 856601 C 356060 C. na Boč 34 Z HŠ 34 226
76. 856610 856611 C 356060 Irje 33 Z HŠ 33 444
77. 856620 856621 O 856611 Irje 24c Z HŠ 24c 398
78. 856620 856622 C 356060 Irje 33b Z HŠ 33b 483
79. 856630 856631 C 356060 Negonje-Brglez Z HŠ 25 572
80. 856630 856632 O 857053 Zagaj-Krček Z HŠ 18 979
81. 856630 856633 O 857211 Zg. Negonje-Berk Z HŠ 26 505
82. 856640 856641 C 356060 Planin. dom-Sv. Marjeta Z HŠ 39 106
83. 856650 856651 C 356320 Sp. Sečovo-Čebular Z HŠ 37 182
84. 856660 856661 C 356320 Sp. Sečovo-Berk Z HŠ 92b 56
85. 856670 856671 C 356080 Tuncovec-Sp. Sečovo Z HŠ 95 599
86. 856680 856681 C 356080 Tuncovec-Kolar Z HŠ 23 196
87. 856690 856691 C 356080 Tuncovec-Stojnšek Z HŠ 16 132
88. 856700 856701 C 356090 Tuncovec-Kralj Z HŠ 13 513
89. 856710 856711 C 356090 Sv. Florijan-Stiplošek Z HŠ 147 733
90. 856720 856721 C 356100 Ložno-cerkev Z HŠ 32 465
91. 856730 856731 C 356110 Partizanska ul.-Lipnik Z HŠ 37 179
92. 856740 856741 C 356110 Cerovec-Calska gorca Z HŠ 42 463
93. 856750 856751 C 356110 Cerovec-Gobec Z HŠ 43 91
94. 856760 856761 C 857300 Zg. Sečovo-Kuraj Z HŠ 10c 313
95. 856770 856771 C 356110 Sv. Florijan-Ferčec Z HŠ 56 460
96. 856770 856772 C 356110 Sv. Florijan-Stojnšek Z HŠ 12 842
97. 856780 856781 C 356110 Cerkev Sv. Florijana Z HŠ 61 165
98. 856790 856791 C 356110 Sv. Florijan-Galun Z HŠ 25 784
99. 856800 856801 C 356110 Strmec 4 Z HŠ 4 51

100. 856810 856811 C 356120 Rajnkovec 14a Z HŠ 14a 774
101. 856810 856812 O 856811 Rajnkovec 10a Z HŠ 10a 163
102. 856810 856813 C 356130 Rajnkovec 10 Z HŠ 10 419
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Zap. 
št. Cesta Odcep

Začetek 
Odcepa Potek

Konec 
Odcepa

Dolžina
[m]

Preostala dolžina                    
v sosednji občini [m]

103. 856820 856821 C 356120 Nimno 26 Z HŠ 26 310
104. 856830 856831 O 857191 Nimno 22 Z HŠ 22 58
105. 856840 856841 C 356070 Tržišče 27a Z HŠ 27a 691
106. 856840 856842 O 856841 Tržišče 24 Z HŠ 24 344
107. 856840 856843 O 856842 Tržišče 20 Z HŠ 20 144
108. 856850 856851 C 356070 Zg. Rjavica 31 Z HŠ 31 566
109. 856850 856852 O 856851 Zg. Rjavica-Sp. Rjavica C 356240 952
110. 856850 856853 C 356240 Rjavica 17 Z HŠ 17 1.012
111. 856850 856854 C 356240 Rjavica 4 Z HŠ 4 219
112. 856850 856855 C 356240 C. padlih aktivistov 15 Z HŠ 15 569
113. 856850 856856 C 356240 Steklarska ul. 16 Z HŠ 16 761
114. 856860 856861 C 356130 Brestovška ul. 33 Z HŠ 33 180
115. 856870 856871 C 356130 Brestovška ul.-Prnek Z HŠ 19 364
116. 856880 856881 O 356131 Knežec 15 Z HŠ 15 336
117. 856880 856882 O 856881 Knežec 16 Z HŠ 16 152
118. 856890 856891 C 356130 Pokopališče Brestovec C 356170 218
119. 856900 856901 C 317030 Kamence-Gabrce O 856931 2.112
120. 856910 856911 C 356140 Brestovec-Škrabl Z HŠ 32 687
121. 856920 856921 C 356140 V. Rodne-Vrtovšek Z HŠ 14 872
122. 856930 856931 C 356140 Plat-Gabrce C 406270 2.976
123. 856940 856941 C 356150 Podplat-Filipovo Z HŠ 22 508
124. 856950 856951 C 356150 Kačji dol 10 Z HŠ 10 346
125. 856960 856961 C 356150 Kačji dol 14 Z HŠ 14 265
126. 856970 856971 C 356170 Topole-M. Rodne Z HŠ 17 988
127. 856970 856972 O 856971 M. Rodne 19 Z HŠ 19 235
128. 856970 856973 O 856971 M. Rodne 33 Z HŠ 33 125
129. 856980 856981 C 356170 Topole 20 Z  HŠ 20 596
130. 856980 856982 C 356170 Topole 36a Z HŠ 36a 374
131. 856980 856983 O 856981 Topole 16a Z HŠ 16a 98
132. 856980 856984 O 856981 Topole 17a Z HŠ 17a 175
133. 856990 856991 C 356170 Brestovec-Prnek Z HŠ 27 647
134. 857010 857011 C G2 107 Tuncovec 14a Z HŠ 14a 578
135. 857010 857012 O 857011 Tuncovec 16 Z HŠ 16 311
136. 857020 857021 C G2 107 Sp. Sečovo-Plavčak Z HŠ 43 479
137. 857030 857031 O 857032 Ločen dol-Nežmah Z HŠ 39 393
138. 857030 857032 C 356110 Partizanska ul.-Jurišič Z N.H. 305
139. 857040 857041 C G2 107 Sp. Negonje 26 Z HŠ 26 181
140. 857050 857051 C G2 107 Obvoznica-obrtna cona Z HŠ 35c 221
141. 857050 857052 C G2 107 Obvoznica-Zg. Negonje O 857053 622
142. 857050 857053 C G2 107 Obvoznica-Zagaj C 857210 1.398
143. 857050 857054 O 857053 Zg. Negonje-povezava O 857053 590
144. 857060 857061 C G2 107 Bencinska črpalka-Šket Z HŠ 27 105
145. 857070 857071 C G2 107 Obvoznica-Gradiški dol Z HŠ 2 763
146. 857070 857072 O 857071 Gradiški dol-Žekar Z HŠ 6b 156
147. 857080 857081 C G2 107 Zagaj 2 Z HŠ 2 469
148. 857090 857091 C G2 107 Sp. Kostrivnica 5 Z HŠ 5 538
149. 857100 857101 C G2 107 Tekačevo-Kamna gorca Z HŠ 17 945
150. 857110 857111 C G2 107 Kamna gorca-G2 107 C G2 107 953
151. 857120 857121 C G2 107 Kamna gorca 16 Z HŠ 16 1.245
152. 857130 857131 C G2 107 Podplat 20 Z HŠ 20 187
153. 857140 857141 C R3 685 Tekačevo 30 Z HŠ 30 510
154. 857150 857151 C 356110 Strmec 102 Z HŠ 102 245
155. 857170 857171 C 356110 Dol-Tuncovec-Škrabl Z HŠ 3 1.535
156. 857170 857172 O 857171 Odcep Dol-Tuncovec O 856701 879
157. 857170 857173 O 857171 Zg. Sečovo-Kučiš Z HŠ 2 776
158. 857180 857181 C R1 219 Brezje-Kupnikovo C 356020 1.113
159. 857190 857191 C 356130 Vidovica-Vonarje C 356120 1.198
160. 857200 857201 C 356120 Pristavica-Kamence C 356130 830
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Zap. 
št. Cesta Odcep

Začetek 
Odcepa Potek

Konec 
Odcepa

Dolžina
[m]

Preostala dolžina                    
v sosednji občini [m]

161. 857210 857211 C G2 107 Obvoznica-Zg. Negonje Z HŠ 28 1.893
162. 857220 857221 C G2 107 Obvoznica-Sp. Negonje C 356010 396
163. 857220 857222 C 356010 Ratanska vas 21 Z HŠ 21 183
164. 857220 857223 C 356010 Sp. Negonje 25 Z HŠ 25 169
165. 857220 857224 O 857223 Sp. Negonje 9 Z HŠ 9 170
166. 857230 857231 C R1 219 Pečica-Zg. Gabernik C 356030 1.495
167. 857230 857232 O 857231 Zg. Gabernik 38 Z HŠ 38 493
168. 857240 857241 C 356030 Podturn-Gabernik C 356030 627
169. 857250 857251 C 356020 Zagaj-G2 107 C G2 107 363
170. 857260 857261 C 356020 Čača vas-Petek Z HŠ 10 2.593
171. 857270 857271 C 356030 Podturn-Gajšek C 857240 555
172. 857280 857281 C 356030 Gabrovec-Boč C 440420 3.594
173. 857290 857291 C 356210 Cerovec-Lipnik Z HŠ 20 2.056
174. 857300 857301 C 356110 Zg. Sečovo-Kropec Z HŠ 18 1.603
175. 857310 857311 C 356110 Sv. Florijan-Ravnocerje C 356100 1.683
176. 857320 857321 C 356110 Strmec-stara graba C R2 432 1.293
177. 857330 857331 C G2 107 Sp. Sečovo-Cerovec C 356110 1.531
178. 857340 857341 C G2 107 G2 107-Sp. Sečovo C 356320 431
179. 857350 857351 C G2 107 G2 107-Cerovec C 356110 928
180. 857360 857361 C G2 107 G2 107-Irje C 356060 568
181. 857370 857371 C 356020 Podplat-Hrup Z HŠ 1f 437
182. 857380 857381 C 356110 Strmec-Kunstek Z HŠ 21 508
183. 857380 857382 O 857321 Strmec-Žerak Z HŠ 53 259
184. 857390 857391 C 356110 Zg. Sečovo-Ravnocerje C 356100 2.236
185. 857390 857392 O 857391 Zg. Sečovo-kamnolom O 857301 300
186. 857390 857393 O 857391 Zg. Sečovo 16 Z HŠ 16 307
187. 857400 857401 C 356090 Žabnik-Sv. Florijan C 356110 1.222
188. 857410 857411 C 857310 Sv. Florijan 66 Z HŠ 66 513
189. 857420 857422 C 857400 Sv. Florijan 99 Z HŠ 99 312
190. 857430 857431 C 857290 Cerovec 38b Z HŠ 38b 320
191. 857440 857441 C 356170 V. Rodne-Jurk Z HŠ 29 957
192. 857450 857451 C 356510 Aškerčeva ul.-Prnek Z N.H. 988
193. 857460 857461 C 356120 Pristavica-Vinec Z HŠ 6 1.148
194. 857460 857462 O 857461 Vinec-Kamence C 356130 708
195. 857470 857471 C 856970 M. Rodne 11b Z HŠ 11b 502
196. 857480 857481 C 356140 Kačji dol-meja C 356150 527
197. 857490 857491 C 356150 Kačji dol 23 Z HŠ 23 390
198. 857490 857492 C 406270 Kačji dol 3 Z HŠ 3 494
199. 857500 857501 C 356140 Ceste-Nezbiše Z HŠ 28 950
200. 857520 857521 C 356190 Kačji dol 28 Z HŠ 28 710
201. 857520 857522 C 356190 Kačji dol 39 Z HŠ 39 403
202. 857520 857523 C 356190 Kačji dol 7 Z HŠ 7 395
203. 857520 857524 C 356190 M. Rodne 12 Z HŠ 12 336
204. 857530 857531 C R3 685 Tekačevo 29 Z HŠ 29 799
205. 857530 857532 C 356520 Tekačevo 12 Z HŠ 12 818
206. 857550 857551 C 356220 Tržaški hrib 11 Z HŠ 11 602
207. 857560 857561 C 356220 Topole-Vid Ivanuševa 20 Z HŠ 20 252
208. 857600 857601 C 356340 Pod Bellevuem 35 Z HŠ 35 355
209. 857600 857602 O 857601 Pod Bellevuem 20 Z HŠ 20 261
210. 857600 857603 O 857601 Pod Bellevuem 27 Z HŠ 27 162
211. 857600 857604 C 356340 Stritarjeva ul. 13 Z HŠ 13 125
212. 857610 857611 C 317030 Kamence 17 Z HŠ 17 694  

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Rogaška Slatina znaša 117.542 m (117,542 km).
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7. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, 

je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za katego-
rizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in njene dopolnitve) 
pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste 
št. 37162-3/2008 z dne 7. 1. 2008 in št. 37162-3/2012-178 z 
dne 19. 6. 2012.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina 
(Uradni list RS, št. 15/08).

9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0006/2012
Rogaška Slatina, dne 27. junija 2012

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

ŠENTJUR

2371. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur 
za leto 2012

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 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 110/11 – ZDIU12), 14. člena Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni 
list RS, št. 96/10, 4/11, 22/12 – ZUKN-C, 37/12) in 113. člena 
Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno pre-
čiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šentjur na 13. redni 
seji 12. 7. 2012 sprejel

O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Šentjur  

za leto 2012

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šentjur za leto 2012 (Ura-

dni list RS, št. 42/11) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako 
da se glasi:

»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih:

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN 
ODHODKOV za leto 2012

Skupina/Podskupina kontov Rebalans 
2012

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 16.746.268,64

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 14.158.848,78

70 DAVČNI PRIHODKI 12.197.965,42

700 Davki na dohodek in dobiček 11.174.150,00

703 Davki na premoženje 598.300,00

704 Domači davki na blago in storitve 425.515,42

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.960.883,36

710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja 964.156,67

711 Takse in pristojbine 8.000,00

712 Denarne kazni 17.000,00

713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 3.000,00

714 Drugi nedavčni prihodki 968.726,69

72 KAPITALSKI PRIHODKI 731.000,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 6.000,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredm. dolg. sred. 725.000,00

73 PREJETE DONACIJE 0,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.856.419,86

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 968.372,02

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sred. EU 888.047,84

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 0,00

787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij 0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 18.022.695,03

40 TEKOČI ODHODKI 4.285.477,39

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 881.604,49

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 146.866,56

402 Izdatki za blago in storitve 2.774.506,34

403 Plačila domačih obresti 154.302,51

409 Rezerve 328.197,49

41 TEKOČI TRANSFERI 5.582.535,00

410 Subvencije 25.000,00

411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 3.671.045,00

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 849.706,00

413 Drugi tekoči domači transferi 1.036.784,00

414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.867.063,64

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 7.867.063,64

43 INVESTICIJSKI TANSFERI 287.619,00

431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 158.849,00
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432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 128.770,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ  
ALI PRESEŽEK) –1.276.426,39

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752+753) 30.000,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

750 Prejeta vračila danih posojil 30.000,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443+444) 40.000,00

44 POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

440 Dana posojila 40.000,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) –10.000,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.500.000,00

50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje 1.500.000,00

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 430.000,00

55 ODPLAČILO DOLGA

550 Odplačilo domačega dolga 430.000,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –216.426,39

X. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.) 1.276.426,39

Stanje sredstev na računih 31. 12. 2011 216.426,39
«

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 8. člena tako, da gla-

si »Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 
328.197,49 EUR.«.

3. člen
Spremeni se 10. člen, tako da se glasi:

»10. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v 

računu financiranja se občina za izvrševanje proračuna v 
tekočem letu lahko kratkoročno zadolži v skladu s predpisi, 
dolgoročno pa do višine 1.500.000,00 evrov za financiranje 
investicijskih projektov na področju komunalne infrastruk-
ture, predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, 
kulture in športa.«

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

listu Republike Slovenije.
Odlok s prilogami se objavi na spletni strani Občine Šentjur.

Št. 410-0011/2011
Šentjur, dne 12. julija 2012

Župan
Občine Šentjur

mag. Marko Diaci l.r.

ŠKOFJA LOKA

2372. Sklep o razveljavitvi popravka Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje 
Občine Škofja Loka

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), prvega odstavka 
33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 
100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-
267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF) 
in prvega in tretjega odstavka 28. člena Statuta Občine Škofja 
Loka (Uradni list RS, št. 33/10) je župan Občine Škofja Loka 
dne 17. 7. 2012 sprejel

S K L E P
o razveljavitvi popravka Odloka o prostorskih 

ureditvenih pogojih za podeželje  
Občine Škofja Loka  

(Uradni list RS, št. 102/10)

I.
Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 

podeželje Občine Škofja Loka, ki je bil objavljen v Uradnem 
listu RS, št. 102/10, dne 17. 12. 2010, pod številko 5296 se 
razveljavi.

II.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati z dnem objave.

Št. 3505-1/2012
Škofja Loka, dne 13. julija 2012

Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.
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	2342.	Odredba o seznamu izdanih tehničnih smernic

	USTAVNO SODIŠČE
	2343.	Odločba o odpravi Odloka o prostorskem redu Občine Braslovče v delu, ki se nanaša na širitev poselitvenega območja in na spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč
	2344.	Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Kopru v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru, o zavrženju pobude in o zavrženju ustavne pritožbe
	2345.	Sklep o zavrženju ustavne pritožbe in zavrženju pobude
	2346.	Sklep o zavrženju ustavne pritožbe in o kaznovanju pooblaščenca

	DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
	2347.	Poslovnik Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

	OBČINE
	AJDOVŠČINA
	2368.	Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2012
	2369.	Pravila za volitve predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta

	JESENICE
	2348.	Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice

	KANAL
	2349.	Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov, ter o tarifi na ob

	KRŠKO
	2350.	Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi zavoda Lokalna energetska agencija Dolenjska – Posavje – Bela krajina (LEAD)

	LITIJA
	2351.	Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Litija

	LJUBLJANA
	2352.	Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana

	MOZIRJE
	2353.	Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje

	NOVO MESTO
	2354.	Sklep o cenah storitev v distribuciji zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto

	PIVKA
	2355.	Poročilo o izidu nadomestnih volitev v svet vaške skupnosti Stara Sušica 2012

	REČICA OB SAVINJI
	2356.	Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje OE Vrtec Rečica ob Savinji
	2357.	Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parcele št. 747/3 k.o. Zg. Pobrežje

	ROGAŠKA SLATINA
	2370.	Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina

	SLOVENSKA BISTRICA
	2358.	Sklep o cenah programov vrtcev na območju Občine Slovenska Bistrica
	2359.	Sklep o višini cene storitve pomoči na domu
	2360.	Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

	SLOVENSKE KONJICE
	2361.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu C5 JZ kare »za poslovno stanovanjski objekt Šmid« v Slovenskih Konjicah
	2362.	Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Slovenske Konjice v šolskem letu 2012/2013

	ŠENTJUR
	2371.	Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2012

	ŠKOFJA LOKA
	2372.	Sklep o razveljavitvi popravka Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Škofja Loka

	ŠMARJEŠKE TOPLICE
	2363.	Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva

	ŠMARTNO PRI LITIJI
	2364.	Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Šmartno pri Litiji
	2365.	Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji in znižanju plačil staršev

	VERŽEJ
	2366.	Odlok o občinskih cestah v Občini Veržej
	2367.	Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Veržej
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