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Pravilnik o izračunavanju in poročanju
o stanju rezerv nafte in naftnih derivatov

Na podlagi drugega odstavka 21.e člena in tretjega odstavka 21.g člena Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS,
št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 83/12) izdaja minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

PRAVILNIK
o izračunavanju in poročanju o stanju rezerv
nafte in naftnih derivatov
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa metode in postopke izračunavanja
količin obveznih in posebnih rezerv nafte in naftnih derivatov,
načine vodenja, roke ter način dostave seznamov in statističnih
poročil o obveznih in posebnih rezervah nafte in naftnih derivatov Evropski komisiji v skladu z Direktivo Sveta 2009/119/ES z
dne 14. septembra 2009 o obveznosti držav članic glede vzdrževanja minimalnih zalog surove nafte in/ali naftnih derivatov
(UL L št. 265 z dne 9. 10. 2009, str. 9).

men:

Leto XXII

3. domača poraba: skupne količine, ki se dobavljajo
znotraj države za proizvodnjo energije in neenergetsko rabo.
Vključuje dobavo sektorju za transformacije, dobavo industriji,
prevozu, gospodinjstvom in drugim sektorjem za končno porabo ter lastno porabo energetskega sektorja (razen goriva za
rafinerije);
4. zabeležena bruto notranja dobava: zabeležena dobava
končnih naftnih proizvodov iz primarnih virov (npr. iz rafinerij,
obratov za mešanje itd.) na notranji trg. Od tega dobava za
mednarodni civilni letalski promet, dobava za javne elektrarne,
dobava za UNP za motorna vozila in dobava (bruto) za petrokemični sektor. Ta številka se lahko razlikuje od izračunane številke zaradi razlik v področju uporabe in/ali razlik v opredelitvah
v različnih sistemih poročanja;
5. mednarodna pomorska skladišča: količine goriv, nabavljene za ladje vseh zastav v mednarodni plovbi. Mednarodna
plovba lahko poteka po teritorialnem morju, celinskih vodah in
obalnem morju. Zajeta ni poraba ladij v notranji plovbi (razlika
med notranjo in mednarodno plovbo se določa glede na pristanišče odhoda in pristanišče prihoda in ne glede na zastavo
ali državo, ki ji ladja pripada), poraba ribiških plovil in poraba
vojaških sil;
6. drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v zakonu, ki ureja blagovne rezerve.
II. METODE IN POSTOPKI ZA IZRAČUN OBVEZNIH IN
POSEBNIH REZERV NAFTE IN NAFNIH DERIVATOV

2. člen

3. člen

(pomen izrazov)

(skupne rezerve nafte in naftnih derivatov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

1. rezerve nafte in naftnih derivatov: rezerve nafte in
naftnih derivatov naslednjih energetskih proizvodov: surova
nafta, NGL, petrokemične surovine, druge ogljikovodike, plin iz
rafinerije (neutekočinjeni), etan, UNP, primarni bencin, motorni
bencin, letalski bencin, bencinsko reaktivno gorivo (petrolejsko
reaktivno gorivo ali JP4), kerozinsko reaktivno gorivo, drugi
kerozin, plinsko olje/dizelsko gorivo (destilat kurilnega olja),
transportno dizelsko gorivo, plinsko olje za ogrevanje in drugo
plinsko olje (z nizko in visoko vsebnostjo žvepla), beli špirit in
SBP, maziva, bitumen, parafinske voske in petrolkoks;
2. referenčno leto: koledarsko leto podatkov o porabi ali
neto uvozu, upoštevanih pri izračunih za določitev ravni rezerv
nafte in naftnih derivatov, ki jih je treba vzdrževati, in ravni
rezerv nafte in naftnih derivatov, ki se dejansko vzdržujejo v
določenem trenutku;

Dejanska raven rezerv nafte in naftnih derivatov se izračuna na podlagi števila dni neto uvoza nafte ali na podlagi števila
dni domače porabe nafte v skladu z merili iz 4. in 5. člena tega
pravilnika.
4. člen
(izračun uvoza naftnih derivatov v ekvivalentu surove nafte)
(1) Povprečni dnevni neto uvoz se izračuna na podlagi
ekvivalenta surove nafte uvoza v prejšnjem koledarskem letu.
(2) Za obdobje od 1. januarja do 31. marca tekočega leta
se dnevni povprečni neto uvoz iz prvega odstavka tega člena
določi na podlagi uvoženih količin v predzadnjem koledarskem
letu pred zadevnim koledarskim letom.
(3) Uvoz naftnih derivatov v ekvivalentu surove nafte
se določi po metodi iz Priloge 1, ki je sestavni del tega
pravilnika.
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5. člen

(izračun domače porabe v ekvivalentu surove nafte)
(1) Povprečna dnevna domača poraba se izračuna na
podlagi ekvivalenta surove nafte domače povprečne dnevne
porabe v predhodnem koledarskem letu.
(2) Za obdobje od 1. januarja do 31. marca tekočega leta
se dnevna domača poraba iz prvega odstavka tega člena določi na podlagi porabljenih količin v predzadnjem koledarskem
letu pred zadevnim koledarskim letom.
(3) Domača poraba v ekvivalentu surove nafte se določi
po metodi iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen
(izračun vzdrževane ravni obveznih rezerv)
(1) Za izračun višine rezerv, vzdrževanih v določenem
trenutku, se upoštevajo podatki referenčnega leta, kot je določeno v prvem in drugem odstavku 4. in 5. člena tega pravilnika.
(2) Za izračun ravni rezerv se uporabljajo naslednja pravila:
– nobena količina se ne sme večkrat upoštevati kot rezerva,
– rezerve surove nafte se zmanjšajo za štiri odstotke,
– rezerve primarnega bencina in naftnih derivatov za
mednarodna pomorska skladišča se ne upoštevajo.
(3) Zavod naftne derivate celo zadevno koledarsko leto
knjiži v rezerve tako, da:
– upošteva rezerve nafte in naftnih derivatov, opredeljene
v 2. točki 2. člena tega pravilnika in izračuna ekvivalent surove
nafte tako, da količine pomnoži s faktorjem 1,065; ali
– vključi samo naslednje derivate: motorni bencin, letalski
bencin, bencinsko reaktivno gorivo (petrolejsko reaktivno gorivo ali JP4), reaktivno letalsko gorivo, druge kerozine, plinsko
olje ali dizelsko gorivo (destilirano pogonsko gorivo), kurilno
olje (z visoko in nizko vsebnostjo žvepla), in izračuna ekvivalent
surove nafte tako, da količine pomnoži s faktorjem 1,2.
(4) Za izračun rezerv naftnih derivatov se lahko upoštevajo količine, shranjene v cisternah v rafinerijah, tovornih terminalih, cisternah ob cevovodih, baržah, obalnih tankerjih, tankerjih
v pristaniščih, prostorih za zaloge na ladjah v notranji plovbi,
na dnu cistern, v obliki obratnih zalog, pri velikih potrošnikih
v skladu s predpisanimi obveznostmi in drugimi usmeritvami
javnih organov.
(5) Količin naftnih derivatov, razen tistih, ki so shranjene v
rezervoarjih rafinerij ali cevovodih ali tovornih terminalih, se ne
sme upoštevati pri izračunu ravni posebnih rezerv, kadar se te
ravni izračunavajo ločeno od obveznih rezerv.
(6) Pri izračunu rezerv naftnih derivatov se ne upoštevajo
še ne proizvedena surova nafta in količine shranjene v naftovodih, vagonskih cisternah, prostorih za rezerve na morskih ladjah, bencinskih črpalkah in prodajalnah, pri drugih potrošnikih,
v tankerjih na morju, v obliki vojaških rezerv.
(7) Zavod pri izračunu rezerv naftnih derivatov za deset
odstotkov zniža vse količine, ki se upoštevajo pri izračunu.
(8) Znižanje iz sedmega odstavka tega člena se ne uporabi pri izračunu ravni posebnih rezerv, kadar se te posebne
rezerve obravnavajo ločeno od obveznih rezerv.
7. člen
(izračun posebnih rezerv)
(1) Posebne rezerve nafte in naftnih derivatov sestavljajo
ena ali več kategorij naslednjih proizvodov: motorni bencin,
letalski bencin, letalsko gorivo na bencinski bazi, dizelsko gorivo, ekstra lahko kurilno olje, gorilni kerozin, letalsko gorivo na
kerozinski bazi, kurilno olje, etan, UNP, beli špirit in posebni
bencini, maziva, bitumen, parafinski voski, naftni koks.
(2) Zavod, za referenčno leto, opredeli kategorijo proizvodov, ki sestavljajo posebne rezerve nafte in naftnih derivatov in
zagotovi, da je ekvivalent porabe surove nafte v skladu s pravili
iz 5. člena tega pravilnika na območju Republike Slovenije vsaj
75 odstotkov domače porabe.
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(3) Zavod zagotovi, da vsak vzdrževani proizvod posebnih rezerv ustreza določenemu številu dni povprečne dnevne
porabe, ki se meri na podlagi njegovega ekvivalenta surove
nafte v referenčnem letu, določenem v skladu s 5. členom tega
pravilnika.
(4) Ekvivalenti surove nafte iz drugega in tretjega odstavka tega člena se izračunajo na način, da se s faktorjem 1,2
pomnoži vsota agregatov zabeležene bruto notranje dobave
za produkte, ki so uporabljeni ali se jih to zadeva.
(5) Mednarodna pomorska skladišča se pri izračunu posebnih rezerv ne upoštevajo.
(6) Ministrstvo, pristojno za preskrbo, pošlje Evropski
komisiji seznam o kategorijah in količini proizvodov ter obdobju
vzdrževanih posebnih rezerv. Seznam mora ostati veljaven vsaj
eno leto, spremeni se lahko šele z začetkom učinka na prvi dan
koledarskega meseca.
(7) Najnižja priglašena količina rezerv se v enaki meri
uporablja za vse kategorije posebnih rezerv.
(8) Če se posebne rezerve hranijo za manj kot 30 dni,
zavod pripravi letno poročilo, v katerem so analizirani ukrepi
za zagotavljanje in preverjanje razpoložljivosti in dostopnosti
obveznih rezerv. V poročilu tudi opiše ureditev, na podlagi katere se nadzira uporaba teh rezerv v primeru težav pri preskrbi
z nafto.
(9) Ministrstvo, pristojno za preskrbo, pošlje Evropski komisiji poročilo iz osmega odstavka tega člena do konca prvega
meseca koledarskega leta, na katerega se poročilo nanaša.
III. VODENJE SEZNAMOV, STATISTIČNIH PODATKOV
TER POROČANJE EVROPSKI KOMISIJI O KOLIČINAH
OBVEZNIH IN POSEBNIH REZERV NAFTE
IN NAFTNIH DERIVATOV
8. člen
(seznam obveznih rezerv)
(1) Zavod vodi seznam vseh svojih obveznih rezerv, ki
se vzdržujejo na ozemlju Republike Slovenije ali na ozemlju
drugih držav članic.
(2) Seznam vsebuje podatke o natančni lokaciji vseh vrst
skladišč, rafinerije ali objekta za vzdrževanje rezerv, podatke
o količini, lastništvu in značilnosti glede na kategorijo rezerv.
(3) Ministrstvo, pristojno za preskrbo, vsako leto do 25. februarja Evropski komisiji posreduje izvod povzetka seznama
rezerv.
(4) Ministrstvo, pristojno za preskrbo, na zahtevo Evropske komisije v 15 dneh posreduje celoten izvod seznama,
pri čemur se lahko občutljivi podatki glede lokacije rezerv ne
posredujejo.
9. člen
(seznam posebnih rezerv)
(1) Zavod vodi seznam vseh posebnih rezerv, ki se nahajajo na ozemlju Republike Slovenije.
(2) Seznam vsebuje podatke, ki so potrebni za določitev
natančne lokacije rezerv.
(3) Ministrstvo, pristojno za preskrbo, na zahtevo Evropske komisije v 15 dneh posreduje celoten izvod seznama
posebnih rezerv, pri čemur se lahko občutljivi podatki glede
lokacije rezerv ne posredujejo.
10. člen
(statistična poročila o obveznih rezervah)
(1) Zavod vodi mesečna statistična poročila o dejanski
ravni obveznih rezerv na zadnji dan koledarskega meseca.
(2) Zavod v poročilu navede, zakaj je osnova za izračun
število dni uvoza ali število dni porabe, in opredeli, katera
metoda iz tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika je bila
uporabljena pri izračunu rezerv.
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Št.

(3) Zavod za rezerve, ki se hranijo za druge države
članice ali njihove osrednje organe za vzdrževanje rezerv na
ozemlju Republike Slovenije, pripravi poročilo o obstoječih
rezervah po proizvodih na zadnji dan koledarskega meseca.
(4) Zavod vodi statistična poročila o obveznih rezervah, ki
se za zavod hranijo v drugih državah članicah ali njihovih osrednjih organih za vzdrževanje rezerv, na zadnji dan obdobja, na
katerega se poročilo nanaša.
(5) Ministrstvo, pristojno za preskrbo, posreduje Evropski
komisiji statistična poročila o ravni obveznih rezerv v 55 dneh
po mesecu, na katerega se poročilo nanaša.
(6) Ministrstvo, pristojno za preskrbo, na zahtevo Evropske komisije posreduje statistična poročila o ravni obveznih
rezerv v dveh mesecih po zahtevi.
11. člen
(statistična poročila posebnih rezerv)
(1) Zavod vodi mesečna statistična poročila o posebnih
rezervah na zadnji dan vsakega koledarskega meseca za vsako kategorijo derivatov.
(2) Zavod v poročilu natančno opredeli količino in število
dni povprečne porabe v referenčnem koledarskem letu, kateremu te rezerve ustrezajo.
(3) Če se posebne rezerve vzdržujejo tudi izven ozemlja
Republike Slovenije, v drugi državi članici ali njihovih osrednjih
organih za vzdrževanje rezerv, mora zavod v poročilu podrobno
opredeliti te rezerve.
(4) Zavod vodi statistična poročila o proizvodih in količini posebnih rezerv, ki se na ozemlju Republike Slovenije
vzdržujejo za drugo državo članico ali njen osrednji organ za
vzdrževanje rezerv.
(5) Ministrstvo, pristojno za preskrbo, posreduje Evropski
komisiji dokončna statistična poročila o dejanski ravni posebnih
rezerv v koledarskem mesecu, ki sledi mesecu, na katerega se
poročila nanašajo.
IV. KONČNA DOLOČBA
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-292/2012-10
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EVA 2012-2130-0062
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo
PRILOGA 1
METODA ZA IZRAČUN UVOZA NAFTNIH DERIVATOV
V EKVIVALENTU SUROVE NAFTE
Uvoz naftnih derivatov v ekvivalentu surove nafte se določi po naslednji metodi:
Uvoz naftnih derivatov v ekvivalentu surove nafte je vsota
neto uvoza surove nafte, LNG, rafinerijskih surovin, drugih
ogljikovodikov, kot so opredeljeni v oddelku 4 Priloge B k
Uredbi (ES) št. 1099/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 22. oktobra 2008 o statistiki energetike (UL L 304, 14. 11.
2008, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 1099/2008),
prilagojenega z upoštevanjem morebitnih sprememb zalog in
zmanjšanega za 4 %, kar predstavlja donos primarnega bencina (ali če povprečna stopnja donosa primarnega bencina na
nacionalnem ozemlju presega 7 %, zmanjšanega za dejansko
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neto porabo primarnega bencina ali za povprečno stopnjo donosa primarnega bencina), na eni strani in neto uvoza drugih
naftnih derivatov, razen primarnega bencina, prav tako prilagojenega z upoštevanjem sprememb zalog in pomnoženega z
1,065, na drugi strani.
Mednarodna pomorska skladišča se pri izračunu ne upoštevajo.
PRILOGA 2
METODA ZA IZRAČUN DOMAČE PORABE V EKVIVALENTU SUROVE NAFTE
Domača poraba v ekvivalentu surove nafte izračuna po
naslednji metodi:
Domača poraba je vsota skupne „zabeležene bruto notranje dobave“, kakor je opredeljena v oddelku 3.2.1 Priloge
C k Uredbi (ES) št. 1099/2008, le naslednjih derivatov: motornega bencina, letalskega bencina, bencinskega reaktivnega
goriva (petrolejskega reaktivnega goriva ali JP4), reaktivnega
letalskega goriva, drugih kerozinov, plinskega olja/dizelskega
goriva (destiliranega pogonskega goriva), kurilnega olja (z visoko in nizko vsebnostjo žvepla), kot so opredeljeni v oddelku
4 Priloge B k Uredbi (ES) št. 1099/2008.
Mednarodna pomorska skladišča se pri izračunu ne upoštevajo.
Izračun domače porabe v ekvivalentu surove nafte se
pomnoži s faktorjem 1,2.

3864.

Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje
pomembnejših dosežkov delovanja društva
za podelitev statusa društva v javnem
interesu na področju vzgoje in izobraževanja,
raziskovalne dejavnosti, kulture in športa

Na podlagi tretjega odstavka 30. člena in v povezavi s
tretjim odstavkom 31. člena Zakona o društvih (Uradni list RS,
št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) ter 80. in 81. členom
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10
in 20/11) ter 107. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 in 30/11 – odl. US) izdaja
minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

PRAVILNIK
o določitvi kriterijev za izkazovanje
pomembnejših dosežkov delovanja društva
za podelitev statusa društva v javnem
interesu na področju vzgoje in izobraževanja,
raziskovalne dejavnosti, kulture in športa
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa kriterije za izkazovanje pomembnejših
dosežkov delovanja društva, ki je podalo vlogo za podelitev
statusa društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture in športa.
2. člen
(pomembnejši dosežki)
Za pomembnejši dosežek delovanja društva se šteje
delovanje društva, s katerim društvo dviguje splošno raven
zadovoljevanja določenih potreb v družbi, prispeva k razvoju
področja, na katerem deluje, nadomešča ali dopolnjuje delovanje potrebnih javnih institucij oziroma mreže nevladnih
organizacij.
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3. člen
(društvo, ki deluje na področju vzgoje in izobraževanja)
Društvo izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja
na področju vzgoje in izobraževanja, opredeljene v prejšnjem
členu, če izpolnjuje vsaj tri od naslednjih kriterijev:
– v zadnjih dveh letih je prejelo priznanje, odlikovanje ali
nagrado na občinski, državni ali mednarodni ravni na področju
vzgoje ali izobraževanja;
– vsako leto izvede najmanj 200 ur različnih oblik neformalne vzgoje in izobraževanja, kot so npr. delavnice, tečaji,
strokovna srečanja, seminarji;
– razvija ali izvaja programe in projekte, ki prispevajo k
usposabljanju otrok, učencev, dijakov, študentov in odraslih v
izobraževanju, da bodo globlje razumeli okoljske pojave in probleme, njihove vzroke in načine reševanja, vključno s tveganji
in konflikti, ki nastajajo ob izkoriščanju omejenih naravnih virov;
– razvija ali izvaja programe in projekte, ki so namenjeni
ranljivim skupinam;
– prispeva k ohranjanju in razvoju identitete, kulture in
jezika slovenskega naroda, Slovenk in Slovencev zunaj Republike Slovenije, avtohtone italijanske in madžarske narodne
skupnosti ter romske skupnosti v Republiki Sloveniji,
– v zadnjih dveh letih je izdalo strokovne oziroma poljudno-znanstvene revije, otroško oziroma mladinsko periodiko
ali knjižne publikacije;
– v zadnjih dveh letih je bilo organizator, nosilec ali pooblaščeni izvajalec vsaj dveh državnih ali vsaj enega mednarodnega ali olimpijskega srečanja oziroma tekmovanja v znanju;
– vsako leto ima najmanj eno objavo v tiskanem, elektronskem in avdiovizualnem mediju o programu, projektu ali
drugi dejavnosti, ki jih je izvedlo v javnem interesu na področju
vzgoje in izobraževanja;
– vzpodbuja dejavnost pristojnih organov in organizacij
za čim uspešnejše reševanje vprašanj na področju vzgoje in
izobraževanja,
– sodeluje pri oblikovanju državnih ukrepov ali ukrepov
lokalne skupnosti in predlaga sprejetje predpisov in ukrepov
na področju vzgoje in izobraževanja,
– razvija in izvaja programe, projekte, ki prispevajo k razvoju kakovosti poučevanja na visokošolski ravni,
– (so)organizira delavnice, posvete, konference, simpozije, posvetovanja, seminarje, predavanja, poletne šole, tekmovanja in podobne aktivnosti, namenjene izmenjavi in prenosu
spoznanj s področja visokega šolstva v domačem ali mednarodnem okolju,
– izvaja aktivnosti, pomembne za promocijo in podporo
visokošolski dejavnosti zaradi širjenja znanja o visokošolski
didaktiki in kodeksu ter nalogah visokošolskih učiteljev za kakovostni razvoj visokega šolstva,
– aktivno sodeluje z domačimi oziroma mednarodnimi
strokovnimi organizacijami, ki izvajajo aktivnosti na področju
visokošolske dejavnosti,
– v zadnjih dveh letih je prejelo priznanje ali nagrado na
lokalni, državni oziroma mednarodni ravni s področja visokošolske dejavnosti,
– vzgaja, izobražuje ter usposablja na različnih področjih
visokega šolstva, razen na področju mejnih ved.
4. člen
(društvo, ki deluje na področju raziskovalne dejavnosti)
Društvo izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja
na področju raziskovalne dejavnosti, opredeljene v 2. členu
tega pravilnika, če izpolnjuje vsaj tri od naslednjih kriterijev:
– v zadnjih dveh letih je prejelo priznanje ali nagrado na
lokalni, državni oziroma mednarodni ravni s področja znanosti
ali raziskovalne dejavnosti;
– (so)organizira ali izvaja sestanke z namenom izmenjave
in prenosa znanstvenih ali strokovnih spoznanj v domačem ali
mednarodnem prostoru (konference, simpoziji, posvetovanja,
seminarji, predavanja, poletne šole, tekmovanja, okrogle mize
in podobno);
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– izvaja publicistično dejavnost: založništvo oziroma izdajanje znanstvenih, strokovnih ali poljudnoznanstvenih publikacij
(po tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu
COBISS);
– izvaja dejavnosti, pomembne za promocijo in podporo
znanosti oziroma raziskovalni dejavnosti z namenom spodbuditi širjenje znanja in zavedanja o njunem pomenu v strokovni
in splošni javnosti (razstave, predstavitve, delavnice, spletne
strani in podobno) ali
– aktivno sodeluje z domačimi oziroma mednarodnimi
strokovnimi organizacijami, ki izvajajo dejavnosti na področju
znanosti in raziskovanja.
5. člen
(društvo, ki deluje na področju kulture)
(1) Društvo izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju kulture, opredeljene v 2. členu tega pravilnika, če izpolnjuje vsaj tri od naslednjih kriterijev:
– v zadnjih dveh letih je prejelo priznanje ali nagrado na
lokalni, državni ali mednarodni ravni s področja kulturnih dejavnosti iz 4. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo,
56/08, 4/10 in 20/11; v nadaljnjem besedilu: ZUJIK),
– združuje najmanj tri poklice na posameznih področjih
kulture,
– deluje kot osrednja stanovska organizacija na svojem
področju dejavnosti,
– je izvajalec večletnega javnega kulturnega programa
ali kulturnega projekta, (so)financiranega v skladu z določbami
ZUJIK,
– na letni ravni (so)organizira najmanj dva dogodka izobraževanja, izpopolnjevanja ali usposabljanja s področja kulturnih dejavnosti ali najmanj dva kulturno-vzgojna dogodka
(konference, simpozije, posvetovanja, seminarje, predavanja,
predstavitve, usposabljanja in podobne dejavnosti v domačem
ali mednarodnem okolju),
– razvija ali izvaja programe in projekte, ki prispevajo k
razvoju področja posamezne kulturne dejavnosti oziroma prispevajo k ohranjanju in razvoju slovenskega jezika, književnosti, kulture in kulturne dediščine v domačem in mednarodnem
prostoru,
– razvija ali izvaja kulturne programe ali projekte, ki prispevajo k ohranjanju in razvoju identitete slovenskega naroda,
Slovenk in Slovencev zunaj Republike Slovenije, avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnost
v Republiki Sloveniji,
– izvaja in razvija programe in projekte, pomembne za
promocijo in podporo kulture ali kulturne dejavnosti, z namenom spodbuditi širjenje znanja in zavedanja o njenem pomenu
v strokovni in splošni javnosti (razstave, neposredne predstavitve dejavnosti društva, delavnice, spletne strani in podobno),
– v zadnjih dveh letih je bilo organizator ali soorganizator treh kulturnih dogodkov (nastopov, prireditev, gostovanj,
mednarodnih gostovanj), ki prispevajo k dostopnosti kulturnih
dobrin ali k dvigu splošne ravni zadovoljevanja določenih kulturnih potreb v družbi),
– v zadnjih dveh letih je bilo izdajatelj strokovne publikacije o predstavitvi dosežkov delovanja društev v domačem ali
mednarodnem prostoru (knjige, zborniki, revije in podobno)
oziroma izdajatelj otroške ali mladinske periodike s pretežno
kulturno vsebino,
– sodeluje z domačimi oziroma mednarodnimi sorodnimi
organizacijam ali s Slovenci v zamejstvu ali po svetu, ki izvajajo
dejavnosti na področju kulture,
– izvaja projekte, ki prispevajo k uveljavitvi slovenske kulture v mednarodnem prostoru oziroma h kulturni izmenjavi ali
medkulturnemu dialogu in kulturni raznolikosti ali prispevajo h
kulturni dejavnosti avtohtone italijanske in madžarske narodne
skupnosti ter romske skupnost in različnih manjšinskih etničnih
skupin v Republiki Sloveniji,
– izvaja kulturno dejavnost, ki pomeni prispevek k integraciji oziroma vključevanju v skupnost, prispevek k socialni
integraciji ranljivih skupin, kamor sodi tudi kulturna dejavnost
invalidov ali druge socialno izključene populacije.
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(2) Društvu, ki deluje kot osrednja stanovska organizacija
na svojem področju dejavnosti, se dodeli status delovanja v javnem interesu brez ugotavljanja kriterijev iz prejšnjega odstavka.
(3) V dvomu ali društvo izkazuje pomembnejše dosežke
na področju kulture v skladu s prvim odstavkom tega člena,
lahko minister, pristojen za kulturo, pred podelitvijo oziroma
odvzemom statusa, pridobi predhodno mnenje komisije iz
20. člena ZUJIK oziroma Javnega sklada Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti.
(4) Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi pri podeljevanju statusa delovanja v javnem interesu na področju kulture
drugim pravnim osebam zasebnega prava iz 81. člena ZUJIK
ter nevladnim organizacijam iz 107. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 in
30/11 – odl. US).
6. člen
(društvo, ki deluje na področju športa)
Društvo izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja
na področju športa, opredeljene v 2. členu tega pravilnika, če
izpolnjuje vsaj tri od naslednjih kriterijev:
– v zadnjih dveh letih je prejelo priznanje, odlikovanje ali
nagrado na lokalni, državni ali mednarodni ravni na področju
športa;
– vsako leto izvede najmanj 80 urni program, na katerem
koli področju športa;
– razvija ali izvaja programe in projekte, ki prispevajo k
športni osveščenosti posameznikov;
– izvaja programe športa, ki so namenjeni ranljivim družbenim skupinam;
– omogoča pridobivanje dodatnih strokovnih znanj za
posameznike, ki opravljajo strokovno delo v športu;
– izvaja programe, ki dopolnjujejo institucionalne oblike
športa;
– je član nacionalne panožne športne zveze ali druge
športne zveze;
– deluje v javnem interesu tudi za nečlane društva in
širšo javnost;
– v zadnjem letu je izdalo strokovno oziroma poljudno-znanstveno revijo ali knjižno publikacijo oziroma je v zadnjem letu
izdajalo strokovno oziroma poljudno-znanstveno periodiko;
– v zadnjih dveh letih je bilo organizator, izvajalec ali udeleženec tekmovanja v okviru uradnega tekmovalnega sistema
nacionalne panožne športne zveze;
– vsako leto ima najmanj eno objavo v tiskanem, elektronskem ali avdiovizualnem mediju o programu, projektu ali
drugi dejavnosti, ki jih je izvedlo v javnem interesu na področju
športa ali
– vzpodbuja dejavnosti pristojnih organov in organizacij
za čim uspešnejše reševanje vprašanj na področju športa.
7. člen
(dokazila)
Društvo lahko izkaže kriterije iz 3., 4., 5. oziroma 6. člena
tega pravilnika s poročilom iz druge alineje drugega odstavka
32. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo), z različnimi dokazili, ki izkazujejo
izpolnjevanje posameznega kriterija, ali z drugimi listinami, s
katerimi dokazuje rezultate svojega delovanja v javnem interesu (npr. recenzije oziroma objave v strokovni literaturi, kopije
pomembnejših odzivov medijev glede delovanja društva v zadnjih dveh letih, nagrade, priznanja ali priporočila).
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki podelitve statusa društva, ki deluje v javnem
interesu na področju vzgoje in izobraževanja, znanosti in raziskovalne dejavnosti, kulture in športa, ki so bili uvedeni pred
začetkom veljavnosti tega pravilnika, se zaključijo v skladu s
predpisi, ki so veljali do začetka veljavnosti tega pravilnika.
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9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-211/2012
Ljubljana, dne 18. decembra 2012
EVA 2012-3330-0097
dr. Žiga Turk l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

3865.

Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna
dohodnine in obrazcu napovedi za odmero
dohodnine za leto 2012

Na podlagi drugega odstavka 61. člena in prvega odstavka 270. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS,
št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12 in 94/12) izdaja
minister za finance

PRAVILNIK
o obrazcu informativnega izračuna dohodnine
in obrazcu napovedi za odmero dohodnine
za leto 2012
1. člen
S tem pravilnikom se določata vsebina in oblika obrazca
informativnega izračuna dohodnine za leto 2012 in obrazca
napovedi za odmero dohodnine za leto 2012.
2. člen
Davčni organ na obrazcu informativnega izračuna dohodnine za leto 2012, ki je Priloga 1 tega pravilnika in njegov
sestavni del, za zavezanca sestavi izračun dohodnine za leto
2012 in mu ga vroči najpozneje do 15. junija 2013.
3. člen
(1) Zavezanci za dohodnino, ki morajo vložiti napoved
za odmero dohodnine za leto 2012, jo vložijo na obrazcu,
ki je Priloga 2 tega pravilnika in njegov sestavni del, ali na
obrazcu, ki po vsebini in obliki ustreza obrazcu, ki je določen
s tem pravilnikom. Obrazec napovedi je skupaj z navodili za
izpolnjevanje objavljen na spletnih straneh Davčne uprave
Republike Slovenije (http://www.durs.gov.si/si/aktualno/dohodnina_2012/), oddaja pa je možna tudi preko sistema eDavki
(http://eDavki.durs.si).
(2) Sestavni del obrazca napovedi za odmero dohodnine
za leto 2012, ki jo vložijo rezidenti držav članic EU in EGP, je
zahtevek za uveljavljanje davčnih olajšav, ki je Priloga 3 tega
pravilnika in njegov sestavni del. Zahtevek je skupaj z navodili
za izpolnjevanje objavljen na spletnih straneh Davčne uprave
Republike Slovenije (http://www.durs.gov.si/si/aktualno/dohodnina_2012/).
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-186/2012/10
Ljubljana, dne 19. decembra 2012
EVA 2012-1611-0195
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance
Priloga
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Priloga 1

telefon:
telefax:

Davčni urad: ………………………..
Izpostava: …………………………..
Številka: ……………
Datum: ……………..

DAVČNA TAJNOST
INFORMATIVNI IZRAČUN
DOHODNINE ZA LETO 2012

za zavezanca………………………………………………, davčna številka ………………..
Oznaka

Vrsta dohodka

1101

Plače, nadomestilo plače in povračila
stroškov v zvezi z delom
Bonitete
Regres za letni dopust
Jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi
in solidarnostne pomoči
Premije za prostovoljno dodatno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Pokojnine iz obveznega pokojninskega in
invalidskega zavarovanja
Nadomestila iz obveznega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Nadomestila in drugi dohodki iz obveznega
socialnega zavarovanja
Drugi dohodki iz delovnega razmerja
Dohodek za vodenje družbe (zavarovalna
podlaga 040)
Dohodki dijakov in študentov, upravičenih
do posebne olajšave
Dohodki dijakov in študentov, ki niso
upravičeni do posebne olajšave
Dohodki verskih delavcev
Preostali dohodki iz drugega pogodbenega
razmerja
Dobiček, ugotovljen na podlagi davčnega
obračuna
Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem
normiranih odhodkov v višini 25%
Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem
posebne olajšave za samozap. v kulturi
Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem
posebne olajšave za sam. novinarje
Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem
normiranih odhodkov v višini 70%
Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem
posebne olajšave za sam. športnike
Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne
gozdarske dejavnosti
Dohodek iz oddajanja premoženja v najem
Dohodek iz prenosa premoženjske pravice
Darila
Priznavalnine
Preostali drugi dohodki

1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1211
1212
1220
1230
2100
2210
2220
2230
2240
2250
3100
4100
4200
6100
6200
6300

Dohodek

Prispevki

1

Stroški

Olajšava

Akontacija
v RS

Osnova
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1. Skupaj dohodki
2. Skupaj prispevki
3. Skupaj stroški
4. Skupaj priznane olajšave (za dohodke pod oznako 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1108, 1109,
1110, 1211, 2220, 2230, 2250, 3100)
5. Skupaj spodaj navedene olajšave
- splošna olajšava
- osebna olajšava, ki se prizna invalidu s 100-odstotno telesno okvaro
- osebna olajšava, ki se prizna zavezancu po dopolnjenem 65. letu starosti
- olajšava za plačane premije PDPZ
- posebna olajšava za vzdrževane družinske člane (skupaj)
Ime
Leto
Sorodstveno
in priimek
DŠ
rojstva
razmerje

Čas
vzdrževanja
od
do

6. Osnova za izračun dohodnine
7. Zmanjšanje dohodnine v višini 13,5 % odmerjene pokojnine, nadomestila oz. priznavalnine
8. Odmerjena dohodnina
9. Skupaj akontacije

10. DOPLAČILO/VRAČILO (10 = 8 – 9)

2

Priznana
olajšava
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Priloga 2

Napoved za odmero dohodnine za leto 2012
Oznaka statusa napovedi:

(Izpolni le zavezanec, ki vlaga napoved po izteku predpisanega roka,
vlaga napoved kot samoprijavo ali popravlja napoved pred izdajo odločbe)

(1 vložitev po izteku roka, 2 samoprijava,
3 popravljanje do izdaje odločbe)

Jezikovna varianta

PODATKI O ZAVEZANCU

(1 slov., 2 slov.-ital., 3 slov.-madž.)

Ime in priimek

Datum rojstva
Dan

Naslov prebivališča: naselje, ulica, hišna številka

Leto

Mesec

Davčna številka

Telefonska številka zavezanca

Poštna številka, ime pošte:

V letu 2012 sem bil rezident Republike Slovenije v času

od meseca

do meseca

(Izpolni le zavezanec, ki je bil rezident Republike Slovenije le del leta 2012.)

od meseca

do meseca

Kot rezident države članice EU in EGP (razen Republike Slovenije) izpolnjujem pogoje iz 116. člena
ZDoh-2.
(Rezidenti Republike Slovenije te rubrike ne izpolnjujejo !)

Kot invalidu s 100-odstotno telesno okvaro mi je bila priznana pravica do tuje nege in pomoči, na
podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, centra za socialno delo
ali občinskega upravnega organa, pristojnega za varstvo borcev in vojaških invalidov.

DA
(Obkrožite)

DA
(Obkrožite)

Za leto 2012 me kot vzdrževanega družinskega člana uveljavlja zavezanec
Ime in priimek

Davčna številka

Čas vzdrževanja
od meseca
od meseca

do meseca
do meseca

Opombe (morebitna dodatna pojasnila v zvezi z napovedanimi dohodki in olajšavami ter drugimi podatki):

Priloge (popis dokumentov oziroma dokazil, ki jih prilagate k napovedi):
1.
2.
3.

V/Na

, dne

(Podpis zavezanca)

Zneske vpisujte v eurih na dve decimalni mesti.
MF-DURS obr. DOH št. 3.1

1
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1000 Dohodek iz zaposlitve
1100 Dohodek iz delovnega razmerja
Dohodek

Prispevki

Akontacija v RS

Tuji davek

1101 Plača, nadomestilo plače in povračila
stroškov v zvezi z delom
1102 Bonitete
1103 Regres za letni dopust
1104 Jubilejne nagrade, odpravnine ob
upokojitvi in solidarnostne pomoči
1105 Premije za prostovoljno dodatno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje
1106 Pokojnine iz obveznega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja
1107 Nadomestila iz obveznega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja
1108 Nadomestila in drugi dohodki iz
obveznega socialnega zavarovanja
1109 Drugi dohodki iz delovnega razmerja

Dejanski stroški
Dohodek

Prispevki

Akontacija v RS

Tuji davek

1110 Dohodek za vodenje družbe (zavarovalna
podlaga 040)

1200 Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja
1210 Dohodki dijakov in študentov, doseženi
prek pooblaščenih organizacij

Dohodek

Normirani in
dejanski stroški

Akontacija v RS

Dohodek

Prispevki

Akontacija v RS

Dohodek

Normirani in
dejanski stroški

Akontacija v RS

Tuji davek

Akontacija v RS

Tuji davek

Akontacija v RS

Tuji davek

1211 Dohodki dijakov in študentov, upravičenih
do posebne olajšave
1212 Dohodki dijakov in študentov, ki niso
upravičeni do posebne olajšave

1220 Dohodki verskih delavcev

1230 Preostali dohodki iz drugega
pogodbenega razmerja

2000 Dohodek iz dejavnosti
Dohodek

2100 Dobiček, ugotovljen na podlagi
davčnega obračuna
2200 Dohodek, ugotovljen z
upoštevanjem normiranih
odhodkov
2210 Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem
normiranih odhodkov v višini 25%
2220 Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem
posebne olajšave za samozaposlene
v kulturi
2230 Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem
posebne olajšave za samostojne novinarje
2240 Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem
normiranih odhodkov v višini 70%
2250 Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem
posebne olajšave za samostojne športnike
2
MF-DURS obr. DOH št. 3.1
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Prispevki

Stran

10786 /

Št.

102 / 21. 12. 2012

Uradni list Republike Slovenije

3000 Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti
Dohodek

Prispevki

Akontacija v RS

Tuji davek

Dohodek

Normirani ali dejanski
stroški

Akontacija v RS

Tuji davek

Dohodek

Normirani stroški

Akontacija v RS

Tuji davek

Dohodek

Akontacija v RS

Tuji davek

Od meseca leta

Do meseca leta

3100 Dohodek iz osnovne kmetijske
in osnovne gozdarske
dejavnosti

4000 Dohodek iz premoženja
4100 Dohodek iz oddajanja
premoženja v najem

4200 Dohodek iz prenosa
premoženjske pravice

6000 Drugi dohodki
6100 Darila
6200 Priznavalnine
6300 Preostali drugi dohodki

Dohodki, ki se povprečijo
Oznaka dohodka

Dohodek

Prispevki

Normirani ali
dejanski stroški

Dodatni podatki o dohodkih, prejetih iz tujine
Oznaka
dohodka

Dohodek

Tuji prispevki

Tuji davek

Stroški

Olajšava čezmejni
delovni migranti

Država/
mednarodna organizacija

3

MF-DURS obr. DOH št. 3.1
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Stran

1 Posebna olajšava za vzdrževane družinske člane

Davčna številka

1

2

3

*Sorodstveno razmerje:

Sorodstveno
razmerje*

Ime in priimek

Leto rojstva

Uveljavljam posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane

Od
meseca

Do
meseca

4

5

6

Čas vzdrževanja

Znesek prispevkov
za preživljanje

7

A1 - otrok do 18. leta starosti,
A2 - otrok od 18. do 26. leta starosti, ki nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji,
A3 - otrok po 26. letu starosti, če se vpiše na študij do 26. leta starosti, in to največ za 6 let od dneva
vpisa na dodiplomski študij in največ za 4 leta od dneva vpisa na podiplomski študij,
A4 - otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri službi za
zaposlovanje,
A5 - otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo in ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z
zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali pravico do dodatka za pomoč in postrežbo
v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
B - za delo nezmožen otrok v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,
C - zakonec ali zunajzakonski partner, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti,
D - starši oziroma posvojitelji zavezanca,
E - drug član kmečkega gospodinjstva.

Uveljavljam razliko do celotne višine posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, za katere posebno olajšavo
uveljavlja zavezanec

, z davčno številko

,

vendar je zaradi prenizke osnove za dohodnino ne bo mogel v celoti izkoristiti.

2 Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
Oznaka pokojninskega načrta

4
MF-DURS obr. DOH št. 3.1

Znesek plačanih
premij

Oznaka pokojninskega načrta

Znesek plačanih
premij
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Priloga 3

REPUBLIC OF SLOVENIA, Ministry of Finance
Tax Administration of the Republic of Slovenia
ZAHTEVEK ZA UVELJAVLJANJE DAVČNIH OLAJŠAV ZA REZIDENTE DRŽAV ČLANIC EU/EGP ZA LETO 2012
TAX RELIEF APPLICATION FOR RESIDENTS OF AN EU/EEA STATE IN THE YEAR 2012
Davčno leto/Tax year:

2012*

Ali znašajo dohodki, doseženi v Sloveniji, najmanj 90 % celotnega vašega obdavčljivega dohodka v davčnem letu in
želite uveljavljati pravico do davčnih olajšav v Sloveniji?
Če ste rezident države članice EU/EGP, ki ni Slovenija, in ste v Sloveniji dosegali dohodke iz zaposlitve, dohodke iz dejavnosti,
dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodke iz oddajanja premoženja v najem in prenosa
premoženjske pravice ter druge dohodke, lahko uveljavljate splošno olajšavo, osebno olajšavo in posebno olajšavo za
vzdrževane družinske člane, če z dokazili dokažete, da znašajo navedeni dohodki, doseženi v Sloveniji, najmanj 90 % vašega
celotnega obdavčljivega dohodka v davčnem letu, in če dokažete, da so v državi vašega rezidentstva dohodki, doseženi v
Sloveniji, izvzeti iz obdavčitve ali so neobdavčeni.
Does your income, earned in Slovenia, reach at least 90 % of the whole your taxable income in the tax year and you
would like to claim the right to tax relief in Slovenia?
If you are a resident of an EU/EEA State, which is not Slovenia, and in Slovenia you have earned employment income, business
income, income from basic agriculture and forestry, rental income, royalties and miscellaneous income, you may claim general
relief, personal reliefs and special relief for dependants if you provide evidence that the stated income, earned in Slovenia,
constitutes at least 90 % of your whole annual taxable income and if you provide evidence that income, earned in Slovenia, is
excluded from taxation or it is not taxable in the state of your residence.
1. PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU / DETAILS OF THE TAXPAYER
Izpolni davčni zavezanec / To be completed by the taxpayer
Priimek / Surname
Ime / First name

Datum rojstva / Date of birth

Ulica in hišna številka v državi rezidentstva / Street address in the state of residence
Poštna številka / Postal code

Kraj / Town or city

Davčna številka v Sloveniji / Tax
identification number issued by the
Slovene Tax Administration

Država / Country

Davčna številka oziroma druga identifikacijska številka v
državi davčnega rezidentstva /Tax identification number or
other identification number in the tax residency state

2. PODATKI O DOHODKU DAVČNEGA ZAVEZANCA
Izpolni davčni zavezanec / To be completed by the taxpayer
Skupni dohodki, doseženi v Sloveniji v letu 2012 / Total Slovenian-source income in the year 2012:
Vrste dohodka / Categories of income
Dohodki iz zaposlitve / Employment income
Dohodki iz dejavnosti / Business income
Dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti / Income from basic agriculture and forestry
Dohodki iz oddajanja premoženja v najem in prenosa premoženjske pravice / Rental income and royalties
Drugi dohodki / Miscellaneous income

Znesek dohodka v eurih /
Amount of income in euro

Skupni dohodek / Total income
Delodajalec oziroma (drugi) izplačevalec (-ci) dohodka v Sloveniji / Slovenian employer or other payer(s) of income
Naziv / Name
Naslov/Address

Skupni obdavčljivi dohodki, doseženi izven Slovenije v letu 2012 / Total taxable foreign- source income in the year 2012:
Znesek dohodka v eurih / Amount of income in euro
Dohodek, dosežen v Sloveniji v letu 2012, ki je v državi rezidentstva izvzet iz obdavčitve ali je neobdavčen / Slovenian-source
income in the year 2012, which is excluded from taxation or it is not taxable in the state of your residence
Znesek dohodka v eurih / Amount of income in euro
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3. IZJAVA DAVČNEGA ZAVEZANCA / TAXPAYER’S DECLARATION
Izjavljam:
•
Pri odmeri dohodnine za leto 2012 v Sloveniji uveljavljam splošno olajšavo, osebne olajšave in posebno olajšavo za
vzdrževane družinske člane.
•
Dohodki, doseženi v Sloveniji, znašajo najmanj 90 % celotnega mojega celotnega obdavčljivega dohodka v davčnem letu
2012.
•
Sem bil/-a v letu 2012 davčni rezident države članice EU/EGP, navedene v točki 4.
•
V državi mojega davčnega rezidentstva so bili dohodki, doseženi v Sloveniji, izvzeti iz obdavčitve ali so bili neobdavčeni.
•
Da so podatki resnični, točni in popolni.
I hereby declare:
•
At personal income tax assessment for the year 2012 in Slovenia I claim general relief, personal reliefs and special relief for
dependants.
•
I was a tax resident in EU/EEA State, stated in item 4, during the year 2012.
•
Income earned in Slovenia constitutes at least 90 % of my whole taxable income in the tax year 2012.
•
Income, earned in Slovenia, was excluded from taxation or was not taxable in the state of my tax residence.
•
That the data are truthful, accurate and complete.

Kraj / Place………......……. Datum / Date………….......…… ___________________________________________________________________
(Tiskano ime in priimek zavezanca/-ke ter njen/-gov podpis /
Printed first name and surname of the taxpayer and his/her signature)

4. POTRDILO DAVČNEGA ORGANA DRŽAVE DAVČNEGA REZIDENTSTVA / CERTIFICATE ISSUED BY THE TAX
AUTHORITY IN THE STATE OF TAX RESIDENCY
(Izpolni davčni organ v državi članici EU/EGS /To be completed by the tax authority in the member states of the EU/EEA)
Država davčnega rezidentstva / Tax Residency State:

Potrjujemo, da:
•
je bila oseba, navedena v točki 1, v letu 2012 davčni rezident v tej državi,
•
nam ni znano nič kar nasprotuje informacijam, navedenim v zgornjem delu tega obrazca glede osebnih okoliščin in
dohodka.
We hereby certify that:
•
The person stated in Item 1 was a tax resident of this State in the year 2012.
•
That nothing is known here which contradicts the information furnished above concerning personal circumstances and
income.
Naziv in naslov tujega davčnega organa / Name and address of the foreign tax authority

Kraj / Place

Datum / Date

Tiskano ime in priimek odgovorne osebe ter njen podpis
/ Printed first name and surname of an authorised person and his/her signature

Žig / Official stamp

* Na zahtevo davčnega organa je potrebno predložiti tudi druga dokazila o upravičenosti do ugodnosti po tem zahtevku. / On the request of
Slovene Tax Administration further evidences regarding entitlement to benefits under this application should be provided.
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Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje
posebne olajšave za vzdrževane družinske
člane in vloge za uveljavljanje olajšave
za investiranje v osnovno kmetijsko in
osnovno gozdarsko dejavnost za leto 2012

Na podlagi drugega odstavka 270. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 32/12 in 94/12) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne
olajšave za vzdrževane družinske člane in vloge
za uveljavljanje olajšave za investiranje
v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko
dejavnost za leto 2012
1. člen
S tem pravilnikom se določata vsebina in oblika obrazca
vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje
v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost za leto
2012.
2. člen
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane
družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto
2012 vložijo le zavezanci, ki med letom pri izračunu akontacije
dohodnine (od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali
drugega dohodka) niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in zavezanci, ki želijo te podatke spremeniti. Vlogo vložijo na obrazcu, ki je Priloga 1 tega pravilnika
in njegov sestavni del.
3. člen
Vlogo za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost za leto 2012 v
primeru vlaganja v osnovna sredstva in opremo v povezavi z
osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo na kmečkem gospodinjstvu ali v okviru agrarne skupnosti zavezanci
vložijo na obrazcu, ki je Priloga 2 tega pravilnika in njegov
sestavni del.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-187/2012/10
Ljubljana, dne 18. decembra 2012
EVA 2012-1611-0196
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance
Priloga
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Priloga 1

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU
(ime in priimek)

(davčna številka)

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)

(elektronski naslov)

(poštna številka, ime pošte)

(telefonska številka)

VLOGA
za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu
dohodnine za leto 2012
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu
dohodnine za leto 2012 vložijo le zavezanci, ki med letom pri izračunu akontacije dohodnine (od dohodka iz
delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane
družinske člane in zavezanci, ki želijo te podatke spremeniti.

Ime in priimek

Davčna številka

Leto
rojstva

Sorodstveno
razmerje*

1. Želim, da davčni organ pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2012 upošteva posebno
olajšavo za naslednje vzdrževane družinske člane:

1

2

3

4

Čas
vzdrževanja
Od

Do

Znesek
prispevkov za
preživljanje

5

6

7

Uveljavljam razliko do celotne višine posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, za katere posebno
olajšavo uveljavlja zavezanec …………………........, z davčno številko …………………….

MF DURS - VDČ

Stran

10792 /

Št.

102 / 21. 12. 2012

Uradni list Republike Slovenije

Ime in priimek

Davčna številka

Leto
rojstva

2. Želim, da davčni organ pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2012 ne upošteva
posebne olajšave za naslednje vzdrževane družinske člane, ki sem jih med letom uveljavljal pri
izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega
dohodka:

1

2

3

V/Na ………………………………….., dne ……………………….
(podpis zavezanca)

Sorodstveno razmerje:
A1 - otrok do 18. leta starosti,
A2 - otrok od 18. do 26. leta starosti, ki nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji,
A3 - otrok po 26. letu starosti, če se vpiše na študij do 26. leta starosti, in to največ za 6 let od dneva vpisa
na dodiplomski študij in največ za 4 leta od dneva vpisa na podiplomski študij,
A4 - otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri službi za
zaposlovanje,
A5 - otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo in ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z
zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali pravico do dodatka za pomoč in postrežbo v
skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
B - za delo nezmožen otrok v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,
C - zakonec ali zunajzakonski partner, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti,
D - starši oziroma posvojitelji zavezanca,
E - drug član kmetijskega gospodinjstva.

OPOZORILO:
Če so v vlogi navedeni podatki o vzdrževanem družinskem članu oziroma njegovi davčni številki
netočni oziroma nepopolni, se ne bodo upoštevali pri informativnem izračunu.
Pri sestavi informativnega izračuna za leto 2012 bo davčni organ upošteval le vloge, ki jih bo prejel
do 5. 2. 2013. Če je vloga poslana priporočeno po pošti, se za dan vložitve vloge šteje dan oddaje na pošto,
če pa je vloga poslana z navadno pošto, mora k davčni upravi prispeti najpozneje do 5. 2. 2013.
MF DURS - VDČ
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE ZA UVELJAVLJANJE POSEBNE OLAJŠAVE ZA
VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE PRI INFORMATIVNEM IZRAČUNU ZA LETO 2012
1. Podatke pod točko 1 vpišejo davčni zavezanci rezidenti, ki v letu 2012 pri izračunu akontacije dohodnine
od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka, določenega v 105. členu Zakona o
dohodnini (Uradni list RS št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 24/12, 30/12, 40/12 –
ZUJF, 75/12 in 94/12; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2), pod pogoji iz drugega odstavka 131. člena ZDoh2, niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane. V tabelo pod točko 1 vpišejo
podatke o vzdrževanih družinskih članih, za katere želijo, da jih davčni organ upošteva pri sestavi
informativnega izračuna dohodnine za leto 2012.
Davčni zavezanci uveljavljajo posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane na obrazcu vloge, ki je
skupaj z navodili za izpolnjevanje objavljen na spletnih straneh Davčne uprave Republike Slovenije
(http://www.durs.gov.si/si/aktualno/dohodnina_2012/ ) ali na obrazcu, ki po vsebini in obliki ustreza
obrazcu, določenim s tem pravilnikom. Oddaja je možna tudi preko sistema eDavki (http://eDavki.durs.si
).
Pod točko 1 vpišejo podatke o vzdrževanih družinskih članih tudi zavezanci, ki so v letu 2012 pri
izračunu akontacije dohodnine uveljavljali posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane, pa želijo s
to vlogo spremeniti le čas vzdrževanja. V tabelo pod točko 1 vpišejo obdobje, za katerega želijo, da ga
davčni organ upošteva pri sestavi informativnega izračuna dohodnine za leto 2012.
2. Podatke pod točko 2 vpišejo davčni zavezanci rezidenti, ki so v letu 2012 pri izračunu akontacije
dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka, določenega v 105. členu
ZDoh-2, pod pogoji iz drugega odstavka 131. člena ZDoh-2, uveljavljali posebno olajšavo za
vzdrževane družinske člane. V tabelo pod točko 2 vpišejo podatke o vzdrževanih družinskih članih, za
katere želijo, da jih davčni organ ne upošteva pri sestavi informativnega izračuna dohodnine za leto
2012.

OPOZORILO: Za vzdrževanega družinskega člana velja oseba, ki ima v Sloveniji prijavljeno prebivališče ali
pa je državljan Republike Slovenije oziroma države članice EU ali rezident države, s katero ima Slovenija
sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki omogoča izmenjavo
informacij zaradi izvajanja domače zakonodaje.
Izpolnjevanje vloge
Stolpec 1 – Vpišete ime in priimek vzdrževanega družinskega člana.
Stolpec 2 – Vpišete davčno številko vzdrževanega družinskega člana. Če vzdrževani družinski član nima
davčne številke in ni vpisan v davčni register, morate zanj vložiti prijavo za vpis vzdrževanih družinskih
članov v davčni register. Prijavo vložite na obrazcu DR-02 VDČ – Prijava za vpis vzdrževanih družinskih
članov v davčni register.
Stolpec 3 – Vpišete letnico rojstva vzdrževanega družinskega člana.
Stolpec 4 – Vpišete ustrezno oznako sorodstvenega razmerja vzdrževanega družinskega člana iz legende,
navedene pod to tabelo, oziroma oznako iz prejšnjega pojasnila, kdo velja za družinskega člana. Otroka, ki
je v letu 2012 dopolnil 18 let, vpišete z oznako A1, ne glede na to, v katerem mesecu leta je to starost
dopolnil.
Če je bila med letom pri otroku sprememba kriterija za določitev ustrezne oznake (razen, če je dopolnil 18
let) ga vpišete z vsako ustrezno oznako posebej.
Stolpec 5 – Vpišete začetni mesec vzdrževanja (s številko).
Stolpec 6 – Vpišete končni mesec vzdrževanja (s številko).
MF DURS - VDČ
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Stolpec 7 – Če ste za vzdrževanega družinskega člana na podlagi sodne odločbe, sporazuma ali dogovora
o preživljanju plačevali preživnino, vpišete skupni znesek v letu 2012 plačane preživnine. Če uveljavljate
olajšavo le za del leta, vpišete znesek preživnine, ki se nanaša na to obdobje.
Razliko do celotne višine posebne olajšave za vzdrževane družinske člane uveljavljate le, kadar drug
zavezanec, ki je v svoji napovedi uveljavljal olajšavo za iste vzdrževane družinske člane, te olajšave zaradi
prenizke osnove za dohodnino ne more v celoti izkoristiti. V prvo tabelo vpišete podatek o vzdrževanih
družinskih članih, v spodnjo pa priimek in ime ter davčno številko zavezanca, ki olajšave za iste vzdrževane
družinske člane ne more izkoristiti v celoti.
Rezidentu, za katerega je drug rezident uveljavljal posebno olajšavo za vzdrževanega družinskega člana, se
ne prizna zmanjšanje letne osnove v višini splošne olajšave.
Rezidentu, za katerega je drug rezident uveljavljal posebno olajšavo za vzdrževanega družinskega člana za
del leta, se prizna zmanjšanje letne osnove v sorazmernem delu splošne olajšave, in to za čas, ko ni bil
vzdrževani član.
Za vzdrževanega družinskega člana velja:
Oznaka A1 – Otrok do 18. leta starosti.
Oznaka A2 – Otrok od 18. do 26. leta starosti, če neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje
šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji in ni zaposlen ter ne opravljanja dejavnosti in nima lastnih dohodkov
za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Za lastne
dohodke se štejejo vsi dohodki po ZDoh-2, razen družinske pokojnine, dohodke za začasno ali občasno delo
na podlagi napotnice pooblaščene organizacije ali Zavoda RS za zaposlovanje, ki opravlja dejavnost
posredovanja dela dijakom in študentom, štipendije in dohodki otroka, ki so oproščeni plačila dohodnine po
22. in 29. členu ZDoh-2.
Oznaka A3 – Otrok, ki izpolnjuje pogoje pod oznako A2 in je starejši od 26 let, če se vpiše na študij do 26.
leta starosti, in to največ za šest let od dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za štiri leta od dneva
vpisa na podiplomski študij.
Oznaka A4 – Otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri službi za
zaposlovanje in živi s starši oziroma posvojitelji v skupnem gospodinjstvu, kadar nima lastnih dohodkov za
preživljanje oziroma so ti manjši od višine posebne olajšave.
Oznaka A5 – Otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo in ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu
z zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali pravico do dodatka za pomoč in postrežbo v
skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Olajšava se ne prizna zavezancu, čigar otrok je zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v
zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo, ali v rejništvu, razen če dokaže, da tudi v tem času
materialno skrbi za otroka. Tedaj se olajšava prizna za dobo, za katero center za socialno delo v skladu z
zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, prizna pravico do dodatka za nego otroka.
Oznaka B – Otrok, ki je v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,
nezmožen za delo ne glede na starost.
Za otroka pod oznako A in B velja:
– lastni otrok, posvojenec, pastorek oziroma otrok zunajzakonskega partnerja;
– vnuk, če ima zavezanec pravico do posebne olajšave za enega od njegovih staršev ali če
vnuk nima staršev ali če zavezanec skrbi zanj na podlagi sodbe sodišča;
– druga oseba, če zavezanec skrbi zanj na podlagi sodbe sodišča.
Oznaka C – Zakonec, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti, če nima lastnih dohodkov za preživljanje
oziroma so ti manjši od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, in razvezani zakonec
zavezanca, če mu je s sodbo oziroma dogovorom, sklenjenim po predpisih o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih, priznana pravica do preživnine, ki jo plačuje zavezanec.
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Za zakonca velja oseba, ki živi z zavezancem v zakonski zvezi. Za zakonca velja tudi zunajzakonski partner,
če živi z zavezancem najmanj eno leto v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo.
Oznaka D – Starši oziroma posvojitelji zavezanca, če nimajo lastnih dohodkov za preživljanje oziroma so ta
manjša od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana in živijo z zavezancem v skupnem
gospodinjstvu ali so v institucionalnem varstvu v socialnovarstvenem zavodu in zavezanec krije stroške teh
storitev, pod enakimi pogoji tudi starši oziroma posvojitelji zavezančevega zakonca, če zakonec ni
zavezanec za dohodnino.
Oznaka E – Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca, katerega pretežni del dohodka je iz osnovne
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, se šteje tudi član gospodinjstva, ki sodeluje pri doseganju
dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, če nima lastnih dohodkov za preživljanje
oziroma so ta manjša od posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana in pod pogojem, da njegov
otrok, zakonec, starši ali posvojitelji zanj ne uveljavljajo posebne olajšave za vzdrževanega družinskega
člana. Tedaj kot vzdrževani družinski član zavezanca velja tudi otrok člana kmečkega gospodinjstva.
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PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU
(ime in priimek)

(davčna številka)

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)

(elektronski naslov)

(poštna številka, ime pošte)

(telefonska številka)

VLOGA
za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost
v letu 2012
I. PODATKI O VLAGANJIH V OKVIRU KMEČKEGA GOSPODINJSTVA

Zap.
št.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vrsta vlaganja

Vrednost
vlaganja (EUR)

Številka
računa

Naziv organa, ki je
izdal odločbo o
odobritvi
sofinanciranja
vlaganja

Številka in datum
izdaje odločbe o
odobritvi
sofinanciranja
vlaganja

Znesek
sofinanciranja
vlaganja (EUR)
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II. PODATKI O VLAGANJIH ZAVEZANCA V OKVIRU AGRARNE SKUPNOSTI
a) Podatki o agrarnih skupnostih in deležih članov kmečkih gospodinjstev v agrarnih skupnostih:

Zap. Davčna
številka
Naziv in sedež agrarne skupnosti
št.
agrarne skupnosti

Podatki o članu kmečkega gospodinjstva, ki ima delež
v AS
davčna
številka

ime in
priimek

delež v agrarni
skupnosti

b) Podatki o vlaganjih v posamezni agrarni skupnosti:

Davčna
številka
agrarne
skupnosti

Vrsta vlaganja

Vrednost
vlaganja (EUR)

Številka računa

Naziv organa, ki je
izdal odločbo o
odobritvi
sofinanciranja
vlaganja

Številka in
datum izdaje
odločbe o
odobritvi
sofinanciranja
vlaganja

Znesek
sofinanciranja
vlaganja (EUR)

III. PRILOŽENA DOKAZILA (ustrezno označite):

računi : ............................
dokazilo o deležu članov kmečkega gospodinjstva v agrarni skupnosti
kopija odločbe o odobritvi sofinanciranja vlaganja
druga dokazila (vrsta in število): .............................................................................
.......................................................................................................................................

Izjavljam, da vlaganja, za katera uveljavljam olajšavo za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost, niso
sofinancirana iz proračuna EU, RS ali samoupravne lokalne skupnosti oziroma da sem v nasprotnem primeru v I. in II.b točki te
vloge navedel številko odločbe, s katero mi je bilo odobreno sofinanciranje vlaganja in odobreni znesek sofinanciranja vlaganja.
Zavezujem se, da bom v primeru sprememb v zvezi s sofinanciranjem navedenih vlaganj iz proračuna EU, RS ali samoupravne
lokalne skupnosti davčnemu organu sporočil (a) resnične, pravilne in popolne podatke.

V/Na…………………….., dne …..……………….

……………………………
podpis zavezanca/ke

OPOZORILO: Če so v vlogi navedeni nepopolni podatki, se ne bodo upoštevali pri informativnem izračunu. Pri sestavi informativnega
izračuna za leto 2012 bo davčni organ upošteval le vloge, ki jih bo prejel do 5. 2. 2013. Če je vloga poslana priporočeno po pošti, se za dan
vložitve vloge šteje dan oddaje na pošto, če pa je vloga poslana z navadno pošto, mora k davčni upravi prispeti najpozneje do 5. 2. 2013.
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE ZA UVELJAVLJANJE OLAJŠAVE ZA INVESTIRANJE V
OSNOVNO KMETIJSKO IN OSNOVNO GOZDARSKO DEJAVNOST
Davčni zavezanci, ki dosegajo dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, lahko
v skladu s 73. a členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo,
9/11 – ZUKD-1, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12 in 94/12; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) za
vlaganja v osnovna sredstva in opremo v povezavi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko
dejavnostjo na kmečkem gospodinjstvu ali v okviru agrarne skupnosti uveljavljajo olajšavo za
investiranje na obrazcu vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno
gozdarsko dejavnost.
Olajšava se prizna za osnovna sredstva in opremo, razen za vlaganja v:
- nakup zemljišč,
- nakup ali gradnjo stavb,
- nakup motornih vozil, razen traktorjev in druge kmetijske in gozdarske mehanizacije.
Vlogo za uveljavljanje olajšave za investiranje vloži eden od članov kmečkega gospodinjstva, ki je
zavezanec za dohodnino od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. Vlogo
vloži za vse člane kmečkega gospodinjstva, ki so v davčnem letu vlagali v osnovna sredstva oziroma
opremo v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo. Člani kmečkega
gospodinjstva, ki želijo uveljavljati olajšavo za vlaganja izvedena v različnih agrarnih skupnostih,
uveljavljajo olajšavo za vlaganjih v vsako agrarno skupnost posebej, vendar na istem obrazcu.
Vlogo za vlaganja v letu 2012 je treba vložiti do 5. februarja 2013. Kot leto vlaganja se šteje leto,
navedeno na računu.
Olajšava se prizna v višini 40% vlaganja, vendar največ do višine davčne osnove od dohodkov iz
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. Neizkoriščen del olajšave lahko zmanjšuje
davčno osnovo še v naslednjih petih letih po letu vlaganja. Priznana olajšava znižuje samo davčno
osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti.
V kolikor vloga ni popolna, se ne upošteva v informativnem izračunu dohodnine. Če pa zavezanec z
ugovorom oziroma napovedjo želi popraviti vlogo, ki jo je že vložil, pri izpolnjevanju te vloge navede
vse investicije v letu vlaganja, ki jih želi uveljavljati in ne samo spremembe oziroma popravke, ki se
nanašajo na prvotno vlogo.
I. PODATKI O VLAGANJIH V OKVIRU KMEČKEGA GOSPODINJSTVA
Vsako vlaganje se v preglednici vpisuje v eno vrstico in mora imeti svojo zaporedno številko.
V polje Vrsta vlaganja se vpiše kratek opis vrste vlaganja (npr. traktor, obračalni plug, brana, trosilnik
mulčer, sadike, storitve postavitve trajnega nasada,…).
V polje Vrednost vlaganja (EUR) se vpiše znesek vlaganja, kot je izkazan na priloženem računu brez
davka na dodano vrednost (DDV), če je bil zavezanec v času vlaganja identificiran za namene DDV (je
bil v sistemu DDV). Če zavezanec v času vlaganja ni bil identificiran za namene DDV (ni bil v sistemu
DDV), v polje Vrednost vlaganja (EUR) vpiše celoten znesek vlaganja skupaj z DDV. Znesek vlaganja
se navede v eurih.
V polje Številka računa se vpiše številka računa, ki dokazuje vlaganje in je priložen vlogi. Kot račun se
šteje vsaka listina, iz katere je razvidna količina in znesek vlaganja ter naročnik oziroma plačnik
vlaganja. En račun je lahko vpisan v več vrsticah, za vsako vlaganje posebej (kadar je iz enega računa
razvidnih več vlaganj).
V polje Naziv organa, ki je izdal odločbo o odobritvi sofinanciranja vlaganja, se vpiše naziv pristojnega
organa, ki je odobril sofinanciranje vlaganja. To je lahko Agencija RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja (ARSKTRP) ali posamezna samoupravna lokalna skupnost (občina) ali drug izplačevalec
teh dohodkov. Polje se pusti prazno, če vlaganje ni bilo sofinancirano iz proračuna EU, RS ali
samoupravne lokalne skupnosti.
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V polje Številka in datum odločbe o odobritvi sofinanciranja vlaganja se vpiše številka odločbe, ki jo je
izdal pristojni organ (npr. ARSKTRP, samoupravna lokalna skupnost,…), s katero je odobril
sofinanciranje vlaganja, za katero zavezanec uveljavlja investicijsko olajšavo ter datum izdaje odločbe.
Polje se pusti prazno, če vlaganje ni bilo sofinancirano iz proračuna EU, RS ali samoupravne lokalne
skupnosti.
V polje Znesek sofinanciranja vlaganja se vpiše znesek, ki je bil zavezancu za nakup v isti vrstici
vpisanega osnovnega sredstva ali opreme financiran iz proračuna EU, RS ali samoupravnih lokalnih
skupnosti. Polje se pusti prazno, če vlaganje ni bilo sofinancirano iz proračuna EU, RS ali
samoupravne lokalne skupnosti.
II. PODATKI O VLAGANJIH ZAVEZANCA V OKVIRU AGRARNE SKUPNOSTI
a) Podatki o agrarnih skupnostih in deležih članov kmečkih gospodinjstev v agrarnih
skupnostih
Zavezanec v posamezno vrstico preglednice vpisuje podatke o posamezni agrarni skupnosti, za
katero želi vsaj eden od članov kmečkega gospodinjstva uveljavljati olajšavo. V kolikor so v davčnem
letu člani kmečkega gospodinjstva vlagali v različne agrarne skupnosti, mora imeti vsaka agrarna
skupnost na vlogi svojo zaporedno številko.
V preglednico se za vsako posamezno agrarno skupnost vpiše njena davčna številka, naziv in sedež
ter podatke o vseh članih kmečkega gospodinjstva, ki so hkrati tudi člani navedene agrarne skupnosti.
V preglednico se vpisujejo podatki o davčni številki posameznega člana, ime in priimek ter solastniški
oziroma sorazmerni delež, ki ga ima posameznik v agrarni skupnosti. Solastniški delež se izrazi v
odstotku, na dve decimalni mesti natančno (npr. 23,48 %).
b) Podatki o vlaganjih v posamezni agrarni skupnosti
V polje Davčna številka agrarne skupnosti se vpiše davčna številka, ki pripada posamezni agrarni
skupnosti, v katero so člani kmečkega gospodinjstva investirali v posameznem letu.
Vsako vlaganje se v preglednici vpisuje v svojo vrstico. V primeru, da so člani kmečkega
gospodinjstva investirali v več kot eno vlaganje v okviru iste agrarne skupnosti, se vsako vlaganje
vpiše v svojo vrstico, s tem da se za vsako vlaganje v polje Davčna številka agrarne skupnosti vpiše
vedno ista številka.
Pri izpolnjevanju druge preglednice se smiselno upoštevajo navodila za izpolnjevanje preglednice za
vlaganja v okviru gospodinjstva.
III. PRILOŽENA DOKAZILA
Zavezanec, ki želi uveljavljati olajšavo za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko
dejavnost, mora vlogi priložiti različna dokazila, s katerimi dokazuje upravičenost do zmanjševanja
davčne osnove v znesku investicijske olajšave.
Pred vsako vrsto priloge zavezanec v prazno polje s križcem označi, če je posamezna priloga
priložena vlogi, ter zapiše skupno število tovrstnih prilog.
Zavezanec mora vlogi obvezno priložiti vse račune, s katerimi dokazuje obstoj in višino vlaganj v
osnovna sredstva.
Dokazilo o deležu članov kmečkega gospodinjstva v agrarni skupnosti je obvezno samo, če
zavezanec uveljavlja vlaganja v okviru agrarne skupnosti. Kot dokazilo se šteje izpisek iz zemljiške
knjige, sporazum o vzpostavitvi agrarne skupnosti s članskim imenikom, izpisek iz registra agrarnih
skupnosti itd.
Če je vlaganje sofinancirano iz proračuna EU, RS ali samoupravne lokalne skupnosti, mora
zavezanec vlogi obvezno priložiti tudi kopijo odločbe, s katero mu je bila priznana pravica do
sofinanciranja vlaganja.
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Zavezanec vlogi priloži tudi morebitna druga dokazila, za katera meni, da bi lahko bila pomembna pri
ugotavljanju upravičenosti zavezanca do investicijske olajšave.
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Pravilnik o dostavi podatkov za odmero
dohodnine od drugih dohodkov iz osnovne
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti
za leto 2012

Na podlagi 342. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12 in
94/12) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o dostavi podatkov za odmero dohodnine
od drugih dohodkov iz osnovne kmetijske
in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2012
1. člen
S tem pravilnikom se določajo vrsta, oblika in način dajanja podatkov za odmero dohodnine od drugih dohodkov iz
70. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 24/12, 30/12, 40/12
– ZUJF, 75/12 in 94/12) za leto 2012.
2. člen
Zavezanci za dajanje podatkov, določeni v petem odstavku 340. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS,
št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12 in 94/12), dostavijo podatke po vrstah, v obliki in na način, določen v Prilogi 1,
ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Podatki se pošljejo v elektronski obliki po sistemu eDavki
na spletni naslov http://edavki.durs.si.
4. člen
(1) Če pri zavezancu za dajanje podatkov nastopijo statusne spremembe zaradi združitve in delitve, predloži podatke
ustrezen pravni naslednik.
(2) Ob stečaju ali likvidaciji zavezanca za dajanje podatkov, kadar ni pravnega naslednika, pošlje podatke stečajni ali
likvidacijski upravitelj.
(3) Ob prenehanju obstoja zavezanca za dajanje podatkov iz drugih razlogov pošlje podatke pravna oseba, pri kateri
se hranijo poslovne knjige in knjigovodska dokumentacija.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-855/2012/8
Ljubljana, dne 17. decembra 2012
EVA 2012-1611-0174
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance
Priloga
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VRSTA, OBLIKA IN NAČIN DAJANJA PODATKOV O IZPLAČANIH DRUGIH
DOHODKIH IZ 70. ČLENA ZAKONA O DOHODNINI
1.

OBLIKA IN NAČIN DOSTAVE PODATKOV

1.1

Oblika podatkov

Podatki se zapišejo v datoteke z imeni:



VIROPRKM.DAT - podatki o drugih dohodkih iz 70. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št.
13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12 in 94/12;
v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2), ki so na podlagi 26. člena ZDoh-2 oproščeni plačila dohodnine,
VIRSUB.DAT – podatki o izplačanih drugih dohodkih iz 70. člena ZDoh-2, ki se vštevajo v davčno
osnovo, vendar davčni odtegljaj ni bil izveden na podlagi 26. člena Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 97/10; v nadaljnjem besedilu:
ZDavP-2D).

Podatki se zapišejo v ASCII formatu z uporabljeno kodno stranjo CP1250.
Vsak zapis je predpisane dolžine in je podrobno opisan v nadaljevanju v posameznem tabelaričnem
prikazu individualnih oziroma zbirnih zapisov za posamezno datoteko. Vsak zapis končujeta dva
posebna kontrolna znaka CR in LF.
Programe za vnos in pripravo podatkov za odmero dohodnine (WDOHOD) je mogoče dobiti na
internetu (naslov:http://www.durs.gov.si) ali na davčnemu uradu oziroma izpostavi davčnega urada.
1.2

Priprava in dostava podatkov davčni upravi

Dostava podatkov je mogoča izključno po elektronski poti preko storitev osebnega portala sistema
eDavki (http://edavki.durs.si). Dostop do osebnega portala je mogoč z uporabo certificiranih digitalnih
potrdil. Navodila za registracijo in uporabo potrdil so objavljena na naslovu http://edavki.durs.si v
področju »Registracija«.
Podatki za odmero dohodnine se oddajo z datotekami v predpisani in stisnjeni (komprimirani) ZIP
obliki brez direktorijske strukture. Podrobnejša navodila se nahajajo na spletnih straneh sistema
eDavki.
Pri dostavi popravkov podatkov se posreduje vse podatke o izplačanih dohodkih in ne le popravljene
zapise.
2.

VRSTA POSLANIH PODATKOV O DRUGIH DOHODKIH IZ 70. ČLENA
ZDoh-2, KI SO OPROŠČENI PLAČILA DOHODNINE

2.1
2.1.1

Splošne zahteve
Identifikacija

Podatke je treba označiti z davčno številko zavezanca za dajanje podatkov, z davčno številko
prejemnika (v nadaljnjem besedilu: zavezanec), in s prvimi 20 znaki zavezančevega imena in priimka
v skladu s predpisano strukturo tabelaričnega prikaza individualnih in zbirnih podatkov za posamezno
vrsto podatkov. Za enolično označevanje zavezancev nerezidentov RS se uporabi davčna številka.
2.1.2

Kontrola celovitosti

Zaradi kontrole celovitosti zajetih podatkov je treba zbrane podatke končati z zbirnimi zapisi, ki ne
vsebujejo identifikacijskih podatkov, temveč le seštevke posameznih polj iz individualnih zapisov.
Natančnejši opis strukture zapisa je razviden iz tabelaričnega prikaza zbirnih podatkov pri posamezni
vrsti podatkov.
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Podatki o drugih dohodkih iz 70. člena ZDoh-2, ki so oproščeni plačila dohodnine
(VIROPRKM.DAT)
Tabelarični prikaz individualnih podatkov o drugih dohodkih iz 70. člena ZDoh-2, ki so
oproščeni plačila dohodnine

Zapisi datoteke VIROPRKM.DAT s podatki o oprostitvah so naslednje oblike oz. strukture:
Pozicija

Zap.
št.

Dolžina

Tip
polja

Od

Do

1

1

2

2

N

Zadnji dve številki letnice leta, za katero navajamo
dohodke in obveznosti

2

3

10

8

N

Davčna številka zavezanca za dajanje podatkov

3

11

17

7

N

Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami

4

18

25

8

N

Davčna številka zavezanca

5

26

45

20

AN

Ime – prvih 20 znakov (leva poravnava, dopolnjena s
presledki)

6

46

65

20

AN

Priimek – prvih 20 znakov (leva poravnava,
dopolnjena s presledki)

7

66

69

4

N

Opis polja

Oznaka vrste dohodka iz tabele 2.2.3

8

70

81

12

N*

Dohodek

9

82

82

1

AN

Oznaka za rezidentstvo zavezanca:
R – rezident RS
N – nerezident RS

* V polja se vpiše vsota zneskov individualnih podatkov v eurih. Niz je sestavljen iz desetih (10)
znakov za celi del zneska in dveh (2) znakov za cente. Vsi zneski so številke, desno poravnane,
brez posebnih znakov, ločil ali pik.
2.2.2

Zap.
št.

Tabelarični prikaz zbirnih podatkov o drugih dohodkih iz 70. člena ZDoh-2, ki so
oproščeni plačila dohodnine
Pozicija

Dolžina

Tip
polja

Opis polja

Od

Do

1

1

2

2

N

Zadnji dve številki letnice leta, za katero navajamo
dohodke in obveznosti

2

3

10

8

N

Davčna številka zavezanca za dajanje podatkov

3

11

17

7

N

Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami –
nadaljuje se oštevilčenje prejšnjih zapisov

4

18

25

8

N

Prazno

5

26

45

20

AN

Prazno

6

46

65

20

AN

Prazno

7

66

69

4

N

Oznaka vrste dohodka iz tabele 2.2.3

8

70

81

12

N*

Vsota dohodkov

9

82

82

1

AN

Prazno

* V polja se vpiše vsota zneskov individualnih podatkov v eurih. Niz je sestavljen iz desetih (10)
znakov za celi del zneska in dveh (2) znakov za cente. Vsi zneski so številke, desno poravnane,
brez posebnih znakov, ločil ali pik.
Sumarni zapis mora obstajati v okviru vsakega zavezanca za dajanje podatkov za vsako vrsto
dohodka in mora vsebovati seštevke posameznih zneskov v individualnih zapisih.
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Tabela vrst drugih dohodkih iz naslova osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti, ki so oproščeni plačila dohodnine

Oznaka
dohodka

8100

8101
8102
8103

8104

3.

Št.

ZDoh-2
(točka/
člen)
Dohodki v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
2/26
dejavnosti, izplačani za ukrepe kmetijske politike, kot jih določa Uredba
Sveta št. 1698/2005 z dne 20. 9. 2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (plačila zaradi
naravno omejenih možnosti na gorskih območjih in plačila za druga
območja z omejenimi možnostmi; plačila v okviru Natura 2000 in plačila
na področju vodne politike; kmetijsko okoljska plačila; plačila za dobro
počutje živali; plačila za neproizvodne naložbe; gozdarsko okoljska
plačila).
Plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike, pridobljenih v zvezi z
3/26
dolgoročnimi vlaganji v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko
dejavnost.
Izplačila na podlagi zavarovanja za škodo na premoženju v zvezi z
4/26
opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti.
Denarne pomoči, ki jo posameznik prejme zaradi naravne in druge
5/26
nesreče v skladu s posebnimi predpisi, v zvezi z opravljanjem osnovne
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti.
Plačila za vodenje knjigovodstva na kmetijah po uradni metodologiji
7/26
Evropske unije za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in
poslovanju kmetijskih gospodarstev, ki so namenjena vodenju
knjigovodstva v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne
gozdarske dejavnosti.
Vrsta dohodka

VRSTA POSLANIH PODATKOV O DRUGIH DOHODKIH IZ 70. ČLENA
ZDoh-2, KI SE VŠTEVAJO V DAVČNO OSNOVO, VENDAR DAVČNI
ODTEGLJAJ NI BIL IZVEDEN NA PODLAGI 26. ČLENA ZDavP-2D

3.1
3.1.1

Splošne zahteve
Identifikacija

Podatke je treba označiti z davčno številko zavezanca za dajanje podatkov, z davčno številko
zavezance in s prvimi 20 znaki zavezančevega imena in priimka oziroma naziva v skladu s predpisano
strukturo tabelaričnega prikaza individualnih in zbirnih podatkov za posamezno vrsto podatkov. Za
enolično označevanje nerezidentov RS se uporabi davčna številka.
3.1.2

Kontrola celovitosti

Zaradi kontrole celovitosti zajetih podatkov je treba zbrane podatke končati z zbirnimi zapisi, ki ne
vsebujejo identifikacijskih podatkov, temveč le seštevke posameznih polj iz individualnih zapisov.
Natančnejši opis strukture zapisa je razviden iz tabelaričnega prikaza zbirnih podatkov pri posamezni
vrsti podatkov.
3.2

3.2.1

Podatki o izplačanih drugih dohodkih iz 70. člena ZDoh-2, ki se vštevajo v davčno
osnovo od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, vendar
davčni odtegljaj ni bil izveden na podlagi 26. člena ZDavP-2D (VIRSUB.DAT)
Splošni opis podatkov in zavezanci za posredovanje

Navedene podatke posredujejo Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Zavod za gozdove Slovenije ter drugi izplačevalci, ki so v obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012
izplačevali druge dohodke iz 70. člena ZDoh-2, vendar davčni odtegljaj ni bil izveden na podlagi 26.
člena ZDavP-2D, ki določa, da se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, če so dohodki izplačani na
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podlagi odločitev v zvezi z vloženimi pravnimi sredstvi ali sproženimi upravnimi spori zoper odločitve o
višini teh dohodkov, izdanih v upravnih postopkih, začetih pred 1. januarjem 2010.
3.2.2

Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov

3.2.2.1

Tabelarični prikaz individualnih podatkov o drugih dohodkih, ki se vštevajo v
davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti
vendar davčni odtegljaj ni bil izveden na podlagi 26. člena ZDavP-2D

Zap. Pozicija
št. Od Do

Dolžina

Tip
polja

1

1

2

2

N

2
3
4

3
11
18

10
17
25

8
7
8

N
N
N

5

26

45

20

AN

6

46

65

20

AN

7
8

66
70

69
81

4
12

N
N*

9

82

82

1

AN

Opis polja
Zadnji dve številki leta, za katero se navaja drugi dohodek iz
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti
Davčna številka izplačevalca
Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami
Davčna številka zavezanca
Ime – prvih 20 znakov (leva poravnava, dopolnjena s
presledki)
Priimek – prvih 20 znakov (leva poravnava, dopolnjena s
presledki)
Oznaka vrste dohodka iz tabele 3.2.2.3
Dohodek

Oznaka za rezidentstvo zavezanca:
R – rezident RS
N – nerezident RS
* V polja se vpiše vsota zneskov individualnih podatkov v eurih. Niz je sestavljen iz desetih (10)
znakov za celi del zneska in dveh (2) znakov za cente. Vsi zneski so številke, desno poravnane,
brez posebnih znakov, ločil ali pik.
3.2.2.2

Zap.
št.

Tabelarični prikaz zbirnih podatkov o drugih dohodkih, ki se vštevajo v davčno
osnovo od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti,
vendar davčni odtegljaj ni bil izveden na podlagi 26. člena ZDavP-2D
Pozicija
Od

Do

Dolžina

Tip
polja

Opis polja

Zadnji dve številki letnice leta, za katero se navajajo drugi
dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti
Davčna številka izplačevalca (levo poravnana, dopolnjena s
2
3
10
8
N
presledki)
Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami – nadaljuje se
3
11
17
7
N
oštevilčenje prejšnjih zapisov
4
18
25
8
N
Prazno
5
26
45
20
AN Prazno
6
46
65
20
AN Prazno
7
66
69
4
N
Oznaka vrste dohodka iz tabele 3.2.2.3.
8
70
81
12
N* Vsota dohodkov
9
82
82
1
AN Prazno
* V polja se vpiše vsota zneskov individualnih podatkov v eurih. Niz je sestavljen iz desetih (10)
znakov za celi del zneska in dveh (2) znakov za cente. Vsi zneski so številke, desno poravnane,
brez posebnih znakov, ločil ali pik.
1

1

2

2

N

10805
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Tabela vrst drugih dohodkov, ki se vštevajo v davčno osnovo od dohodkov iz
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Oznaka vrste
dohodka

Vrsta dohodka

3200

Kmetijska subvencija, ki je namenjena kmečkemu gospodinjstvu,
katerega član je zavezanec

3201

Kmetijska subvencija, ki je namenjena pašni skupnosti ali planini, katere
član je zavezanec

3202

Kmetijska subvencija, ki je namenjena agrarni skupnosti, katere član je
zavezanec
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3868.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o izvajanju Zakona o davku
na dodano vrednost

Na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o davku
na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12 – ZUJF in 83/12)
izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08,
105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11 in 108/11) se prvi
odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik podrobneje ureja izvajanje Zakona o
davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12 – ZUJF in
83/12; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1).«
2. člen
V petem odstavku 4. člena se številka »15.« nadomesti
s številko »17.«.
3. člen
Za 29.a členom se doda nov 29.b člen, ki se glasi:
»29.b člen
(Najem prevoznih sredstev)
Čoln za razvedrilo iz 30.b člena ZDDV-1 je čoln, ki meri
v dolžino manj kot 24 metrov in se pri najemniku uporablja za
razvedrilo, šport ali rekreacijo.«
4. člen
V prvem odstavku 46. člena se beseda »tretjim« nadomesti z besedo »petim«.
5. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
»47. člen
(Sklicevanje na kombinirano nomenklaturo)
Tarifne oznake, uporabljene v tem pravilniku, so navedene v kombinirani nomenklaturi Evropske unije, objavljene kot
Priloga I Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični
nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 256 z dne 7. 9.
1987, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 927/2012 z dne 9. oktobra 2012 o spremembi
Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični
nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 304 z dne 31. 10.
2012, str. 1).«
6. člen
V prvem odstavku 48. člena se 13. točka spremeni tako,
da se glasi:
»13. oljna semena in plodovi (tarifne oznake: 1201 90 00,
1202 41 00, 1202 42 00, 1203 00 00, 1204 00 90, 1206 00 91,
1206 00 99, 1207 10 00, 1207 30 00, 1207 40 90, 1207 50 90,
1207 60 00, 1207 70 00, 1207 91 90, 1207 99 91), bučno seme
pod tarifno oznako 1207 99 96, moka iz soje (tarifna oznaka:
1208 10 00), zdrobljeno ali mleto makovo seme pod tarifno
oznako 1208 90 00;«.
V 14. točki se beseda »jedra« nadomesti z besedo »jedrca«, tarifna oznaka »1302 19 80« pa s tarifno oznako »1302
19 70«.
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7. člen
V drugem odstavku 49. člena se v prvi alineji tarifna oznaka
»3006.60« nadomesti s tarifno oznako »3006 60«.
V četrtem odstavku se tarifna oznaka »2802« nadomesti s
tarifno oznako »2802 00 00«.
8. člen
V prvem odstavku 50. člena se v 9. točki besedilo »urinske
vrečke (pod tarifno oznako: 9018 90 84)« nadomesti z besedilom
»urinske vrečke (tarifni oznaki: 3926 90 92 in 3926 90 97)«.
9. člen
77. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za stavbna zemljišča iz 8. točke 44. člena ZDDV-1 se
štejejo zemljiške parcele, ki so z občinskim prostorskim načrtom
namenjene graditvi objektov.«
10. člen
V drugem odstavku 86. člena se besedilo »103/04-UPB-2
in 122/06« nadomesti z besedilom »97/10 – uradno prečiščeno
besedilo in 48/12«.
11. člen
V 106. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prvi odstavek davčni zavezanec sme
odbiti DDV od osebnih večnamenskih vozil, ki so konstruirana
za prevoz ljudi in blaga ter se uvrščajo pod tarifno oznako 8703
in se štejejo, da so namenjena prevozu blaga ali tovora, če so
kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:
– razmerje med maso potnikov in maso tovora mora biti v
korist tovora. Razmerje se ugotovi po formuli:
P – (M + (N x 68)) > N x 68,
pri čemer je:
P – največja tehnično dovoljena masa obremenjenega
vozila v kg,
M – masa vozila, pripravljenega za vožnjo, v kg,
N – število sedežev razen vozniškega;
– stranske okenske odprtine v prostoru, namenjenem prevozu tovora, ne smejo biti zastekljene, temveč fiksno zaprte s
pločevino ali drugim ustreznim materialom;
– tovorni prostor mora biti od potniškega ločen s pregrado
(pločevina ali kovinska mreža) po vsej višini in širini in
– vozilo je opremljeno z napravo za zvočni opozorilni signal
pri vzvratni vožnji.«
Dosedanji drugi odstavek postane nov tretji odstavek.
12. člen
V 111.a členu se beseda »prodaje« nadomesti z besedo
»dobave«.
13. člen
136. člen se spremeni tako, da se glasi:
»136. člen
(Tretji odstavek 81. člena ZDDV-1)
(1) Davčni zavezanec dobavitelj in kupec blaga ali naročnik
storitev, ki izda račun v imenu in za račun davčnega zavezanca
dobavitelja, določita pogoje in podrobnosti predhodnega dogovora ter postopek sprejema vsakega računa. Na zahtevo davčnega
organa morata dokazati obstoj predhodnega dogovora.
(2) Če pogodba za opravljeno dobavo blaga oziroma storitev vsebuje vse podrobnosti, poseben dogovor ni potreben.
(3) Pri odkupu vračljive embalaže je račun lahko izdan v
imenu in za račun uporabnika, identificiranega za namene DDV,
brez predhodno sklenjenega dogovora v skladu s tem členom.«
14. člen
137. člen se črta.
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15. člen
V tretjem odstavku 138. člena se za številko »82.« doda
besedilo »ali 83.«.
V četrtem odstavku se beseda »prvega« nadomesti z
besedo »drugega«.
V šestem odstavku se za številko »82.« doda besedilo
»ali 83.« in črta besedilo »navedbo veljavne določbe ZDDV-1,
ki kaže na to, da je dobava blaga ali storitev predmet obrnjene
davčne obveznosti,«.
Sedmi odstavek se črta.
16. člen
Za 138. členom se doda nov 138.a člen, ki se glasi:
»138.a člen
(Vsebina računa iz prvega odstavka 72. člena ZDDV-1)
(1) Popravljeni račun, ki ga izda davčni zavezanec v
skladu s prvim odstavkom 72. člena ZDDV-1, mora vsebovati
podatke iz 83. člena ZDDV-1 in še naslednje podatke:
– ime in naslov kupca ali naročnika;
– navedbo številke in datuma odločbe davčnega organa in
– znesek razlike DDV na podlagi odločbe davčnega organa.
(2) Če se odločba davčnega organa, na podlagi katere
se poveča davčna osnova, nanaša na več računov, se lahko
izda en skupni račun za vse popravke DDV, pri čemer morajo
biti razvidne razlike zneskov DDV po posameznih računih.«
17. člen
142. člen se spremeni tako, da se glasi:
»142. člen
(Podatki, ki jih mora vsebovati račun za dobavo novega
prevoznega sredstva)
(1) Na računu, ki ga izda davčni zavezanec iz prvega in
drugega odstavka 26. člena tega pravilnika za dobavo novega
prevoznega sredstva, mora pod vrsto dobavljenega blaga biti
navedeno:
– znamka novega prevoznega sredstva;
– tip in model novega prevoznega sredstva;
– številka šasije kopenskega motornega vozila ali številko
trupa plovila ali številko ogrodja zrakoplova;
– prostornina in moč motorja pri kopenskih motornih vozilih ali dolžina plovila ali vzletno težo zrakoplova;
– število prevoženih kilometrov pri kopenskem motornem
vozilu ali število preplutih ur pri plovilu ali število preletenih ur
pri zrakoplovu na dan izdaje računa.
(2) Davčni zavezanec iz tretjega odstavka 5. člena ZDDV-1
na računu za dobavo novega prevoznega sredstva pod vrsto
dobavljenega blaga navede podatke iz prejšnjega odstavka.«
18. člen
V prvem in drugem odstavku 143. člena se besedilo »s
83. členom« nadomesti z besedilom »z drugim odstavkom
81. člena«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Obveznost izdajanja računov v skladu s petim odstavkom 81. člena ZDDV-1 se ne nanaša na tiste oproščene
finančne storitve iz 4. točke 44. člena ZDDV-1, za katere se
dokumenti izdajajo množično, če so opravljene na ozemlju
Republike Slovenije ali se opravijo zunaj Unije, če davčni zavezanec prejemniku oziroma naročniku storitev za opravljene
oproščene finančne storitve iz prejšnjega stavka izda drug
dokument (obračun, instrument plačilnega prometa, izpisek,
obvestilo …), iz katerega mora biti razvidna višina zaračunane
storitve in navedba, da DDV ni obračunan v skladu z ustrezno
točko 44. člena ZDDV-1.
(5) Podatke o oproščenem prometu iz prejšnjega odstavka mora davčni zavezanec zagotoviti v ustreznih analitičnih evidencah po posameznih vrstah oproščenih finančnih prihodkov
(ali terjatev) od prodaje blaga oziroma storitev.«
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19. člen
Prvi odstavek 144. člena se črta.
Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo novi prvi do
tretji odstavek.
151. člen se črta.

20. člen

21. člen
V prvem odstavku 152. člena se prva, druga in tretja
alineja črtajo.
Peta in šesta alineja se spremenita tako, da se glasita:
»– omogočati neoviran odstop v razumnem času do vsake
prejete listine in kopije izdane oziroma posredovane elektronske listine, neodvisno od kraja ali osebe, kjer se listino hrani;
– zagotoviti primernost vsake prejete elektronske listine
in kopije izdane oziroma posredovane elektronske listine za
obdelavo.«.
Tretji odstavek se črta.
153. člen se črta.

22. člen

23. člen
V prvem odstavku 154. člena se drugi stavek črta.
V četrtem odstavku se šesta alineja črta.
V sedmem odstavku se besedilo »in Prilogo A k obrazcu
DDV-O« črta.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Vzorec obrazca DDV-O je v Prilogi VIII k temu pravilnika in je njegov sestavni del.«
24. člen
Za 159. členom se doda nov naslov, ki se glasi:
»7. Poročila o dobavah po 76.a členu ZDDV-1«.
25. člen
V petem odstavku 164. člena se besedilo »in vrne dovoljenje« črta.
26. člen
Drugi odstavek 165. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če vložnik vloge v obdobju veljavnosti dovoljenja
umre, lahko novi predstavnik kmečkega gospodinjstva odda
vlogo za pridobitev dovoljenja kot naslednika vložnika vloge
v elektronski obliki prek sistema eDavki davčnemu organu na
obrazcu DDV-PN.«
180. člen se črta.

27. člen

28. člen
Prvi odstavek 181. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Davčni zavezanec v popis računov iz drugega odstavka 136. člena ZDDV-1 vključi vse izdane in prejete raču
ne po plačani realizaciji, ki niso bili plačani do 31. decembra
tekočega leta.«
V drugem odstavku se za besedo »popis« doda besedilo
»izdanih in prejetih«.
29. člen
Priloga IX: Priloga A k obrazcu DDV-O se črta.
30. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2013.
Št. 007-616/2012/34
Ljubljana, dne 17. decembra 2012
EVA 2012-1611-0118
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance
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3869.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja
obveznih dajatev in drugih javnofinančnih
prihodkov

Na podlagi drugega odstavka 91. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno
besedilo in 32/12), četrte in pete alineje petega odstavka
22. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10) izdaja minister za
finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja
obveznih dajatev in drugih javnofinančnih
prihodkov
1. člen
V Pravilniku o podračunih ter načinu plačevanja obveznih
dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS,
št. 103/10 in 48/11 (51/11 popr.)) se v 2. členu 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. Med podračune JFP skupine A sodijo tudi prehodni
davčni in prehodni carinski podračuni, ki so namenjeni plačevanju dajatev, ki pripadajo enemu samemu prejemniku in katerih
nadzornik za plačevanje in evidentiranje plačanih dajatev je
Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
DURS) oziroma Carinska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: CURS).«.
V 3. točki se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Shema omogoča prikazovanje seznama podračunov v
skrajšani obliki in je 01EZR-OBČNNNNNkk, 01EZR-844NNNNNkk, 01EZR-888OBČNNkk, 01EZR-999OBČNNkk ali
01100-844OBČNNkk, 01100-888OBČNNkk in 01100-999OBČNNkk, če ima občina odprt podračun v EZR države.«
V tabeli pod besedilom se na koncu, za besedilom »888
3-mestno število, ki označuje prehodni davčni podračun« doda
vrstica, ki se glasi:
» 999 3-mestno število, ki označuje prehodni carinski
podračun.«
2. člen
V tretjem odstavku 3. člena se v 4. točki beseda »nadzornik« nadomesti z besedilom »DURS ali UJP za CURS«.
V četrtem odstavku se za besedo »davčni« doda besedilo
»in prehodni carinski«.
3. člen
V 5. členu se drugi odstavek črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
Četrti in peti odstavek se črtata.
4. člen
V 6. členu se besedilo 4. točke spremeni tako, da se glasi:
»Model 12 se uporablja pri plačilu javnofinančnih prihodkov z univerzalnim plačilnim nalogom z vrstico OCR, namesto
modelov 09, 11 in 19:«.
5. člen
(prehodni določbi)
Prehodni carinski podračun, ki je v osnovnem seznamu
podračunov JFP skupine A iz prvega odstavka 3. člena pravilnika objavljen na spletni strani Ministrstva za finance, se prične
uporabljati 24. junija 2013.
Ne glede na določbo prvega odstavka 7. člena pravilnika, se lahko vplačila na podračune JFP, ki imajo na šestem
do osmem mestu številke podračuna oznako 846, z uporabo
modela 09 izvajajo tudi po 1. januarju 2013.

Št.

102 / 21. 12. 2012 /

Stran

10809

6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-927/2012/10
Ljubljana, dne 18. decembra 2012
EVA 2012-1611-0193
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance

3870.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja
in sporočanja podatkov obveznih dajatev
in drugih javnofinančnih prihodkov

Na podlagi petega odstavka 22. člena in prvega odstavka 29. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za
proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10) izdaja
minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja
podatkov obveznih dajatev in drugih
javnofinančnih prihodkov
1. člen
V Pravilniku o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih
prihodkov (Uradni list RS, št. 109/10, 48/11, 107/11, 52/12 in
85/12) se v 1. členu v drugi alineji za besedo »davčnih« doda
besedilo »in prehodnih carinskih«.
2. člen
V 2. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Razčlenitev dajatev, kot je določena s tem pravilnikom, pomeni: razčlenitev priliva s prehodnega davčnega ali
prehodnega carinskega podračuna na podračun prejemnika
sredstev po posameznih podkontih prihodkov posamezne vrste
dajatev, oziroma razčlenitev odliva s prehodnega davčnega ali
prehodnega carinskega podračuna na podlagi priliva sredstev
iz podračuna prejemnika sredstev po posameznih podkontih
prihodkov posamezne vrste dajatev.«
3. člen
V 3. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Za plačevanje dajatev, ki pripadajo enemu samemu prejemniku in katerih nadzornik za plačevanje in evidentiranje plačanih dajatev je Carinska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: CURS), vodi UJP prehodne carinske podračune
po posameznih blagajnah javnega financiranja. S prehodnih
carinskih podračunov se vračajo preveč ali napačno plačane
dajatve, ki so bile plačane ali razporejene na te podračune.«.
Dosedanji četrti do sedmi odstavek postanejo peti do
osmi odstavek.
4. člen
V četrtem odstavku 4. člena se v četrti alineji besedilo v
oklepaju za prvo vejico spremeni tako, da se glasi: »ki jo določi
DURS oziroma UJP za CURS, s kontrolno številko),«.
5. člen
V tretjem odstavku 5. člena se, v napovednem stavku
besedilo »podračune, kot to določa četrti odstavek tega člena,
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tako, da pomenijo številke« nadomesti z besedilom »in prehodne carinske podračune, kot to določata četrti in peti odstavek
tega člena, tako da pomenijo številke«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
»(5) Prehodni carinski podračuni nadzornika CURS imajo
na šestem do osmem mestu številke podračuna oznako 999.
Pripadnost plačanih dajatev iz tretjega odstavka tega člena je
označena s tremi številkami, na devetem do enajstem mestu
številke prehodnega carinskega podračuna.«.
Dosedanji peti do sedmi odstavek postanejo šesti do osmi
odstavek.
6. člen
V 6. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Kadar je dajatev plačana na predpisan prehodni carinski podračun, UJP razporedi sredstva v breme prehodnega
carinskega podračuna in v dobro podračuna prejemnika isti
dan. UJP mora prejemniku sredstev na zadnji delovni dan v
letu zagotoviti razčlenitev vseh prilivov po podkontih prihodkov
posamezne vrste dajatve, ki jo posreduje prvi delovni dan v
naslednjem letu.«.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se v prvem stavku za besedo »vplačilnih« doda besedilo
»oziroma prehodnih davčnih ali prehodnih carinskih«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane deveti odstavek, se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Nadzorniki,
ki imajo pri UJP odprte prehodne podračune z oznakama 845
ali 846, razporedijo dajatve plačane na te podračune tako, da
najkasneje naslednji delovni dan izdelajo plačilna navodila v
breme teh podračunov in v dobro ustreznih vplačilnih, zbirnih
prehodnih, prehodnih davčnih ali prehodnih carinskih podračunov in jih predložijo UJP, da jih izvrši.«.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane deseti odstavek, se beseda »izterjavo« zamenja z »izterjano«.
Dosedanja deseti in enajsti odstavek postaneta enajsti do
dvanajsti odstavek.
7. člen
V prvem odstavku 7. člena se tretji stavek spremeni tako,
da se glasi: »V primeru utemeljenega zahtevka predloži nadzornik UJP plačilno navodilo v breme prehodnega, vplačilnega,
zbirnega prehodnega, prehodnega davčnega ali prehodnega
carinskega podračuna in v dobro računa upravičenca.«.
V tretjem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se
glasi: »Sredstva za vračilo preveč ali napačno plačanih dajatev
mora zagotoviti prejemnik teh dajatev tako, da na poziv UJP
še isti dan ali najkasneje naslednji delovni dan predloži plačilno
navodilo v breme svojega podračuna in v dobro vplačilnega,
zbirnega prehodnega, prehodnega, prehodnega davčnega ali
prehodnega carinskega podračuna.«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki
se glasi:
»(8) Za izvršitev vračil oziroma povračil plačanih dajatev
iz naslova SEPA direktnih obremenitev UJP še isti oziroma
najkasneje naslednji delovni dan izdela plačilno navodilo v
breme podračuna prejemnika teh dajatev in v dobro prehodnega, vplačilnega, zbirnega prehodnega, prehodnega davčnega
ali prehodnega carinskega podračuna ter plačilno navodilo v
breme prehodnega, vplačilnega, zbirnega prehodnega, prehodnega carinskega ali prehodnega davčnega podračuna in v
dobro računa upravičenca.«.
Dosedanji osmi odstavek, ki postane deveti odstavek se
spremeni tako, da se glasi:
»(9) Dajatev, ki je bila preveč ali napačno plačana na prehodni podračun nadzornika, lahko nadzornik vrne na podlagi
utemeljenega zahtevka ali po uradni dolžnosti v breme prehodnega podračuna, v dobro katerega je bila dajatev plačana.
Sredstva za vračilo se na prehodnem podračunu zagotovijo
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v breme vplačilnega ali zbirnega prehodnega ali prehodnega
davčnega ali prehodnega carinskega podračuna, na katerega
je bila preveč ali napačno plačana dajatev razporejena. Nadzorniki v ta namen predložijo UJP v izvršitev plačilno navodilo
v breme vplačilnega ali zbirnega prehodnega ali prehodnega
davčnega ali prehodnega carinskega podračuna in v dobro
svojega prehodnega podračuna. Potrebna sredstva za vračilo v
breme vplačilnega, zbirnega prehodnega, prehodnega davčnega ali carinskega podračuna se zagotovijo tako, kot je določeno
v tretjem odstavku tega člena.«.
Dosedanji deveti odstavek, ko postane deseti odstavek
se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Dajatev, ki je bila preveč ali napačno plačana na
prehodni davčni oziroma na prehodni carinski podračun, lahko
nadzornik vrne na podlagi utemeljenega zahtevka ali po uradni
dolžnosti v breme prehodnega davčnega oziroma prehodnega
carinskega podračuna, v dobro katerega je bila dajatev plačana. Sredstva za vračilo se na prehodnem davčnem oziroma
prehodnem carinskem podračunu zagotovijo v breme podračuna prejemnika, na katerega je bila razporejena preveč ali
napačno plačana dajatev. Kot je določeno v tretjem odstavku
tega člena, prejemniki v ta namen predložijo UJP v izvršitev
plačilno navodilo v breme podračuna prejemnika in v dobro
svojega prehodnega davčnega oziroma prehodnega carinskega podračuna.«.
V dosedanjem desetem odstavku, ki postane enajsti odstavek se tretji stavek spremeni tako, da se glasi: »Nadzornik
mora UJP predložiti plačilno navodilo v breme vplačilnega,
zbirnega prehodnega, prehodnega davčnega ali prehodnega
carinskega podračuna, v dobro katerega je bila dajatev preveč
ali napačno plačana, ter v dobro podračunov, v dobro katerih bi
upravičenec moral plačati dajatve, a jih ni plačal.«.
V dosedanjem enajstem odstavku, ki postane dvanajsti
odstavek se za besedo »davčni« doda besedilo »oziroma
prehodni carinski«.
Dosedanji dvanajsti odstavek postane trinajsti odstavek.
8. člen
V 8. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Prejemniki sredstev razporeditev plačanih dajatev s
prehodnega davčnega oziroma prehodnega carinskega podračuna na podračun prejemnika izkažejo na prehodnem podkontu. UJP isti dan, ko mu nadzornik zagotovi, oziroma sam
pripravi razčlenitev plačanih dajatev po posameznih podkontih prihodkov, le to posreduje prejemniku sredstev. Prejemnik
sredstev mora razčlenitev prikazati na ustreznem podkontu
dajatve kot povečanje prihodka in hkrati kot zmanjšanje stanja
na prehodnem podkontu. Ta način se lahko uporablja pod istimi
pogoji tudi za uskladitve in popravke razporejenih prilivov na
prehodnih davčnih oziroma prehodnih carinskih podračunih.«.
V sedmem odstavku se besedilo »ali prehodnega davčnega podračuna, ali podračuna prejemnika pravilno in pravočasno
evidentirati plačane in vrnjene dajatve skladno z veljavnimi
predpisi.« nadomesti z besedilom »ali prehodnega davčnega
ali prehodnega carinskega podračuna, ali podračuna prejemnika pravilno in pravočasno evidentirati plačane in vrnjene
dajatve skladno z veljavnimi predpisi.«.
9. člen
V 11. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi
»dnevno poročanje o razčlenjenih dajatvah DURS«.
10. člen
Za 11. členom je dodan nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
(dnevno poročanje o razčlenjenih dajatvah CURS)
UJP nadzorniku zagotovi podatke o vplačanih dajatvah
na predhodni carinski podračun ter izdela poročilo o razčlenitvi
dajatev, ki ga posreduje prejemnikom in upravljavcem denarnih
sredstev sistema EZR.«.
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11. člen
V Prilogi 1 se v razpredelnici točke 1.2., 1.3., 1.4., 3.2., 3.4. spremenijo tako, da se glasijo:
»
1.2.

1.3.

1.4.

3.2.

plačilo dajatve na vplačilni, zbirni
prehodni, prehodni davčni ali
prehodni carinski podračun, kjer je s
predpisom o podračunih predpisan
model 19

SŠOb

plačilo dajatve na prehodni, prehodni
davčni ali prehodni carinski podračun
nadzornika

SŠOb

plačilo dajatve na prehodni davčni ali
prehodni carinski podračun, kjer je
s predpisom o podračunih predpisan
model 12

SŠOb
SŠOd

12

davčna
številka
(7+1)

Šifra
obvezne
dajatve
(4+k)

številka odločbe,
sklepa ali
drugega akta,
če to določi
nadzornik (12+k)

Vračilo preveč ali napačno plačane
dajatve z zbirnega prehodnega,
vplačilnega ali prehodnega
carinskega podračuna,
kjer je s predpisom o podračunih
predpisan model 49

SŠOb

49

davčna
številka
(7+k)

šifra
obvezne
dajatve
(4+k)

šifra odločbe,
sklepa ali
drugega akta
davčnega ali
carinskega
organa le, če to
določi davčni ali
carinski organ

SŠOd

SŠOd

SŠOb si določi
plačnik sam.
19

davčna
številka
(7+k)

šifra
obvezne
dajatve
(4+k)

številka odločbe,
sklepa ali
drugega akta (7)
le, če to določi
nadzornik
SŠOb si določi
plačnik sam.

21

davčna
številka
(7+k)

številka
odločbe,
sklepa ali
drugega
akta (12) le,
če to določi
nadzornik

SŠOd določi
nadzornik, po
modelu 11,
modelu 19, ali
modelu 21.

SŠOb si določi
plačnik sam

SŠOd

3.4.

vračilo preveč ali napačno plačane
dajatve s prehodnega davčnega,
prehodnega carinskega, zbirnega
prehodnega ali prehodnega
podračuna

SŠOb

SŠOd si določi
upravičenec za
vračilo
31

davčna
številka
(7+k)

številka
plačilnega
navodila,
katero
določi
nadzornik

SŠOd

SŠOd si določi
upravičenec za
vračilo
«.

Za točko 2.3. se doda nova točka 2.4., ki se glasi:
»
2.4.

razporeditev plačane dajatve
s prehodnega ali zbirnega
prehodnega podračuna nadzornika
na prehodni davčni ali prehodni
carinski podračun

SŠOb

11

šifra PU

številka
podkonta

ni obvezen
podatek

SŠOb

SŠOd

11

šifra PU

številka
podkonta

ni obvezen
podatek

SŠOd

«.
Za točko 4.2 se doda nova točka 4.3, ki se glasi:
»
4.3.

zagotovitev sredstev za vračilo ali za SŠOb
uskladitev s prehodnega davčnega ali
prehodnega carinskega podračuna na
SŠOd
prehodni podračun nadzornika

41

šifra PU = številka
prejemnik podkonta

ni obvezen
podatek

41

šifra PU

ni obvezen
podatek

številka
podkonta

«.
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12. člen
V Prilogi 2 se v razpredelnici točki 13 in 14 spremenita tako, da se glasita:
»
13

14.

Razporeditev priliva Transakcija, ki prejemniku sporoča
PDP ali PCP
znesek tekočih prilivov, ki so bili vplačani
na prehodni davčni ali prehodni carinski
podračun in razporejeni na podračun
prejemnika sredstev. Nadzornik, ki za
vplačila na prehodni davčni ali prehodni
carinski podračun poveča obveznosti do
prejemnikov sredstev, mora za znesek
te razporeditve zmanjšati obveznost do
prejemnika sredstev, prejemnik sredstev pa
poveča stanje prehodnega podkonta.

51 PU

24 13LLmmdd 51 PU

29… 13LLmmdd

informativno
razporejeno PDP

Transakcija, ki prejemniku sporoča
znesek tekočih prilivov, ki so bili porabljeni
za zagotovitev sredstev za vračila, za
uskladitev ali za popravke razporejenih
prilivov. Prejemnik sredstev poveča stanje
prehodnega podkonta.

51 PU 7… 18bbbLLL 51 PU

29… 13LLmmdd

informativna
razčlenitev priliva
iz PDP ali PCP
na podračun
prejemnika

Informacija, ki prejemniku sredstev sporoča 51 PU 29… 13LLmmdd 51 PU
razčlenitev priliva iz prehodnega davčnega
ali prehodnega carinskega podračuna na
podračun prejemnika sredstev, prejemnik
sredstev za ta znesek poveča prihodek.

7….

14bbbLLL

«

V Opombi pod tabelo se v 2. točki za besedo »davčnih«
doda besedilo »ali carinskih«.
13. člen
(prehodna določba)
Ne glede na določbo 13. člena pravilnika, imajo lahko
nadzorniki za dajatve ki se plačujejo na prehodne davčne podračune na podlagi sklepov o davčni izvršbi, odprte prehodne
podračune z oznako 846 tudi po 1. januarju 2013.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-928/2012/9
Ljubljana, dne 18. decembra 2012
EVA 2012-1611-0194
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance

3871.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o določanju cen subvencioniranega
prevoza

Na podlagi četrtega odstavka 114.d člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 –
popr., 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 – ZUJF in 57/12) in 2. člena
Zakona o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (Uradni
list RS, št. 61/00) izdaja minister za infrastrukturo in prostor v
soglasju z ministrom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
in ministrom za delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o določanju cen subvencioniranega prevoza
1. člen
V Pravilniku o določanju cen subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št. 65/12) se tretji odstavek 2. člena
spremeni tako, da se glasi:
»(3) Vrednost K iz prvega odstavka tega člena je za
izvajanje medkrajevnega avtobusnega prevoza potnikov
omejena z zgornjo mejo, ki znaša 0,895 in spodnjo mejo, ki
znaša 0,842 in se za vse izvajalce medkrajevnega avtobusnega prevoza potnikov na enak način natančneje definira
s pogodbo med ministrstvom, pristojnim za promet in izvajalci.«.
2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Polna cena subvencionirane mesečne vozovnice
za deset voženj se izračuna po naslednji enačbi:
PCM10 = 8 * A
pri čemer je:
– PCM10: polna cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj;
– A: cena enkratne vozovnice, skladno z veljavno povprečno standardno tarifo za prevoz potnikov in prtljage v
javnem linijskem cestnem medkrajevnem prometu in Splošno tarifo ST 700.04 – Cenik za GJS prevoz potnikov po
železnici.«.
3. člen
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Cena subvencionirane mesečne vozovnice, ki jo
plača upravičenec, znaša:
– za 1. razred oddaljenosti: 35 eurov;
– za 2. razred oddaljenosti: 40 eurov;
– za 3. razred oddaljenosti: 60 eurov.«.
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4. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset
voženj, ki jo plača upravičenec, znaša 25 eurov.«.
5. člen
Za 5. členom se doda novi 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
(kombinirana vozovnica)
Ne glede na določbe 4. in 5. člena tega pravilnika se upravičencu, ki uveljavlja pravico do subvencionirane mesečne vozovnice oziroma pravico do subvencionirane mesečne vozovnice za
deset voženj za medkrajevni avtobusni oziroma železniški promet
v kombinaciji z uveljavljanjem pravice do subvencionirane mesečne vozovnice za mestni potniški promet, cena subvencionirane
mesečne vozovnice oziroma subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj na mesečni ravni poveča za višino doplačila
upravičenca, ki ne presega vrednosti 15 evrov. Natančna cena
doplačila upravičenca se definira v pogodbi med ministrstvom,
pristojnim za promet in upravljavcem mestnega prometa.«.
6. člen
(prehodna določba)
Za obračun subvencije za subvencionirane mesečne
vozovnice, ki so jih izvajalci prodali pred uveljavitvijo tega
pravilnika, se uporablja pravilnik, ki je veljal na dan izdaje subvencionirane mesečne vozovnice.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-493/2012/1
Ljubljana, dne 14. decembra 2012
EVA 2012-2430-0225
Zvone Černač l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor
Soglašam!
dr. Žiga Turk l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport
Soglašam!
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

USTAVNO SODIŠČE
3872.

Odločba o ugotovitvi, da bi z odložitvijo
uveljavitve in z zavrnitvijo Zakona
o Slovenskem državnem holdingu in Zakona
o ukrepih Republike Slovenije za krepitev
stabilnosti bank na referendumu nastale
protiustavne posledice

Številka: U-II-1/12-23
U-II-2/12-22
Datum: 17. 12. 2012

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku po prvem odstavku 21. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
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št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo), začetem z zahtevama
Državnega zbora, na seji 17. decembra 2012

o d l o č i l o:
1. Z odložitvijo uveljavitve in z zavrnitvijo Zakona o Slovenskem državnem holdingu (EPA 516-VI) na referendumu bi
nastale protiustavne posledice.
2. Z odložitvijo uveljavitve in z zavrnitvijo Zakona o ukrepih
Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (EPA 637-VI)
na referendumu bi nastale protiustavne posledice.

Obrazložitev
A.
1. Državni zbor je 6. 11. 2012 in 23. 11. 2012 na podlagi
prvega in drugega odstavka 21. člena Zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (v nadaljevanju ZRLI) sprejel sklepa z
zahtevama, naj Ustavno sodišče presodi, ali bi zaradi odložitve
uveljavitve in zaradi zavrnitve Zakona o Slovenskem državnem
holdingu (v nadaljevanju ZSDH) in Zakona o ukrepih Republike
Slovenije za krepitev stabilnosti bank (v nadaljevanju ZUKSB)
na referendumih lahko nastale protiustavne posledice.
2. V zahtevi glede ZSDH Državni zbor navaja, da bi z odložitvijo uveljavitve ali zaradi zavrnitve ZSDH na referendumu
lahko nastale protiustavne posledice in stanje, ki ni v skladu s
1., 2., 3., 8., 34., 50., 51., 86., 87., 89., 90., 91. in 153. členom
Ustave. Resno ogroženo naj bi bilo izvajanje celotnih poglavij
Ustave, ki določajo državno ureditev Republike Slovenije ter
človekove pravice in temeljne svoboščine. ZSDH bi moral biti
uveljavljen v najkrajšem času, to je najkasneje novembra 2012;
kasnejša uveljavitev naj bi njegove določbe v veliki meri izničila.
Celo potrditev tega zakona na referendumu naj ne bi več mogla
odpraviti protiustavnih posledic, saj v obdobju do izvedbe referenduma ne bi bilo mogoče izvesti nujno potrebnih ukrepov za
maksimiranje vrednosti državnega premoženja in stabilizacijo
javnih financ, kar bi onemogočilo financiranje državnih nalog,
določenih z Ustavo. Takšno stanje po oceni Državnega zbora
pomeni očitno protiustavnost, katere odprava naj bi bila nujna
zaradi zavarovanja tako pomembnih ustavnih vrednot, kot sta
socialna država in človekovo dostojanstvo.
3. Državni zbor navaja, da bo morala Republika Slovenija zaprositi za mednarodno finančno pomoč, če reformnih
ukrepov ne bo uveljavila pravočasno. Meni, da bi zaveze v
pogodbi o njeni dodelitvi pomenile poseg v ustavno načelo
suverenosti. Prišlo bi do odločanja t. i. trojke, v kateri je poleg
predstavnikov Evropske unije tudi predstavnik Mednarodnega
denarnega sklada (v nadaljevanju MDS), ter tudi do odločanja
parlamentov drugih držav članic Evropske unije, zaradi česar
naj bi bili »diktirani« ukrepi pomoči v neskladju s 3.a členom
Ustave. Poleg tega bi morala Slovenija do konca leta 2013
sprejeti predpise za prenos Direktive Sveta 2011/85/EU z dne
8. novembra 2011 o zahtevah v zvezi s proračunskimi okviri
držav članic (UL L 306, 23. 11. 2011, str. 41 – v nadaljevanju
Direktiva 2011/85/EU), zavezuje pa jo tudi medvladna pogodba
o fiskalnem paktu, ki jo je Državni zbor ratificiral z Zakonom o
ratifikaciji Pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v
ekonomski in monetarni uniji med Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino
Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko
Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom
Luksemburg, Madžarsko, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko
in Kraljevino Švedsko (Uradni list RS, št. 35/12, MP, št. 4/12 – v
nadaljevanju MPSUUEMU).
4. Nepravočasen sprejem ukrepov v zvezi z upravljanjem
državnega premoženja naj bi ogrozil tudi izpolnjevanje mednarodnih zavez Republike Slovenije glede javnofinančnega
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primanjkljaja. Državni zbor opozarja, da mora Slovenija na
podlagi 3.a in 8. člena Ustave spoštovati zaveze, ki jih je dala
svojim evropskim partnerjem v območju evra. Nespoštovanje
zavez iz evropskega prava naj ne bi pomenilo le kršitve tega
prava, ampak tudi neustavno stanje v okviru naše ustavne
ureditve. Brez sprejema takojšnjih nujnih ukrepov naj ne bi bilo
mogoče odpravljati čezmernega javnofinančnega primanjkljaja
države in s tem zagotoviti izpolnjevanja obveznosti iz 119. in
126. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (prečiščena
različica, UL C 83, 30. 3. 2010 – v nadaljevanju PDEU) tako, da
bi se do konca leta 2013 zmanjšal javnofinančni primanjkljaj za
3 % bruto domačega proizvoda (v nadaljevanju BDP).
5. Neustavnost obstoječe ureditve Državni zbor utemeljuje z navedbami, da so se pri izvajanju Zakona o upravljanju kapitalskih naložb (Uradni list RS, št. 38/10, 18/11, 77/11 in 22/12
– v nadaljevanju ZUKN) pojavile anomalije in nepreglednosti,
zaradi česar naj bi Republika Slovenija izgubila verodostojnost
v tujini. ZSDH naj bi kot del reform prispeval k odpravi tega
stanja in k izboljšanju gospodarskega okolja ter stabilizaciji
javnih financ. Ker je Slovenija te reforme napovedala, naj
bi bila uveljavitev ZSDH nujen korak k izboljšanju bonitetne
ocene države. Državni zbor zatrjuje, da obstoječa ureditev v
ZUKN in njeno izvajanje v praksi omogočata zlorabe, kar naj
bi razvrednotilo državno premoženje. Agencija za upravljanje
kapitalskih naložb Republike Slovenije (v nadaljevanju AUKN)
naj bi preveč izkoriščala svoj neodvisni položaj in v nasprotju
s sprejetimi usmeritvami Vlade delovala v škodo državnega
premoženja in s tem davkoplačevalcev. Iz tega naj bi sledilo,
da zaradi slabšega gospodarskega stanja v državi ni zagotovljeno izvajanje ustavne pravice do varstva dela in do socialne
varnosti (66. in 50. člen Ustave). Ker naj AUKN ne bi dosegala
optimalne donosnosti iz naslova upravljanja z državnim premoženjem, kar naj bi vplivalo na stanje v gospodarstvu, na
blagostanje v državi in na možnosti za zaposlovanje, po mnenju Državnega zbora ZUKN posega tudi v 34. člen Ustave, ki
vsakomur zagotavlja pravico do dostojanstva in varnosti.
6. Državni zbor navaja tudi, da je obstoječa ureditev iz
ZUKN v neskladju z načelom delitve oblasti (drugi odstavek
3. člena Ustave). ZSDH naj bi predvideval dodatne pristojnosti
Državnega zbora. To naj bi v večji meri upoštevalo načelo
delitve oblasti.
7. Veljavna ureditev naj bi bila v neskladju z načelom
usklajenosti pravnih aktov iz 153. člena Ustave, ker naj ne bi v
zadostni meri upoštevala Smernic Organizacije za gospodarsko sodelovaje in razvoj (v nadaljevanju OECD) za korporativno upravljanje družb v državni lasti.
8. Po mnenju Državnega zbora naj bi oteženo zadolževanje države na mednarodnih finančnih trgih in posledično ogroženo financiranje iz javnih sredstev pomenilo kršitev
Ustave, ker naj bi tako stanje že posegalo v ustavno zagotovljeni socialno varnost in človekovo dostojanstvo. Ogroženo
financiranje iz javnih sredstev, ki naj bi dosegalo tako stopnjo,
da naj država ne bi bila več sposobna financirati obveznosti,
ki jih državljanom in drugim upravičencem zagotavljata 50. in
51. člen Ustave, naj bi kršilo načelo socialne države iz 2. člena
Ustave in posegalo v položaj Slovenije kot demokratične republike (1. člen Ustave), ki temelji na človekovem dostojanstvu.
V takem položaju naj bi bila veljavna ureditev v ZUKN, ki ne
omogoča učinkovitega in preglednega upravljanja z državnim
premoženjem, neskladna z ustavno pravico do socialne varnosti, vključno s pravico do pokojnine, saj naj Republika Slovenija
določenemu delu prebivalstva ne bi mogla zagotavljati niti življenjski, kaj šele socialni minimum, ki je višji.
9. Državni zbor navaja tudi, da zahteva skupine poslank
in poslancev za razpis referenduma o ZSDH ne izpolnjuje z
Ustavo določenih pogojev za razpis referenduma, saj naj ne
bi vsebovala 30 lastnoročnih podpisov poslank in poslancev.
Zato naj bi že razpis referenduma na podlagi takšne zahteve
povzročil protiustavne posledice. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-II-1/12 z dne 15. 11. 2012 zahtevalo od Državnega
zbora, naj sporoči, ali obstaja zahteva za razpis naknadnega
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zakonodajnega referenduma o ZSDH, ki so ji priloženi lastnoročni podpisi najmanj 30 poslank in poslancev v skladu s prvim
odstavkom 15. člena ZRLI in z drugim odstavkom 113. člena
Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 105/10 – v nadaljevanju PoDZ-1). Predsednik Državnega zbora je 22. 11. 2012 sporočil, da zahteva
za razpis referenduma o ZSDH s priloženimi podpisi tretjine
poslank in poslancev Državnega zbora obstaja.
10. V zahtevi, ki se nanaša na ZUKSB, Državni zbor
navaja, da bi odložitev uveljavitve ali zavrnitev tega zakona na
referendumu lahko povzročila stanje, ki ni v skladu s 1., 2., 3.,
8., 50., 51. in 153. členom Ustave, resno pa bi bilo ogroženo
tudi izvajanje celotnih poglavij Ustave, ki določajo državno
ureditev Republike Slovenije ter človekove pravice in temeljne
svoboščine. Državni zbor zatrjuje, da je pravočasen sprejem
reformnih ukrepov, med katere spada tudi sanacija bančnega
sistema, zaradi padanja bonitetnih ocen Slovenije nujen, saj
bo morala Slovenija sicer zaprositi za mednarodno finančno
pomoč iz evropskega sklada za zagotavljanje finančne stabilnosti. Z zaprosilom za mednarodno finančno pomoč, v katero
je vključen tudi MDS, naj bi prišlo do ustavno nedopustnega posega v suverenost države zunaj obsega, določenega s
3.a členom Ustave.
11. Neustavnost obstoječe zakonske ureditve Državni
zbor utemeljuje z navedbo, da veljavna ureditev ne ureja možnosti za reševanje nastalega položaja v slovenskem bančnem
sistemu, kar je vzrok za padanje bonitetnih ocen Republike
Slovenije. Posledično naj bi bile omejene možnosti najemanja
posojil in zato ogroženo financiranje iz javnih sredstev. Zatrjuje, da je obstoječa nestabilnost javnih financ tako huda, da
Republika Slovenija ni več sposobna financirati obveznosti,
ki jih državljanom in drugim upravičencem zagotavljata zlasti
50. in 51. člen Ustave, kar ima za posledico tudi kršitev načela
socialne države iz 2. člena Ustave. Po mnenju Državnega
zbora takšno stanje pomeni tudi poseg v položaj Republike
Slovenije kot demokratične republike (1. člen Ustave) in poseg
v človekovo dostojanstvo njenih državljanov. Zaradi oteženega
zadolževanja, ki je posledica nenehnega padanja bonitetnih
ocen in ki ima svoj vzrok prav v položaju bančnega sistema,
naj namreč država ne bi mogla več zagotavljati socialni minimum niti sedanjim niti prihodnjim generacijam, pri določenem
delu prebivalstva pa naj bi bil ogrožen že življenjski minimum
za preživetje. Poleg pravic, ki jih Ustava izrecno zagotavlja
kot človekove pravice, naj bi bile ogrožene še druge pravice,
pri katerih Ustava zavezuje državo k določenemu aktivnemu
ravnanju (npr. 49., 52. in 66. člen Ustave). Zaradi oteženega
zadolževanja oziroma skorajšnje nezmožnosti zadolževanja
naj država svojih obveznosti ne bi več mogla izpolnjevati niti
z ustvarjanjem javnofinančnega primanjkljaja, ki je že v tem
trenutku čezmeren. Zaradi nezmožnosti zadolževanja naj država ne bi mogla zagotavljati socialnih in drugih pravic, zaradi
česar naj bi prišlo tudi do kršitve drugega odstavka 148. člena
Ustave.
12. Državni zbor navaja tudi, da bo brez sprejema takojšnjih nujnih ukrepov, kot jih vsebuje ZUKSB, prišlo do nadaljnjega padca bonitetnih ocen tako države kot bank, kar bi lahko
onemogočilo tudi refinanciranje bank pri Evropski centralni
banki (v nadaljevanju ECB) in s tem povzročilo likvidnostno
krizo bank, ker naj bi bila trenutno sredstva ECB edini preostali
vir likvidnosti bank. Nastopil naj bi problem vračanja posojil,
ki jih je Republika Slovenija prejela od Evropske investicijske
banke (v nadaljevanju EIB), padla naj bi tudi kredibilnost poroštev države.
13. Državni zbor zatrjuje, da je le z ukrepi, ki jih določa
ZUKSB, mogoče zaustaviti negativni trend padanja bonitetnih
ocen, do katerega prihaja prav zaradi težav v slovenskem
bančnem sistemu. Sprejem ZUKSB naj bi ponovno omogočil
nujno potrebno zadolževanje države za zagotavljanje socialne
varnosti. Pri tem posebej opozarja na pomembnost pravočasne
uveljavitve reformnih ukrepov, saj naj bi ZUKSB učinkovito
odpravil in preprečil nastanek še hujših neustavnih posledic le
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pod pogojem, da bo uveljavljen v najkrajšem možnem času. Že
uveljavitev Zakona po odločitvi na referendumu, do katerega
naj bi predvidoma prišlo šele v prvem četrtletju leta 2013, naj
bi njegove učinke v veliki meri izničila.
14. Nepravočasna uveljavitev ZUKSB naj bi zaradi višje
cene poznejše izvedbe ukrepov ogrozila tudi izpolnjevanje
mednarodnih zavez Slovenije glede javnofinančnega primanjkljaja. Brez sprejema takojšnjih nujnih ukrepov naj ne bi bilo
mogoče odpravljati čezmernega javnofinančnega primanjkljaja
države in s tem zagotoviti izpolnjevanja obveznosti iz 3.a člena
Ustave in 126. člena PDEU tako, da bi država do konca leta
2013 zmanjšala javnofinančni primanjkljaj za 3 % BDP. Prav
tako naj zaradi tega ne bi bilo mogoče zagotoviti izpolnitve
obveznosti iz 8. člena Ustave. Zakonodajalec je namreč že
ratificiral MPSUUEMU, na podlagi katerega je treba zagotoviti
spoštovanje fiskalnega pravila o uravnoteženem proračunu. Državni zbor opozarja tudi, da mora Republika Slovenija do konca
leta 2013 sprejeti predpise za prenos Direktive 2011/85/EU.
15. Ustavno sodišče je zahtevo Državnega zbora, ki se
nanaša na ZSDH, poslalo v odgovor skupini poslank in poslancev Državnega zbora, ki so vložili zahtevo za razpis referenduma o ZSDH (v nadaljevanju vlagatelj zahteve za razpis referenduma o ZSDH), ki je nanjo odgovorila. Navaja, da niso izpolnjene materialne predpostavke za prepoved referenduma, ker naj
Državni zbor ne bi izkazal protiustavnosti obstoječe ureditve, ki
bi jo glede na ustaljeno ustavnosodno presojo moral izkazati.
Pri tem se sklicuje na odločbi Ustavnega sodišča št. U-II-1/11
z dne 10. 3. 2011 (Uradni list RS, št. 20/11) in št. U-II-3/11 z
dne 8. 12. 2011 (Uradni list RS, št. 109/11). Trditve Državnega
zbora naj bi se nanašale le na neučinkovitost obstoječe pravne
ureditve, ki naj bi jo ZSDH odpravil in zagotovil večjo skladnost
s smernicami OECD. Vlagatelj zahteve za razpis referenduma
o ZSDH se ne strinja s stališčem Državnega zbora, da so bile
med zakonodajnim postopkom z amandmaji odpravljene pomanjkljivosti ZSDH, na katere je opozoril OECD. Še več, meni,
da je ZSDH v neskladju s smernicami OECD. Zatrjuje tudi, da
je ureditev v ZSDH v neskladju s prvim odstavkom 146. člena
in 148. členom Ustave. Pojasnjuje svoje videnje razlogov za
sprejem navedenega zakona in svoj predlog zakonske ureditve
upravljanja z državnim premoženjem, ki je bil kot takšen tudi
predložen v zakonodajno odločanje in ki naj bi zagotovil učinkovito in pregledno upravljanje z državnim premoženjem v posebni državni družbi za upravljanje, vendar vladajoča koalicija
tega predloga ni podprla. Posebej opozarja na to, da se bodo
na holding prenesle tudi kapitalske naložbe države v bankah, ki
naj bi se v bližnji prihodnosti soočile s sanacijo; ta bo zahtevala
njihovo dokapitalizacijo. Ker naj sredstva za dokapitalizacijo
v proračunu za leti 2013 in 2014 ne bi bila predvidena, naj bi
moral ta sredstva zagotavljati holding. Vlagatelj zahteve za
razpis referenduma o ZSDH zatrjuje, da ZSDH ne sodi v okvir
ukrepov, ki bi bili povezani s finančno stabilizacijo v državi. Na
holding naj bi se prenesle tudi nepremičnine v državni lasti, pri
čemer naj za nekatere izmed njih ne bi bilo primerno, da bi jih
upravljal holding. Meni, da so izpolnjene vse formalne predpostavke za razpis referenduma. Postopek, v katerem Ustavno
sodišče odloča o tem, ali bi lahko zaradi razpisa zakonodajnega referenduma nastale protiustavne posledice, naj ne bi bil namenjen ugotavljanju, ali so izpolnjeni procesni pogoji za njegov
razpis, ker o tem odloča predsednik Državnega zbora v skladu
s poslovniško ureditvijo Državnega zbora, ki je odraz njegove
avtonomije pri urejanju teh vprašanj. Ustavnemu sodišču predlaga, naj odloči, da z odložitvijo uveljavitve ali zaradi zavrnitve
ZSDH na referendumu ne bi nastale protiustavne posledice.
16. Zahtevo Državnega zbora, ki se nanaša na ZUKSB,
je Ustavno sodišče poslalo v odgovor Sindikatu kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije (v nadaljevanju pobudnik referenduma o ZUKSB), ki je nanjo odgovoril. Meni,
da je zahteva Državnega zbora pomanjkljiva, ker ne navaja,
da bi ZUKSB pomenil neposredno uresničevanje kakšne temeljne človekove pravice, kakor tudi ne, da bi se s tem zakonom odpravljala z odločbo Ustavnega sodišča ugotovljena
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protiustavnost kakšnega zakona, saj naj bi glede na dosedanjo
ustavnosodno presojo Ustavno sodišče poseglo v pravico do
referenduma le v teh dveh primerih. V zvezi s tem naj bi Državni
zbor zgolj nedoločno navajal, da gre za protiustavnost določb
veljavne zakonodaje s področja finančnega sistema. Državni
zbor naj sploh ne bi zatrjeval protiustavnosti posameznih zakonskih določb, zato bi Ustavno sodišče moralo, enako kot pri
presoji zahteve za oceno ustavnosti zakona, odkloniti odločanje
o vsebini zahteve. Razlogi, s katerimi Državni zbor utemeljuje zahtevo, naj bi kazali kvečjemu na neustrezno izvajanje
zakonodaje, ne pa na njeno ustavnopravno pomanjkljivost.
Tudi ocena Državnega zbora, da je zdajšnja ureditev slaba
in da jo ZUKSB izboljšuje, naj ne bi mogla utemeljiti trditev o
protiustavnosti zakonske ureditve. Navedbe Državnega zbora
o ogroženi suverenosti Republike Slovenije naj bi bile »deplasirane«, zadevale naj bi neko negotovo in časovno oddaljeno
možnost, ki ni izkazana. Sklicevanja na človekovo dostojanstvo
naj ne bi bilo mogoče šteti kot upoštevnega ustavnopravnega
argumenta, ker bi s tem odločanje Ustavnega sodišča prešlo
s pravnega presojanja na presojo o ekonomski utemeljenosti
in koristnosti izpodbijanja zakonov. Razlog za poseg v pravico
do referenduma naj tudi ne bi mogla biti nujnost uveljavitve
ZUKSB, saj bi bil ta zakon lahko uveljavljen že prej, poleg tega
pa naj pravice do referenduma ne bi bilo mogoče izničiti zaradi
neke domnevne časovne stiske.
17. Odgovor vlagatelja zahteve za razpis referenduma o
ZSDH in odgovor pobudnika za referendum o ZUKSB je Ustavno sodišče poslalo Državnemu zboru, ki je nanju odgovoril. Državni zbor se strinja z mnenjema Vlade o navedbah vlagatelja
zahteve za razpis referenduma o ZSDH in o navedbah pobudnika referenduma o ZUKSB, ki ju je priložil. V zvezi z ZSDH
Vlada meni, da je vprašanje dokazovanja neobstoja temeljnih
predpostavk za prepoved referenduma v konkretni zadevi s
sklicevanjem na drugo zadevo (na odločbo št. U-II-1/11) z
bistveno drugačnim dejanskim in materialnim stanjem neustrezno in da je treba o vsaki konkretni zadevi odločiti posebej.
Navaja, da gre v primeru ZSDH za del celovitega svežnja
ukrepov in da je prav slabo upravljanje gospodarskih družb
s kapitalskimi naložbami države eden od ključnih razlogov za
slabo stanje javnih financ. Da je način upravljanja državnega
premoženja bistvenega pomena za stanje javnih financ, naj bi
priznaval tudi vlagatelj zahteve za razpis referenduma o ZSDH
sam, s tem, ko navaja, da »upravljanje ne vpliva zgolj na državo
kot lastnika, ampak tudi na gospodarsko in socialno stanje države.« Vlada meni, da je zadostno in upoštevno izkazan obstoj
protiustavnosti s tem, ko je utemeljena protiustavnost obstoječe zakonske ureditve z vidika pravice do socialne varnosti in
pokojnin, demokratične in socialne države, pravice do varstva
dela, načela delitve oblasti in načela o usklajenosti pravnih
aktov. Obširno pojasnjuje, zakaj naj bi bil ZSDH ustreznejši
od ZUKN, in ponavlja navedbe Državnega zbora iz zahteve. V
zvezi z ZUKSB Vlada navaja, da je zahteva Državnega zbora
podrobno obrazložena in utemeljena ter da iz nje jasno izhaja,
katere ustavne pravice obstoječe stanje krši, ker ni pravne podlage za ustrezno obravnavo oslabljenih sredstev v bančnem
sektorju. Zato naj bi bilo nemogoče dokazati protiustavnost
obstoječe zakonodaje, saj ta ne vsebuje orodij za prenos in
reševanje slabih terjatev bank. Po mnenju Vlade je ekonomska
suverenost države dovolj visok kriterij, ki ga Ustavno sodišče
lahko upošteva pri tehtanju pravice do referenduma in omejitve te pravice. Navaja razloge, zakaj naj bi bil prav ZUKSB
bistvenega pomena za izboljšanje stanja v bančnem sistemu.
Opozarja na potrebo po pravočasni uveljavitvi ZUKSB, saj naj
bi njegova zapoznela uveljavitev (ob izvedbi referenduma šele
v prvem četrtletju leta 2013) pomenila nezmožnost izvesti nujno
potrebne ukrepe za sanacijo slovenskega bančnega sistema,
s čimer bi bilo onemogočeno financiranje v Ustavi določenih
obveznosti države.
18. Ustavno sodišče je od Ministrstva za finance pridobilo
dokumente v zvezi s postopkom čezmernega javnofinančnega
primanjkljaja, ki se vodi zoper Republiko Slovenijo na podlagi
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126. člena PDEU, podatke o glavnih usmeritvah ekonomske
in javnofinančne politike za leti 2013 in 2014, podatke o predvideni zadolžitvi Republike Slovenije za leto 2013, podatke o
predvideni skupni višini plačil obveznosti iz naslovov kreditov
in poroštev v breme države za leto 2013, zadnje tri bonitetne
ocene Republike Slovenije, izdelane pri bonitetnih agencijah
Standard & Poor's, Moody's Corporation in Fitch Group ter še
nekatere druge podatke v zvezi z javnofinančnim stanjem v
Republiki Sloveniji.
19. Pojasnila Ministrstva za finance so bila poslana vlagatelju zahteve za razpis referenduma o ZSDH in pobudniku
za referendum o ZUKSB. O njih se je izjavil pobudnik za referendum o ZUKSB, ki v celoti vztraja pri stališčih iz svojega
odgovora na zahtevo Državnega zbora. Meni, da gradivo Ministrstva za finance potrjuje njegovo stališče, da ni utemeljenih
ustavnopravnih razlogov za prepoved referenduma o ZUKSB.
Iz podatkov Ministrstva za finance naj bi namreč izhajalo, da
»proračun nikakor ni nelikviden, in niti ni (v zahtevi Državnega
zbora izkazanih oziroma utemeljenih) izgledov za kaj takšnega v prihodnosti, zadolževanje države pa poteka očitno dokaj
nemoteno, glede na gradivo MF celo 'uspešno'.« Ti podatki naj
bi kazali le določeno nihanje obrestnih mer oziroma pogojev
zadolževanja. Sklicujoč se na merila presoje iz odločbe Ustavnega sodišča št. U-II-1/11 navaja, da z domnevnimi protiustavnostmi v prihodnosti in z ekonomskimi razlogi, ki niso merljivi,
ni mogoče utemeljiti prepovedi referenduma.
B. – I.
20. V skladu s prvim stavkom drugega odstavka 3. člena
Ustave ima v Sloveniji oblast ljudstvo. V skladu z drugim stavkom drugega odstavka tega člena jo uresničuje neposredno
in z volitvami, po načelu delitve oblasti. Ustava tako uveljavlja
že na ravni temeljnih ustavnih načel dva načina izvrševanja
oblasti, ki v vsakem primeru pripada ljudstvu.1 Volitve so tisti
demokratični splošno ustavnopravno uveljavljeni institut, na
podlagi katerega ljudstvo – volivke in volivci – zaupajo oblast
članom predstavniškega telesa za čas vnaprej določenega
mandata. Z volitvami se vzpostavlja legitimnost, da izvoljeni
člani predstavniškega telesa izvajajo oblast v imenu državljank
in državljanov.2 Za izvrševanje oblasti politično odgovarjajo
ljudstvu, ta odgovornost pa se vzpostavlja vedno znova s periodičnimi svobodnimi demokratičnimi volitvami. Zato v tem
pomenu govorimo o posrednem izvrševanju oblasti ljudstva, tj.
o predstavniški demokraciji.3 Neposredno izvrševanje oblasti
ljudstva pa zajema znane oblike neposredne demokracije,4
med katere spada tudi referendum.
21. Kot temeljno obliko neposredne demokracije Ustava
v 90. členu ureja zakonodajni referendum, pri čemer v prvem
odstavku tega člena določa, da se na referendumu lahko
odloča o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom. Ureditev načina
izvrševanja zakonodajnega referenduma pa Ustava v petem
odstavku 90. člena prepušča zakonski ureditvi. Zakonodajni
referendum razpiše Državni zbor, njegov izid je za Državni zbor
obvezujoč (prvi odstavek 90. člena Ustave). Drugi odstavek
90. člena Ustave na eni strani daje Državnemu zboru pooblastilo, da po lastni presoji in na lastno pobudo odloči, ali naj se
razpiše zakonodajni referendum, na drugi strani pa določenim
subjektom daje pravico zahtevati razpis referenduma: če to
zahteva najmanj tretjina poslancev, Državni svet ali štirideset
tisoč volivcev, mora Državni zbor razpisati zakonodajni referendum. Iz te določbe Ustave nedvomno izhaja, da bodo volivke
in volivci na zakonodajnem referendumu neposredno izvrševali
oblast bodisi tedaj, ko bo o tem sprejeta odločitev Državnega
1 Primerjaj F. Grad v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije, Dopolnitev – A, Fakulteta za državne in evropske
študije, Ljubljana 2011, str. 1099.
2 Primerjaj F. Grad, Parlament in vlada, Uradni list Republike
Slovenije, Ljubljana 2000, str. 29.
3 Primerjaj F. Grad v: L. Šturm (ur.), nav. delo, str. 1099–1100.
4 Primerjaj I. Kaučič v: L. Šturm (ur.), nav. delo, str. 1165.
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zbora, bodisi tedaj, ko bodo ustavno pooblaščeni predlagatelji
zahtevali zakonodajni referendum. Način uresničevanja pravice zahtevati razpis referenduma v skladu s petim odstavkom
90. člena Ustave prav tako ureja zakon. Ustavno pooblastilo iz
petega odstavka 90. člena Ustave je zakonodajalec izvedel z
ZRLI, s katerim je uzakonil naknadni potrditveni zakonodajni
referendum. Pravica zahtevati referendum je pomembna ustavna pravica, ki omogoča, da v ustavno uveljavljeni predstavniški
demokraciji o posameznih vprašanjih, ki so predmet zakonskega urejanja, ne odloča dokončno izvoljeno predstavniško
telo, ampak se zakon, ki ga je to že sprejelo, glede na veljavno
ureditev v ZRLI predloži v potrditev volivcem. Če se ta pravica
uspešno uveljavi, o uveljavitvi takšnega zakona odločajo volivke in volivci na referendumu, pri čemer v tem primeru izvajajo
zakonodajno oblast neposredno tako, da izvršujejo pravico
odločanja na referendumu, katere uresničevanje prav tako
ureja ZRLI.5
22. Ustava v prvem odstavku 90. člena dopušča razpis
zakonodajnega referenduma o vseh vprašanjih, ki so lahko
predmet zakonskega urejanja. Iz te določbe izhaja naklonjenost
Ustave široki možnosti izvajanja zakonodajnih referendumov.
Vendar to ne pomeni, da je pravica zahtevati zakonodajni referendum absolutna v tem pogledu, da bi moral biti referendum
dopusten vselej, kadar so za njegov razpis izpolnjeni pogoji iz
drugega odstavka 90. člena Ustave. Takšno stališče je Ustavno
sodišče sprejelo že v odločbi št. U-I-47/94 z dne 19. 1. 1995
(Uradni list RS, št. 13/95, in OdlUS IV, 4), v kateri je izhajalo iz
tega, da vzporedno s pravico, zagotovljeno v drugem odstavku
90. člena Ustave, lahko obstajajo tudi druge, prav tako ustavno
varovane vrednote, ki jim je treba zagotoviti ustavnopravno varstvo. Teža teh drugih ustavnih vrednot je lahko v posameznih
primerih tako pomembna, da se jim mora pravica zahtevati
razpis zakonodajnega referenduma umakniti. Na tem temelji
tudi prvi odstavek 21. člena ZRLI, na podlagi katerega se kljub
izpolnjenim pogojem iz drugega odstavka 90. člena Ustave
referendum ne izvede, če je mogoče oceniti, da bi zaradi
odložitve uveljavitve zakona ali zaradi njegove zavrnitve na
referendumu nastale protiustavne posledice.
23. Ustavno sodišče je doslej že večkrat poudarilo, da je
pojem protiustavne posledice nedoločen pravni pojem, katerega vsebino s stališči, sprejetimi v postopku presoje ustavne
dopustnosti zakonodajnega referenduma, razlaga Ustavno sodišče.6 Ker imamo lahko v posameznem primeru opravka s kolizijo ustavnih vrednot, kjer je na eni strani ustavno zagotovljena
pravica zahtevati zakonodajni referendum, na drugi strani pa
druge ustavno varovane vrednote, je treba v vsakem primeru
posebej ugotoviti, katere so te ustavno varovane vrednote,
ki jih je mogoče postaviti nasproti pravici iz drugega odstavka 90. člena Ustave. V dosedanjih odločitvah pri izvrševanju
pristojnosti iz 21. člena ZRLI je Ustavno sodišče izhajalo iz
kriterijev presoje, ki so bili po zametkih v odločbah št. U-II-1/06
z dne 27. 2. 2006 (Uradni list RS, št. 28/06, in OdlUS XV, 17)
in št. U-II-1/09 z dne 5. 5. 2009 (Uradni list RS, št. 35/09, in
OdlUS XVIII, 20) nadgrajeni in kot takšni v temelju vzpostavljeni v odločbi št. U-II-2/09 z dne 9. 11. 2009 (Uradni list RS,
št. 91/09, in OdlUS XVIII, 50). V tej zadevi je imelo Ustavno
sodišče pred seboj zahtevo za razpis referenduma o zakonu,
s katerim je zakonodajalec odpravljal protiustavno stanje, nastalo zaradi tega, ker se zakonodajalec v roku, ki ga je določilo
Ustavno sodišče, ni odzval na odločbo Ustavnega sodišča
št. U-I-159/08 z dne 11. 12. 2008 (Uradni list RS, št. 120/08,
in OdlUS XVII, 71).7 Z njo je bila ugotovljena protiustavnost
veljavnega zakona. Kot ustavno varovane vrednote, ki jim je
5 Primerjaj S. Nerad v: I. Kaučič (ur.), Zakonodajni referendum, Inštitut za primerjalno pravo, GV Založba, Ljubljana 2010,
str. 125.
6 Primerjaj odločbo št. U-II-1/11, 14. točka.
7 Gre za odločbo Ustavnega sodišča, s katero je to presojalo
ustavnost ureditve sodniških plač v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08 in 80/08 – ZSPJS) in Zakonu o sodniški službi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – ZSS).
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bilo treba dati prednost pred pravico zahtevati referendum, je
Ustavno sodišče štelo položaj in avtoriteto sodne oblasti, kot ju
zagotavljata drugi odstavek 3. člena in 125. člen Ustave, pravico do sodnega varstva (prvi odstavek 23. člena Ustave) ter
pomen spoštovanja odločb Ustavnega sodišča za uveljavitev
načel pravne države (2. člen Ustave) in delitve oblasti (drugi
stavek drugega odstavka 3. člena Ustave).8 Te vrednote so bile
v navedenem primeru v izhodišču presoje, zaradi česar so kriteriji presoje v temelju izhajali iz tega, da obstaja protiustavnost
veljavne zakonske ureditve, ki je bila predhodno nedvomno
ugotovljena z odločbo Ustavnega sodišča, in iz presoje, ali zakon, ki naj bi bil predmet referendumskega odločanja, to protiustavnost odpravlja. Na podlagi teh ugotovitev je Ustavno sodišče presojalo, ali bi bilo dopustno nadaljevanje protiustavnega
stanja, če bi bil zakon na referendumu zavrnjen. V temelju za
enak primer je šlo tudi v odločbi št. U-II-1/10 z dne 10. 6. 2010
(Uradni list RS, št. 50/10). V tem primeru je bila protiustavnost
ugotovljena z odločbo št. U-I-246/02 z dne 3. 4. 2003 (Uradni
list RS, 36/03, in OdlUS XII, 24)9 zaradi neskladja z načeloma
pravne varnosti (2. člen Ustave) in enakosti (drugi odstavek
14. člena Ustave), Ustavno sodišče pa je z odločbo št. U-II1/10 posebej izpostavilo še pravico do osebnega dostojanstva
(34. člen Ustave). Zakonodajalec se na odločbo št. U-I-246/02
dolgo časa ni odzval, pri čemer je Ustavno sodišče kar v nekaj
naslednjih odločitvah opozarjalo na protiustavnost takšnega
stanja.10 Zato je bila opravljena presoja dopustnosti referenduma na temelju enakih izhodišč kot v odločbi št. U-II-2/09.
24. Kriteriji presoje, po katerih je Ustavno sodišče v navedenih primerih ocenjevalo, ali lahko z zavrnitvijo zakona na referendumu nastanejo protiustavne posledice, so bili prilagojeni
ustavnim vrednotam, za katere je ugotovilo, da imajo v razmerju do pravice zahtevati referendum pomembno težo.11 Dejstvo,
da je bila protiustavnost že ugotovljena z odločbo Ustavnega
sodišča, je postavila v središče kriterijev presoje dvoje: 1) ali
obstaja protiustavnost obstoječega zakona in 2) ali zakon, o
katerem naj bi se odločalo na referendumu, to protiustavnost
na ustavnoskladen način odpravlja. To sta bili tisti temeljni vprašanji, na kateri je bilo treba odgovoriti, da bi Ustavno sodišče
nato tehtalo, ali je treba dati v takšnem položaju v koliziji ustavnih vrednot prednost pravici zahtevati referendum ali drugim
ustavnim vrednotam. Temu je Ustavno sodišče sledilo v svojih
naslednjih odločitvah, v katerih je izvrševalo svojo pristojnost
iz prvega odstavka 21. člena ZRLI, ne glede na to, da je bilo v
nekaterih izmed njih (glej zlasti odločbo št. U-II-1/11) soočeno s
položajem, ki je bil v svojem temelju v precejšnji meri drugačen
od položaja v navedenih odločbah. Ker je poleg tega v dveh
primerih šlo za obsežna zakona, ki sta urejala celi pravni področji (pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma družinska
razmerja), je Ustavno sodišče zaradi navedenih izhodišč zahtevalo, naj Državni zbor izkaže, da gre za očitno protiustavnost
8 Ustavno sodišče je ocenilo, da je treba dati tem vrednotam
prednost pred pravico do referenduma in da bi z zavrnitvijo zakonov na referendumu nastale protiustavne posledice. Ugotovilo
je namreč, da zakonodajalec niti po dveh odločbah Ustavnega
sodišča, s katerima je bilo ugotovljeno nespoštovanje enega izmed
temeljnih načel Ustave, to je načela delitve oblasti, protiustavnosti
še ni odpravil. Ocenilo je, da bi bilo nadaljevanje protiustavnega
stanja, ki bi ga povzročila zavrnitev zakonov na referendumu,
ustavnopravno nevzdržno, še posebej z vidika vloge, ki jo ima sodna oblast v pravni državi in posebej pri varstvu človekovih pravic
in temeljnih svoboščin.
9 V tej odločbi je Ustavno sodišče presojalo ustavnost Zakona
o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje
SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 61/99 in 64/01 –
ZUSDDD)
10 Tako npr. v odločbi št. U-II-3/04 z dne 20. 4. 2004 (Uradni
list RS, št. 44/04, in OdlUS XIII, 29).
11 Ustavno sodišče je v odločbi št. U-II-2/09 navedlo: »Namen,
ki je vodil zakonodajalca pri sprejemu prvega odstavka 21. člena
ZRLI, je očitno bil, da se z odločitvijo Ustavnega sodišča prepreči,
da bi volivci na referendumu lahko sprejeli odločitev, ki bi onemogočila ustavnoskladno odpravo protiustavne zakonske ureditve.«
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veljavne zakonodaje, ki naj bi jo zakon, ki naj bi bil predložen v
referendumsko potrditev, tudi odpravljal. Zato je od Državnega
zbora zahtevalo, naj očitno izkaže obstoječo protiustavnost
veljavne zakonske ureditve, katere odprava je nujna, da bi se
zavarovale pomembne ustavnopravne vrednote, ki jim je treba
dati prednost pred pravico zahtevati zakonodajni referendum,
na katerem volivke in volivci odločajo o sprejetem zakonu.12
Če Državnemu zboru ni uspelo izkazati protiustavnosti veljavnega zakona, se je Ustavno sodišče pri presoji ustavilo že
na prvi stopnji ugotavljanja obstoja protiustavnih posledic, tj.
na stopnji, ali gre za protiustavnost veljavne ureditve, ne da
bi vsebinsko presojalo, ali ima pred seboj ob ustavni pravici
zahtevati zakonodajni referendum še druge vrednote, katerih
uresničevanje in varstvo zasleduje novo sprejeti zakon in ki
morajo prav tako uživati ustavno varstvo. Tako je Ustavno
sodišče v odločbi št. U-II-1/11 zavrnilo zahtevo Državnega
zbora, ker ta ni izkazal, da že obstaja protiustavnost veljavnih
določb zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Navedbe Državnega zbora, da se bo morala država zaradi
povečanih izdatkov za sofinanciranje pokojninskega sistema
v prihodnosti še bolj zadolževati, pa je štelo za neupoštevne,
ker z njimi ni bilo mogoče utemeljevati protiustavnosti veljavne
zakonske ureditve.
25. V primerih, ki niso po svoji vsebini enaki primerom iz
odločb št. U-II-2/09 in št. U-II-1/10, lahko doslej izoblikovani način presoje možnosti nastanka protiustavnih posledic povzroči,
da se ustavnopravnim argumentom Državnega zbora, usmerjenim v ugotavljanje protiustavnih posledic, in ustavnopravnim
argumentom predlagateljev zahteve za razpis zakonodajnega
referenduma ne da ustrezne teže. Kadar pred Ustavnim sodiščem ne gre za takšne položaje kot v odločbah št. U-II-2/09
in št. U-II-1/10, lahko pride do tega, da v izhodišču presoje ni
več vprašanje, ali imamo poleg pravice zahtevati zakonodajni
referendum opravka tudi z drugimi ustavnimi vrednotami, ker
se presoja Ustavnega sodišča lahko ustavi že na prvi stopnji
kriterijev presoje, ki so v celoti prilagojeni položaju iz omenjenih odločb. Kriteriji, na podlagi katerih je Ustavno sodišče
presojalo dopustnost referenduma v navedenih zadevah, so bili
prilagojeni ustavnim vrednotam, ki so bile v teh dveh odločbah
postavljene nasproti pravici zahtevati razpis zakonodajnega
referenduma. Skupno jim je bilo predvsem to, da sta že obstajali odločbi Ustavnega sodišča o protiustavnosti zakona, ki
v pravni državi, v kateri je uveljavljeno načelo delitve oblasti,
zahteva, da se zakonodajalec nanjo odzove s sprejemom
ustrezne zakonske ureditve, s katero se ta protiustavnost odpravi. Če ne gre za takšne primere, pa lahko to izhodišče vodi
do spregleda drugih ustavnopravnih vrednot, ki imajo lahko
pomembno, celo odločilno težo pri tehtanju med ustavno pravico iz drugega odstavka 90. člena Ustave in drugimi ustavno
varovanimi vrednotami. Do tega lahko pride zlasti takrat, ko gre
za zakonsko ureditev, ki v pretežnem delu ali v celoti na novo
ureja posamezna družbena vprašanja. Zakon lahko namreč
ureja uresničevanje z Ustavo zagotovljenih pravic ali varuje
ustavne dobrine, ki so po svoji naravi takšne, da imajo v primerjavi s pravico zahtevati razpis zakonodajnega referenduma
pomembno ustavnopravno težo.
26. Navedeno narekuje, da Ustavno sodišče do določene
mere spremeni svoje stališče glede izhodišča presoje in dogradi razumevanje pojma protiustavnih posledic v smislu prvega
odstavka 21. člena ZRLI. Temeljno vrednostno izhodišče za
pristojnost Ustavnega sodišča iz prvega odstavka 21. člena
Ustave je namreč v tem, da je Ustavno sodišče kot varuh Ustave tisto, ki je poklicano presoditi, ali bi bile z odložitvijo uveljavitve zakona ali zaradi njegove zavrnitve na referendumu »res
prizadete tako pomembne ustavne pravice, da bi bilo zaradi
tega – ob tehtanju prizadetih ustavnih dobrin – dopustno poseči

12 Na časovno omejitev ustavnosodne presoje dopustnosti
referenduma je Ustavno sodišče opozorilo že v odločbi št. U-II-1/11
in enako v odločbi št. U-II-3/11.
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v ustavno pravico«13 zahtevati referendum, ki jo zagotavlja drugi odstavek 90. člena Ustave. V izhodišču presoje Ustavnega
sodišča so ustavno varovane pravice ali druge ustavno varovane vrednote, njihovi naravi in razmerju med njimi pa mora biti
prilagojena presoja Ustavnega sodišča o tem, kateri izmed njih
je treba v posameznem primeru dati prednost.
27. Kriteriji presoje, ki jih je Ustavno sodišče uveljavilo
v odločbah št. U-II-2/09 in št. U-II-1/10, so zato ustrezni in
zadostni, ko je Ustavno sodišče soočeno z zahtevo po spoštovanju načel pravne države (2. člen Ustave) in delitve oblasti
(drugi stavek drugega odstavka 3. člena Ustave), ki imajo svoj
temelj v že obstoječih odločitvah Ustavnega sodišča. Tedaj
zakonodajalec s sprejetim zakonom odpravlja že ugotovljeno
protiustavnost. Ti kriteriji so ustrezni tudi, kadar gre za parcialno povsem določno zakonsko ureditev, za katero bi se že po
oceni zakonodajalca izkazalo, da je protiustavna, zaradi česar
bi tudi zakonodajalec sam ocenil, da je treba takšno protiustavnost odpraviti. Tedaj je mogoče od zakonodajalca zahtevati in
pričakovati, naj izpolni trditveno in dokazno breme tako, da
prepriča Ustavno sodišče o protiustavnosti veljavnega zakona, ki jo novo sprejeta zakonska ureditev na ustavnoskladen
način odpravlja, in o tem, da je treba zaradi potrebe po varstvu
navedenih ustavno varovanih vrednot tem dati prednost pred
pravico zahtevati zakonodajni referendum.
28. Vendar ustavnosodna presoja dopustnosti referenduma ni omejena samo na primere, ko gre za ugotovljeno protiustavnost zakonske ureditve, ki jo je treba odpraviti. Kadar gre
za vprašanje, ali bi bile zaradi zavrnitve zakona na referendumu nedopustno prizadete druge ustavne vrednote, ki se same
po sebi ne nanašajo na odpravo obstoječe protiustavnosti
zakonske ureditve, niti novo sprejeti zakon v prvi vrsti ne zasleduje takšnega cilja, je treba v izhodišču presoje dopustnosti
referenduma upoštevati te ustavne vrednote ter glede na njihov
pomen in naravo vzpostaviti kriterije presoje možnosti nastanka
protiustavnih posledic. Te ustavne vrednote zaradi izvedbe referenduma in zavrnitve zakona na referendumu ne smejo ostati
nezavarovane do te mere, da bi to povzročilo njihovo bistveno
omejitev ali celo izvotlitev, kar bi porušilo ravnotežje ustavno
varovanih vrednot.
29. Glede na navedeno pri presoji obstoja možnosti nastanka protiustavnih posledic ni mogoče izhajati iz vzpostavljenih kriterijev presoje, ki predpostavljajo oceno ustavnosti
veljavne in sprejete zakonske ureditve, ki naj bi bila predmet
referendumskega odločanja, ampak je treba ugotoviti, katere
ustavno varovane dobrine so morda ovira za to, da bi zakonodajni referendum smel biti izveden. Nasproti pravici iz drugega
odstavka 90. člena Ustave stojijo pomembne ustavno varovane
dobrine in te so tiste, ki vzpostavljajo izhodišče ustavnosodne
presoje in določajo kriterije njene presoje v posameznih primerih. Tako je Ustavnemu sodišču omogočeno, da opravi svojo
vlogo varuha ustavnih dobrin in s pomočjo tehtanja v skladu
s splošnim načelom sorazmernosti (2. člen Ustave) presodi,
katerim vrednotam med vrednotami, ki sicer vse uživajo ustavnopravno varstvo, je treba dati prednost, da bi se ohranilo
ravnotežje med ustavnimi vrednotami in zavarovalo tiste, ki bi
bile zaradi nesprejema zakona ogrožene.
30. Zakonodajalec se mora s sprejetjem ustrezne zakonske ureditve odzivati na potrebe na vseh področjih družbenega
življenja, kar velja še toliko bolj, če te potrebe zadevajo temelje
delovanja države ali sposobnost učinkovitega zagotavljanja
človekovih pravic in temeljnih svoboščin.14 Za izvrševanje svoje zakonodajne oblasti je predstavniški organ dobil mandat
na demokratičnih svobodnih volitvah, ki zahtevajo odgovorno
izvrševanje te oblasti. Enako odgovornost ima tudi Vlada kot
ustavno določena predlagateljica zakonov (88. člen Ustave).
13 Tako

Ustavno sodišče že v odločbi št. U-I-47/94.
sodišče je že v odločbi št. U-I-69/03 z dne 20. 10.
2005 (Uradni list RS, št. 100/05, in OdlUS XIV, 75) navedlo: »Načelo prilagajanja prava družbenim razmerjem je eno izmed načel
pravne države (2. člen Ustave).«
14 Ustavno
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Zakonodajalec ima široko polje proste presoje pri urejanju
posameznih družbenih vprašanj. Kako jih bo urejal, je stvar primernosti zakonske ureditve, za katero je pristojen in za katero
nosi tudi vso politično odgovornost. V tem smislu je zakonska
ureditev v skladu s prvim odstavkom 90. člena Ustave lahko
tudi predmet odločanja na referendumu. Vendar je prav zakonodajalec prvi, ki je pri zakonskem urejanju vezan na Ustavo
(prvi odstavek 153. člena Ustave), ki jo mora spoštovati. Zato
v primerih, ko je zakonodajalčev namen z izvrševanjem zakonodajne oblasti zavarovati pomembne ustavne vrednote in ko
jih je s sprejetim zakonom po njegovem mnenju tudi že zavaroval, te vrednote stojijo nasproti pravici zahtevati zakonodajni
referendum. Takrat zakonodajalec ni več le v polju primernosti
zakonske ureditve, ki je v celoti v njegovi prosti presoji. Ko
gre za zavarovanje ustavnih vrednot, dobi zakonska ureditev
ustavnopravno razsežnost. Ta je podlaga za tehtanje vrednot
in za presojo tega, kateri izmed njih je treba dati prednost, da
bi se doseglo uravnoteženo (sorazmerno) spoštovanje vseh
dobrin. Pri tem mora oceniti, ali je uveljavitev novo sprejetega
zakona nujna, da bi se zagotovilo varstvo ustavnih vrednot, ki
stojijo nasproti pravici zahtevati referendum.
31. Pravica zahtevati zakonodajni referendum je pomembna, z drugim odstavkom 90. člena Ustave izrecno zagotovljena ustavna pravica. Kot takšni ji mora Ustavno sodišče
zagotavljati ustavno varstvo. Zato mora Ustavno sodišče v
primeru kolizije med različnimi ustavnimi dobrinami pri izvrševanju pristojnosti iz prvega odstavka 21. člena ZRLI presoditi,
katerim ustavno varovanim dobrinam je treba dati prednost.
Pri tem mora najprej oceniti, kako pomembne so ustavno varovane dobrine, za katere Državni zbor trdi, da stojijo nasproti
pravici zahtevati referendum, in ali njihovo varovanje zahteva,
da je nujno treba sprejeti zakonske ukrepe. Neuveljavitev novo
sprejete zakonske ureditve bi te vrednote zaradi izvedbe referenduma oziroma zaradi zavrnitve zakona na referendumu nedopustno omejila, lahko celo izvotlila. To pa bi pomenilo resno
oviro za uveljavitev pravice zahtevati zakonodajni referendum
o zakonih, ki so namenjeni temu, da bi omejevanje ali celo
izvotlitev ustavnih vrednot, če že ne preprečili, vsaj bistveno
omilili. Zaradi svoje ustavnopravne teže lahko odtehtajo pravico
iz drugega odstavka 90. člena Ustave. Na tej podlagi je treba
najprej ugotoviti, katere so tiste ustavnopravne vrednote, ki so
v posameznem primeru upoštevne. Nato pa je treba glede na
njihovo ustavnopravno težo presoditi, ali mora imeti prednost
pravica zahtevati razpis zakonodajnega referenduma ali pa
se mora ta umakniti zato, ker je nujno treba zaradi varstva
drugih ustavnopravnih vrednot uveljaviti novo sprejete zakonske ukrepe, da ne bi zaradi odložitve uveljavitve zakona ali
zaradi njegove zavrnitve na referendumu nastale protiustavne
posledice. Pri tem mora Ustavno sodišče upoštevati, da lahko
zaradi 25. člena ZRLI (ki prepoveduje Državnemu zboru še eno
leto po razglasitvi odločitve na referendumu sprejetje zakona,
ki bi bil vsebinsko v nasprotju z odločitvijo volivcev) zavrnitev
zakona na referendumu povzroči, da protiustavne posledice
obstanejo še najmanj eno leto.
B. – II.
32. Pobudnik referenduma o ZUKSB zatrjuje bistveno
pomanjkljivost zahteve Državnega zbora, ki naj bi bila v tem,
da sploh ne vsebuje navedb o tem, katera zakonska ureditev
naj bi bila protiustavna. Zato je treba še pred vsebinsko presojo odgovoriti na te navedbe. Ne ZRLI ne Zakon o Ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) ne določata natančneje vsebine
zahteve Državnega zbora, s katero začne postopek iz prvega
odstavka 21. člena ZRLI. Po naravi stvari je njena vsebina
lahko le neposredno povezana z vsebino odločanja Ustavnega
sodišča, ta pa je odvisna prav od vsebine pojma protiustavne
posledice. ZUstS sicer res izrecno določa v prvem odstavku
24.b člena, kaj mora vsebovati zahteva za oceno ustavnosti
zakona, vendar se ta in druge določbe IV. poglavja tega zakona
v skladu s prvim odstavkom 49. člena ZUstS v drugih zadevah
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iz pristojnosti Ustavnega sodišča uporabljajo le smiselno in le,
kolikor zakon ne določa drugače. ZUstS pa v drugem odstavku 49. člena izrecno določa, da se s poslovnikom Ustavnega
sodišča določi, katere podatke morajo vsebovati vloge v drugih
zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča, če te niso določene
že z zakonom. Ker ZRLI, ki vzpostavlja to posebno pristojnost
Ustavnega sodišča, glede tega nima določb, je s Poslovnikom
Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11 – v
nadaljevanju Poslovnik) določeno, da mora zahteva Državnega zbora vsebovati navedbo posledic, ki naj bi nastale zaradi
odložitve uveljavitve zakona ali zaradi njegove zavrnitve, in navedbo razlogov, zaradi katerih naj bi bile posledice protiustavne
(druga in tretja alineja XI. 1. točke priloge v zvezi z drugim
odstavkom 34. člena Poslovnika). Te trditve zahteva Državnega zbora, ki se nanaša na referendum o ZUKSB, vsebuje.
Zato ni mogoče pritrditi navedbam pobudnikov za referendum
o ZUKSB o bistveni pomanjkljivosti zahteve, ki naj sploh ne bi
dopuščala njene vsebinske obravnave.
33. Pritrditi pa je treba stališču vlagateljev zahteve za
razpis referenduma o ZSDH, da je sestavni del avtonomije
Državnega zbora odločitev o obstoju zahteve za razpis zakonodajnega referenduma. Zato se Ustavno sodišče ni opredeljevalo do navedb Državnega zbora, ki se nanašajo na to, ali je
bilo v Državnem zboru pravilno ugotovljeno, da obstaja zahteva
najmanj tretjine poslank in poslancev za razpis referenduma
o ZSDH.
34. Glede na navedeno v točkah 28 do 30 obrazložitve te
odločbe je treba najprej ugotoviti, katere so tiste ustavnopravne
vrednote, za katere Državni zbor trdi, da bi bile nedopustno
omejene ali ogrožene z odložitvijo uveljavitve ZSDH in ZUSKB
oziroma z njuno zavrnitvijo na referendumu. Pri tem Državni
zbor posebej opozarja, da nastajajo nedopustne protiustavne
posledice že zaradi odložitve uveljavitve zakonov, zaradi česar
je glede ZUKSB vložil zahtevo že pred zaključkom zbiranja
podpisov volivcev za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega
referenduma.
35. Državni zbor v obeh zahtevah izpostavlja posamezne
ustavno varovane dobrine, ki so po njegovem mnenju že toliko omejene, da nastaja protiustavno stanje. Prav uveljavitev
ZSDH in ZUKSB naj bi preprečila poglobitev sicer že obstoječega protiustavnega stanja in s tem tudi nastanek še hujših
protiustavnih posledic od teh, ki naj bi že obstajale. Zato naj bi
bila uveljavitev teh dveh zakonov kot dveh izmed ukrepov za
stabilizacijo javnih financ zaradi zagotovitve sanacije bančnega
sektorja in za zagotovitev učinkovitega in preglednega upravljanja z državnim premoženjem nujna.
36. Državni zbor navaja, da je obstoječa nestabilnost
javnih financ že takšna, da Republika Slovenija ni več sposobna financirati obveznosti, ki za državo izhajajo iz ustavno
zagotovljenih pravic do socialne varnosti in do zdravstvenega
zavarovanja. Zaradi oteženega zadolževanja, ki je posledica
nenehnega padanja bonitetnih ocen, ki ima svoj vzrok prav v
položaju bančnega sistema in v neučinkovitem in nepreglednem upravljanju državnega premoženja, naj država ne bi
mogla več zagotavljati socialnega minimuma niti sedanjim niti
prihodnjim generacijam, pri določenem delu prebivalstva pa naj
bi bil ogrožen že življenjski minimum za preživetje. S tem naj bi
bilo nedopustno prizadeto že človekovo dostojanstvo. V tako
nestabilnem javnofinančnem stanju naj bi bilo onemogočeno
izpolnjevanje obveznosti države, da zagotovi izvrševanje posameznih pravic z izplačevanjem finančnih sredstev, kljub temu
da je država k temu zavezana na podlagi 2. člena in drugega
odstavka 148. člena Ustave. Pri tem naj bi šlo poleg pravic, ki
jih Ustava izrecno zagotavlja kot človekove pravice, še za vrsto
drugih pravic, pri katerih Ustava zavezuje državo k določenemu
aktivnemu ravnanju, da bi bile posamezne pravice, kot npr. tiste
v zvezi z zaposlitvijo in delom (66. člen Ustave), tudi dejansko
zagotovljene. Če se ne sprejmejo nujni ukrepi, naj država svojih
obveznosti zaradi oteženega zadolževanja oziroma skorajšnje nezmožnosti zadolževanja ne bi mogla več izpolnjevati.
Državni zbor torej zatrjuje bistvene omejitve pri zagotavljanju
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učinkovitega delovanja države ter zagotavljanju učinkovitega
sistema socialne in zdravstvene varnosti, za katerega mora po
drugem odstavku 50. člena Ustave poskrbeti država, da bi bile
zagotovljene človekove pravice iz prvega odstavka 50. člena,
iz prvega in drugega odstavka 51. člena ter 52. člena Ustave
in pravice, pri katerih mora država ustvarjati pogoje za njihovo
uresničevanje (kot npr. 66. člen Ustave).
37. Po zatrjevanju Državnega zbora naj brez sprejetja
takojšnjih nujnih ukrepov ne bi bilo mogoče odpravljati čezmernega javnofinančnega primanjkljaja države in s tem zagotoviti
izpolnjevanja obveznosti, ki jih mora Slovenija spoštovati na
podlagi 3.a člena Ustave in 126. člena PDEU tako, da bi do
konca leta 2013 zmanjšala javnofinančni primanjkljaj za 3 %
BDP. Prav tako naj zaradi tega ne bi bilo mogoče zagotoviti
izpolnitve obveznosti iz 8. člena Ustave. Zakonodajalec naj bi
namreč že ratificiral MPSUUEMU, na podlagi katerega bi bilo
treba zagotoviti spoštovanje fiskalnega pravila o uravnoteženem proračunu. Poleg tega naj bi bilo treba do konca leta 2013
implementirati Direktivo Sveta 2011/85/EU. Državni zbor torej
zatrjuje, da brez sprejema ukrepov, sestavni del katerih sta
tudi ZUKSB in ZSDH, država ne more zagotoviti izvrševanja
obveznosti, ki zanjo izhajajo iz obvezujočih mednarodnopravnih instrumentov (8. člen Ustave), in obveznosti, ki izhajajo
iz njenega članstva v Evropski uniji (tretji odstavek 3.a člena
Ustave).
38. Brez sprejema takojšnjih nujnih ukrepov naj bi prišlo
do nadaljnjega padca bonitetnih ocen tako države kot bank,
kar bi lahko onemogočilo tudi refinanciranje bank pri ECB in
s tem povzročilo likvidnostno krizo slovenskih bank, ker naj bi
bila trenutno sredstva ECB edini preostali vir njihove likvidnosti. Nastopil naj bi problem vračanja posojil, ki jih je Republika
Slovenija prejela od EIB, posledično naj bi padla kredibilnost
poroštev države. Nadaljnje znižanje bonitetnih ocen naj bi
povzročilo povečanje javnofinančnega primanjkljaja že v tem
letu in v prihodnjem letu, prišlo naj bi do težav z likvidnostjo
bank in države, kar bi vodilo v razmere, v katerih bi Slovenija
morala zaprositi za finančno pomoč iz evropskega sklada za
zagotavljanje finančne stabilnosti. Z zaprosilom za mednarodno finančno pomoč, v katero je vključen tudi MDS, naj bi prišlo
tudi do ustavno nedopustnega posega v suverenost države
zunaj obsega, določenega s 3.a členom Ustave. Državni zbor
torej zatrjuje, da se s sprejemom takojšnjih nujnih ukrepov preprečuje nedopusten poseg v suverenost države (prvi odstavek
3. člena Ustave).
39. Ustavni pravici zahtevati odločanje o zakonu na referendumu iz drugega odstavka 90. člena Ustave torej Državni
zbor postavlja nasproti dolžnost učinkovitega delovanja države
z zagotavljanjem izvrševanja njenih pomembnih funkcij ter zagotavljanje pravic do socialne varnosti, zdravstvenega varstva
in drugih človekovih pravic, glede katerih Ustava državi nalaga
obveznosti, kar je poudarjeno že med splošnimi določbami
Ustave (prvi odstavek 5. člena). Učinkovito delovanje države
je v javnem interesu tako na področju vzpostavljanja ustreznih ekonomskih podlag za zagotavljanje učinkovite svobodne
gospodarske pobude (prvi odstavek 74. člena Ustave) kot na
področju ustvarjanja možnosti za zaposlovanje in delo (66. člen
Ustave) ter na drugih področjih, kar vse naj omogoči vzpostavljanje pogojev tako za opravljanje dela kot za zagotavljanje
socialne varnosti in s tem za zagotavljanje pogojev, ki naj omogočijo človeka vredno življenje (prvi odstavek 34. člena Ustave), kar je v resnici temelj človekovega dostojanstva (1. člen
Ustave). K temu Državni zbor dodaja še dolžnost države spoštovati sprejete mednarodne obveznosti (8. člen Ustave) in
obveznosti, ki izhajajo iz evropskega pravnega reda (tretji
odstavek 3.a člena Ustave), ter zagotovitev suverenosti države
(prvi odstavek 3. člena Ustave), ki je ustavno določen temelj
obstoja države, kolikor izvrševanje dela suverenih pravic ni
bilo preneseno na Evropsko unijo. Gre za pomembne ustavne
vrednote, ki, če so bistveno omejene, narekujejo odgovoren
odziv tako Vlade kot zakonodajalca.
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40. Zato mora Ustavno sodišče pri presoji, ali bi z odložitvijo uveljavitve ZSDH in ZUKSB ali z njuno zavrnitvijo na
referendumu nastale protiustavne posledice, izhajati iz tega, ali
je izkazana možnost bistvenega omejevanja pomembnih ustavnih vrednot, kot to zatrjuje Državni zbor. Ob ugotovitvi, da je
Državni zbor to omejevanje izkazal, pa mora presoditi, katerim
ustavnim dobrinam je treba v danih okoliščinah dati prednost:
pravici zahtevati zakonodajni referendum ali takojšnji uveljavitvi
zakonov, za katera je Državni zbor ocenil, da sta nujna zaradi
zavarovanja pomembnih ustavnih dobrin.
B. – III.
41. Ker Državni zbor na prvem mestu izpostavlja ogrožanje suverenosti države, ta pa je vsekakor ena izmed osrednjih
ustavno varovanih vrednot (preambula k Ustavi in prvi odstavek
3. člena Ustave), je treba najprej presoditi, ali je ta vrednota v
danih okoliščinah ogrožena. Kot je Ustavno sodišče, sklicujoč
se na pravno teorijo, navedlo že v mnenju št. Rm-1/02 z dne
19. 11. 2003 (Uradni list RS, št. 118/03, in OdlUS XII, 89), je državna suverenost lastnost državne oblasti, da je na državnem
ozemlju pravno najvišja oblast (vrhovnost državne oblasti), ki
je navzven neodvisna od katerekoli druge oblasti; gre torej za
t. i. zunanjo suverenost, ki pomeni neodvisnost državne oblasti
oziroma države nasproti drugim istovrstnim subjektom, in t. i.
notranjo suverenost, ki odraža dejstvo, da je država na svojem
ozemlju vrhovna, samostojna in izvirna oblast, ki ji je pravno
podrejeno vse na njenem ozemlju. Posebej je poudarilo, da ne
en ne drug vidik državne suverenosti ni absoluten, pri čemer
za zunanji vidik to velja prav zaradi obstoja mednarodnega javnega prava.15 Če bi država potrebovala mednarodno finančno
pomoč in bi bila za njeno pridobitev potrebna sklenitev pogodbe
o njeni dodelitvi tudi z MDS, kar naj bi po mnenju Državnega
zbora presegalo prenos suverenosti iz 3.a člena Ustave na
Evropsko unijo, to samo po sebi še ne bi pomenilo nedopustnega ogrožanja suverenosti države. Republika Slovenija je kot
država mednarodnopravni subjekt in kot takšna lahko suvereno
sklepa mednarodne pogodbe, ki imajo v skladu z 8. členom
Ustave v hierarhiji pravnih aktov, ki veljajo v državi, višjo moč
od zakonov. Vendar takšno moč dobijo šele po tem, ko jih ratificira Državni zbor, kar pomeni, da je končna odločitev o sklenitvi
takšne mednarodne pogodbe zaupana zakonodajalcu. Kadar
gre za prenos izvrševanja dela suverenih pravic na mednarodne organizacije, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic
in temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države,
mora takšno mednarodno pogodbo Državni zbor ratificirati s
kvalificirano večino poslancev (prvi odstavek 3.a člena Ustave).
Suverenost bi bila lahko ogrožena z vsebino takšne mednarodne pogodbe in šele tedaj bi se lahko zastavilo vprašanje njene
ustavnopravne upoštevnosti. V danih okoliščinah ne gre za
takšen primer, zato v okviru te presoje ni izkazano, da bi bila ta,
ustavnopravno sicer zelo pomembna dobrina, že neposredno
prizadeta oziroma nedopustno omejena.
42. Treba pa je upoštevati druge, prav tako ustavno varovane dobrine, ki jih izpostavlja Državni zbor. Učinkovito delovanje pravne in socialne države in v okviru tega skrb za
uresničevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, med
katere sodijo tudi pravica do svobodne gospodarske pobude
(prvi odstavek 74. člena Ustave), dolžnost države, da ustvarja
možnosti za zaposlovanje in za delo (66. člen Ustave) ter
pravice s področja socialne varnosti, so pomembne ustavne
dobrine. Ustava v prvem odstavku 74. člena zagotavlja svobodno gospodarsko pobudo. To zahteva od države, da ustvarja
pogoje za njeno svobodno izvrševanje, kar mora upoštevati
tudi zakonodajalec pri sprejemanju zakonske ureditve. Pri tem
mora upoštevati, da Ustava v drugem stavku drugega odstavka
74. člena ne dopušča le možnosti zakonskega urejanja, ampak
s prepovedjo opravljanja gospodarske dejavnosti v nasprotju z
javno koristjo zakonodajalcu nalaga, da oblikuje gospodarsko
politiko, in ga pooblašča za sprejem ukrepov, s katerimi bo lah15

Glej 22. točko mnenja št. Rm-1/02.
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ko zagotovil uresničitev ciljev te politike (tako Ustavno sodišče
že v odločbi št. U-I-145/95 z dne 9. 11. 1995, Uradni list RS,
št. 68/95, in OdlUS IV, 113). S tem zakonodajalcu prepušča široko polje proste presoje pri izbiri ukrepov ekonomske politike,
ki jih šteje za potrebne, pri čemer je tudi zakonodajalec sam
zavezan ustavni prepovedi, da ne sme dopustiti opravljanja
gospodarske dejavnosti v nasprotju z javno koristjo. V osrčju
ekonomske politike, s katero se ustvarjajo pogoji za izvrševanje svobodne gospodarske pobude, je nedvomno zagotovitev
učinkovitega delovanja bančnega sistema. Prav v tem pogledu
je zato razumljivo, da Državni zbor izpostavlja nujno potrebo
po odpravi t. i. kreditnega krča,16 kjer gre za položaj, ko banke
ne opravljajo ene izmed svojih temeljnih vlog v ekonomskem
sistemu.
43. Brez ustvarjanja pogojev za učinkovito uresničevanje
svobodne gospodarske pobude ni mogoče pričakovati trdnega
in učinkovitega razvoja gospodarskega sistema, ki omogoča
zadostna finančna sredstva, potrebna za učinkovito delovanje
države pri izvrševanju njenih funkcij, tj. od funkcij državne
oblasti do zagotavljanja ustavno varovanih dobrin, vključno z
dostopnostjo izobraževanja (57. in 58. člen Ustave), obstojem
in razvojem kulturnega, znanstvenega, umetniškega življenja
(59. člen Ustave) ter vzpostavitvijo stabilnih sistemov na področju socialne varnosti (drugi odstavek 50. člena Ustave), ki
morajo zagotavljati pravico do socialne varnosti (prvi odstavek
50. člena Ustave), pravico do zdravstvenega varstva (prvi in
drugi odstavek 51. člena Ustave) in pravice invalidov (52. člen
Ustave).
44. Iz podatkov, ki jih je predložilo Ministrstvo za finance,
je razvidno, da se je leta 2012 bistveno zniževala raven prostih
denarnih sredstev proračuna. Ta naj bi septembra 2012 dosegla najnižjo raven v preteklih petih letih (215 milijonov evrov).
Tudi v začetnih mesecih leta 2013 je napovedan likvidnostni
primanjkljaj, zaradi česar naj bi se proračun moral zadolževati
že v prvem četrtletju naslednjega leta. Na to opozarja tudi
Urad za makroekonomske analize in razvoj v Ekonomskih
izzivih 2012.17 Pri tem Proračunski memorandum 2013–2014
(EPA 692-VI, 693-VI) izhaja iz tega, da bo leta 2013 celo ob
sprejetju vseh predvidenih strukturnih in drugih načrtovanih
nujnih ukrepov še vedno zabeležen padec BDP za 1,4 %,
medtem ko Evropska komisija v Jesenski napovedi za obdobje
2012–201418 napoveduje za isto leto 1,6-odstotni padec BDP,
kar lahko, kot izhaja iz bonitetnih ocen, ki jih je predložilo Ministrstvo za finance, vpliva na njihovo nadaljnje zniževanje. Ob
ugotavljanju hkratnega naraščanja javnega dolga tako ni mogoče podvomiti v zatrjevanje Državnega zbora, da bo leta 2013 za
zagotovitev normalnega delovanja države na vseh navedenih
področjih potrebno njeno nadaljnje zadolževanje, in sicer, kot
izhaja iz podatkov Ministrstva za finance, najmanj za 1,4 milijarde evrov. Ustavno sodišče nima razlogov, da bi podvomilo v
verodostojnost podatkov, ki so bili predloženi, še posebej, ker
jih potrjujejo tudi ocene in podatki ustreznih drugih domačih in
mednarodnih institucij. Da je v takšnem položaju treba sprejeti
določene nujne ukrepe, ki zadevajo sanacijo bančnega sistema, upravljanje z državnim premoženjem, nadaljnjo fiskalno
konsolidacijo ter določene strukturne reforme, ne izhaja le iz
nekaj zapovrstnih bonitetnih ocen različnih bonitetnih agencij,
temveč tudi iz zaključne izjave misije MDS19 in ekonomske na16 Na potrebo po oživitvi kreditne aktivnosti bank opozarja tudi
OECD v Ekonomski napovedi za Slovenijo. Glej Economic outlook,
analysis and forecasts, Slovenia - Economic forecast summary
(November 2012), dostopno na: http://www.oecd.org/eco/economicoutlookanalysisandforecasts/sloveniaeconomicforecastsummary.
htm (13. 12. 2012).
17 Dostopno na:
http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/izzivi/2012/EI-2012.pdf (13. 12. 2012).
18 Dostopno na: http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2012_autumn/si_en.pdf (13. 12. 2012).
19 Glej Slovenia 2012 Article IV Consultation – Concluding
Statement of the Mission, dostopno na: http://www.imf.org/external/np/ms/2012/100212.htm (13. 12. 2012).
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povedi OECD za Slovenijo.20 Nujnost sprejeti določene ukrepe
je zato v funkciji zagotavljanja učinkovitega delovanja države, ki
vključuje tudi zagotavljanje uresničevanja človekovih pravic in
temeljnih svoboščin, na katere opozarja Državni zbor.
45. Državni zbor je že sprejel posamezne zakonske ukrepe, izmed katerih so nekateri tudi že predmet ustavnosodne
presoje pred Ustavnim sodiščem (kot npr. Zakon za uravnoteženje javnih financ, Uradni list RS, št. 40/12 – ZUJF). Njihov namen je v temelju enak, kot je namen zakonskih ukrepov, ki naj
bi bili podvrženi referendumskemu odločanju. To pa je zagotovitev učinkovitega delovanja države v pogojih hude ekonomske
krize, ko ima država že čezmerni javnofinančni primanjkljaj, ki
ga mora zmanjšati, da bi zagotovila izvrševanje svojih funkcij
in hkrati zagotovila spoštovanje nekaterih v ekonomski krizi še
toliko bolj pomembnih človekovih pravic, na kar Državni zbor
izrecno opozarja. Glede na obstoječe ekonomske in še posebej
finančne razmere zato ni mogoče odrekati nujnosti ukrepom, ki
jih mora sprejeti država, med njimi še zlasti ukrepom, ki zadevajo sanacijo bančnega sektorja ter zagotovitev učinkovitega in
preglednega upravljanja z državnim premoženjem. Med takšne
ukrepe sodita tudi ZSDH in ZUKSB. Da navedena zakona uveljavljata ukrepe, ki so do določene mere medsebojno povezani,
ne zatrjuje le Državni zbor, temveč to zatrjuje tudi vlagatelj
zahteve za razpis referenduma o ZSDH, ko opozarja na to, da
se bodo na holding prenesle tudi kapitalske naložbe Republike
Slovenije v bankah, ki potrebujejo sanacijo.
46. Kot ustavnopravno pomembno je treba upoštevati tudi
zagotovitev spoštovanja sprejetih mednarodnopravnih obveznosti in obveznosti, ki za Republiko Slovenijo, članico Evropske unije, izhajajo iz polnopravnega članstva v tej mednarodni
organizaciji. MPSUUEMU je mednarodna pogodba, formalno
ločena od pogodb Evropske unije.21 Učinkovati začne sicer 1. 1.
2013, pod pogojem, da bo do takrat listino o njeni ratifikaciji deponiralo dvanajst držav podpisnic, katerih valuta je evro; če se
to dotlej ne zgodi, je uveljavitev vezana na prvi dan meseca po
deponiranju listine o ratifikaciji dvanajste podpisnice pogodbe,
katere valuta je evro (drugi odstavek 14. člena MPSUUEMU).
V tem trenutku je predloženih osem listin o ratifikaciji držav
podpisnic, katerih valuta je evro.22 Vendar pa je med temi tudi
listina o ratifikaciji Republike Slovenije. Z uveljavitvijo zakona
o ratifikaciji mednarodna pogodba preide v notranji pravni red.
Na podlagi te ratifikacije pridobi notranjepravni učinek, postane
20 Glej Economic outlook, analysis and forecasts, Slovenia - Economic forecast summary (November 2012), dostopno
na: http://www.oecd.org/eco/economicoutlookanalysisandforecasts/sloveniaeconomicforecastsummary.htm (13. 12. 2012).
Tudi generalni sekretar OECD Angel Gurría na Strateškem
ekonomskem forumu, Bled (2012), med drugim navaja: »Slovenia
must ensure that the framework for the governance of state-owned
enterprises, which is currently being discussed, is robust enough to
deal with the range of structural challenges facing the state owned
sector, including competitiveness, deleveraging and privatisation.
The overall objective must be to ensure consistency, predictability
and transparency in the governance of state-owned enterprises.
This will in turn help improve market and consumer confidence.«
Dostopno na: http://www.oecd.org/fr/slovenie/newchallengesnewchampions.htm (13. 12. 2012).
21 Some thoughts concerning the Draft Treaty on a Reinforced
Economic Union – Editorial Comment, v: Common Market Law
Review, Let. 49, št. 1 (2012), str. 5; C. Calliess in C. Schoenfleisch,
Auf dem Weg in die europäische »Fiskalunion«? – Europa- und
verfassungsrechtliche Fragen einer Reform der Wirtschafts- und
Währungsunion im Kontext des Fiskalvertrages, v: JuristenZeitung,
Let. 67, št. 10 (2012), str. 481.
22 Za dve državi podpisnici, članici evroobmočja, pa je že
objavljen podatek, da je notranjepravno ratifikacija končana, vendar
listine še niso bile predložene. Glej Table on the ratification process
of amendment of art. 136 TFEU, ESM Treaty and Fiscal Compact,
Bruselj, 7. 12. 2012, dostopno na:
http://www.europarl.europa.eu/webnp/webdav/site/myjahiasite/users/fboschi/public/art. %20136 %20ESM %20fiscal %20
compact %20ratprocess.pdf (13. 12. 2012).
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veljavna v notranjem pravnem redu. Zato zavezuje državne
organe, četudi mednarodnopravna obveznost nastane šele
z uveljavitvijo pogodbe. Z ratifikacijo mednarodne pogodbe
država prevzame obveznosti iz pogodbe, ki se presojajo po
mednarodnem pravu (Dunajska konvencija o pogodbenem
pravu, Uradni list SFRJ, št. 30/72 – v nadaljevanju MDKPP, in
pravila običajnega mednarodnega prava, ki v njej niso kodificirana). Ko mednarodna pogodba postane mednarodnopravno zavezujoča, za državo nastane tudi mednarodnopravna
obveznost, da jo izpolni. Po določbi 26. člena MDKPP vsaka
veljavna pogodba veže pogodbenice in te jo morajo izpolnjevati
v dobri veri (pacta sunt servanda). Po 27. členu te konvencije
se posamezna pogodbenica praviloma ne more sklicevati na
svoje notranje pravo, da bi upravičila neizpolnjevanje pogodbe. Če izpolnitev mednarodne pogodbene obveznosti zahteva sprejetje ali spremembo ustrezne normativne ureditve, je
država po mednarodnem pravu zavezana, da na tak način to
obveznost tudi izpolni. Neizpolnitev obveznosti pomeni kršitev
pogodbe – pomeni, da država stori mednarodni delikt, iz česar
izhaja odgovornost po mednarodnem pravu (primerjaj odločbo
št. U-I-376/02 z dne 24. 3. 2005, Uradni list RS, št. 46/05, in
OdlUS XIV, 17). Ko bo MPSUUEMU po tem, ko bodo listine
o ratifikaciji predložile vsaj še štiri podpisnice, države članice evroobmočja, tudi mednarodnopravno zavezujoča, bo za
Slovenijo nastopila obveznost, da zagotovi, da je proračunsko
stanje sektorja države uravnoteženo ali v presežku (točka a)
prvega odstavka 3. člena MPSUUEMU).23 To pravilo mora
država zagotoviti kot zavezujoče in trajno najpozneje v enem
letu po začetku uveljavitve te pogodbe, po možnosti kot pravilo
ustavne narave ali kako drugače zagotoviti njegovo popolno
spoštovanje in upoštevanje v nacionalnih proračunskih postopkih. V skladu z načelom ravnanja v dobri veri (in bona fide)
mora država, ki je ratificirala mednarodno pogodbo, že danes
ravnati tako, da bo svoje obveznosti iz pogodbe ob njeni mednarodnopravni uveljavitvi izpolnjevala.
47. Prav tako mora država izpolnjevati obveznosti, ki
zanjo izhajajo iz pravnega reda Evropske unije v skladu s
3.a členom Ustave. Ob tem je treba upoštevati, da je ekonomska politika, čeprav ni v izključni pristojnosti Evropske unije, kot
je to monetarna politika, postala zadeva skupnega interesa in
se izvaja v okviru širših smernic, ki jih sprejme Svet (120. člen
PDEU), ter da morata Vlada in Državni zbor ekonomske odločitve sprejemati tako, da prispevata k ciljem, ki jim sledi Evropska
unija.24 Državni zbor v zvezi z obveznostmi po pravu Evropske
unije posebej izpostavlja priporočila Sveta, sprejeta na podlagi
sedmega odstavka 126. člena PDEU prav zaradi postopka, ki
se vodi zoper Republiko Slovenijo v zvezi s čezmernim javnofinančnim primanjkljajem. Pri tem opozarja, da Slovenija v
letih 2010 in 2011 tega primanjkljaja ni zmanjšala, zaradi česar
ga je treba v letošnjem in v naslednjem letu zmanjšati za 3 %
BDP. S Sklepom Sveta z dne 19. 1. 2010 o obstoju čezmernega
primanjkljaja v Sloveniji (2010/289/EU)25 je bilo ugotovljeno,
da v Sloveniji obstaja čezmerni primanjkljaj, ki ni le posledica
začasnega preseganja referenčnih vrednosti o njegovi dopustnosti. Ugotovitev, da obstaja čezmerni primanjkljaj, povzroči
začetek postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem. Namen
postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem je spodbuditi in,
če je treba, prisiliti državo članico k zmanjšanju ugotovljenega
primanjkljaja.26 Postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem
23 Za pravilo iz točke a) se šteje, da je upoštevano, če letni
strukturni saldo sektorja države dosega srednjeročni cilj za posamezno državo, opredeljen v spremenjenem Paktu za stabilnost in
rast, s spodnjo mejo strukturnega primanjkljaja na ravni 0,5 % BDP
po tržnih cenah.
24 Tako že v odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-178/10 z dne
3. 2. 2011 (Uradni list RS, št. 12/11).
25 UL L 125, 21. 5. 2010, str. 46.
26 Sodba Sodišča Evropske Unije z dne 13. julija 2004 v
zadevi Komisija Evropske skupnosti proti Svetu Evropske unije,
C-27/04, ZOdl., str. I-6679, 70. točka.
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je večstopenjski postopek, ki lahko vodi do uvedbe sankcij iz
enajstega odstavka 126. člena PDEU.27 Te bistveno presegajo
sankcije, ki so sicer lahko naložene državi članici, ki ne izpolnjuje obveznosti po pravu Evropske unije.28 Člen 126 PDEU
natančno določa potek postopka na posamezni stopnji ter
vloge in pooblastila posamezne institucije.29 Kadar Svet odloči,
da obstaja čezmerni primanjkljaj, na priporočilo Komisije brez
nepotrebnega odlašanja sprejme priporočila, ki jih naslovi na
zadevno državo članico z namenom, da se to stanje odpravi
(sedmi odstavek 126. člena PDEU). Za Republiko Slovenijo je
Svet sprejel priporočila 30. 9. 2009 in v njih določil, da mora
država v letu 2010 implementirati ukrepe za fiskalno konsolidacijo, v obdobju 2010 do 2013 zmanjšati primanjkljaj v višini
0,75 % BDP letno in določiti ukrepe, s katerimi bo do konca leta
2013 odpravila čezmerni primanjkljaj.30
48. Če država članica ne sledi priporočilom Sveta, ima ta
najprej možnost, da v skladu z osmim odstavkom 126. člena
PDEU priporočila objavi, če pa država članica vztraja pri neuresničevanju priporočil Sveta, lahko ta na podlagi devetega
odstavka 126. člena PDEU zahteva sprejem določenih ukrepov
za zmanjšanje primanjkljaja, ki lahko po njegovem mnenju izboljšajo stanje. Ob tem se lahko v skladu z enajstim odstavkom
126. člena PDEU, dokler država članica ne upošteva sklepa,
sprejetega v skladu z devetim odstavkom tega člena, odloči
tudi za sprejem enega ali več dodatnih ukrepov. Ko Svet sprejme sklep v skladu z enajstim odstavkom 126. člena PDEU o
uvedbi sankcij proti sodelujoči državi članici, se ji praviloma
odredi globa, Svet pa se lahko odloči za dopolnitev te globe
z drugimi ukrepi iz enajstega odstavka 126. člena PDEU,31
vključno s pozivom EIB, naj pretehta svojo posojilno politiko
do države članice.32 Na pomen EIB za delovanje slovenskega
bančnega sistema Državni zbor izrecno opozarja, zato mu je
mogoče pritrditi, da neuveljavitev nujnih ukrepov v smeri odpravljanja čezmernega javnofinančnega primanjkljaja ogroža
tudi verodostojnost države z vidika spoštovanja prevzetih mednarodnopravnih obveznosti kot tudi obveznosti, ki jih ima kot
država članica Evropske unije in še posebej kot država članica,
katere valuta je evro. Verodostojnost države vpliva na njeno
sposobnost pridobivati finančna sredstva na finančnih trgih in
posledično na njeno sposobnost zagotoviti ustavne vrednote,
na kar opozarja Državni zbor.
49. Pogodba o Evropski uniji (prečiščena različica,
UL C 83, 30. 3. 2010 – v nadaljevanju PEU) je države članice
zavezala, naj nadaljujejo postopek vse tesnejše zveze med
narodi Evrope. Načelno lojalnega sodelovanja iz 4. člena PEU,
po katerem se države članice medsebojno spoštujejo in si
pomagajo pri izpolnjevanju nalog in ciljev, ki jim sledi Evropska
unija, določa splošno obveznost držav članic, da spoštujejo
pravo Evropske unije in sprejemajo splošne in posebne ukrepe,
potrebne za zagotovitev izpolnjevanja obveznosti, ki izhajajo
Prav tam, 77. točka.
H. J. Hahn in U. Häde, Währungsrecht, 2. izdaja, Verlag
C. H. Beck, München 2010, str. 316.
29 Za opis časovnega poteka postopka in stopnjevanja sankcij
glej H. J. Hahn, The Stability Pact for the European Monetary Union: Compliance with Deficit as a Constant Legal Duty, v: Common
Market Law Review, Let. 35, št. 1 (1998), str. 93–95.
30 Priporočila Sveta z dne 30. 11. 2009, dostopno na:
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/30_edps/104-07_council/2009-12-02_si_126-7_council_en.pdf (13. 12. 2012).
31 Člen 11 Uredbe Sveta (ES) št. 1467/97 z dne 7. julija 1997
o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim
primanjkljajem, UL L 209, 2. 8. 1997, str. 6, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 10, zvezek 10, str. 89, s spremembami UL L 174,
7. 7. 2005, str. 5 in UL L 306, 23. 11. 2011, str. 33.
32 V skladu z 12. členom Uredbe je znesek globe sestavljen
iz nesprejemljivega dela v višini 0,2 % BDP in spremenljivega dela.
Spremenljivi del znaša desetino absolutne vrednosti razlike med
saldom kot odstotkom BDP v prejšnjem letu in referenčno vrednostjo javnofinančnega salda oziroma, če neupoštevanje proračunske
discipline vključuje merilo dolga, med javnofinančnim saldom kot
odstotkom BDP, ki bi moral biti v skladu s pozivom na podlagi devetega odstavka 126. člena PDEU dosežen v istem letu.
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iz Pogodb in aktov institucij. Tak akt pomeni tudi Direktiva
2011/85/EU, glede katere Državni zbor opozarja, da jo je treba
implementirati do konca leta 2013. Tretji odstavek 288. člena
PDEU določa, da je direktiva za vsako državo članico, na
katero je naslovljena, zavezujoča glede cilja, ki ga je treba
doseči, vendar prepušča nacionalnim organom izbiro oblike
in metod. Svoboda glede izvedbe direktiv, ki izhaja iz drugega
odstavka 288. člena PDEU, vseeno pomeni, da morajo države
izbrati najprimernejše metode in načine njihovega izvajanja.33
Direktiva ima pravne učinke za državo članico, na katero je
naslovljena − in posledično za vse državne organe − od objave
ali, odvisno od primera, od datuma obvestila o njej.34 Direktiva 2011/85/EU je začela veljati 13. 12. 2011 in rok za njeno
implementacijo v tem trenutku še ni potekel. Vendar v skladu
s sodno prakso Sodišča Evropske unije iz uporabe 4. člena
PEU v zvezi s tretjim odstavkom 288. člena PDEU izhaja, da
države članice, na katere je direktiva naslovljena, v času roka
za prenos direktive ne smejo sprejeti ukrepov, ki bi lahko resno
ogrozili dosego cilja, ki ga določa direktiva.35 To pomeni, da
Republika Slovenija v času do poteka roka za implementacijo
direktive ne sme sprejemati ukrepov, ki bi ogrozili dosego cilja
Direktive 2011/85/EU, tj. enotnega upoštevanja proračunske
discipline, kot to zahteva PDEU.36 Zato je mogoče pritrditi
Državnemu zboru, da bi nespoštovanje ciljev, ki jih zasleduje
navedena direktiva, lahko prizadelo verodostojnost države z
vidika obveznosti, ki jih ima kot država članica Evropske unije.
B. – IV.
50. Državni zbor se torej pri utemeljevanju svoje zahteve
o nedopustnosti zakonodajnih referendumov sklicuje na dobrine, ki jih Ustava posebej varuje, in izkazuje, da smo v danem
trenutku že soočeni bodisi z njihovo ogroženostjo bodisi z njihovim bistvenim omejevanjem, če država ne sprejme ukrepov,
ki so potrebni za odpravo teh omejitev.
51. Kot ustavne dobrine, ki so v koliziji s pravico zahtevati razpis zakonodajnega referenduma, je tako treba upoštevati nemoteno zagotavljanje funkcij države in spoštovanje z
Ustavo zagotovljenih pravic, med njimi zlasti prvega odstavka
74. člena, 66. člena, prvega odstavka 50. člena, prvega in
drugega odstavka 51. člena ter 52. člena Ustave. Poleg tega
je treba zagotoviti spoštovanje sprejetih mednarodnopravnih
obveznosti (8. člen Ustave). Treba je upoštevati, da je Slovenija
polnopravna članica Evropske unije, v kateri z nekaterimi drugimi članicami med drugim deli tudi skupno valuto. Spoštovanje
obveznosti, ki izhajajo iz članstva v Evropski uniji, pa ne pomeni
le spoštovanja prava Evropske unije, temveč tudi spoštovanje
prvega in tretjega odstavka 3.a člena Ustave. Državni zbor
izkazuje, da je učinkovanje teh vrednot, ki so ustavno varovane, bistveno okrnjeno brez ukrepov, ki jih mora država sprejeti
kot nujne ukrepe. Pri tem se lahko v zelo kratkem času, to je
že v naslednjem letu, položaj še poslabša, zaradi česar lahko
postane ogroženo ustavnopravno varstvo teh dobrin.
52. Navedene ustavno varovane dobrine so tiste, ki tokrat
stojijo nasproti pravici zahtevati razpis zakonodajnega referenduma. Zato je treba presoditi, ali jim je treba dati prednost
pred pravico iz drugega odstavka 90. člena Ustave, da bi bilo
zagotovljeno ustavnopravno ravnotežje varovanih dobrin.
53. Spoštovanje temeljnih načel mednarodnega prava
in mednarodnih pogodb zagotavlja mednarodnopravno verodostojnost države, zato ima ta vrednota pomembno ustavnopravno težo. Ustavnopravno pomembno je tudi zagotavljanje
učinkovitosti prava Evropske unije, k čemur se je država zavezala na podlagi tretjega odstavka 3.a člena Ustave. To velja
33 Sodba Sodišča Evropskih skupnosti z dne 8. aprila 1976 v
zadevi Royer, 48/75, ZOdl., str. 497.
34 Sodba Sodišča Evropskih skupnosti z dne 4. julija 2006 v
zadevi Konstantinos Adeneler in drugi, C-212/04, ZOdl., str. I-6057.
35 Sodbe Sodišča Evropskih skupnosti z dne 18. decembra
1997 v zadevi Inter-Environnement Wallonie, C-129/96, ZOdl., str.
I-7411, 45. točka; z dne 8. maja 2003 v zadevi ATRAL, C-14/02,
ZOdl., str. I-4431, 58. točka; z dne 22. novembra 2005 v zadevi
Mangold, C-144/04, ZOdl., str. I-9981, 67. točka.
36 Uvodna izjava 28 Direktive št. 2011/85/EU.
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ne glede na to, ali to določbo Ustave in pravo Evropske unije37
(celo, kadar gre za t. i. sekundarno pravo38 Evropske unije)
razlagamo tako, da zaradi načela primarnosti prava Evropske unije to pravo brezpogojno prevlada tudi nad določbami
Ustave,39 ali pa tako, da se mora pravo Evropske unije v določenih izjemnih primerih umakniti Ustavi. Do tega se namreč
Ustavnemu sodišču v tej zadevi ni treba opredeliti, ker je teža
ustavnopravne vrednote – spoštovanje prava Evropske unije
zelo velika že zaradi tega, ker k temu izrecno zavezuje tretji
odstavek 3.a člena Ustave, po katerem se pravni akti in odločitve, sprejeti v okviru mednarodnih organizacij, na katere je
Slovenija prenesla izvrševanje dela suverenih pravic – v tem
primeru torej akti in odločitve Evropske unije40 – uporabljajo v
skladu s pravno ureditvijo teh organizacij. Zato gre za ustavno
posebej varovano dobrino, ki ji je v vsakem primeru treba pripisati veliko težo.
54. Državni zbor izkazuje nujnost sprejemanja ustreznih
ukrepov, med katere glede na navedeno sodita tudi ZSDH in
ZUKSB. Zakona sta po oceni Državnega zbora nujna za zagotovitev javnofinančne vzdržnosti delovanja države v pogojih obstoječe ekonomske krize. Zaradi izpostavljenih razlogov Državnega zbora in zaradi splošno znanih dejstev o javnofinančnem
položaju države in finančnem položaju bank v lasti države kot
tudi o javnofinančnem položaju drugih držav članic t. i. evroobmočja, Ustavno sodišče nima razumnih razlogov, ki bi vzbujali
dvom o oceni Državnega zbora. Ta nujnost pa je izkazana v
funkciji zagotavljanja učinkovitega delovanja države, ki mora
svoje funkcije izvrševati v javnem interesu in za dobrobit državljank in državljanov te države. Poskrbeti mora za spoštovanje
človekovih pravic (prvi odstavek 5. člena Ustave), za učinkovito
delovanje dveh temeljnih socialnih podsistemov (drugi odstavek 50. člena Ustave), izvrševati mora prevzete mednarodne
obveznosti in zagotavljati učinkovitost evropskega pravnega
reda na svojem ozemlju, na kar vse opozarja Državni zbor.
55. Tokrat je Ustavno sodišče soočeno še s posebnim
položajem, saj sta ZSDH in ZUKSB posamezna zakonodajna
ukrepa med ukrepi, za katere ne le Vlada in Državni zbor,
ampak tudi pomembni mednarodni subjekti ocenjujejo, da so
nujni za zagotovitev vzdržnosti javnih financ in za zagotovitev zadostnih sredstev, ki naj omogočijo delovanje države in
spoštovanje človekovih pravic, za katerih zagotovitev mora
učinkovito poskrbeti država. Gre za to, da imamo opravka z
zakonskimi ukrepi, ki niso pomembni le vsak zase, ampak so
še pomembnejši kot celota ukrepov, s katerimi se zasledujejo
nujni cilji. Zato deluje nujnost vsakega posameznega ukrepa
na ravni sistema konvergentno z nujnostjo sprejema in izvedbe
drugih ukrepov. Ko gre za ZSDH in ZUKSB, pa je izkazana tudi
njuna medsebojna povezanost.
56. Ali se z ZSDH in ZUKSB uvajajo ukrepi, ki po vsebini
pomenijo pravi odgovor na zatrjevano obstoječe stanje v državi, ni stvar, ki bi jo lahko ocenjevalo Ustavno sodišče.41 Ali sta
zakona torej zakonska ukrepa, ki sta glede na svojo vsebino
dobra ali slaba oziroma najbolj ustrezna za urejanje vprašanj, ki
jih je očitno treba nujno urediti, je stvar primernosti in ustreznosti zakonske ureditve, s katero se mora zakonodajalec odzivati
na obstoječe družbene potrebe. Zato primernost in ustreznost
zakonske ureditve na samo odločitev o obstoju protiustavnih
posledic ne moreta vplivati. Kot je Ustavno sodišče poudarilo
37 Med pravnimi viri evropskega prava je še posebej pomembno t. i. primarno pravo. O tem glej V. Trstenjak in M. Brkan,
Pravo EU, Ustavno, procesno in gospodarsko pravo EU, GV Založba, Ljubljana 2012, str. 169–170.
38 Sekundarno pravo Evropske unije tvorijo uredbe, direktive,
sklepi, priporočila in mnenja (prvi odstavek 288. člena PDEU), torej
akti, ki jih sprejmejo institucije Evropske unije. Prav tam, str. 175.
39 Tako izhaja iz sodb Sodišča Evropske unije z dne 15. julija
1964 v zadevi Costa proti ENEL, 6/64, ZOdl., str. 585, in z dne
17. decembra 1970 v zadevi Internationale Handelsgesellschaft,
11/70, ZOdl., str. 1125. Takšno stališče zagovarjata tudi dr. Trstenjak
in dr. Brkan; glej V. Trstenjak in M. Brkan, nav. delo, str. 209–211.
40 V tem primeru Direktiva 2011/85/EU in Priporočila Sveta z
dne 30. 11. 2009 (glej opombo 30).
41 Primerjaj tudi odločbo št. U-I-91/98 z dne 16. 7. 1999 (Uradni list RS, št. 40/99, in OdlUS VIII, 196), 17. točka.
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že v odločbi št. U-II-1/11, zato tudi odgovornost za vsebino
zakonske ureditve, v tem primeru za vsebino dveh ukrepov
ekonomske politike, ki se nanašata na delovanje bančnega
sistema in upravljanje premoženja države, v tem pogledu v
celoti pripada Državnemu zboru in Vladi.42 Drugačno stališče
bi nedopustno poseglo v načelo delitve oblasti (drugi stavek
drugega odstavka 3. člena Ustave).
57. V okviru te ustavnosodne presoje o dopustnosti referendumov nista v ospredju niti vprašanje ustavnosti veljavne
zakonske ureditve, niti vprašanje ustavnosti sprejete zakonske ureditve, to je ustavnosti ZSDH in ZUKSB, ki naj bi bila
predložena v referendumsko potrditev. Ko Ustavno sodišče ne
dopusti izvedbe referenduma in torej pride do uveljavitve novo
sprejetega zakona, ker je treba dati prednost drugim ustavno
varovanim dobrinam pred pravico zahtevati razpis referenduma, to ne pomeni, da ne bo mogoče po uveljavitvi zakona, v
tem primeru ZSDH in ZUKSB, zahtevati njune ustavnosodne
presoje in na podlagi ustrezne odločitve Ustavnega sodišča
tudi sanirati morebitnih protiustavnosti.43 V tem primeru navedena možnost naknadne ocene ustavnosti teh zakonov učinkuje kot argument v prid drugih ustavno varovanih vrednot, ki so
že izkazano bistveno ogrožene oziroma omejene, v primerjavi
s pravico zahtevati razpis zakonodajnega referenduma.
58. Pravica zahtevati razpis referenduma je zaradi
navedenih ustavnopravnih vrednot pomembno omejena,
vendar je treba upoštevati, da kljub temu obstaja možnost
sanirati morebitne protiustavnosti sprejete zakonske ureditve
z institutom ustavnosodne presoje zakona. Ne obstaja pa
učinkovito sredstvo, ki bi ob odsotnosti ukrepov Državnega zbora lahko preprečilo bistvene omejitve učinkovitega
delovanja države na vseh področjih družbenega življenja v
sedanjem trenutku in v času trajanja zakonodajnih omejitev
iz 25. člena ZRLI, torej v letu 2013. Zato je treba pritrditi
Državnemu zboru, da se mora, upoštevaje načelo sorazmernosti, da bi se zagotovilo varstvo vseh ustavnih vrednot
v ustreznem ustavnopravnem ravnotežju, pravica zahtevati
razpis zakonodajnega referenduma umakniti, da bi se dosegla vzpostavitev ustreznih temeljnih pogojev za razvoj
svobodne gospodarske pobude in vseh temeljev delovanja
ekonomskega in družbenega sistema kot tudi učinkovito
izvrševanje nalog države, ki so določene v ustavnem redu
na način, ki zagotavlja javnofinančno vzdržnost delovanja
države – da bi se torej doseglo varstvo vrednot, navedenih
v 51. točki obrazložitve te odločbe. Glede na razloge, ki jih
izkazuje Državni zbor, bi nastale protiustavne posledice že
z nadaljnjo odložitvijo uveljavitve zakonov zaradi izvedbe
referendumskih postopkov in, upoštevaje 25. člen ZRLI,
bi nastale tudi z zavrnitvijo nujnih zakonskih ukrepov na
referendumih.
59. Glede na navedeno je Ustavno sodišče dalo prednost
ustavno varovanim vrednotam, ki jih izpostavlja Državni zbor v
zahtevah, pred uveljavitvijo pravice iz drugega odstavka 90. člena
Ustave. Na tej podlagi je odločilo, da bi z zavrnitvijo sprejetih zakonov na referendumih nastale protiustavne posledice.
C.
60. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 21. člena ZRLI in tretje alineje drugega odstavka
46. člena Poslovnika 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.
Odločbo je sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti je
glasovala sodnica Korpič - Horvat, ki je dala odklonilno ločeno
mnenje. Pritrdilno ločeno mnenje je dal sodnik Petrič.
dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

42 Primerjaj odločbo št. U-II-1/11, 19. točka, in odločbo
št. U-I-178/10, 9. točka.
43 Glej sklep št. U-II-3/03 z dne 22. 12. 2003 (OdlUS XII, 101).
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3873.

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

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo,
70/08, 22/10, 37/11 – Odl. US in 10/12) ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo k omrežnini za uporabo omrežij zemeljskega plina in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine, št. 221-27/2012-15/429, z dne
30. 11. 2012, družbi PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana in PETROL
ENERGETIKA proizvodnja in distribucija energetskih medijev d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, kot izvajalca gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem
območju Občine Prevalje, izdajata

AKT
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
na geografskem območju Občine Prevalje
1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki so sestavljene
iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Prevalje na katerem izvajata dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina družbi PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50,
1000 Ljubljana in PETROL ENERGETIKA proizvodnja in distribucija energetskih medijev d.o.o., Koroška cesta 14, 2390
Ravne na Koroškem.
2. člen
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013
Odjemna skupina
CDKi

Enota

Tarifna postavka – za mesec

Zakupljena zmogljivost

[Sm3 /leto]

Pavšal

Moč

Zmogljivost

Poraba

(CFP)

(CFM)

(CFZ)

(CVP)

[EUR]

[EUR/kW]

[EUR/(Sm3/dan)]

[EUR/Sm3]

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

CDK1

0-200

6,6985

8,0382

0,3808

0,4570

CDK2

201-500

6,6985

8,0382

0,1305

0,1566

CDK3

501-1.500

8,8393

10,6072

0,0620

0,0744

CDK4

1.501-2.500

8,8393

10,6072

0,0620

0,0744

CDK5

2.501-4.500

8,8393

10,6072

0,0620

0,0744

CDK6

4.501-10.000

-

-

0,4592

0,5510

0,0620

0,0744

CDK7

10.001-30.000

-

-

0,4592

0,5510

0,0620

0,0744

CDK8

30.001-70.000

-

-

0,4592

0,5510

0,0620

0,0744

CDK9

70.001-100.000

-

-

0,4592

0,5510

0,0620

0,0744

CDK10

100.001-200.000

0,8290

0,9948

0,0422

0,0506

CDK11

200.001-600.000

0,8290

0,9948

0,0422

0,0506

CDK12

600.001-1.000.000

0,8290

0,9948

0,0422

0,0506

CDK13

1.000.001-5.000.000

0,8290

0,9948

0,0422

0,0506

CDK14

5.000.001-15.000.000

0,8290

0,9948

0,0422

0,0506

CDK15

nad 15.000.001

0,8290

0,9948

0,0422

0,0506

-

-
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– od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
Odjemna skupina
CDKi

Enota

Tarifna postavka – za mesec

Zakupljena zmogljivost

[Sm3 /leto]

Pavšal

Moč

Zmogljivost

Poraba

(CFP)

(CFM)

(CFZ)

(CVP)

[EUR]

[EUR/kW]

[EUR/(Sm3/dan)]

[EUR/Sm3]

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

CDK1

0-200

6,8593

8,2312

0,3922

0,4706

CDK2

201-500

6,8593

8,2312

0,1344

0,1613

CDK3

501-1.500

9,0868

10,9042

0,0639

0,0767

CDK4

1.501-2.500

9,0868

10,9042

0,0639

0,0767

CDK5

2.501-4.500

9,0868

10,9042

0,0639

0,0767

CDK6

4.501-10.000

-

-

0,4720

0,5664

0,0639

0,0767

CDK7

10.001-30.000

-

-

0,4720

0,5664

0,0639

0,0767

CDK8

30.001-70.000

-

-

0,4720

0,5664

0,0639

0,0767

CDK9

70.001-100.000

-

-

0,4720

0,5664

0,0639

0,0767

CDK10

100.001-200.000

0,8539

1,0247

0,0435

0,0522

CDK11

200.001-600.000

0,8539

1,0247

0,0435

0,0522

CDK12

600.001-1.000.000

0,8539

1,0247

0,0435

0,0522

CDK13

1.000.001-5.000.000

0,8539

1,0247

0,0435

0,0522

CDK14

5.000.001-15.000.000

0,8539

1,0247

0,0435

0,0522

CDK15

nad 15.000.001

0,8539

1,0247

0,0435

0,0522

-

-

– od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
Odjemna skupina
CDKi

Enota

Tarifna postavka – za mesec

Zakupljena zmogljivost

[Sm3 /leto]

Pavšal

Moč

Zmogljivost

Poraba

(CFP)

(CFM)

(CFZ)

(CVP)

[EUR]

[EUR/kW]

[EUR/(Sm3/dan)]

[EUR/Sm3]

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

CDK1

0-200

7,0445

8,4534

0,4040

0,4848

CDK2

201-500

7,0445

8,4534

0,1384

0,1661

CDK3

501-1.500

9,3503

11,2204

0,0658

0,0790

CDK4

1.501-2.500

9,3503

11,2204

0,0658

0,0790

CDK5

2.501-4.500

9,3503

11,2204

0,0658

0,0790

CDK6

4.501-10.000

-

-

0,4862

0,5834

0,0658

0,0790

CDK7

10.001-30.000

-

-

0,4862

0,5834

0,0658

0,0790

CDK8

30.001-70.000

-

-

0,4862

0,5834

0,0658

0,0790

CDK9

70.001-100.000

-

-

0,4862

0,5834

0,0658

0,0790

CDK10

100.001-200.000

0,8795

1,0554

0,0448

0,0538

CDK11

200.001-600.000

0,8795

1,0554

0,0448

0,0538

CDK12

600.001-1.000.000

0,8795

1,0554

0,0448

0,0538

CDK13

1.000.001-5.000.000

0,8795

1,0554

0,0448

0,0538

CDK14

5.000.001-15.000.000

0,8795

1,0554

0,0448

0,0538

CDK15

nad 15.000.001

0,8795

1,0554

0,0448

0,0538

-

-
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3. člen
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:

Tarifna postavka za meritve

2013

2014

2015

[EUR]

[EUR]

[EUR]

brez
DDV

z DDV

brez
DDV

z DDV

brez
DDV

z DDV

Tarifna postavka za meritve, kadar končni
odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo
sistemski operater vzdržuje, umerja in v
skladu s predpisi izvaja periodične menjave
merilne naprave

VL

1,4508

1,7410

1,5233

1,8280

1,5995

1,9194

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

VU

0,4718

0,5662

0,4387

0,5264

0,4606

0,5527

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

VN

0,3581

0,4297

0,3760

0,4512

0,3948

0,4738

4. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 103/11).
5. člen
Ta akt začne veljati 1. januarja 2013 in velja do 31. decembra 2015.
Št. OM RUKI-45/1032/DP
Ravne na Koroškem, dne 22. novembra 2012
EVA 2012-2430-0182
PETROL d.d., Ljubljana
Zakoniti zastopnik
mag. Rok Vodnik l.r.
Član uprave
PETROL ENERGETIKA d. o. o.
Zakoniti zastopnik
Mojca Kert l.r.
Direktorica

3874.

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

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo,
70/08, 22/10, 37/11 – Odl. US in 10/12) ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo k omrežnini za uporabo
omrežij zemeljskega plina in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine, št. 221-25/2012-14/429, družba PETROL
ENERGETIKA proizvodnja in distribucija energetskih medijev d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, kot izvajalec
gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Dravograd, izdaja

AKT
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
na geografskem območju Občine Dravograd
1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki so sestavljene iz
tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Dravograd na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba PETROL ENERGETIKA proizvodnja in distribucija energetskih medijev d.o.o.,
Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem.
2. člen
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
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– od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013
Odjemna skupina
CDKi

Enota

Tarifna postavka – za mesec

Zakupljena zmogljivost

[Sm3 /leto]

Pavšal

Moč

Zmogljivost

Poraba

(CFP)

(CFM)

(CFZ)

(CVP)

[EUR]

[EUR/kW]

[EUR/(Sm3/dan)]

[EUR/Sm3]

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

CDK1

0-200

12,5357

15,0428

0,3894

0,4673

CDK2

201-500

12,5357

15,0428

0,1393

0,1672

CDK3

501-1.500

15,9678

19,1614

0,0865

0,1038

CDK4

1.501-2.500

15,9678

19,1614

0,0865

0,1038

CDK5

2.501-4.500

15,9678

19,1614

0,0865

0,1038

CDK6

4.501-10.000

-

-

0,6864

0,8237

0,0865

0,1038

CDK7

10.001-30.000

-

-

0,6864

0,8237

0,0865

0,1038

CDK8

30.001-70.000

-

-

0,6864

0,8237

0,0865

0,1038

CDK9

70.001-100.000

-

-

0,6864

0,8237

0,0865

0,1038

CDK10

100.001-200.000

0,4982

0,5978

0,0520

0,0624

CDK11

200.001-600.000

0,4982

0,5978

0,0520

0,0624

CDK12

600.001-1.000.000

0,4982

0,5978

0,0520

0,0624

CDK13

1.000.001-5.000.000

0,3487

0,4184

0,0520

0,0624

CDK14

5.000.001-15.000.000

0,1454

0,1745

0,0520

0,0624

CDK15

nad 15.000.001

0,1454

0,1745

0,0520

0,0624

-

-

– od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
Odjemna skupina
CDKi

Enota

Tarifna postavka – za mesec

Zakupljena zmogljivost

[Sm3 /leto]

Pavšal

Moč

Zmogljivost

Poraba

(CFP)

(CFM)

(CFZ)

(CVP)

[EUR]

[EUR/kW]

[EUR/(Sm3/dan)]

[EUR/Sm3]

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

CDK1

0-200

12,5357

15,0428

0,4128

0,4954

CDK2

201-500

12,5357

15,0428

0,1476

0,1771

CDK3

501-1.500

15,9678

19,1614

0,0917

0,1100

CDK4

1.501-2.500

15,9678

19,1614

0,0917

0,1100

CDK5

2.501-4.500

15,9678

19,1614

0,0917

0,1100

CDK6

4.501-10.000

-

-

0,6864

0,8237

0,0917

0,1100

CDK7

10.001-30.000

-

-

0,6864

0,8237

0,0917

0,1100

CDK8

30.001-70.000

-

-

0,6864

0,8237

0,0917

0,1100

CDK9

70.001-100.000

-

-

0,6864

0,8237

0,0917

0,1100

CDK10

100.001-200.000

0,4982

0,5978

0,0552

0,0662

CDK11

200.001-600.000

0,4982

0,5978

0,0552

0,0662

CDK12

600.001-1.000.000

0,4982

0,5978

0,0552

0,0662

CDK13

1.000.001-5.000.000

0,3487

0,4184

0,0552

0,0662

CDK14

5.000.001-15.000.000

0,1454

0,1745

0,0552

0,0662

CDK15

nad 15.000.001

0,1454

0,1745

0,0552

0,0662

-

-
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– od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
Odjemna skupina
CDKi

Enota

Tarifna postavka – za mesec

Zakupljena zmogljivost

Pavšal

Moč

Zmogljivost

Poraba

(CFP)

(CFM)

(CFZ)

(CVP)

[EUR]

[EUR/kW]

[EUR/(Sm3/dan)]

[EUR/Sm3]

[Sm3 /leto]

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

CDK1

0-200

12,5357

15,0428

0,4376

0,5251

CDK2

201-500

12,5357

15,0428

0,1565

0,1878

CDK3

501-1.500

15,9678

19,1614

0,0972

0,1166

CDK4

1.501-2.500

15,9678

19,1614

0,0972

0,1166

CDK5

2.501-4.500

15,9678

19,1614

0,0972

0,1166

CDK6

4.501-10.000

-

-

0,6864

0,8237

0,0972

0,1166

CDK7

10.001-30.000

-

-

0,6864

0,8237

0,0972

0,1166

CDK8

30.001-70.000

-

-

0,6864

0,8237

0,0972

0,1166

CDK9

70.001-100.000

-

-

0,6864

0,8237

0,0972

0,1166

CDK10

100.001-200.000

0,4982

0,5978

0,0585

0,0702

CDK11

200.001-600.000

0,4982

0,5978

0,0585

0,0702

CDK12

600.001-1.000.000

0,4982

0,5978

0,0585

0,0702

CDK13

1.000.001-5.000.000

0,3487

0,4184

0,0585

0,0702

CDK14

5.000.001-15.000.000

0,1454

0,1745

0,0585

0,0702

CDK15

nad 15.000.001

0,1454

0,1745

0,0585

0,0702

-

-

3. člen
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
2013
Tarifna postavka za meritve

2014

[EUR]
brez
DDV

2015

[EUR]

[EUR]

z DDV

brez
DDV

z DDV

brez
DDV

z DDV

Tarifna postavka za meritve, kadar končni
odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo sistemski operater vzdržuje, umerja in v skladu
s predpisi izvaja periodične menjave merilne
naprave

VL

1,4403

1,7284

1,5123

1,8148

1,5879

1,9055

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

VU

0,4688

0,5626

0,4922

0,5906

0,5168

0,6202

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

VN

0,3558

0,4270

0,3736

0,4483

0,3923

0,4708

4. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 103/11).
5. člen
Ta akt začne veljati 1. januarja 2013 in velja do 31. decembra 2015.
Št. OM RUKI-45/1034/DP
Ravne na Koroškem, dne 22. novembra 2012
EVA 2012-2430-0183
PETROL ENERGETIKA d. o. o.
Zakoniti zastopnik
Mojca Kert l.r.
Direktorica
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Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Ravne na Koroškem

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo,
70/08, 22/10, 37/11 – Odl. US in 10/12) ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo k omrežnini za uporabo
omrežij zemeljskega plina in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine, št. 221-29/2012-16/429, z dne 30. 11.
2012, družbi PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana in PETROL ENERGETIKA proizvodnja in distribucija energetskih medijev d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, kot izvajalca
gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem
območju Občine Ravne na Koroškem, izdajata

AKT
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem
1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki so sestavljene
iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Ravne na Koroškem na katerem izvajata dejavnost sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družbi PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana in PETROL ENERGETIKA proizvodnja in distribucija energetskih medijev d.o.o., Koroška cesta
14, 2390 Ravne na Koroškem.
2. člen
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013
Odjemna skupina
CDKi

Enota

Tarifna postavka – za mesec

Zakupljena zmogljivost

[Sm3 /leto]

Pavšal

Moč

Zmogljivost

Poraba

(CFP)

(CFM)

(CFZ)

(CVP)

[EUR]

[EUR/kW]

[EUR/(Sm3/dan)]

[EUR/Sm3]

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

CDK1

0-200

12,1124

14,5349

0,6310

0,7572

CDK2

201-500

12,1124

14,5349

0,1439

0,1727

CDK3

501-1.500

15,4691

18,5629

0,0779

0,0935

CDK4

1.501-2.500

15,4691

18,5629

0,0779

0,0935

CDK5

2.501-4.500

15,4691

18,5629

0,0779

0,0935

CDK6

4.501-10.000

-

-

0,6647

0,7976

0,0779

0,0935

CDK7

10.001-30.000

-

-

0,6647

0,7976

0,0779

0,0935

CDK8

30.001-70.000

-

-

0,6647

0,7976

0,0779

0,0935

CDK9

70.001-100.000

-

-

0,6647

0,7976

CDK10

-

-

0,0779

0,0935

100.001-200.000

0,7250

0,8700

0,0513

0,0616

CDK11

200.001-600.000

0,7250

0,8700

0,0513

0,0616

CDK12

600.001-1.000.000

0,7250

0,8700

0,0513

0,0616

CDK13

1.000.001-5.000.000

0,7250

0,8700

0,0513

0,0616

CDK14

5.000.001-15.000.000

0,7250

0,8700

0,0513

0,0616

CDK15

nad 15.000.001

0,7250

0,8700

0,0513

0,0616
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– od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
Odjemna skupina
CDKi

Enota

Tarifna postavka – za mesec

Zakupljena zmogljivost

[Sm3

/leto]

Pavšal

Moč

Zmogljivost

Poraba

(CFP)

(CFM)

(CFZ)

(CVP)

[EUR/kW]

[EUR/(Sm3/dan)]

[EUR/Sm3]

[EUR]
brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

CDK1

0-200

12,1124

14,5349

0,6752

0,8102

CDK2

201-500

12,1124

14,5349

0,1540

0,1848

CDK3

501-1.500

15,4691

18,5629

0,0834

0,1001

CDK4

1.501-2.500

15,4691

18,5629

0,0834

0,1001

CDK5

2.501-4.500

15,4691

18,5629

0,0834

0,1001

CDK6

4.501-10.000

-

-

0,6647

0,7976

0,0834

0,1001

CDK7

10.001-30.000

-

-

0,6647

0,7976

0,0834

0,1001

CDK8

30.001-70.000

-

-

0,6647

0,7976

0,0834

0,1001

CDK9

70.001-100.000

-

-

0,6647

0,7976

0,0834

0,1001

CDK10

100.001-200.000

0,7250

0,8700

0,0549

0,0659

CDK11

200.001-600.000

0,7250

0,8700

0,0549

0,0659

CDK12

600.001-1.000.000

0,7250

0,8700

0,0549

0,0659

CDK13

1.000.001-5.000.000

0,7250

0,8700

0,0549

0,0659

CDK14

5.000.001-15.000.000

0,7250

0,8700

0,0549

0,0659

CDK15

nad 15.000.001

0,7250

0,8700

0,0549

0,0659

-

-

– od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
Odjemna skupina
CDKi

Enota

Tarifna postavka – za mesec

Zakupljena zmogljivost

[Sm3 /leto]

Pavšal

Moč

Zmogljivost

Poraba

(CFP)

(CFM)

(CFZ)

(CVP)

[EUR]

[EUR/kW]

[EUR/(Sm3/dan)]

[EUR/Sm3]

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

CDK1

0-200

12,1124

14,5349

0,7225

0,8670

CDK2

201-500

12,1124

14,5349

0,1648

0,1978

CDK3

501-1.500

15,4691

18,5629

0,0892

0,1070

CDK4

1.501-2.500

15,4691

18,5629

0,0892

0,1070

CDK5

2.501-4.500

15,4691

18,5629

0,0892

0,1070

CDK6

4.501-10.000

-

-

0,6647

0,7976

0,0892

0,1070

CDK7

10.001-30.000

-

-

0,6647

0,7976

0,0892

0,1070

CDK8

30.001-70.000

-

-

0,6647

0,7976

0,0892

0,1070

CDK9

70.001-100.000

-

-

0,6647

0,7976

0,0892

0,1070

CDK10

100.001-200.000

0,7250

0,8700

0,0587

0,0704

CDK11

200.001-600.000

0,7250

0,8700

0,0587

0,0704

CDK12

600.001-1.000.000

0,7250

0,8700

0,0587

0,0704

CDK13

1.000.001-5.000.000

0,7250

0,8700

0,0587

0,0704

CDK14

5.000.001-15.000.000

0,7250

0,8700

0,0587

0,0704

CDK15

nad 15.000.001

0,7250

0,8700

0,0587

0,0704

-

-
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3. člen
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:

Tarifna postavka za meritve

2013

2014

2015

[EUR]

[EUR]

[EUR]

brez
DDV

z DDV

brez
DDV

z DDV

brez
DDV

z DDV

Tarifna postavka za meritve, kadar končni
odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo
sistemski operater vzdržuje, umerja in v
skladu s predpisi izvaja periodične menjave
merilne naprave

VL

1,4270

1,7124

1,4984

1,7981

1,5733

1,8880

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

VU

0,4645

0,5574

0,4877

0,5852

0,5121

0,6145

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

VN

0,3526

0,4231

0,3702

0,4442

0,3887

0,4664

4. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 103/11).
5. člen
Ta akt začne veljati 1. januarja 2013 in velja do 31. decembra 2015.
Št. OM RUKI-45/1033/DP
Ravne na Koroškem, dne 22. novembra 2012
EVA 2012-2430-0184
PETROL d.d., Ljubljana
Zakoniti zastopnik
mag. Rok Vodnik l.r.
Član uprave
PETROL ENERGETIKA d. o. o.
Zakoniti zastopnik
Mojca Kert l.r.
Direktorica

3876.

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

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo,
70/08, 22/10, 37/11 – Odl. US in 10/12) ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo k omrežnini za uporabo
omrežij zemeljskega plina in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine, št. 221-28/2012-18/429, z dne 30. 11.
2012, družbi PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana in PETROL ENERGETIKA proizvodnja in distribucija energetskih medijev d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, kot izvajalca
gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem
območju Občine Mežica, izdajata

AKT
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
na geografskem območju Občine Mežica
1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki so sestavljene iz
tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Mežica na katerem izvajata dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družbi PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana
in PETROL ENERGETIKA proizvodnja in distribucija energetskih medijev d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem.
2. člen
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
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– od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013
Odjemna skupina
CDKi

Enota

Tarifna postavka – za mesec

Zakupljena zmogljivost

[Sm3 /leto]

Pavšal

Moč

Zmogljivost

Poraba

(CFP)

(CFM)

(CFZ)

(CVP)

[EUR]

[EUR/kW]

[EUR/(Sm3/dan)]

[EUR/Sm3]

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

CDK1

0-200

12,6750

15,2100

0,5539

0,6647

CDK2

201-500

12,6750

15,2100

0,2351

0,2821

CDK3

501-1.500

18,5710

22,2852

0,0782

0,0938

CDK4

1.501-2.500

18,5710

22,2852

0,0782

0,0938

CDK5

2.501-4.500

18,5710

22,2852

0,0782

0,0938

CDK6

4.501-10.000

-

-

0,6936

0,8323

0,0782

0,0938

CDK7

10.001-30.000

-

-

0,6936

0,8323

0,0782

0,0938

CDK8

30.001-70.000

-

-

0,6936

0,8323

0,0782

0,0938

CDK9

70.001-100.000

-

-

0,6936

0,8323

0,0782

0,0938

CDK10

100.001-200.000

0,7390

0,8868

0,0784

0,0941

CDK11

200.001-600.000

0,7390

0,8868

0,0784

0,0941

CDK12

600.001-1.000.000

0,7390

0,8868

0,0784

0,0941

CDK13

1.000.001-5.000.000

0,4124

0,4949

0,0784

0,0941

CDK14

5.000.001-15.000.000

0,1587

0,1904

0,0784

0,0941

CDK15

nad 15.000.001

0,1587

0,1904

0,0784

0,0941

-

-

– od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
Odjemna skupina
CDKi

Enota

Tarifna postavka – za mesec

Zakupljena zmogljivost

[Sm3 /leto]

Pavšal

Moč

Zmogljivost

Poraba

(CFP)

(CFM)

(CFZ)

(CVP)

[EUR]

[EUR/kW]

[EUR/(Sm3/dan)]

[EUR/Sm3]

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

CDK1

0-200

12,6750

15,2100

0,5927

0,7112

CDK2

201-500

12,6750

15,2100

0,2516

0,3019

CDK3

501-1.500

18,5710

22,2852

0,0837

0,1004

CDK4

1.501-2.500

18,5710

22,2852

0,0837

0,1004

CDK5

2.501-4.500

18,5710

22,2852

0,0837

0,1004

CDK6

4.501-10.000

-

-

0,6936

0,8323

0,0837

0,1004

CDK7

10.001-30.000

-

-

0,6936

0,8323

0,0837

0,1004

CDK8

30.001-70.000

-

-

0,6936

0,8323

0,0837

0,1004

CDK9

70.001-100.000

-

-

0,6936

0,8323

0,0837

0,1004

CDK10

100.001-200.000

0,7390

0,8868

0,0839

0,1007

CDK11

200.001-600.000

0,7390

0,8868

0,0839

0,1007

CDK12

600.001-1.000.000

0,7390

0,8868

0,0839

0,1007

CDK13

1.000.001-5.000.000

0,4124

0,4949

0,0839

0,1007

CDK14

5.000.001-15.000.000

0,1587

0,1904

0,0839

0,1007

CDK15

nad 15.000.001

0,1587

0,1904

0,0839

0,1007

-

-
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– od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
Odjemna skupina
CDKi
Enota

Tarifna postavka – za mesec

Zakupljena zmogljivost

[Sm3

/leto]

Pavšal

Moč

Zmogljivost

Poraba

(CFP)

(CFM)

(CFZ)

(CVP)

[EUR/kW]

[EUR/(Sm3/dan)]

[EUR/Sm3]

[EUR]
brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

CDK1

0-200

12,6750

15,2100

0,6342

0,7610

CDK2

201-500

12,6750

15,2100

0,2692

0,3230

CDK3

501-1.500

18,5710

22,2852

0,0895

0,1074

CDK4

1.501-2.500

18,5710

22,2852

0,0895

0,1074

CDK5

2.501-4.500

18,5710

22,2852

0,0895

0,1074

CDK6

4.501-10.000

-

-

0,6936

0,8323

0,0895

0,1074

CDK7

10.001-30.000

-

-

0,6936

0,8323

0,0895

0,1074

CDK8

30.001-70.000

-

-

0,6936

0,8323

0,0895

0,1074

CDK9

70.001-100.000

-

-

0,6936

0,8323

0,0895

0,1074

CDK10

100.001-200.000

0,7390

0,8868

0,0898

0,1078

CDK11

200.001-600.000

0,7390

0,8868

0,0898

0,1078

CDK12

600.001-1.000.000

0,7390

0,8868

0,0898

0,1078

CDK13

1.000.001-5.000.000

0,4124

0,4949

0,0898

0,1078

CDK14

5.000.001-15.000.000

0,1587

0,1904

0,0898

0,1078

CDK15

nad 15.000.001

0,1587

0,1904

0,0898

0,1078

-

-

3. člen
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
2013
[EUR]

Tarifna postavka za meritve
brez
DDV
Tarifna postavka za meritve, kadar končni
odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo
sistemski operater vzdržuje, umerja in v
skladu s predpisi izvaja periodične menjave
merilne naprave
Tarifna postavka za meritve, kadar sistemski operater ni lastnik merilne naprave in jo
sistemski operater vzdržuje in umerja
Tarifna postavka za meritve, kadar sistemski operater ni lastnik merilne naprave ter je
ne vzdržuje in ne umerja

2014
[EUR]

z DDV

brez
DDV

2015
[EUR]

z DDV

brez
DDV

z DDV

VL

1,4500

1,7400

1,5200

1,8240

1,6000

1,9200

VU

0,4700

0,5640

0,4900

0,5880

0,5100

0,6120

VN

0,3600

0,4320

0,3800

0,4560

0,4000

0,4800

4. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Mežica (Uradni list RS, št. 103/11).
5. člen
Ta akt začne veljati 1. januarja 2013 in velja do 31. decembra 2015.
Št. OM RUKI-45/1031/DP
Ravne na Koroškem, dne 22. novembra 2012
EVA 2012-2430-0185
PETROL d.d., Ljubljana
Zakoniti zastopnik
mag. Rok Vodnik l.r.
Član uprave
PETROL ENERGETIKA d. o. o.
Zakoniti zastopnik
Mojca Kert l.r.
Direktorica
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Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Muta

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo,
70/08, 22/10, 37/11 – Odl. US in 10/12) ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo k omrežnini za uporabo omrežij zemeljskega plina in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine, št. 221-36/2012-14/429, družba
PETROL ENERGETIKA proizvodnja in distribucija energetskih medijev d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem,
kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na
geografskem območju Občine Muta, izdaja

AKT
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
na geografskem območju Občine Muta
1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki so sestavljene
iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Muta na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba PETROL ENERGETIKA proizvodnja in distribucija energetskih medijev d.o.o.,
Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem.
2. člen
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013
Odjemna skupina
CDKi

Enota

Zakupljena zmogljivost

[Sm3 /leto]

Tarifna postavka – za mesec
Pavšal

Moč

Zmogljivost

Poraba

(CFP)

(CFM)

(CFZ)

(CVP)

[EUR]

[EUR/kW]

[EUR/(Sm3/dan)]

[EUR/Sm3]

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

CDK1

0-200

3,5724

4,2869

0,1384

0,1661

CDK2

201-500

3,5724

4,2869

0,1384

0,1661

CDK3

501-1.500

9,7862

11,7434

0,1543

0,1852

CDK4

1.501-2.500

9,7862

11,7434

0,1543

0,1852

CDK5

2.501-4.500

9,7862

11,7434

0,1543

0,1852

CDK6

4.501-10.000

29,4048

35,2858

-

-

0,0946

0,1135

CDK7

10.001-30.000

107,8176

129,3811

-

-

0,0946

0,1135

CDK8

30.001-70.000

215,6352

258,7622

-

-

0,0946

0,1135

CDK9

70.001-100.000

676,3104

811,5725

-

-

0,0946

0,1135

CDK10

100.001-200.000

1,3264

1,5917

0,0346

0,0415

CDK11

200.001-600.000

1,3264

1,5917

0,0346

0,0415

CDK12

600.001-1.000.000

1,3264

1,5917

0,0346

0,0415

CDK13

1.000.001-5.000.000

1,3264

1,5917

0,0346

0,0415

CDK14

5.000.001-15.000.000

1,3264

1,5917

0,0346

0,0415

CDK15

nad 15.000.001

1,3264

1,5917

0,0346

0,0415

-

-
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– od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
Odjemna skupina
CDKi

Enota

Zakupljena zmogljivost

[Sm3

/leto]

Tarifna postavka – za mesec
Pavšal

Moč

Zmogljivost

Poraba

(CFP)

(CFM)

(CFZ)

(CVP)

[EUR/kW]

[EUR/(Sm3/dan)]

[EUR/Sm3]

[EUR]
brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

CDK1

0-200

3,5724

4,2869

0,1426

0,1711

CDK2

201-500

3,5724

4,2869

0,1426

0,1711

CDK3

501-1.500

10,2756

12,3307

0,1543

0,1852

CDK4

1.501-2.500

10,2756

12,3307

0,1543

0,1852

CDK5

2.501-4.500

10,2756

12,3307

0,1543

0,1852

CDK6

4.501-10.000

30,8750

37,0500

-

-

0,0946

0,1135

CDK7

10.001-30.000

113,2085

135,8502

-

-

0,0946

0,1135

CDK8

30.001-70.000

226,4170

271,7004

-

-

0,0946

0,1135

CDK9

70.001-100.000

710,1259

852,1511

-

-

0,0946

0,1135

CDK10

100.001-200.000

1,3264

1,5917

0,0346

0,0415

CDK11

200.001-600.000

1,3264

1,5917

0,0346

0,0415

CDK12

600.001-1.000.000

1,3264

1,5917

0,0346

0,0415

CDK13

1.000.001-5.000.000

1,3264

1,5917

0,0346

0,0415

CDK14

5.000.001-15.000.000

1,3264

1,5917

0,0346

0,0415

CDK15

nad 15.000.001

1,3264

1,5917

0,0346

0,0415

-

-

– od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
Odjemna skupina
CDKi

Enota

Zakupljena zmogljivost

[Sm3 /leto]

Tarifna postavka – za mesec
Pavšal

Moč

Zmogljivost

Poraba

(CFP)

(CFM)

(CFZ)

(CVP)

[EUR]

[EUR/kW]

[EUR/(Sm3/dan)]

[EUR/Sm3]

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

CDK1

0-200

3,5724

4,2869

0,1426

0,1711

CDK2

201-500

3,5724

4,2869

0,1426

0,1711

CDK3

501-1.500

9,8645

11,8374

0,1644

0,1973

CDK4

1.501-2.500

9,8645

11,8374

0,1644

0,1973

CDK5

2.501-4.500

9,8645

11,8374

0,1644

0,1973

CDK6

4.501-10.000

29,6400

35,5680

-

-

0,1007

0,1208

CDK7

10.001-30.000

108,6801

130,4161

-

-

0,1007

0,1208

CDK8

30.001-70.000

217,3603

260,8324

-

-

0,1007

0,1208

CDK9

70.001-100.000

681,7209

818,0651

-

-

0,1007

0,1208

CDK10

100.001-200.000

1,3264

1,5917

0,0363

0,0436

CDK11

200.001-600.000

1,3264

1,5917

0,0363

0,0436

CDK12

600.001-1.000.000

1,3264

1,5917

0,0363

0,0436

CDK13

1.000.001-5.000.000

1,3264

1,5917

0,0363

0,0436

CDK14

5.000.001-15.000.000

1,3264

1,5917

0,0363

0,0436

CDK15

nad 15.000.001

1,3264

1,5917

0,0363

0,0436

-

-
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3. člen
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
2013
[EUR]

Tarifna postavka za meritve
brez
DDV
Tarifna postavka za meritve, kadar končni
odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo
sistemski operater vzdržuje, umerja in v
skladu s predpisi izvaja periodične menjave
merilne naprave
Tarifna postavka za meritve, kadar sistemski operater ni lastnik merilne naprave in jo
sistemski operater vzdržuje in umerja
Tarifna postavka za meritve, kadar sistemski operater ni lastnik merilne naprave ter je
ne vzdržuje in ne umerja

z DDV

brez
DDV

2015
[EUR]

z DDV

brez
DDV

z DDV

VL

1,3998

1,6798

1,4698

1,7638

1,5433

1,8520

VU

0,4557

0,5468

0,4785

0,5742

0,5024

0,6029

VN

0,3459

0,4151

0,3632

0,4358

0,3814

0,4577

4. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na
geografskem območju Občine Muta (Uradni list RS, št. 103/11).
5. člen
Ta akt začne veljati 1. januarja 2013 in velja do 31. decembra 2015.
Št. OM RUKI-45/1035/DP
Ravne na Koroškem, dne 22. novembra 2012
EVA 2012-2430-0186
PETROL ENERGETIKA d. o. o.
Zakoniti zastopnik
Mojca Kert l.r.
Direktorica

3878.

2014
[EUR]

Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev
poslovanja Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Na podlagi tretje alineje 16. člena in prvega odstavka
24. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08
in 8/10 – ZSKZ-B) nadzorni svet Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije sprejema

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
SPLOŠNIH POGOJEV
poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
1. člen
V Splošnih pogojih poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS,
št. 91/09) se prvi odstavek 9. člena spremeni tako, da se glasi:
»Postopek javnega razpisa vodi uradna oseba ali komisija,
ki jo s sklepom imenuje direktor sklada (v nadaljevanju: direktor).«.
2. člen
V prvem odstavku 10. člena se besedilo »V postopku
javnega razpisa z določenim rokom prijave in javnega razpisa
z odprtim rokom prijave« nadomesti z besedilom »V primerih
iz prejšnjega člena«.
3. člen
V 18. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Do štipendij iz prejšnjega odstavka, ki so na voljo
državljanom Republike Slovenije, so pod enakimi pogoji upravičeni tudi:

– državljani držav članic Evropske unije (v nadaljevanju:
EU), če izkažejo vsaj petletno neprekinjeno prebivanje v Republiki Sloveniji neposredno pred rokom za prijavo na javni razpis,
po katerem uveljavljajo štipendijo,
– delavci migranti EU, ki so državljani druge države članice EU, če so zaposleni ali samozaposleni v Republiki Sloveniji,
in njihovi vzdrževani družinski člani,
– obmejni delavci, ki so državljani države članice EU in
prebivajo v drugi državi članici EU, če so zaposleni ali samozaposleni v Republiki Sloveniji, in njihovi vzdrževani družinski
člani.«.
4. člen
V 19. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Do štipendij iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka so pod enakimi pogoji upravičene tudi osebe, ki niso
državljani Republike Slovenije, če izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka prejšnjega člena.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom
»tega člena«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
5. člen
V 23., 49., 61., 73. in 89. členu se besedilo »Komisija
pripravi predlog upravičencev tako, da nanj uvrsti tudi tistega
prijavitelja« nadomesti z besedilom »Med upravičence se uvrsti
tudi tisti prijavitelj«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Postopki javnih razpisov, ki so se začeli do uveljavitve teh
Sprememb in dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, se
dokončajo po določbah splošnih pogojev poslovanja, ki so
veljali na dan začetka postopka.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in
štipendije začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-20/2012
Ljubljana, dne 12. decembra 2012
EVA 2012-2611-0067
Zoran Kotolenko l.r.
predsednik nadzornega sveta
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OBČINE
CELJE
3879.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu na območju Zvodenskega hriba – faza 1

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 –
ZUPUDPP-A) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni
list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01,
70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 17. seji
dne 11. 12. 2012 sprejel

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
na območju Zvodenskega hriba – faza 1
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
(1) S tem odlokom se, skladno z Odlokom o prostorskih
sestavinah dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavinah srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski
plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
sprejme Občinski podrobni prostorski načrt na območju Zvodenskega hriba – faza 1 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) OPPN je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o.
Celje, pod številko projekta 561/10-1.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa območje OPPN, prostorske ureditve,
ki se načrtujejo s podrobnim načrtom, območje in umestitev
načrtovane ureditve v prostor, rešitve in ukrepe za celostno
ohranjanje kulturne dediščine, varovanje okolja in naravnih
virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja objektov
na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
etapnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in
grafično prikazane v OPPN, ki je sestavni del odloka.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(predmet OPPN)
(1) Predmet OPPN je ureditev obstoječega območja pozidave z umestitvijo enostanovanjske stavbe.
(2) Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem OPPN so:
– gradnja ene stanovanjske stavbe (s),
– ureditev gospodarske javne infrastrukture in priključevanja na njo,
– ureditev pripadajočih zelenih površin,
– rekonstrukcija gospodarske javne infrastrukture.
III. OBMOČJE PODROBNEGA NAČRTA
4. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN obsega parcele oziroma dele parcel
št.: 1304/1, 1304/2, 1304/3, 1304/4, 1304/5, 1310, 1305, 1306

in 1307, vse k.o. Celje. Meja OPPN je razvidna iz grafičnih
prilog. Površina območja meri 3.177 m².
(2) Seznam parcel izven OPPN, preko katerih poteka
gradnja nove komunalne infrastrukture: 1414, 1306, 1303,
1307, 1304/4, vse parcele k.o. Celje.
(3) Za izvedbo navezav OPPN na obstoječo in predvideno gospodarsko infrastrukturo bodo potrebni tudi posegi na
zemljišča izven OPPN, kolikor se v postopku priprave projektne
dokumentacije gospodarske javne infrastrukture, na podlagi
strokovno preverjenih rešitev, to izkaže za potrebno.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
Območje ureditve se umešča v kontaktno območje strnjene pozidave Jožefovega hriba. Navezuje se na sosednja
območja preko obstoječih cest in na obstoječe omrežje javne
gospodarske infrastrukture.
6. člen
(namembnost območja)
Območje obravnave je stavbno zemljišče. Območje se
nameni gradnji enega stanovanjskega objekta – enostanovanjska stavba (11100 – klasifikacijo vrst objektov po CC-SI).
V neposredni bližini je večstanovanjski objekt.
7. člen
(vrste gradenj)
Na območju OPPN so dopustni posegi:
– gradnja novega enostanovanjskega objekta,
– redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela
obstoječih objektov,
– rekonstrukcija objektov,
– odstranitev objektov,
– gradnja objektov in naprav gospodarske infrastrukture,
– urejanje utrjenih zunanjih površin,
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov (zimski vrt,
vrtna uta, pergola, nadstrešek in bazen, in sicer največ do velikosti, ki urejajo vrste objektov glede na zahtevnost).
V. POGOJI GLEDE LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA
8. člen
(lega objekta)
Umestitev objekta je določena z:
– odmikom od ceste in obstoječih parcelnih meja,
– daljšo stranico objekta, ki je vzporedna s plastnicami
terena,
– horizontalnim in vertikalnim gabaritom.
9. člen
(velikost in oblikovanje objekta)
(1) Predvideni objekt z oznako »s« je zasnovan kot sodobni podolgovati volumen, postavljen vzporedno s plastnicami
terena. Z daljšo stranico je orientiran proti jugu. Objekt je zasnovan sodobno z ravno streho. Objekt je etažnosti klet (K) +
pritličje (P). Uvoz do objekta je iz Hribarjeve ulice. Kota pritličja
se določi glede na niveleto obstoječe ceste – Hribarjeva ulica.
Kota uvoza in vhoda je enaka koti obstoječe ceste na mestu
uvoza. Določitev kote pritličja se uskladi v načrtu zunanje
ureditve.
– Tlorisni gabariti: pravokotni tlorisni gabarit, 10,00 m x
22,00 m.
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– Višinski gabarit: maksimalni višinski gabarit je določen
z etažnostjo objekta: K + P, klet je v celoti vkopana.
– Streha: ravna streha ali streha v minimalnem naklonu,
priporočljiva je ozelenjena streha.
– Fasada: členitev fasade je možna do maksimalne
gradbene linije, fasada je oblikovana in konstrukcijsko zasnovana sodobno (kontaktna fasada, obešena fasada) z uporabo
enostavnih pravokotnih rastrov.
– Materiali in barve: obvezna bela ali svetla, topla zemeljska barva fasade, materiali: omet, les, beton, steklo in
sodobni obložni materiali, poenotena uporaba materialov.
(2) Obstoječi objekti:
(a) Objekt z oznako "a":
– v objekt kulturne dediščine – Vila Hribarjeva 11
(EŠD 26748) se lahko posega z vzdrževalnimi, sanacijskimi
in obnovitvenimi deli v smislu prezentacije objekta v skladu s
kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem;
– gospodarski objekt ob vili se obnovi v prvotnih gabaritih in izgledu s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih
pogojev in soglasja. Kolikor to statično ni možno, se lahko na
njegovem mestu postavi objekt istih gabaritov;
– dovoljena so redna vzdrževalna dela;
– na objektu niso dopustne nadzidave in dozidave.
(b) Objekt z oznako "b":
– stanovanjsko hišo se oblikovno sanira;
– dovoljena so redna vzdrževalna dela;
– dovoljena je novogradnja objekta v istih gabaritih
objekta;
– dovoljena je gradnja prizidka cca 10 % tlorisne površine obstoječega objekta.
(c) Objekt z oznako "c":
– nekdanjo vratarnico se obnovi v prvotnih gabaritih in
izgledu, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev
in soglasja. Pritlični objekt na njeni severni strani brez lastnosti kvalitete kulturne dediščine se odstrani;
– kolikor se po predhodni statični presoji izkaže, da objekt
ni primeren za prenovo, se ob pridobitvi kulturnovarstvenega
soglasja izdela njegov posnetek in omogoči gradnjo novega
objekta v gabaritih obstoječega objekta: 8,5 m x 8,5 m.
10. člen
(zunanja ureditev)
(1) Dostop do območja je po obstoječi cesti – Hribarjeva
ulica.
(2) Ob objektu "s" se uredi tlakovana površina za dostop
in bivalna terasa. Ostale površine se zatravijo. Okolica objekta se zatravi in zasadi z okrasnimi grmovnicami. Ohrani se
skupina dreves južno od predvidenega objekta "s". Izjemoma
je dovoljena sečnja z obvezno takojšnjo nadomestitvijo primernejših dreves, če se izkaže, da drevesa ogrožajo objekta
"c" in "s".
(3) Pogoji za urejanje okolice obstoječih objektov in
predvidenega objekta "s" z odmiki so:
– grajeni elementi vrta v varovanem območju, ki ne bodo
uničeni z gradnjo nove stanovanjske stavbe, se ohranijo in obnovijo. V čim večji možni meri se ohranijo historična drevesa;
– ograje se lahko gradi na parcelni meji, vendar le, če se
lastniki zemljišč, ki jih ograja razmejuje, pisno sporazumejo,
sicer morajo biti oddaljene 1,00 m od parcelne meje;
– ograja se lahko izvede le z zasaditvijo avtohtone nizke
žive meje, sajenje tujerodnih rastlin (npr. klekov in pancipres)
ni sprejemljivo;
– zidane ograje, škarpe in podporni zidovi (tudi v funkciji
stranice bazena) niso dovoljeni;
– ob objektu je dovoljeno izvesti nezahtevne objekte za
lastne potrebe in enostavne objekte za lastne potrebe (zimski vrt, vrtna uta, pergola, nadstrešek in bazen), z odmikom
4,00 m od sosednje parcele, manjši odmik je možen le s
pisnim soglasjem lastnika sosednje parcele;
– gozd na zahodnem delu hriba se v celoti ohrani.
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11. člen
(zelene površine)
Zelene površine so sestavni del ureditve območja. Nove
zasaditve ob objektih naj vključujejo avtohtono listopadno vegetacijo. Načrt krajinske arhitekture je sestavni del projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja. Neposredno zunanjo ureditev objekta je potrebno zatraviti in zasaditi z nižjimi avtohtonimi
grmovnicami in pokrovnicami. Tlakovanje ob objektu se izvede
v minimalnem obsegu proti Hribarjevi ulici, kot kombinacija
tlakovcev in tratnih površin.
VI. POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNOINFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
12. člen
(splošni pogoji glede priključevanja objektov
na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro)
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske
in telekomunikacijske infrastrukture na območju OPPN so:
– pred predvideno gradnjo je potrebno zakoličiti obstoječo
komunalno energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo na
kraju samem,
– trase komunalnih in energetskih vodov se medsebojno
uskladijo. Upoštevajo se zadostni medsebojni odmiki in odmiki
do ostalih naravnih ali grajenih struktur,
– dopustne so spremembe tras posameznih infrastrukturnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše
in racionalnejše izrabe prostora,
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v
skladu s programi upravljavcev infrastrukturnih vodov in morajo
biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega infrastrukturnega voda po izdelavi idejnih
rešitev za to območje,
– obstoječe infrastrukturne vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in
jim povečati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi
možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov,
– dopušča se uporaba alternativnih virov za energetsko
oskrbo objektov (geotermalna, fotovoltaična elektrarna na strehi objekta ipd., ki izključuje vetrno energijo) v skladu s predpisi,
ki urejajo to področje.
13. člen
(cestno omrežje)
(1) Dostop do območja je po obstoječi cesti – Hribarjeva
ulica. Priključevanje območja je obstoječe preko Hribarjeve
ulice v navezavi na Groharjevo in Plečnikovo ulico ter Janežičevo potjo.
(2) Pred eventualnim asfaltiranjem ceste se izvede vse
komunalne, energetske in telekomunikacijske vode ter hišne
priključke, ki predvidoma potekajo pod asfaltnimi površinami,
oziroma vgradi ustrezne zaščitne cevi.
(3) Predvideni objekt se priključi na javno cesto preko novega dovoznega priključka, ki je sestavni del zunanje ureditve
objekta "s" in poteka po zemljišču v lasti investitorja.
(4) Predvidi se izgradnja dveh parkirišč v okviru zunanje
ureditve objekta "s".
(5) Dostop do območja se v času gradnje zagotovi po cesti do Sv. Jožefa. Za ta čas se omogoči prevoznost med Cesto
do Sv. Jožefa in Zvezno ulico, ki je po veljavnem prostorskem
aktu opredeljena kot pešpot. Po izgradnji predmetnega stanovanjskega objekta "s", se začasni priključek na Zvezno ulico
vzpostavi v zatečeno stanje za vozila neprevozne pešpoti.
14. člen
(parkirne površine)
Za predvideni objekt "s" se zagotovi minimalno dve parkirni mesti (2PM) na lastni parceli.
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15. člen
(vodovodno omrežje)
Na območju OPPN se obnovi javni vodovod. Pri projektiranju obnove oziroma novega vodovoda so upoštevane
zahteve zagotavljanja požarne varnosti. Zamenja se vodovod
Poc. Ø 40 mm z vodovodom iz duktilne plastike ali plastike z
notranjim premerom Ø 50 mm. Priključitev na vodovod je možna pod pogojem, da je rešeno odvodnjavanje odpadnih voda.
16. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Obvezna je priključitev objekta na javno kanalizacijo.
(2) Za odvod odpadnih vod se zgradi nova kanalizacija,
ki se priključi na obstoječ javni kanal št. 210031 (Groharjeva
ulica) preko obstoječega revizijskega jaška št. 3 na koti najmanj
276,31 m nadmorske višine. Fekalna kanalizacija se po izgradnji preda v last Mestne občine Celje.
(3) Nova kanalizacija se izgradi tako, da se nanjo priključijo vsi objekti znotraj OPPN.
(4) Za zmanjšanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin v kanalizacijo oziroma vodotoke ter meteornih vod s streh
in povoznih površin se predvidi zadrževalni bazen in prepustne
povozne površine.
(5) Zadrževalni bazen se dimenzionira tako, da ob upoštevanju 15-minutnega naliva z enoletno povratno dobo maksimalni odtok z območja gradnje po izgradnji ni večji kot je bil
pred gradnjo.
(6) V javno kanalizacijo se odvajajo vode, ki ustrezajo
Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod
v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07,
79/09 in 64/12).
(7) Preliv meteornih vod se spelje skupaj s komunalnimi
odpadnimi vodami preko predvidene nove kanalizacije v javno
kanalizacijo.
(8) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje
komunalnih in padavinskih odpadnih vod v Mestni Občini Celje.
17. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Energija za napajanje je na razpolago v prostostoječi
razdelilni priključno merilni omarici PS PMO, katera se napaja
iz transformatorske postaje TP Teharska cesta – NNO Konfidenti ali preko točke "A" (leseni sidrani drog).
(2) Na območju OPPN poteka nizkonapetostni nadzemni elektroenergetski vod in vod obstoječe javne razsvetljave.
Nizkonapetostni elektroenergetski nadzemni vod se pred pričetkom del preuredi od točke "A" do točke "B" in od točke "A"
do točke "C".
(3) Obstoječo javno razsvetljavo se preuredi od točke "D"
do točke "E" skladno s smernicami Elektra Celje d.d..
(4) Za območje OPPN je izdelana strokovna podlaga
(idejna rešitev elektrifikacije) številka projekta 561/10, julij 2012,
izdelal Romcola-Remchem d.o.o.
(5) Pri nadaljnjem načrtovanju (PGD in PZI) se upošteva
izdelano zasnovo elektrifikacije obravnavanega območja.
18. člen
(komunikacijsko omrežje)
Na območju OPPN je v večjem delu že zgrajen KRS za
obstoječe objekte. Priključevanje objektov se podrobneje obdela v PGD, PZI dokumentaciji.
19. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Na območju OPPN poteka obstoječe plinovodno
omrežje (PE 63 mm), in sicer delno ob in delno v cestnem
telesu Hribarjeve ulice. Obratovalni nadtlak v plinovodnem
distribucijskem omrežju znaša 100,0 mbar.
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(2) Upošteva se vzporedne odmike in odmike pri križanjih v skladu s predpisi, ki urejajo to področje ter v skladu s
smernicami sistemskega operaterja distribucijskega omrežja
zemeljskega plina v MOC.
(3) Za predvideni objekt "s" na območju OPPN se predvidi priključitev na nizkotlačno plinovodno omrežje za potrebe
ogrevanja z zemeljskim plinom.
(4) Plinomeri se postavijo na mesto in način, ki ga določi
predstavnik distributerja. Mesto postavitve plinomerov mora
biti dostopno za odčitavanje in nadzor (v samostojnih ali fasadnih omaricah).
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
20. člen
(ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Znotraj območja OPPN se nahaja objekt Vila Hribarjeva 11 (EŠD 26748) z vplivnim območjem. Za vse posege
znotraj vplivnega območja se pridobi soglasje pristojne službe
za varstvo kulturne dediščine.
(2) Na celotnem območju OPPN se skladno z zakonom
o varstvu kulturne dediščine izvedejo predhodne arheološke
raziskave za oceno arheološkega potenciala.
(3) V primeru najdbe izjemnega pomena se lahko zahteva spremembo izvedbenega projekta in prezentacija ostalin
na mestu odkritja – in situ.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
21. člen
(varovanje okolja)
(1) Hrup
Območje OPPN se opredeli s III. stopnjo hrupa. Med
gradnjo se ne presega mejne ravni hrupa. Upošteva se predpise o emisijskih normah pri gradbeni mehanizaciji in prevoznih sredstvih. Vsa hrupna dela se izvaja v dnevnem času v
skladu s predpisi o varstvu pred hrupom. Zvočni signali na
gradbišču se uporabljajo le v nujnih primerih.
(2) Zrak
Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih
količin vsebnosti snovi, določenih z Uredbo o emisiji snovi v
zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav. Zaradi zmanjševanja
onesnaževanja zraka s prašnimi emisijami in emisijami plinov
gradbenih strojev med gradnjo se upošteva naslednje ukrepe
za varstvo zraka:
– primerno razporeditev in ureditev začasnih in drugih
dovoznih poti na gradbišče,
– zaradi zmanjšanja prašenja ob sušnih dnevih se predvidi zadostno močenje prevoznih poti in odkritih površin,
– za ogrevanje objektov se uporablja plin oziroma primerni alternativni energetski viri, navedeni v šesti alineji
12. člena.
(3) Vode
Varstvo kakovosti voda se zagotavlja z gradnjo kanalizacijskega omrežja. Odvajanje odpadnih voda iz območja
urejanja se uredi v skladu s pogoji, določenimi v Uredbi o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in
javno kanalizacijo. Na meteorno kanalizacijo se priključi le
tiste meteorne vode, ki ne presegajo dopustnih parametrov
za izpust neposredno v vode v skladu z določili zgoraj navedene uredbe.
22. člen
(odpadki)
(1) Način zbiranja in odvoz odpadkov se izvaja v skladu
z določili, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki v občini.
Posode za odpadke se postavi na ekološko tehnično brez-

Stran

10840 /

Št.

102 / 21. 12. 2012

hiben prostor, lahko tudi v objekt. Lokacija, kjer se odpadki
zbirajo, se uredi tako, da je dostopna vozilom za odvoz odpadkov.
(2) Gradbene odpadke, ki nastanejo pri gradnji, se odstrani izven območja OPPN.
23. člen
(vodnogospodarski ukrepi)
(1) Območje OPPN je poplavno varno.
(2) Komunalne vode se odvajajo v kanalizacijo.
(3) Padavinske vode se zadržuje in odvaja s prelivom v
kanalizacijo.
(4) Za poseg v prostor si mora investitor pridobiti vodno
soglasje.
IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
24. člen
(erozivna in plazovita ogroženost)
(1) Kontaktno območje OPPN je plazovito in pogojno
stabilno. Na območje plazu se ne sme posegati.
(2) Pri projektiranju se upošteva pogoje geotehničnega
mnenja (izdelal Geoekspert, št. proj. 48/11).
(3) Za vse objekte se izdela geološko-geomehansko
poročilo o pogojih temeljenja objekta. Obsežnejša zemeljska
dela, ki ne vključujejo izravnave terena, je potrebno varovati
s podpornimi oziroma opornimi konstrukcijami.
(4) Investitor novogradnje je dolžan prevzeti vse stroške
sanacije škode, povzročene zaradi neupoštevanja drugega in
tretjega odstavka tega člena.
25. člen
(zaščita pred vojnimi in drugimi nevarnostmi)
V predvidenem objektu se izvede ojačitev prve plošče
tako, da zdrži rušenje nanjo.
26. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Varen umik se zagotavlja z umikom na zunanje površine, dovozne in parkirne površine.
(2) Izvede se vodovodno omrežje z zagotovljeno zadostno količino vode za gašenje skladno s predpisi, ki urejajo
požarno varnost.
(3) Požarna varnost objektov je zagotovljena z dovozi
za intervencijska vozila po obstoječih javnih cestah ter obstoječem in predvidenem dovozu, zagotovljene so zadostne
delovne površine za intervencijska vozila na manipulacijskih
in travnatih površinah.
(4) Z ustrezno razmestitvijo objektov in z odmiki med
njimi so ustvarjeni pogoji za požarno ločitev objektov, zagotovljeni so pogoji za omejevanja širjenja požara na sosednja
poselitvena območja. Pri projektiranju in izvedbi novih objektov se na osnovi izračuna požarne obremenitve upošteva
takšne materiale in naprave in njih zaščite, ki so varni pred
požarom in širjenjem požara. Način varovanja pred požarom
za objekt in dobrine se opredeli v PGD projektu skladno z
določili zakonskih določil in pravilnika, ki obravnava požarno
varnostne zahteve.
27. člen
(varstvo pred potresom)
Območje OPPN se nahaja na seizmičnem območju z
intenziteto VII. stopnje potresne ogroženosti po EMS. Pri
projektiranju se upošteva potresno varnost v skladu z zakonodajo. Upošteva se podatek projektnega pospeška tal, ki na
tem območju znaša 0,150 g.
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X. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
28. člen
(merila in pogoji za parcelacijo)
Parcele, določene s tem OPPN, se po izvedenih posegih
lahko delijo ali združujejo skladno z izvedenim stanjem na
podlagi lastništva oziroma upravljanja. Določena je ena parcela
za gradnjo.
XI. DRUGI POGOJI
29. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture
in naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na
svoje stroške.
(2) Poleg obveznosti iz predhodnih določil morajo investitorji in izvajalci:
– pred začetkom del obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter
skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe infrastrukturne
vode, zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa
po obstoječem omrežju cest in poti,
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene
ali poškodovane,
– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo
objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in
naprav,
– zagotoviti v času gradnje vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja
in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v
primeru nezgode,
– vse navedene ukrepe izvajati v skladu s smernicami
za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na podlagi
gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje.
(3) Morebitne začasne deponije viškov zemeljskega materiala je treba urediti tako, da se ne pojavlja erozija in da ni
oviran odtok zalednih voda. Po končani gradnji se odstrani vse
ostanke začasnih deponij.
XII. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH
REŠITEV
30. člen
(dopustna odstopanja)
Dopustna so odstopanja od tehničnih rešitev določenih
s tem odlokom:
– pri tlorisnih gabaritih objekta +1,00 m. Objekt je lahko
manjših gabaritov;
– kota tal pritličja se uskladi v načrtu zunanje ureditve
(±0,5 m);
– če se pri nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer
poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega in oblikovalskega vidika, s katerimi se ne
smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
XIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA NAČRTA
31. člen
(prenehanje veljavnosti OPPN)
Po prenehanju veljavnosti OPPN se območju določi enota
urejanja prostora s podrobnimi določili za posege in urejanje.
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XIV. KONČNE DOLOČBE
32. člen
(vpogled)
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih
službah Mestne občine Celje in Upravne enote Celje.

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

(prenehanje veljavnosti OPPN)

35. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-12/2010
Celje, dne 11. decembra 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

3880.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
27/08, 76/08, 79/09 in 51/10), 23. člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odločba US, 93/05 – ZVMS,
126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – Odločba US) in
17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95,
77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na
17. seji dne 11. 12. 2012 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
1. člen
Ukine se status splošne rabe in grajenega javnega dobra
lokalnega pomena – občinska cesta za naslednje nepremičnine:
Parcelna
številka
1053/2
662/2
2148/1
703/10
1148/6
1148/11
1140/74
9/6

Vrsta rabe
cesta
cesta
cesta
pašnik
travnik
cesta
cesta
travnik

Površina m2
6
33
38
177
24
11
169
147

DIVAČA
3881.

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe za posamezna področja.

Katastrska občina
1076 – Medlog
1076 – Medlog
1076 – Medlog
1078 – Lisce
1075 – Ostrožno
1075 – Ostrožno
1075 – Ostrožno
1077 – Celje

2. člen
Nepremičnine postanejo last Mestne občine Celje, Trg
celjskih knezov 9, 3000 Celje, matična številka 5880360.

10841

Št. 3502-402/2012
Celje, dne 21. novembra 2012

Z dnem uveljavitve tega odloka se v obsegu meje OPPN
razveljavi Zazidalni načrt Levi breg Voglajne–Aljažev hrib (UVC,
št. 26/68 in Uradni list SRS, št. 11/77, 33/79, 13/83, 23/84, 2/88,
Uradni list RS, št. 17/92, 39/94, 27/95, 6/05 in 76/06).
(nadzor)

Stran

3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

33. člen

34. člen
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Sklep o začasnem financiranju Občine Divača
v obdobju januar–marec 2013

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11, ZJF – UPB4) in 30. člena Statuta Občine Divača
(Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je župan Občine
Divača sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Divača
v obdobju januar–marec 2013
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Divača (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2013 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2012. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine
Divača za leto 2012 (Uradni list RS, št. 12/12, 53/12 in 96/12, v
nadaljevanju: odlok o proračunu).
3. člen
Neposredni proračunski uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme
svojega finančnega načrta do višine sorazmerne s porabljenimi
sredstvi v enakem obdobju preteklega leta.
Obseg odhodkov in drugih izdatkov realiziranega proračuna v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2012 je znašal
1.317.431 EUR.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013 dalje.
Št. 410-0146/2012-1
Divača, dne 17. decembra 2012
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.

Stran
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3882.

Št.
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Uradni list Republike Slovenije
SKLEP

Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne
takse v Občini Divača za leto 2013

Na podlagi določil 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in na podlagi 11. člena
Odloka o odmeri komunalnih taks v Občini Divača (Uradni list
RS, št. 102/07) je Občinski svet Občine Divača na 16. redni seji
dne 11. 12. 2012 sprejel naslednji

SKLEP

1.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Divača za leto 2013 znaša
0,004214 EUR.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.
Št. 032-0008/2012-05
Divača, dne 11. decembra 2012

1.
Vrednost točke za izračun komunalne takse v Občini
Divača za leto 2013 znaša 0,565 EUR.

Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.
Št. 032-0008/2012-03
Divača, dne 11. decembra 2012
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.

3883.

Sklep o vrednosti točke za izračun najemnine
za oddajo poslovnih prostorov Občine Divača
v najem za leto 2013

HORJUL
3885.

Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09,
51/10, 84/10 – odl US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 –
ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS,
št. 63/10, 105/10, 100/11) je Občinski svet Občine Horjul na
10. seji dne 13. 12. 2012 sprejel

Na podlagi določil 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 23. člena Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS,
št. 50/10, Sklep OS št. 032-0020/2011-11 z dne 18. 10. 2011)
je Občinski svet Občine Divača na 16. redni seji dne 11. 12.
2012 sprejel naslednji

ODLOK
o proračunu Občine Horjul za leto 2013
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen

SKLEP

(vsebina odloka)

1.
Vrednost točke za izračun najemnine za oddajo poslovnih prostorov Občine Divača v najem za leto 2013 znaša
2,66 EUR/m2.

S tem odlokom se za Občino Horjul za leto 2013 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČINA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen

Št. 032-0008/2012-04
Divača, dne 11. decembra 2012
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A

3884.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Divača za leto 2013

Na podlagi določil 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in na podlagi 16. člena
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradna objava Primorske novice št. 46/97, 1/98 in Uradni list RS,
št. 66/03) je Občinski svet Občine Divača na 16. redni seji dne
11. 12. 2012 sprejel naslednji

I.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki

v EURIH
Proračun leta
2013
2,814.915
2,115.480
1,774.480
1,603.880
126.300
44.300
0

Uradni list Republike Slovenije
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopred. dolg. sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi drugim osebam,
ki niso pror. upor.
432 Investicijski transferi prorač.
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

Št.

341.000

38.335
0
0
0
661.100
206.100
455.000
0
0
5,139.515
949.155
152.000
25.505
741.650
0
30.000
866.825
11.000
671.875
54.650
129.300
0
3,083.535
3,083.535
240.000
85.000
155.000
–2,324.600

0
0
0
0
0
0

Stran

10843

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITAL. DELEŽEV

134.000
1.000
30.000
30.000
146.000
38.335
0
0

102 / 21. 12. 2012 /

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

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

0

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50 ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA

0

55 ODPLAČILA DOLGA

0

550 Odplačila domačega dolga

0

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

–2,324.600

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

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

0
2,324.600

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

2,324.600

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrt neposrednega uporabnika, ki je razdeljen na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na oglasni deski Občine Horjul.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Horjul. Odredbodajalec proračuna je župan, ki lahko pismeno
pooblasti tudi druge osebe.
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi
ohranitve njihove realne vrednosti;
– samostojno razpolaga s proračunskimi sredstvi.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so prihodki določeni v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek,
ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča
obseg izdatkov postavke v proračunu.

Stran
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5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe in med konti v okviru proračunske postavke v posebnem delu proračuna samostojno in brez omejitev odloča župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju oziroma avgustu in konec leta z zaključnim računom
poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013
in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2014 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe vseh tekočih odhodkov in transferov v sprejetem proračunu.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, kuriv, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednega uporabnika.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot
20 % mora predhodno potrditi občinski svet. Ne glede na prejšnji
stavek občinski svet ne odloča o spremembi vrednosti projektov
nad 20 %, kadar veljavna vrednost in vrednost po predvideni
spremembi posameznega projekta ne presegata 100.000 EUR.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega leta v tekoče leto,
se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti, katerih vrednost presega 100.000 EUR,
se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve
občinskega sveta, nove projekte do vrednosti 100.000 EUR pa
uvrsti v načrt razvojnih programov župan, s prerazporeditvijo
iz ostalih projektov.
Investicijske programe, novelacije investicijskih programov in predinvesticijske zasnove sprejema Občinski svet Občine Horjul. Dokument identifikacije investicijskih projektov in
ostalo dokumentacijo pa sprejema župan.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je:
– račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini
30.000 €.

Uradni list Republike Slovenije
Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev
proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena
ZJF neomejeno župan in o tem s pisnim poročilom pri zaključnem računu obvesti občinski svet.
Sredstva tekoče proračunske rezerve se dodeljujejo za
naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na
ravni občine in za naloge, za katere se med letom izkaže, da v
proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu. O porabi sredstev neomejeno odloča župan. Porabo
opredeli s sklepi o prerazporeditvi sredstev na ustrezno proračunsko postavko. V primeru, da v proračunu za določen namen
ni odprte proračunske postavke, lahko župan sam s sklepom
odpre in uvrsti tudi novo proračunsko postavko.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za proračun leta 2013 zadolževanje ni predvideno.
10. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij
ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv,
se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča
občinski svet.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(začasno financiranje v letu 2014)
V obdobju začasnega financiranja Občine Horjul v letu
2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto
2013.
Št. 410-0004/2012-1
Horjul, dne 14. decembra 2012
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.

3886.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
Občine Horjul

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZPNačrt-A),
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– ZLS-UPB2, 76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P, 51/10 – ZLS-R),
uporabi 9. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 5., 6. in 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list
RS, št. 95/07) ter 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list
RS, št. 63/10, 105/10, 100/11) je Občinski svet Občine Horjul
na 10. seji dne 13. 12. 2012 sprejel
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Št.

102 / 21. 12. 2012 /

Stran
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
Občine Horjul
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o programu
opremljanja stavbnih zemljišč Občine Horjul, Uradni list RS,
št. 81/08, 118/08, 60/10, 80/10 in 100/11.

glasi:

2. člen
V celoti se briše vsebina 7. člena odloka, ki se na novo
(obračunski stroški obračunskih območij)

»Preračunani obračunski stroški na m2 parcele (v nadaljevanju: Cp) in na m2 neto tlorisne površine objekta (v nadaljevanju: Ct) po posameznih vrstah komunalne opreme in po
obračunskih območjih so:
na dan 31. 12. 2012
Obračunsko območje

Ceste
z JR

Kanalizacija

Skupni str. obč.

Ob. str. skupaj

Cpi

Cti

Cpi

Cti

Cpi

Cti

Cpi

Cti

Cpi

Cti

VS 35/1, VS 35/2 in VS 35/9
naselje Horjul

€ 2,18

€ 9,98

€ 0,81

€ 3,72

€ 1,03

€ 4,71

€ 3,37

€ 15,43

€ 7,40

€ 33,84

VS 35/8 naselje Lipalca

€ 1,73

€ 7,93

€ 0,91

€ 4,19

€ 0,00

€ 0,00

€ 3,21

€ 14,70

€ 5,86

€ 26,81

VS 37/1, VS 37/2 in VS 37/3
naselje Vrzdenec

€ 2,21

€ 10,13

€ 0,78

€ 3,56

€ 1,17

€ 5,35

€ 3,21

€ 14,70

€ 7,37

€ 33,73

VS 35/3 naselje Ljubgojna

€ 2,12

€ 9,69

€ 0,95

€ 4,35

€ 0,98

€ 4,48

€ 3,37

€ 15,43

€ 7,42

€ 33,95

VS 35/6 naselje Zaklanec

€ 2,04

€ 9,34

€ 0,99

€ 4,55

€ 0,00

€ 0,00

€ 3,21

€ 14,70

€ 6,25

€ 28,58

VS 35/5 naselje Podolnica

€ 2,16

€ 9,90

€ 0,66

€ 3,02

€ 1,77

€ 5,43

€ 3,21

€ 14,70

€ 7,81

€ 33,05

VS 35/7-1 in VS 35/7-2
naselje Lesno Brdo

€ 1,93

€ 8,85

€ 0,75

€ 3,45

€ 0,00

€ 0,00

€ 3,21

€ 14,70

€ 5,90

€ 27,00

VS 36/2, VS 36/3
in VS 36/4 naselje Koreno

€ 2,25

€ 10,29

€ 0,86

€ 3,95

€ 0,00

€ 0,00

€ 3,21

€ 14,70

€ 6,32

€ 28,93

VS 36/1 naselje Samotorica

€ 2,48

€ 11,37

€ 0,77

€ 3,53

€ 0,00

€ 0,00

€ 3,21

€ 14,70

€ 6,47

€ 29,59

VS 38/1 naselje Žažar

€ 2,20

€ 10,08

€ 0,88

€ 4,05

€ 0,00

€ 0,00

€ 3,21

€ 14,70

€ 6,30

€ 28,83

EUR/m2

Vodovod

3. člen
V 9. členu se briše vsebina prvega in drugega odstavka,
ki se na novo glasita:
V primerih legalizacije objektov se vsem investitorjem, ki
so gradili objekte na zazidljivem zemljišču v obdobju do 1. 4.
2001 in so vlagali v gradnjo komunalne infrastrukture, se za
objekt, ki je predmet legalizacije, prizna pretekla vlaganja, in
sicer:
– Investitorji, ki s potrdilom dokažejo, da so do 31. 7.
2010 na Upravno enoto vložili vlogo in dokumentacijo za izdajo
gradbenega dovoljenja in gradbeno dovoljenje za legalizacijo
pridobijo do 31. 12. 2012, plačajo 25 % izračunanega komunalnega prispevka.
– Investitorji, ki s potrdilom dokažejo, da so do 31. 12.
2012 na Upravno enoto vložili vlogo in dokumentacijo za izdajo
gradbenega dovoljenja in gradbeno dovoljenje za legalizacijo
pridobijo do 31. 7. 2013, plačajo 50 % izračunanega komunalnega prispevka.
– Investitorjem, ki gradbenega dovoljenja za legalizacijo
objekta ne pridobijo v rokih, določenih v prvi in drugi alineji, se
preteklih vlaganj ne prizna in komunalni prispevek plačajo v
polnem znesku.

Investitorji, ki bodo uveljavljali znižano plačilo komunalnega prispevka iz prve in druge alineje tega člena in gradbenega
dovoljenja v določenih rokih ne bodo pridobili, se jim na podlagi
pisnega zaprosila že plačani komunalni prispevek vrne v vplačani višini. Ob kasnejšem ponovnem vlaganju vlog za izdajo
gradbenega dovoljenja pa bodo investitorji morali na novo zaprositi za izračun komunalnega prispevka in ga plačati v celoti.
4. člen
Ostale določbe Odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč v Občini Horjul, ostanejo nespremenjene.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0392-0006/2008-7
Horjul, dne 17. decembra 2012
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.

Stran

10846 /
3887.

Št.
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev
in nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in v povezavi
z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, Uradni list RS,
št. 40/12) ter 15. členom Statuta Občine Horjul (Uradni list RS,
št. 63/10, 105/10 in 100/11) je Občinski svet Občine Horjul na
10. seji dne 13. 12. 2012 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov
1. člen
V Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Naš časopis,
št. 336/2007, Uradni list RS, št. 101/10), se premeni 6. člen, ki
se na novo glasi:
»Članu občinskega sveta, razen podžupanu, pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega
telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača
posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati z
zakonom določenega odstotka plače župana. Pri tem se ne
upošteva dodatek za delovno dobo.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2012
dalje.
Št. 0392-0001/2007-3
Horjul, dne 17. decembra 2012

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati petnajsti dan po objavi, uporablja pa se od
1. januarja 2013.
Št. 0392-0005/2012-1
Horjul, dne 17. decembra 2012
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.

3889.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06,
126/07, 57/09 in 108/09) in 15. člena Statuta Občine Horjul
(Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11) je Občinski svet
Občine Horjul na 10. seji dne 13. 12. 2012 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na naslednjih nepremičninah:
– parc. št. 1726/3, k.o. Horjul, pot 133 m2,
– parc. št. 889/2, k.o. Žažar, pot 402 m2.
II.
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti
značaj javnega dobra in se zanje vknjiži lastninska pravica
na ime Občina Horjul, Občinski trg 1, 1354 Horjul, matična
številka: 1332180.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0051/2012-1
Horjul, dne 17. decembra 2012

Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.

3888.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2013

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list
RS, št. 63/10, 105/10, 100/10) in 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 99/99,
101/00, 119/03 in 120/07) je Občinski svet Občine Horjul na
10. redni seji dne 13. 12. 2012 sprejel

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.

HRPELJE - KOZINA
3890.

Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb Občine Hrpelje - Kozina v letu 2013

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in
110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 29/11,
76/12) je župan Občine Hrpelje - Kozina 27. 11. 2012 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013

SKLEP
o začasnem financiranju proračunskih potreb
Občine Hrpelje - Kozina v letu 2013

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Horjul v letu 2013, znaša
0,001526 EUR.

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Hrpelje - Kozina iz proračunskih sredstev v obdobju
januar–marec 2013.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Začasno financiranje funkcij Občine Hrpelje - Kozina ter
njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov se začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Občine Hrpelje
- Kozina za leto 2012 (Uradni list RS, št. 29/11) in za iste programe kot v letu 2012.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2012.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so bile sprejete v proračunu
za leto 2012 in začete v letu 2012.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki
proračuna ne smejo povečati števila zaposlenih glede na dan
31. 12. 2012.
6. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja bodo
sestavni del proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2013.
Po sprejemu proračuna za leto 2013, se v obdobju začasnega financiranja plačane obveznosti, vključijo v proračun leta 2013.
7. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu
2013 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni
odbor.
8. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja
največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna
se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega
sklepa, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013 dalje.
Št. 410-93/2012-6
Hrpelje, dne 27. novembra 2012
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.

ILIRSKA BISTRICA
3891.

Sklep o začasnem financiranju Občine Ilirska
Bistrica v obdobju januar–marec 2013

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97,
30/98, Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave glasila Snežnik,
št. 4/06) je župan Občine Ilirska Bistrica dne 17. 12. 2012 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Ilirska Bistrica
v obdobju januar–marec 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od

Št.

102 / 21. 12. 2012 /

Stran

10847

1. januarja do 31. marca 2013 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2012. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12; v
nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Ilirska Bistrica
za leto 2012 (Uradni list RS, št 108/11 v nadaljevanju: odlok o
proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki določijo v višini porabljenih sredstev v
enakem obdobju lani, torej od 1. januarja do 31. marca lanskega
leta. Obseg odhodkov in drugih izdatkov v obdobju 1. januar –
31. marec 2012 je znašal 4.265.279 evrov.
Namenski prejemki in izdatki opredeljeni v 43. členu ZJF oziroma v odloku o proračunu se v obdobju začasnega financiranja
lahko povečajo ali zmanjšajo.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, določbe zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije, in odloka o proračunu Občine
Ilirska Bistrica za leto 2012.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega
načrta realiziranega v enakem obdobju lani.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju nastala plačila in druge finančne obveznosti vključijo v proračun občine
za leto 2013.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine 328.171 evrov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga
v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije uporablja pa se od 1. januarja 2013 dalje.
Št. 410-214/2012
Ilirska Bistrica, dne 17. decembra 2012
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.

Stran
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IVANČNA GORICA
3892.

Sklep o številu in višini štipendije iz proračuna
Občine Ivančna Gorica za šolsko leto
2012/2013

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica
(Uradni list RS, št. 59/12) in 5. člena Pravilnika o štipendiranju
dijakov in študentov v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 59/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 21. seji
dne 28. 11. 2012 sprejel

SKLEP
o številu in višini štipendije iz proračuna Občine
Ivančna Gorica za šolsko leto 2012/2013
ŠTEVILO ŠTIPENDIJ
1. člen
Za šolsko leto 2012/2013 se iz proračuna Občine Ivančna
Gorica podeli 29 štipendij, in sicer 19 štipendij za dijake oziroma dijakinje ter 10 štipendij za študente oziroma študentke.
VREDNOST ŠTIPENDIJE
2. člen
Znesek štipendije v šolskem letu 2012/2013 znaša
100 EUR na mesec oziroma 1.200 EUR na šolsko leto za dijaka
oziroma dijakinjo in študenta oziroma študentko.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
veljati pa začne naslednji dan po objavi.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Začasno financiranje temelji na Proračunu Občine Kanal
ob Soči za leto 2012. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter
odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4,
110/12 – ZDIU12; v nadaljevanju: ZJF), Odlokom o proračunu
Občine Kanal ob Soči za leto 2012 (Uradni list RS, št. 9/12,
6. 2. 2012; v nadaljevanju: Odlok o proračunu) ter Odlokom o
spremembi Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto
2012 (Uradni list RS, št. 88, 23. 11. 2012).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

I.
70

Št. 430-0030/2012-89
Ivančna Gorica, dne 28. novembra 2012

DAVČNI PRIHODKI

1.169.075

700 Davki na dohodek in dobiček

999.856

703 Davki na premoženje

149.616

74

312.482

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

280.268
60
11.999

714 Drugi nedavčni prihodki

19.957

KAPITALSKI PRIHODKI

TRANSFERNI PRIHODKI

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti

41

198

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1. SPLOŠNA DOLOČBA

19.052

NEDAVČNI PRIHODKI

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 ZJF – UPB4, 110/12 – ZDIU12) in
16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave PN,
št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07) je župan Občine
Kanal ob Soči dne 17. 12. 2012 sprejel

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Kanal ob Soči v obdobju od 1. januarja do 31. marca
2013 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

1.481.557

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

KANAL

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Kanal ob Soči
v obdobju januar–marec 2013

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

712 Globe in druge denarne kazni

72

Sklep o začasnem financiranju Občine Kanal
ob Soči v obdobju januar–marec 2013

1.682.641

711 Takse in pristojbine

Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

3893.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74)

704 Domači davki na blago in storitve
71

Proračun
januar–
marec 2013

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

3.901
950
2.951
197.183
53.115

144.068
1.582.904
389.958
63.429
10.798
315.186
545
521.774
199

Uradni list Republike Slovenije

42
43

III.

Št.

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

170.953

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

108.947

413 Drugi tekoči domači transferi

241.675

INVESTICIJSKI ODHODKI

627.477

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

627.477

INVESTICIJSKI TRANSFERI

43.695

431 Investicijski transferi pravnim in fiz.
osebam, ki niso pror. por.

34.932

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

8.763

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

99.737

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
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Stran
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V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih
postavk – podkontov) in so priloga k temu sklepu ter se objavijo
na spletni strani občine (varianta: na oglasni deski občine).
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

0

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila

0

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

75

VI.

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

0

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

0

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

1.116

55

ODPLAČILA DOLGA

1.116

550 Odplačila domačega dolga

1.116

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

98.621

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine 1.116 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga
v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen

C. RAČUN FINANCIRANJA

IX.

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

1.116
99.737
100.000

(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013
dalje.
Št. 4100-0003/2012-1
Kanal, dne 17. decembra 2012
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.

KRANJ
3894.

Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih
dejavnosti v Mestni občini Kranj

Na podlagi 21. in 29. 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:
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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), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2; 23/07 popr.;
41/07 popr., 122/07 odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre,
62/10 – ZUPJS, 57/12) in 18. člena Statuta Mestne občine
Kranj (Uradni list, RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj
sprejel na 20. seji dne 12. 12. 2012

ODLOK
o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti
v Mestni občini Kranj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v
Mestni občini Kranj (v nadaljnjem besedilu: Odlok) določa vrste
socialno varstvenih storitev, financiranje, izvajalce, upravičence, pogoje in postopke za uresničevanje socialno varstvenih
storitev v Mestni občini Kranj (v nadaljnjem besedilu: MOK).
2. člen
Socialno varstvena dejavnost v Mestni občini Kranj obsega preprečevanje socialne problematike in reševanje socialne
problematike posameznikov in družin.
3. člen
Socialno varstvene storitve so namenjene preprečevanju
socialnih stisk in težav in obsegajo aktivnosti in pomoč posamezniku in družini.
Socialno varstvene storitve, ki jih (so)financira MOK in so
zakonska obveza so:
– družinski pomočnik,
– pomoč družini na domu,
– storitve v zavodih za odrasle,
– nevladne organizacije,
– razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino,
– pogrebni stroški,
– območno združenje Rdečega križa Kranj.
MOK v skladu z Zakonom o preprečevanju uporabe
prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih
drog, za spremljanje in koordinacijo preprečevanja uživanja
prepovedanih drog in za izvajanje preventivnih ukrepov za
preprečevanje uporabe prepovedanih drog lahko ustanovi
lokalno akcijsko skupino in za ta namen zagotovi sredstva za
njeno delovanje.
MOK lahko skladno z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo in zakonom, ki ureja spodbujanje skladnega regionalnega
razvoja, načrtuje, financira in izvaja politike razvoja socialnega
podjetništva na območju MOK oziroma na ravni razvoja regije.
MOK zagotavlja sredstva za storitve iz drugega, tretjega
in četrtega odstavka tega člena v skladu z vsakoletnim veljavnim proračunom.
4. člen
MOK zagotavlja sredstva za financiranje socialno varstvenih storitev za občane, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v
MOK ter tujce, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v MOK.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena se
stroški socialno varstvene storitve iz tretje alineje drugega odstavka drugega člena v primeru prijave stalnega prebivališča
na naslovu javnega zavoda Doma upokojencev Kranj financirajo iz proračuna občine, v kateri je imel upravičenec prijavljeno
stalno prebivališče pred prijavo stalnega prebivališča na naslovu navedenega zavoda.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se
stroški socialno varstvene storitve iz šeste alineje 19. člena
v primeru prijave stalnega prebivališča na naslovu javnega
zavoda Centra za socialno delo Kranj financirajo iz prora-
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čuna občine, v kateri je imel upravičenec prijavljeno stalno
prebivališče pred prijavo stalnega prebivališča na naslovu
navedenega zavoda.
5. člen
Izvajalci storitev so naslednji:
– javni zavodi,
– zasebni zavodi,
– društva, ustanove – fundacije in druge neprofitne organizacije.
6. člen
Sredstva za financiranje storitev izvajalci pridobivajo iz
naslednjih virov:
– MOK,
– druge občine,
– pristojna ministrstva,
– Evropska sredstva,
– donacijska in sponzorska sredstva,
– drugo.
II. DRUŽINSKI POMOČNIK
7. člen
Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje.
Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna
oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko
gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh
osnovnih življenjskih potreb (v nadaljnjem besedilu: invalidna
oseba).
8. člen
Invalidna oseba v primeru izbire družinskega pomočnika
obdrži pravico do dodatka za tujo nego in pomoč oziroma
dodatka za pomoč in postrežbo, katerega v času, ko ji pomoč
nudi družinski pomočnik, izplačuje občini, ki je pristojna za
financiranje pravic družinskega pomočnika v skladu z veljavno
zakonodajo.
Postopek o priznanju pravice do izbire družinskega pomočnika vodi Center za socialno delo Kranj v skladu z veljavno
zakonodajo.
9. člen
Če je invalidna oseba lastnik nepremičnine, se mu prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v
korist MOK, ki zanj financira to storitev, vendar le v primeru,
če gre za nepremičnino na kateri uporabnik nima prijavljenega
stalnega prebivališča.
III. POMOČ DRUŽINI NA DOMU
10. člen
Pomoč na domu je socialno varstvena storitev, ki obsega
socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti ter
v drugih primerih, ko pomoč na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.
Socialna oskrba je namenjena osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem
okolju, vendar se zaradi starosti, hude invalidnosti, kronične
bolezni ali težje telesne ali duševne motnje ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne
zmorejo ali zanju nimajo možnosti.
11. člen
Javno službo za storitev pomoč družini na domu lahko
opravljajo javni socialno-varstveni zavodi (domovi za starejše
ali centri za socialno delo) na podlagi neposredne pogodbe o
izvajanju in druge pravne osebe oziroma zasebniki v skladu s
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predpisanimi standardi in normativi na podlagi koncesije, ki jo
podeli občinski upravni organ.
Za MOK opravlja javno službo za storitev pomoč družini
na domu javni zavod Dom upokojencev Kranj na podlagi pogodbe za nedoločen čas, z možnostjo enoletnega odpovednega roka. MOK javno službo pomoči na domu sofinancira po
dejanskih stroških. Dom upokojencev Kranj sredstva pridobiva
od: MOK, drugih občin, države in uporabnikov.
12. člen
K ceni storitve pomoči na domu si mora izvajalec socialno
varstvene storitve pomoči na domu pridobiti soglasje Sveta
MOK.
Izvajalec socialno varstvene storitve pomoči na domu
opravlja storitev pomoči na domu skladno z veljavno zakonodajo.
13. člen
Če je uporabnik storitve, ki uveljavlja oprostitev plačila
storitve pomoči na domu, lastnik nepremičnine, se mu prepove
odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist
MOK, ki zanj financira to storitev, vendar le v primeru, če gre za
nepremičnino na kateri uporabnik nima prijavljenega stalnega
prebivališča.
IV. STORITVE V ZAVODIH ZA ODRASLE,
KADAR JE UPRAVIČENEC OZIROMA DRUG ZAVEZANEC
DELNO ALI V CELOTI OPROŠČEN PLAČILA
14. člen
Institucionalno varstvo obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se
upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in
lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo.
Institucionalno varstvo opravlja dom za starejše. Dom
za starejše lahko pri tem opravlja tudi institucionalno varstvo
za mlajše invalidne osebe, vendar se opravljanje teh storitev
organizira v posebni enoti.
Posebne oblike institucionalnega varstva za odrasle duševno in telesno prizadete osebe opravlja posebni socialno
varstveni zavod za odrasle.
15. člen
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitve iz prvega in
drugega odstavka prejšnjega člena odloča in vodi postopek
Center za socialno delo Kranj, in sicer za nedoločen čas.
16. člen
Če je uporabnik storitve, ki uveljavlja oprostitev plačila
storitve institucionalnega varstva lastnik nepremičnine, se mu z
odobritvijo storitve prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino,
katere lastnik je, v korist Mestne občine Kranj, ki zanj financira
omenjeno storitev.
V. SODELOVANJE Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI
17. člen
MOK za namene sodelovanja z nevladnimi organizacijami
letno objavi javni razpis za sofinanciranje nevladnih organizacij
na področju socialnega varstva.
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija, ki jo
imenuje Svet MOK, skladno s Pravilnikom o postopku izvedbe
javnih razpisov na področju družbenih zadev v MOK.
18. člen
MOK na javnem razpisu sofinancira naslednje programe,
ki jih izvajajo nevladne organizacije:
– programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z
dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi programi s
področja varovanja duševnega zdravja;
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– programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in
drugi programi pomoči invalidom;
– programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter
programi zagovorništva za osebe z dolgotrajnimi težavami v
duševnem zdravju in za njihove svojce;
– programi za delo z zasvojenimi;
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za
zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov;
– programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim
kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih
storitev;
– preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov ter programi pomoči žrtvam nasilja;
– programi pomoči različnim starostnim skupinam in posameznikom kot osebam s posebnimi potrebami, namenjeni
odpravljanju socialnih stisk, ki niso del drugih razpisnih programov;
– individualno družabništvo.
VI. RAZVOJNI IN DOPOLNILNI PROGRAMI,
POMEMBNI ZA OBČINO
19. člen
Razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino, so
naslednji:
– enkratni denarni prispevek za novorojence v MOK,
– enkratna socialna pomoč v MOK,
– novoletna obdaritev socialno ogroženih otrok in mladostnikov,
– nadstandardni program Varstveno delovnega centra
Kranj,
– nadomestne oblike bivanja in oskrbe izven mreže javne
službe,
– program Zavetišče za brezdomce,
– program Razdelilnice hrane,
– program Škrlovec, dnevni center za mlade in družine,
– program Center za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih,
– program Reintegracijski center,
– program Varna hiša Gorenjske,
– program Materinski dom,
– varovanje na daljavo,
– medgeneracijski center.
VI. 1 Enkratni denarni prispevek za novorojence v MOK
20. člen
Enkratni denarni prispevek je enkratna denarna pomoč
upravičencu, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna, s katero se družini zagotovi dopolnilni prejemek za kritje
stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
21. člen
Upravičenci, pogoji, način dodelitve, višina in postopek za
dodelitev enkratnega denarnega prispevka za novorojence so
podrobneje določeni v Odloku o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v MOK.
VI. 2 Enkratna socialna pomoč v MOK
22. člen
Enkratna socialna pomoč v MOK je materialna pomoč
namenjena enkrat letno posamezniku ali družini, ki jim je zaradi
trenutne materialne ogroženosti (težke bolezni, nesposobnosti
za pridobitno delo, elementarne nesreče in drugih posebnih
okoliščin, ki bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine) nujno potrebna pomoč, izkoristili pa so že vse zakonske
možnosti za rešitev stiske in so se znašli v posebnih socialnih
razmerah, tako da potrebujejo enkratno socialno pomoč.
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23. člen
Enkratna socialna pomoč je namenjena:
– nakupu šolskih potrebščin, kurjave in ozimnice, podaljšano bivanje, šolska kosila,
– doplačilu šole v naravi,
– doplačilu zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne, pa
jih ne pokriva zavarovalnica,
– ob elementarnih nesrečah ali smrti,
– drugim posebnim socialnim potrebam posameznika ali
družine.

29. člen
Nadstandardni program Varstveno delovnega centra
Kranj za upravičence organizira in zagotovi Varstveno delovni
center Kranj. Sredstva za ta namen Varstveno delovni center
Kranj pridobiva iz proračuna Mestne občine Kranj, z lastno
zaposlitveno dejavnostjo in prodajo lastnih izdelkov, s prispevki
posameznikov ter iz donacij.

24. člen
Upravičence, pogoje, višino in postopek za dodelitev enkratne socialne pomoči so podrobneje opisani v Navodilu o
dodeljevanju enkratne socialne pomoči v MOK.

30. člen
Nadomestne oblike bivanja oziroma oskrbo izven mreže
javne službe opravljajo stanovanjske skupine za osebe s težavami v duševnem zdravju ali se opravljajo v drugi organizirani
obliki.

VI. 3 Novoletna obdaritev socialno ogroženih otrok
in mladostnikov
25. člen
Center za socialno delo Kranj izvede vsakoletno dobrodelno novoletno obdaritev za socialno ogrožene otroke in
mladostnike, ki ne živijo doma in za katere starši iz kakršnih
koli razlogov ne skrbijo. Gre za otroke in mladostnike, ki so
nameščeni v vzgojne zavode ali zavode za usposabljanje in
rehabilitacijo, rejniške družine ali živijo pri skrbnikih.
26. člen
Center za socialno delo Kranj sredstva za novoletno obdaritev socialno ogroženih otrok in mladostnikov pridobiva od
MOK, donatorjev in drugih občin.
VI. 4 Nadstandardni program Varstveno delovnega
centra Kranj
27. člen
Nadstandardni program Varstveno delovnega centra
Kranj je namenjen odraslim osebam z motnjo v duševnem razvoju, ki so dodatno senzorno in gibalno ovirani in so vključeni
v javni zavod Varstveno delovni center Kranj. Vsebine nadstandardnega programa uporabnikom predstavljajo pomemben
prispevek v kakovost njihovega življenja tako na kulturnem in
športnem področju življenja kot tudi na področju vseživljenjskega učenja. V okviru nadstandardnega programa se uporabnikom nadgrajuje uresničevanje socialnega vključevanja
in potrjevanje v občutku pomembnosti za družbo. Programi so
namenjeni tudi razbremenjevanju družin.
28. člen
Nadstandardni program Varstveno delovnega centra
Kranj obsega programe, ki se izvajajo izven zavoda kot enodnevni ali večdnevni programi.
– Športne igre so namenjene aktivnemu športnemu udejstvovanju, spodbujanju zdravja in ohranjanju osebnostne celovitosti preko gibal, čutil in čustev. Ozaveščanje telesa omogoča uporabnikom celostno doživljanje sebe, ponuja mu bolj
dejaven, zdrav, uravnovešen in odgovoren odnos do lastnega
telesa. Poleg tega je to priložnost za pridobivanje novih socialnih veščin in širjenje socialne mreže.
– Večdnevni programi (zimovanje, letovanje in letovanje
z individualnim spremstvom) so programi, ki poleg oddiha
uporabnika pomembno vplivajo tudi na razbremenitev družine.
Programi enakopravno vključujejo uporabnike v družbo, kjer
skozi konkretne socialne izkušnje v različnih vlogah pridobivajo
različne življenjske izkušnje za uporabo v vsakdanjem življenju.
Zlasti pa se potrdijo v samostojnosti, odraslosti in vlogi enakopravnega koristnika turističnih uslug.
– Večdnevne izobraževalne programe kot so lončarsko
kiparske delavnice in podobne ustvarjalne delavnice, preko
katerih uporabniki spoznavajo lokalno kulturno dediščino in
običaje.

VI. 5 Nadomestne oblike bivanja in oskrbe izven mreže
javne službe

31. člen
O delni ali celotni oprostitvi plačila nadomestne oblike
bivanja in oskrbe izven mreže javne službe odloči pristojen
občinski upravni organ, v skladu z Navodilom o plačilu stroškov
namestitve v nadomestni obliki bivanja in oskrbi izven mreže
javne službe.
32. člen
Če je uporabnik storitve, ki uveljavlja oprostitev plačila
storitve nadomestne oblike bivanja in oskrbe izven mreže javne službe lastnik nepremičnine, se mu z odobritvijo storitve
prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v
korist Mestne občine Kranj, ki zanj financira omenjeno storitev.
VI. 6 Program Zavetišče za brezdomce Kranj
33. člen
Zavetišče za brezdomce Kranj (v nadaljnjem besedilu:
Zavetišče) opravlja socialno varstveno storitev, ki ima obliko
dnevnega centra z nočno nastanitvijo in je namenjen izboljšanju trenutne situacije, z možnostjo kasnejšega prehoda v dom
upokojencev ali posebni socialno varstveni zavod.
Zavetišče nudi osebno pomoč brezdomcu v smislu urejanja: njegovega statusa, dokumentov, dohodkov, stikov s sorodniki, zdravstvenega stanja, higiene, iskanja možnosti zaposlitve, aktivnega preživljanja prostega časa, druženja in s tem
širjenja socialne mreže.
34. člen
Uporabniki Zavetišča so materialno in socialno ogrožene
brezdomne osebe brez premoženja in so:
– državljani Republike Slovenije in osebe z dovoljenjem
za stalno bivanje v Republiki Sloveniji,
– državljani Republike Slovenije in osebe z dovoljenjem
za stalno bivanje v Republiki Sloveniji z zadnjim stalnim prebivališčem v MOK, ki so sedaj brez urejenega stalnega bivališča
oziroma brez urejenih veljavnih dokumentov,
– posamezniki, ki zaradi svojega načina življenja nimajo
več urejenih dokumentov, vendar že daljše obdobje (20 do
30 let) živijo v tem okolju in imajo v tem okolju razvito socialno
mrežo.
Prednost pri namestitvi v Zavetišče imajo občani s prijavljenim stalnim prebivališčem v MOK.
35. člen
O sprejemu, namestitvi ali odpustu stanovalcev odloča
vodja Zavetišča. Vodja Zavetišča lahko po potrebi oblikuje
posebno komisijo za sprejem, premestitev ali odpust, ki jo sestavljajo strokovni delavec Zavetišča, strokovni delavec Centra
za socialno delo Kranj in predstavnik MOK.
36. člen
Uporabniki Zavetišča, ki so občani MOK, so dolžni prispevati k svoji namestitvi v Zavetišče, in sicer:

Uradni list Republike Slovenije
– uporabniki, ki prejemajo denarno socialno pomoč
so dolžni prispevati od dneva namestitve k plačilu storitve
75 % denarne socialne pomoči. Uporabnik, ki nima urejene
denarne socialne pomoči, je dolžan s pomočjo strokovnih
delavcev Zavetišča takoj po sprejemu urediti vse formalnosti
za pridobitev materialnih pravic,
– uporabniki, ki prejemajo pokojnino ali drug dohodek,
ki presega 25 % cene mesečne namestitve, prispevajo k
stroškom namestitve celotno ceno mesečne namestitve,
– uporabniki, ki prejemajo pokojnino ali drug dohodek,
ki ne presega 25 % cene mesečne namestitve, prispevajo
k stroškom namestitve sorazmerni znesek tako, da jim od
pokojnine oziroma dohodka ostane znesek žepnine v višini
25 % denarne socialne pomoči.
Uporabniki Zavetišča, ki so niso občani MOK, so dolžni
prispevati k svoji namestitvi v Zavetišče celotno ceno mesečne namestitve. Kolikor celotne cene mesečne namestitve ne
zmorejo plačati, mora namestitev za njih (do)plačati občina
iz katere prihajajo.
Prispevek uporabnikov je prihodek Zavetišča.
Ceno mesečne namestitve sprejme pristojni organ Zavetišča, ki si mora k ceniku pridobiti soglasje župana MOK.
37. člen
Zavetišče sredstva pridobiva iz proračuna države, proračuna MOK, evropskih sredstev, prispevka uporabnikov in
drugih virov. MOK zagotavlja Zavetišču sredstva za plačo
zaposlenega delavca s srednješolsko izobrazbo, materialne
stroške in investicijske transfere.
38. člen
Zavetišče organizacijsko lahko deluje v okviru Centra
za socialno delo Kranj ali kot društvo ali kot zasebni neprofitni zavod s podeljeno koncesijo ali kot druga oblika javnega
zavoda. K spremembi organizacijske oblike si mora Zavetišče pridobiti soglasje Sveta MOK.
MOK za potrebe Zavetišča zagotovi prostore, katere da Zavetišču za čas njegovega delovanja v brezplačno
uporabo.
39. člen
Zavetišče preneha delovati v naslednjih primerih:
– da potreb po Zavetišču ni več,
– kolikor Zavetišče ne uspe pridobiti dovolj denarnih
sredstev, ki mu še omogočajo delovanje,
– nima prostorskih pogojev za delovanje.
Sklep o prenehanju sodelovanja in sofinanciranja Zavetišča s strani MOK sprejme Svet MOK.
VI. 7 Program Razdelilnica hrane
40. člen
Program Razdelilnica hrane (v nadaljnjem besedilu:
Razdelilnica) je socialno varstvena storitev, ki je namenjena:
– dnevnemu zagotavljanju hrane socialno najbolj izključenim posameznikom,
– zmanjševanju stiske vključenih v program,
– spodbujanju k razvijanju in vzdrževanju minimalnih
higienskih standardov,
– spodbujanju in razvijanju nekonfliktnih komunikacij in
vzajemnega neagresivnega vedenja,
– spodbujanju k smotrnejšemu izkoriščanju časa vključenih posameznikov,
– spodbujanju k delu pri urejanju okolice in prostorov.
41. člen
Uporabniki Razdelilnice so osebe, ki na Centru za socialno delo Kranj prejmejo napotnico.
Kriterije za pridobitev napotnice določi z navodilom
Center za socialno delo Kranj.
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42. člen
Razdelilnica praviloma obratuje vse dni v letu. Ob delavnikih Razdelilnica zagotavlja tople obroke, ob dela prostih dnevih
pa Razdelilnica zagotavlja tople obroke ali lunch pakete.
Razdelilnica v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila,
pridobi cenovno najugodnejšega izvajalca za zagotavljanje
prehrane.
Za uporabnike Razdelilnice, ki so občani MOK, je topel
obrok hrane oziroma lunch paket brezplačen.
Uporabniki Razdelilnice, ki so občani drugih občin, oziroma njihove občine, so dolžni plačati izvajalcu ceno toplega
obroka oziroma lunch paketa v celoti.
Prispevek uporabnikov je prihodek Razdelilnice.
43. člen
Razdelilnica sredstva pridobiva iz proračuna MOK, proračuna države, drugih občin, prispevkov uporabnikov, donatorjev
in drugih virov. MOK zagotavlja Razdelilnici sredstva za plačo
zaposlenega delavca s srednješolsko izobrazbo, materialne
stroške, investicijske transfere in sredstva za potrebno število
toplih obrokov.
44. člen
Razdelilnica organizacijsko lahko deluje v okviru Centra
za socialno delo Kranj ali kot društvo ali kot zasebni neprofitni
zavod s podeljeno koncesijo ali kot druga oblika javnega zavoda. K spremembi organizacijske oblike si mora Razdelilnica
pridobiti soglasje Sveta MOK.
MOK za potrebe Razdelilnice zagotovi prostore, katere da
Razdelilnici za čas njenega delovanja v brezplačno uporabo.
45. člen
Razdelilnica preneha delovati v naslednjih primerih:
– da potreb po Razdelilnici ni več,
– kolikor Razdelilnica ne uspe pridobiti dovolj denarnih
sredstev, ki mu še omogočajo delovanje,
– preneha delovati v prostorih MOK.
Sklep o prenehanju delovanja Razdelilnice sprejme Svet
MOK.
VI. 8 Program Škrlovec, dnevni center za mlade
in družine
46. člen
Škrlovec, dnevni center za mlade in družine (v nadaljnjem
besedilu: Škrlovec) je namenjen mladim med okvirno 10 in
20 letom starosti ter njihovim skrbnikom. V prvi vrsti je Škrlovec
namenjen mladim z že znanimi težavami v procesu odraščanja
in mladim s težjim materialnim, socialnim ali kako drugače oteženim statusom ter njihovim svojcem, skrbnikom ali rejnikom,
prav tako pa se v dejavnosti Škrlovca lahko vključujejo tudi
mladi brez večjih življenjskih težav.
47. člen
Škrlovec izvaja naslednje osnovne dejavnosti:
– svetovalno delo z otroci, mladostniki in družino,
– prostočasne dejavnosti ob delavnikih (družabne, športne, kreativno-umetniške in pogovorne delavnice),
– prostočasne dejavnosti v času počitnic (skupinsko preživljanje zimskih, prvomajskih, poletnih, jesenskih in prednovoletnih počitnic).
Škrlovec izvaja naslednje spremljevalne dejavnosti:
– sodeluje v okviru raznih Preventivnih programov za mlade,
– sodeluje z nevladnimi organizacijami,
– izvaja mednarodne projekte,
– predstavlja Škrlovec širši javnosti.
48. člen
Škrlovec sredstva pridobiva iz proračuna MOK, proračuna
države, drugih občin, prispevkov uporabnikov, donatorjev in
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drugih virov. MOK zagotavlja Škrlovcu sredstva za plačo zaposlenega delavca s VII. stopnjo izobrazbe, materialne stroške in
investicijske transfere.
Za uporabnike občin, ki sofinancirajo program Škrlovca,
je udeležba v programu brezplačna.
Občine uporabnikov, ki programa Škrlovec na sofinancirajo, so v šolskem letu 2013/14 dolžne prispevati enkratno pristopnino na uporabnika za obiskovanje programa Škrlovec v višini
40 €. V primeru, da občina ne zagotovi plačila pristopnine za
uporabnika svoje občine, je to dolžan storiti uporabnik oziroma
njegova družina. V izjemnih primerih (socialno-ekonomska stiska
družine), izvajalec uporabnika lahko oprosti plačila pristopnine.
Pristopnine za naslednja šolska leta, s sklepom letno
določi župan MOK.

Uporabniki občin, ki programa Centra ne sofinancirajo,
so dolžni prispevati k dnevni obliki obravnave mesečno 50 %
vrednosti denarne socialne pomoči.
Stroški dnevne obravnave so namenjeni psihosocialni
obravnavi oziroma izvajanju terapije, materialu za izvedbo individualnih in skupinskih vsebin ter prehrani (v programu dnevne
oblike obravnave je zagotovljen en topel obrok).
Uporabniki občin, ki sofinancirajo program Centra so dolžni prispevati k namestitvi v stanovanjsko skupino mesečno
80 % vrednosti denarne socialne pomoči.
Uporabniki občin, katere program Centra ne sofinancirajo,
so dolžni prispevati k namestitvi v stanovanjsko skupino mesečno 100 % vrednosti denarne socialne pomoči.
Prispevek uporabnikov je prihodek Centra.

49. člen
Škrlovec organizacijsko lahko deluje v okviru Centra za
socialno delo Kranj ali kot društvo ali kot zasebni neprofitni zavod s podeljeno koncesijo ali kot druga oblika javnega zavoda.
K spremembi organizacijske oblike si mora Škrlovec pridobiti
soglasje Sveta MOK.
MOK za potrebe Škrlovca zagotovi prostore, katere da
Škrlovcu za čas njenega delovanja v brezplačno uporabo.

54. člen
Center sredstva pridobiva iz proračuna MOK, proračuna
države, drugih občin, prispevkov uporabnikov, donatorjev in
drugih virov. MOK zagotavlja Centru sredstva za materialne
stroške in investicijske transfere.

50. člen
Škrlovec preneha delovati v naslednjih primerih:
– da potreb po Škrlovcu ni več,
– kolikor Škrlovec ne uspe pridobiti dovolj denarnih sredstev, ki mu še omogočajo delovanje,
– nima prostorskih pogojev za delovanje.
Sklep o prenehanju sodelovanja in sofinanciranja Škrlovca s strani MOK sprejme Svet MOK.
VI. 9 Program Center za odvisnosti
51. člen
Center za odvisnosti izvaja program za pomoč, terapijo in
socialno rehabilitacijo zasvojenih (v nadaljnjem besedilu: Center).
Center nudi svetovanje in organiziranje psihosocialne pomoči
posameznikom, ki imajo težave z različnimi oblikami zasvojenosti.
Center zagotavlja sprejemno obliko obravnave, dnevno obliko
obravnave in bivalno obravnavo, to je stanovanjsko skupino.
Uporabniki Centra so osebe s težavami z zasvojenostjo
od nedovoljenih drog, ki izkazujejo primerno psiho-fizično sposobnost in so motivirani za sodelovanje v programu ter imajo
željo po aktivnem vključevanju v socialno delovno okolje, učenju delovnih in praktičnih navad, spremembi načina življenja,
oziroma se pripravljajo za vstop v katerega izmed visokopražnih programov (npr. komune ali terapevtske skupnosti)
zdravljenja odvisnosti. Uporabniki programa so tudi partnerji in
svojci oseb s težavami z zasvojenostjo od nedovoljenih drog.
Prednost obravnave v programu imajo občani s prijavljenim
stalnim prebivališčem v MOK.
52. člen
Sprejemna oblika obravnave je prvi stik uporabnika s
Centrom. V sprejemnem delu uporabnik preživlja prosti čas,
se druži, pridobi različne informacije, se pogovori s strokovnim
delavcem Centra, naredi načrt za reševanje svoje problematike, si išče zaposlitev ipd.
Dnevna oblika obravnave je namenjena obravnavi in
dnevnemu bivanju posameznikov, ki imajo težave z zasvojenostjo od nedovoljenih substanc.
Bivalna oblika obravnave oziroma stanovanjska skupina
je namenjena posameznikom, ki so bili najmanj mesec dni
vključeni v dnevno obliko obravnave in so dosegli določen
napredek v urejanju zasvojenosti.
53. člen
Uporabniki občin, ki sofinancirajo program Centra so dolžni prispevati k dnevni obliki obravnave mesečno 30 % vrednosti denarne socialne pomoči.

55. člen
Center organizacijsko lahko deluje v okviru Centra za
socialno delo Kranj ali kot društvo ali kot zasebni neprofitni zavod s podeljeno koncesijo ali kot druga oblika javnega zavoda.
K spremembi organizacijske oblike si mora Center pridobiti
soglasje Sveta MOK.
MOK za potrebe Centra zagotovi prostore, katere da Centru za čas njenega delovanja v brezplačno uporabo.
56. člen
Center preneha delovati v naslednjih primerih:
– da potreb po Centru ni več,
– kolikor Center ne uspe pridobiti dovolj denarnih sredstev, ki mu še omogočajo delovanje,
– nima prostorskih pogojev za delovanje.
Sklep o prenehanju sodelovanja in sofinanciranju Centra
s strani MOK sprejme Svet MOK.
VI. 10 Program Reintegracijski center
57. člen
Program Reintegracijskega centra (v nadaljnjem besedilu:
Reintegracija) je namenjen pomoč pri socialni rehabilitaciji oziroma ponovni vključitvi v primarno okolje ter kot takšen šteje za
ključni del obravnave zasvojenosti od psihoaktivnih substanc.
V sklopu individualne in skupinske obravnave Reintegracija
nudi pomoč pri vedenjskih težavah, pri zastavljanju ciljev in
evalvaciji le-teh ter pomoč pri vzpostavljanju odnosov z bližnjimi kot tudi vzpostavljanju nove socialne mreže. Reintegracija
uporabniku ponudi oporo pri urejanju odnosov z najbližjimi,
oporo pri iskanju zaposlitve in nadaljevanju šolanja ter pomoč
pri iskanju stanovanja.
Uporabniki Reintegracije so osebe, ki so (o)zdravljeni
odvisniki po končani obravnavi znotraj terapevtskih skupnosti in
komun. Sekundarno so uporabniki programa tudi najbližje osebe (o)zdravljenih odvisnikov, ki so eden od najpomembnejših
mostov do njegovega »normalnega« življenja znotraj družbe.
58. člen
Program Reintegracije traja šest mesecev, s tem da se
lahko bivanje podaljša za nadaljnje tri mesece. Po končanem
bivanju v Reintegraciji se oseba vključi v izvenbivalni del (namenjen je opori osebi, potem ko zaživi samostojno življenje),
ki traja šest mesecev.
59. člen
Reintegracija sredstva pridobiva iz proračuna MOK, proračuna države, drugih občin, prispevkov uporabnikov, donatorjev in drugih virov. MOK zagotavlja Reintegraciji sredstva za
materialne stroške.
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60. člen
Reintegracija organizacijsko lahko deluje v okviru Centra
za socialno delo Kranj ali kot društvo ali kot zasebni neprofitni zavod s podeljeno koncesijo ali kot druga oblika javnega
zavoda. K spremembi organizacijske oblike si mora Reintegracija pridobiti soglasje Sveta MOK.
61. člen
Reintegracija preneha delovati v naslednjih primerih:
– da potreb po Reintegraciji ni več,
– kolikor Reintegracija ne uspe pridobiti dovolj denarnih
sredstev, ki mu še omogočajo delovanje,
– nima prostorskih pogojev za delovanje.
Sklep o prenehanju sodelovanja in sofinanciranja Reintegracije s strani MOK sprejme Svet MOK.
VI. 11 Program Varna hiša Gorenjske
62. člen
Osnovni namen programa Varne hiše Gorenjske (v nadaljnjem besedilu: VHG) je zagotoviti ženskam in otrokom,
žrtvam nasilja, varen prostor bivanja in jim nuditi zaščito in
podporo pri zavestnem spreminjanju lastnega življenja na
prehodu iz življenja v nasilju v življenje brez nasilja, jim nuditi
strokovno pomoč in zagovorništvo.
Čas bivanja v VHG je omejen na največ leto dni.
63. člen
Uporabniki programa VHG so ženske, ki so žrtve nasilja
v družini in se želijo same ali z otrokom oziroma otroki umakniti iz nasilnega odnosa na varno. V program se vključuje
večina uporabnic iz gorenjske regije in v skladu s prostorskimi
zmožnostmi tudi uporabnice iz drugih regij.
64. člen
Izvajalec programa VHG je Društvo za pomoč ženskam
in otrokom žrtvam nasilja, Varna hiša Gorenjska.
Društvo program VHG izvaja v dveh enotah v Gorenjski
regiji, in sicer v stavbi, katere lastnik so gorenjske občine, in
v prostoru enote VHG, ki ga ima društvo v najemu.
65. člen
VHG sredstva pridobiva sredstva iz proračuna države,
proračuna MOK, proračunov občin Gorenjske, donatorjev in
drugih virov. MOK zagotavlja VHG delež finančnih sredstev
za izvedbo programa in sredstva za investicijsko vzdrževanje
objekta, katerega solastnice so občine Gorenjske, in sicer v
deležu, določenem glede na število prebivalcev v gorenjski
regiji.
66. člen
MOK sofinancira program VHG za čas, ko bo društvo
izvajalo program varne hiše v gorenjski regiji.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena pa
kolikor katera od gorenjskih občin preneha sofinancirati program VHG, Svet MOK odloči o nadaljnjem sofinanciranju VHG
oziroma prenehanju sofinanciranja VHG tudi s strani MOK.
VI. 12 Program Materinski dom
67. člen
Osnovni namen programa Materinski dom Gorenjske (v
nadaljnjem besedilu: MDG) je zagotoviti ženskam in otrokom
začasno namestitev, jim nuditi psihosocialno pomoč oziroma
jim nuditi socialno terapevtske aktivnosti, krepiti njihovo samozavest, izboljšati komunikacijo, pomagati jim pri razvoju
čustvene inteligence, osebne moči, zvišanju praga premagovanja stresa, prevzemanju odgovornosti, vzpostavljanja in
krepitve socialne mreže.
Čas bivanja v MDG je omejen največ na leto dni.
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68. člen
Uporabnice programa MDG so nosečnice in matere z
otroki do 15. leta starosti, ki so se znašle v trenutni ali dalj
časa trajajoči socialni stiski in nimajo drugih možnosti bivanja skupaj z otroci in so pripravljene aktivno reševati svojo
stisko. V program se vključuje večina uporabnic iz gorenjske
regije in v skladu s prostorskimi zmožnostmi tudi uporabnice
iz drugih regij.
69. člen
Izvajalec programa MDG je Društvo za pomoč ženskam
in otrokom žrtvam nasilja, Varna hiša Gorenjska, ki program
izvaja v gorenjski regiji.
70. člen
MDG sredstva pridobiva sredstva iz proračuna države,
proračuna MOK, proračunov občin Gorenjske, donatorjev in
drugih virov. MOK zagotavlja MDG delež finančnih sredstev
za izvedbo programa, in sicer v deležu določenem glede na
število prebivalcev v gorenjski regiji.
71. člen
MOK sofinancira program MDG za čas, ko bo društvo
izvajalo program materinskega doma v gorenjski regiji.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena pa kolikor katera od gorenjskih občin preneha sofinancirati program
MDG, Svet MOK odloči o nadaljnjem sofinanciranju MDG
oziroma prenehanju sofinanciranja VHG tudi s strani MOK.
VI. 13 Varovanje na daljavo
72. člen
Storitev varovanja na daljavo obsega celodnevno nadzorovanje preko osebnega telefonskega alarma v primeru, ko je
ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje.
S storitvijo starostnik lahko dalj časa ostane v domačem
okolju in ni potrebna namestitev v domsko varstvo. Upravičenci do te storitve so osebe, ki jim psihofizične sposobnosti
še omogočajo, da s to storitvijo in z občasno organizirano
pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno
počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju.
73. člen
Storitev izvaja izbrani ponudnik telekomunikacijskih storitev, ki ga izbere pristojno ministrstvo.
Cena storitve je sestavljena iz stroška mesečnega najema in dveh enkratnih stroškov: priključnina in prvi obisk.
MOK novemu uporabniku, ki ima stalno prebivališče
v MOK in v MOK tudi stalno prebiva, krije strošek prvega
obiska, o čemer odloči pristojni občinski organ s področja
socialnega varstva skladno z Zakonom o splošnem upravnem
postopku. Vse ostale stroške krije uporabnik.
VI. 14 Medgeneracijski center
74. člen
Uporabniki programa medgeneracijskega centra (v nadaljnjem besedilu: MC) so prebivalci MOK. V MC se povezujejo in v njem sodelujejo različne generacije prebivalstva, s
ciljem prenašanja znanja, izkušenj in spretnosti med ljudmi.
Starejša populacija svoje znanje, izkušnje in spretnosti prenaša na druge in s tem ohranja socialne vezi ter starejši ostajajo
s tem aktivni kot prostovoljci.
75. člen
Program MC uporabnikom nudi druženje, skupno ustvarjanje, promocijo zdravega življenja in prostovoljstvo. V ta
namen program MC izvaja različne delavnice, igre, ekskurzije,
kulturne in športne dogodke ter aktivnosti, ki prispevajo k boljši socializaciji med mlajšo in starejšo populacijo.
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76. člen
MC se lahko sofinancira iz sredstev proračuna MOK,
sponzorskih in donatorskih sredstev ter sredstev razpisov ministrstev, Evropskega socialnega sklada in drugih virov.
MOK lahko z ostalimi partnerji v projektu zagotavlja prostorske pogoje.
77. člen
Program MC organizacijsko lahko deluje v okviru javnega
zavoda ali kot društvo ali kot zasebni neprofitni zavod s podeljeno koncesijo ali kot fundacija.
VII. POGREBNI STROŠKI
78. člen
Pogrebni stroški so stroški plačila pogreba za pokojne občane, ki imajo dediče oziroma sorodnike, le-ti pa niso sposobni
poravnati pogrebnih stroškov.
Upravičenci do plačila pogrebnih stroškov so občani, ki
so na dan smrti imeli prijavljeno stalno prebivališče v MOK in
občani, ki so umrli v MOK, pa ni mogoče ugotoviti njihovega
zadnjega stalnega prebivališča.
79. člen
Za občane, ki nimajo dedičev oziroma sorodnikov, MOK
krije sredstva za raztros pepela, ki ga opravi pogrebno podjetje,
skladno z Navodilom o plačilu pogrebnih stroškov v MOK.
VIII. OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA KRANJ
80. člen
Rdeči križ Slovenije je nepridobitna, neodvisna, humanitarna organizacija nacionalnega pomena, ki deluje na območju
Republike Slovenije.
Rdeči križ Slovenije sestavljajo lokalne organizacije, in
sicer na območju Mestne občine Kranj je Območno združenje
Rdečega križa Kranj (v nadaljnjem besedilu: OZRK Kranj).
81. člen
MOK z OZRK Kranj sklene letne neposredne pogodbe za
sofinanciranje delovanja OZRK Kranj in njegovega specifičnega programa lokalnega pomena, ki jih v javnem interesu izvaja
OZRK Kranj, in sicer na podlagi dogovorjenih letnih programov.
OZRK Kranj dogovarja letne programe s pristojnim občinskim
organom MOK na podlagi letnega neposrednega poziva za
predložitev finančnih načrtov.

loge:

82. člen
OZRK Kranj za MOK opravlja predvidoma naslednje na-

– organizira, izvaja in zagotavlja razne oblike humanitarnih pomoči,
– skrbi za starejše občane,
– skrbi za zdravje občanov,
– dela z mladimi člani Redečega križa,
– skrbi in razvija prostovoljstvo,
– druge naloge kot so: teden Redečega križa, mednarodno in medobčinsko sodelovanje, izdaja biltena Redečega
križa in podobno.
IX. LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA ZA PREPREČEVANJE
ZLORABE DROG
83. člen
Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zlorabe drog
v MOK (v nadaljnjem besedilu: LAS) je strokovno posvetovalno
telo župana. LAS sestavljajo strokovnjaki, predstavniki služb, ki
se profesionalno ukvarjajo z bio-psiho-socialnimi vidiki zdravja
prebivalstva, predstavniki prostovoljnih in humanitarnih organi-
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zacij, predstavniki uporabnikov preventivnih programov, predstavniki represije in politike.
84. člen
Člane LAS imenuje in razrešuje s sklepom župan MOK.
Delovanje in članstvo LAS je vezano na mandat župana in
je prostovoljno.
LAS pri svojem delovanju uporablja žig župana MOK.
85. člen
Naloge LAS v okviru lokalne skupnosti so:
– priprava operativnega letnega programa za MOK, ki ga
mora potrditi župan MOK,
– najmanj enkrat letno poročanje Svetu MOK,
– ocenjevanje stanja na področju zlorabe drog iz preventivnega in kurativnega vidika,
– sprotno spremljanje gibanja problematike drog v občini in
svetovanje pri usklajevanju služb, programov, ki se ukvarjajo s
preprečevanjem zlorabe drog,
– strokovno usposabljanje članov LAS in razvijanje lokalnih
kadrovskih potencialov za delo v lokalni skupnosti na področju
problematike drog,
– vzpostavljanje pogojev za aktivno izvajanje preventivnih
programov v MOK,
– obveščanje javnosti o problematiki drog v lokalni skupnosti, s ciljem konstruktivnega odziva na problematiko drog,
– vplivanje na državno in lokalno politiko, ki kakorkoli vpliva
na zdravje in na zakonske vidike problematike odvisnosti,
– izvajanje drugih nalog v skladu z namenom skupine, ki jih
določi župan MOK v letnem operativnem programu.
86. člen
LAS pridobi proračunska sredstva iz proračuna MOK.
Proračunska sredstva LAS lahko porabi za:
– sofinanciranje preventivnih programov v vrtcih, osnovnih
in srednjih šolah MOK,
– sofinanciranje okroglih miz, predavanj, kongresov, preventivnih programov in preventivnih akcij,
– pobiranje odvrženih igel, ki jih organizira LAS v sodelovanju z drugimi organizacijami, in nakup zbiralnikov za odvržene igle,
– strokovna izobraževanja članov LAS, pogostitev.
X. SOCIALNO PODJETNIŠTVO
87. člen
Socialno podjetništvo je vrsta družbeno odgovornega podjetništva, ki si v prvi vrsti prizadeva za ustvarjanje javnega dobrega.
Socialno podjetništvo krepi družbeno solidarnost, spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo, zagotavlja dodatno ponudbo
proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu, razvija nove možnosti zaposlovanja, zagotavlja dodatna delovna mesta ter socialno
in poklicno reintegracijo najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela.
88. člen
Program Socialnega podjetništva v MOK vodi in izvaja Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike – ustanove za zdravljenje
odvisnikov, pomoč odvisnikom in njihovim svojcem, socialno podjetje (v nadaljnjem besedilu: Fundacija). Fundacija nudi svetovanje
in pomoč prebivalcem MOK pri ustanavljanju socialnih podjetij.
Kot uporabniki se v programu usposabljajo in zaposlujejo težje
zaposljive osebe kot so iskalci prve zaposlitve, dolgotrajno brezposelne osebe, invalidi, bivši odvisniki od prepovedanih drog in
alkohola, starejši od 55 let in druge ranljive skupine na trgu dela.
89. člen
Fundacija sredstva pridobiva iz proračuna MOK, proračuna
države, drugih občin, donatorjev in drugih virov. MOK Fundaciji
sofinancira sredstva za materialne stroške, vodenje programa in
investicijske transfere.
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XI. KONČNE DOLOČBE
90. člen
Za (so)financiranje socialno varstvenih storitev pomoč
družini na domu, OZRK Kranj, socialno podjetništvo in razvojnih dopolnilnih programov (Škrlovec, Razdelilnica, Center,
Reintegracija, Zavetišče, VHG, MDG, enkratna denarna socialna pomoč, novoletna obdaritev socialno ogroženih otrok,
medgeneracijski center), pristojni občinski organ s področja
socialnega varstva MOK izvede neposredni poziv v skladu z
Navodilom o izvedbi postopka neposrednega poziva za financiranje javnih zavodov v MOK.
91. člen
MOK vlaga predloge za omejitev dedovanja na Okrajno
sodišče v Kranju za naslednje storitve:
– storitve v zavodih za odrasle,
– nadomestne oblike bivanja oziroma oskrbo izven mreže
javne službe,
– pogrebne stroške,
– družinskega pomočnika (v primeru, da ima upravičenec
premoženje in je vknjižena prepoved odsvojitve in obremenitve
nepremičnine v korist občine),
– pomoč družini na domu (v primeru, da ima upravičenec
premoženje in je vknjižena prepoved odsvojitve in obremenitve
nepremičnine v korist občine).
92. člen
Ob uveljavljanju pravic iz prve, druge in tretje alineje
3. člena tega Odloka, ki se financirajo iz občinskega proračuna
in za katere postopke vodi in o njih odloča Center za socialno
delo Kranj, pristojni občinski organ s področja socialnega varstva MOK poda predhodno mnenje o znanih okoliščinah, ki so
pomembne za odločitev. Pristojni občinski organ s področja
socialnega varstva MOK mora podati predhodno mnenje v roku
10 dni od prejema obvestila Centra za socialno delo Kranj, da
vodi postopek, v katerem odloča o navedenih pravicah.
93. člen
Nadzor nad porabo proračunskih sredstev, ki jih MOK namenja za (so)financiranje socialno varstvenih storitev opravlja
pristojni občinski organ s področja socialnega varstva MOK pri
izvajalcih enkrat letno.
Župan MOK lahko odredi tudi dodatni izredni nadzor.
Pristojni občinski organ s področja socialnega varstva
MOK sestavi o nadzoru zapisnik in o svojih ugotovitvah seznani
župana MOK.
Kolikor pristojni občinski organ s področja socialnega varstva MOK ugotovi manjše napake, nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki ne vplivajo na izvajanje storitve in finančno poslovanje,
izvajalca na zadevo opozori in določi rok za njegovo odpravo
in vse zavede v zapisniku. Če nepravilnosti niso odpravljene
v določenem roku ali če gre za večje napake, izvajalca župan
pozove k odpravi s sklepom. Kolikor izvajalec nepravilnosti še
vedno ne odpravi, lahko župan v nadzor vključi tudi Skupno
službo notranje revizije Kranj.
94. člen
Z dnem veljavnosti tega Odloka preneha veljati Odlok o
organiziranju pomoči na domu in merilih za oprostitev plačil
storitev (Uradni list RS, št. 101/99, 17/01, 96/02).
95. člen
Ta Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti
v Mestni občini Kranj začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-449/2012-28(47/04)
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.
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Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega
programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo
Mezinček

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK,
36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF), Zakona za
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10,
40/11, 40/12 – ZUJF), Zakona za uravnoteženje javnih financ
(Uradni list RS, št. 40/12), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS,
št. 97/03, 77/05, 120/05), 34. člena Pravilnika o normativih in
kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in
18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07)
je Svet Mestne občine Kranj na 20. seji dne 12. 12. 2012 sprejel

SKLEP
o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa
v Zasebnem vrtcu s koncesijo Mezinček
1. člen
Cena vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu
s koncesijo Mezinček znaša mesečno na otroka:
Program

Cena

Dnevni programi
oddelek prvega starostnega obdobja

490,83 EUR

2. člen
Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz
1. člena znaša 2,50 EUR (zajtrk 0,73 EUR, malica 0,42 EUR,
kosilo 1,35 EUR). Za otroke, za katere je Mestna občina Kranj po
veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, znaša dnevni
strošek živil 2,01 EUR. Za čas, ko je otrok upravičeno odsoten
in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil od naslednjega sporočenega dne dalje. Vsako odsotnost otroka morajo starši javiti prvi dan odsotnosti do 7.30 ure.
3. člen
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, in imajo v vrtec
vključenega le enega otroka, se dodatno zniža plačilo tako, da
plačajo v programu prvega starostnega obdobja za 6,731 %
nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu.
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, in imajo v vrtec
vključenih hkrati več otrok, se dodatno zniža plačilo tako, da
plačajo starši za otroka za katerega se plačilo sofinancira iz državnega proračuna v programu prvega starostnega obdobja za
6,289 % nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu.
4. člen
Starši otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavni
zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje
v vrtcu, lahko:
– uveljavijo rezervacijo za otroka le enkrat letno. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka
najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni. Starši plačajo rezervacijo v višini 40 % mesečnega prispevka staršev za program,
v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo. V tej višini
plačila staršev je strošek neporabljenih živil že odštet;
– uveljavijo začasen izpis otroka zaradi zdravstvenih razlogov, in sicer s predložitvijo zdravniškega potrdila za otroka.
Kot začasni izpis zaradi bolezni se upošteva odsotnost otroka
nad 15 strnjenih delovnih dni. V času odsotnosti otroka starši
plačajo 50 % mesečnega prispevka staršev za program, v
katerega je vključen. V tej višini plačila staršev je strošek neporabljenih živil že odštet.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega
otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo in začasen izpis otroka
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zaradi zdravstvenih razlogov le za otroka, za katerega se ne
sofinancira oziroma financira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna.
To določilo velja samo za starše otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene
programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
5. člen
Pravica do znižanega plačila staršem za vrtec pripada
staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge,
razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo
pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica do
znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.
6. člen
V vrtec se lahko vključi v starostno homogeni oddelek
prvega starostnega obdobja največ 13 otrok.
7. člen
Mestna občina Kranj bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje,
zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili
staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve vseh
dodatnih znižanj po tem sklepu.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.

Uradni list Republike Slovenije
LOG - DRAGOMER
3897.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer
(Uradni list RS, št. 33/07) ter Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05, 25/08, 98/09, 36/10, 62/10, 94/10 in 40/12) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 14. redni seji dne 21. 11.
2012 sprejel

SKLEP
o uskladitvi cen programov vzgoje in varstva
v Osnovni šoli Log - Dragomer, Enota Vrtec
Log - Dragomer
I.
Cena dnevnega programa za I. starostno skupino znaša
452,88 € mesečno.
Cena dnevnega programa za II. starostno skupino znaša
367,65 € mesečno.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2012 dalje.
Št. 602-11/2012
Dragomer, dne 21. novembra 2012

Št. 602-75/2012-5-(47/09)

Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

3896.

Sklep o uskladitvi cen programov vzgoje
in varstva v Osnovni šoli Log - Dragomer,
Enota Vrtec Log - Dragomer

LOGATEC
Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Mestni občini Kranj za leto 2013

Na podlagi 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 140/04 in 9/06)
in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 20. seji dne 12. 12.
2012 sprejel

3898.

Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke
za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča

Na podlagi 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Logaške novice, št. 2/99, 4/00, 5/01,
12/03, 15/05) in 16. člena Statuta Občine Logatec (Logaške
novice, št. 7-8/08, 2/10) je Občinski svet Občine Logatec na
17. redni seji dne 13. 12. 2012 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini
Kranj za leto 2013

SKLEP
o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2013 znaša:
– 0,0002822 EUR za zazidana stavbna zemljišča,
– 0,0000561 EUR za nezazidana stavbna zemljišča.

I.
Izhodiščna vrednost točke, za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Logatec,
znaša od 1. 1. 2013 dalje 0,00020 EUR, v enaki višini za vse
uporabnike.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2013 dalje.

Št. 422-290/2012-1-(48/04)
Kranj, dne 12. decembra 2012
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

Št. 007-43/2012-2
Logatec, dne 22. novembra 2012
Župan
Občine Logatec
Berto Menard l.r.

Uradni list Republike Slovenije
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MEŽICA
3899.

Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica
v obdobju januar–marec 2013

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in
110/02 – ZDT-B) in 30. člena Statuta Občine Mežica (Uradni
list RS, št. 33/07) je župan Občine Mežica dne 14. 12. 2012
sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Mežica
v obdobju januar–marec 2013

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Mežica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2013 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).

597.229
517.916

DAVČNI PRIHODKI

489.625

700 Davki na dohodek in dobiček

474.940

703 Davki na premoženje

9.357

704 Domači davki na blago
in storitve

5.043

706 Drugi davki
71

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine

TRANSFERNI PRIHODKI

79.101

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

36.601

741 Prejeta sredstva iz drž. pror.
iz sr. pror. EU za izvajanje skupne
km. politike

42.500

153.256

400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

284
28.291

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

42

43

Proračun januar
marec 2012

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

212

548.071

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

0

TEKOČI ODHODKI

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

v EUR

212

40

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:

1.894

SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43+45)

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

70

KAPITALSKI PRIHODKI

II.

2. člen

I.

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev

(podlaga za začasno financiranje)

Skupina/Podskupina
kontov/Konto/Podkonto

0

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2013. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Mežica za leto 2012 (Uradni list RS,
št. 81/12; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

10859

712 Denarne kazni

721 Prihodki od prodaje zalog

1. SPLOŠNA DOLOČBA
(vsebina sklepa)

Stran

714 Drugi nedavčni prihodki
72

74

1. člen
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III.

50.642
8.500
90.628
3.486
0
211.585
1.262
140.504
5.987
63.832

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

183.230

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

183.230

INVESTICIJSKI TRANSFERI

0

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso prorač.
uporabniki

0

432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom

0

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

49.159

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

75

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

57

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

57

750 Prejeta vračila danih posojil
26.106
291

751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

57

Stran

10860 /

V.

DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)

44

DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

Št.

102 / 21. 12. 2012
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0

440 Dana posojila

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

7. člen

442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije

(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine 102.070 €, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v
tekočem proračunskem letu.

443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih
in drugih osebah javnega prava,
ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.

5. KONČNA DOLOČBA

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

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

0

ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

26.373

55

ODPLAČILA DOLGA

26.373

550 Odplačila domačega dolga

26.373

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

22.842

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–26.373

XI.

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

–49.159

STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH DNE 31. 12.
PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

8. člen

57

C. RAČUN FINANCIRANJA

IX.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

94.000

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu
ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.

(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije uporablja pa se od 1. januarja 2013
dalje.
Št. 410-0025/2012-1
Mežica, dne 14. decembra 2012
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

MOKRONOG - TREBELNO
3900.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Mokronog - Trebelno za leto 2013

Na podlagi 103. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 57/12), 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje (Uradni
list RS, št. 71/98, 64/99, 101/00, 109/03, 16/05 in 119/05) in
1. člena Statutarnega sklepa Občine Mokronog - Trebelno
(Uradni list RS, št. 121/06) je Občinski svet Občine Mokronog
- Trebelno na 13. redni seji dne 12. 12. 2012 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Mokronog - Trebelno za leto 2013
1.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Mokronog - Trebelno za
leto 2013 znaša (0,002126677) 0,002127 €/m2.
2.
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.
Št. 422-0003/2012-1
Mokronog, dne 12. decembra 2012
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.
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Št.

MOZIRJE
3901.

Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi –
UPB 2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10), 40. člena Zakona o javnih financah – UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11)
in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07)
je Občinski svet Občine Mozirje na 18. seji dne 18. 12. 2012
sprejel

72

ODLOK
o proračunu Občine Mozirje za leto 2013
73

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Mozirje za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih
(evrih):
A.
I.
70

71

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
7000 Dohodnina
703 Davki na premoženje
7030 Davki na nepremičnine
7031 Davki na premičnine
7032 Davki na dediščine in darila
7033 Davki na promet nepremičnin
in na finančno premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
7044 Davki na posebne storitve
7047 Drugi davki na uporabo blaga
in storitev
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku
in dividend ter presežkov prihodkov nad
odhodki
7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
7111 Upravne takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
7120 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

4.039.855,00
2.863.055,00
2.639.705,00
2.368.820,00
2.368.820,00
164.885,00
97.400,00
985,00
25.000,00
41.500,00
106.000,00
1.000,00
105.000,00
223.350,00
59.800,00
300,00
500,00
59.000,00
2.200,00
2.200,00
6.000,00
6.000,00
350,00

74

II.
40
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7130 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
7200 Prihodki od prodaje zgradb
in prostorov
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
7221 Prihodki od prodaje stavbnih
zemljišč
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
7300 Prejete donacije in darila
od domačih pravnih oseb
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
7400 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih
proračunov
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
4000 Plače in dodatki
4001 Regres za letni dopust
4002 Povračila in nadomestila
4005 Plače za delo nerezidentov
po pogodbi
4009 Drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
4010 Prispevek za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno
zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za starševsko varstvo
4015 Premije kolektivnega dodatnega in
pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU
402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material
in storitve
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve
in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Poslovne najemnine
in zakupnine
4027 Kazni in odškodnine
4029 Drugi operativni odhodki
403 Plačila domačih obresti
4031 Plačila obresti od kreditov –
poslovnim bankam

Stran

10861

350,00
155.000,00
155.000,00
102.000,00
2.000,00
2.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.024.800,00
1.024.800,00
1.010.500,00
14.300,00
3.806.096,00
1.151.087,00
264.294,00
233.000,00
4.844,00
14.350,00
11.100,00
1.000,00
44.810,00
20.850,00
16.510,00
145,00
255,00

7.050,00
672.903,00
99.450,00
11.610,00
134.100,00
3.000,00
3.100,00
262.410,00
34.043,00
1.500,00
123.690,00
109.310,00
103.810,00

Stran

10862 /
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4033 Plačila obresti od kreditov –
drugim domačim kreditodajalcem
5.500,00
409 Rezerve
59.770,00
4090 Splošna proračunska rezervacija
23.000,00
4091 Proračunska rezerva
36.470,00
4093 Sredstva za posebne namene
300,00
41
TEKOČI TRANSFERI
1.155.123,00
410 Subvencije
23.000,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem
in zasebnikom
23.000,00
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
317.400,00
4111 Družinski prejemki in starševska
nadomestila
6.000,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne
varnosti
6.000,00
4119 Drugi transferi posameznikom
305.400,00
412 Transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
99.210,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
99.210,00
413 Drugi tekoči domači transferi
715.513,00
4131 Tekoči transferi v sklade
socialnega zavarovanja
24.000,00
4132 Tekoči transferi v javne sklade
750,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode
690.763,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.253.910,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.253.910,00
4202 Nakup opreme
5.000,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije
in adaptacije
795.210,00
4205 Investicijsko vzdrževanje
in obnove
163.700,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih
bogastev
48.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov,
projektna dokumentacija, nadzor
in investicijski inženiring
242.000,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
245.976,00
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
57.200,00
4310 Investicijski transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
52.400,00
4311 Investicijski transferi javnim
podjetjem in družbam, ki so v lasti
države ali občin
800,00
4314 Investicijski transferi
posameznikom in zasebnikom
4.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
188.776,00
4323 Investicijski transferi javnim
zavodom
188.776,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I. – II.) (Skupaj prihodki minus skupaj
odhodki)
233.759,00
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(I. – 7102) – (II. – 403 – 404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov
od obresti minus skupaj odhodki brez
plačil obresti)
342.569,00
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III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70 + 71) – (40 + 41) (Tekoči prihodki
minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
7500 Prejeta vračila danih posojil
od posameznikov in zasebnikov
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. – V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
5501 Odplačila kreditov poslovnim
bankam
5503 Odplačila kreditov drugim
domačim kreditodajalcem
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

556.845,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
233.759,00
233.759,00
233.759,00
225.959,00
7.800,00
0,00
–233.759,00
–233.759,00
0,00

3. člen
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Mozirje.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
5. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki od prispevkov občanov in se uporabijo za
rekonstrukcijo cest.
6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
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O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika
župan.
Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju in realizaciji proračuna ob polletju, dokončno pa pri sprejemanju
zaključnega računa.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 75 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2014 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 50 % pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

Št.

(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini
36.770,00 evrov.
Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev
proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena
ZJF do višine 36.770,00 evrov župan in o tem s pisnimi poročili
obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do skupne višine 400,00 evrov odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga.
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11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
V letu 2013 se Občina Mozirje dodatno ne zadolžuje.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Mozirje, v letu 2013 ni predviden.
12. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij
ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se v
letu 2013 ne morejo dodatno zadolževati.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na
upravljanje, se v letu 2013 ne morejo dodatno zadolževati.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2014)
V obdobju začasnega financiranja Občine Mozirje v letu
2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013.
Št. 032-0012/2012
Mozirje, dne 18. decembra 2012

8. člen

9. člen

Stran

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 10 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v
načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi sklepa občinskega sveta.
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3902.

Sklep o načinu financiranja političnih strank
v Občini Mozirje za leto 2013

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 103/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 18. redni seji dne 18. 12. 2012 sprejel

SKLEP
o načinu financiranja političnih strank v Občini
Mozirje za leto 2013
I.
Občina Mozirje v skladu z Zakonom o političnih strankah
financira politične stranke.
Občinski svet občine določi, da stranka, ki je kandidirala
kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski
svet, dobi sredstva iz proračuna občine, sorazmerno številu
glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah, pod pogojem, da je
vložila zahtevek za vsako tekoče leto posebej.
II.
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank, se
določi v proračunu občine za posamezno proračunsko leto.
Sredstva iz proračuna, ki se namenijo za financiranje
strank, se določijo v višini 0,4 % sredstev, ki jih ima občina

Stran
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opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s
katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog
za to leto (primerna poraba).
III.
Sredstva se nakazujejo na podlagi zahtevka na račun
stranke, in sicer mesečno po dvanajstinah.
IV.
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.
Št. 032-0012/2012
Mozirje, dne 18. decembra 2012
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

3903.

Sklep o vrednosti točke za izračun letnega
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v letu 2013

Na podlagi 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 86/98 in
Uradno glasilo Zgornje Savinjskih občin št. 8/2000) in 18. člena
Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski
svet Občine Mozirje na seji dne 18. 12. 2012 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
v letu 2013
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Mozirje, se uskladi z indeksom rasti cen v gradbeništvu za stanovanjsko gradnjo v
obdobju september 2011–september 2012, tako da za leto
2013 znaša
0,001723 € za uporabo zazidanega stavbnega zemljišče in
0,001034 € za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča.

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o začasnem financiranju Mestne občine Murska
Sobota v obdobju januar–marec 2013
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Mestne občine Murska Sobota v obdobju od 1. januarja do
31. marca 2013, oziroma do sprejetja proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2013, v kolikor bo ta sprejet pred
iztekom navedenega obdobja.
2. člen
Začasno financiranje temelji na rebalansu proračuna
mestne občine za leto 2012. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov mestne občine je
določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o
rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto
2012.
V obdobju začasnega financiranja se lahko uporabijo
sredstva do višine sorazmerno s porabljenimi proračunskimi
sredstvi v enakem obdobju lanskega leta. Ta znašajo za obdobje januar–marec 2012 = 2.944.903,69 EUR.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o rebalansu
proračuna.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v rebalansu proračuna leta 2012.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013
dalje.
Št. 410-0289/2012
Murska Sobota, dne 12. decembra 2012
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

2. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi. Vrednost točke iz tega
sklepa se uporablja od 1. 1. 2013 dalje.
Št. 032-0012/2012
Mozirje, dne 18. decembra 2012
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

NAKLO
3905.

Obvezna razlaga Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu POD POLICO

Na podlagi 78. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list
RS, št. 88/07) je Občinski svet Občine Naklo na 14. redni seji
dne 12. 12. 2012 sprejel

MURSKA SOBOTA
3904.

Sklep o začasnem financiranju Mestne občine
Murska Sobota v obdobju januar–marec 2013

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 –
ZDIU12) ter 103. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in
49/10) izdajam

OBVEZNO RAZLAGO
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu POD POLICO
(Uradni list RS, št. 107/10, 73/12)
V besedilnem delu 6. in 7. člena predmetnega odloka
se namembnost objektov B v Ureditveni enoti III razume
tako, da je poslovna stavba in servisni objekt (garderobe za

Uradni list Republike Slovenije
voznike) po 6. členu odloka lahko tudi poslovna stavba in/ali
restavracija in/ali bife po 7. členu odloka. Obrazložitev: Poslovna in servisna dejavnost podjetja TRAMIN je v 7. členu
odloka namreč razširjena tudi na gostinsko dejavnost (restavracija, bife). Namenska raba objektov B v UE III po enotni
klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) sodi v oddelek 12 (ne
stanovanjske stavbe), skupina 121 (gostinske stavbe) in/ali
122 (poslovne in upravne stavbe) in/ali 125 (industrijske
stavbe in skladišča).
V tretji alineji 33. člena odloka se pri naštevanju arhitekturnih poudarkov med razširjene prostore osnovnega objekta
šteje tudi zunanje stopnišče in frčade v strešini.
Obrazložitev: Omenjena elementa pod pogoji ostalih arhitekturnih omejitev in zahtev iz odloka sodita v sklop elementov
kot so: nadstreški, balkoni, zimski vrtovi, galerije, venci in napušči osnovne stavbe.
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati prvi dan po objavi.

Št.
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c. Za opuščene objekte, določene v 3. členu Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Naklo
velja 95 % oprostitev. Oprostitev ne velja za dodatno število
točk, ki se jih obračuna za opuščene objekte, ki ogrožajo
zdravje in varnost občanov, skladno z določili 10. in 13. člena
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini
Naklo.
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati 1. 1. 2013.
Št. 422-0010/2012-13
Naklo, dne 29. novembra 2012
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

Št. 3505-0001/2012-27
Naklo, dne 12. decembra 2012
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

3906.

Sklep o delni oprostitvi plačila nadomestila
za uporabo stavbnih zemljišč

Na podlagi 21. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč v Občini Naklo (Uradni list RS, št. 95/12) in
12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 58/07, s
spremembami in dopolnitvami) je Občinski svet Občine Naklo
na 13. redni seji dne 28. 11. 2012 sprejel

SKLEP
o delni oprostitvi plačila nadomestila za uporabo
stavbnih zemljišč
1. člen
Zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnih
zemljišč (v nadaljevanju: nadomestilo) se na podlagi 21. člena
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini
Naklo (Uradni list RS, št. 95/12) pri plačilu nadomestila za zazidana stavbna zemljišča upošteva delna ali celotna oprostitev
plačila nadomestila, in sicer:
a. Za poslovni namen in spremljevalni poslovni namen,
za poslovne dejavnosti pod zap. št. II, iz 9. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Naklo (Uradni
list RS, št. 95/12):
– za I. območje: 15 % oprostitev,
– za II. območje: 35 % oprostitev,
– za III. območje: 27 % oprostitev in
– za IV. območje: 38 % oprostitev.
Pri tem velja posebna oprostitev za objekte in površine,
namenjene poslovni dejavnosti kmetijstva, in sicer:
– za kmetijske objekte: 95 % oprostitev,
– za kmetijske površine in objekte iz četrtega odstavka
8. člena tega odloka: 100 % oprostitev,
– za spremljevalni poslovni namen: 100 % oprostitev.
b. Za poslovni namen in spremljevalni poslovni namen za
poslovne dejavnosti pod zap. št. III, iz 9. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Naklo (Uradni
list RS, št. 95/12):
– za II. območje: 25 % oprostitev,
– za III. območje: 10 % oprostitev in
– za IV. območje: 25 % oprostitev.

3907.

Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj
v Občini Naklo za leto 2013

Na podlagi 5. in 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni
list RS, št. 88/07, 29/12) in sklepa 14. redne seje Občinskega
sveta Občine Naklo z dne 12. 12. 2012 izdajam

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni stanovanj v Občini
Naklo za leto 2013
1. člen
Povprečna gradbena cena stanovanj (GC) za m2 stanovanjske površine je 827,02 EUR.
2. člen
Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine
je določena na dan 1. 1. 2013.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2013 dalje.
Št. 007-0028/2012
Naklo, dne 12. decembra 2012
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

PIRAN
3908.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Piran za leto 2013

Na podlagi 38. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06, 123/06 in 57/08), 31. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/07-UPB)
in 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Piran (Uradne objave Primorskih novic,
št. 48/03, 10/04, 06/05, 45/05, 6/07, 52/07, 28/08, 01/09,
30/09, 08/10, 02/11 in Uradni list RS, št. 105/11, 10/12) je
Občinski svet Občine Piran na 14. redni seji dne 20. 11.
2012 sprejel
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SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Piran za leto 2013
1.
Določi se vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Piran v letu 2013 v višini 0,000343 EUR/m2.
2.
Določi se vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine
Piran v letu 2013 v višini 0,000538 EUR/m2.
3.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.
Št. 422-1/2012
Piran, dne 20. novembra 2012
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.

Uradni list Republike Slovenije
3909.

Sklep o ustanovitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave
PN, št. 46/2007 – UPB) v zvezi z 21. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 popr.),
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl.
US, 126/07, 57/09 Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 –
ZRud-1A in 20/11 – Odl. US, 57012, v nadaljnjem besedilu:
ZGO-1) je Občinski svet Občine Piran na 14. redni seji dne
20. 11. 2012 sprejel

SKLEP
o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
1.
Na nepremičninah:
– parc. št. 1125/4, k.o. 2632-Sečovlje,
– parc. št. 1126/11, k.o. 2632-Sečovlje,
– parc. št. 6055/4, k.o. 2631-Portorož,
– parc. št. 1514/1, k.o. 2630-Piran,
– parc. št. 1514/7, k.o. 2630-Piran,
– parc. št. 1514/12, k.o. 2630-Piran,
– parc. št. 1043/3, k.o. 2631-Portorož

Visto l’art. 38 della Legge sul finanziamento dei comuni
(Gazzetta ufficiale della R.S., n. 32/06, 123/06 e 57/08), l'art.
31 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale delle
Primorske novice, n. 46/07 – testo unico) nonché l'art. 18 del
Decreto sull'imposta per l'uso del terreno fabbricabile sito nel
Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice,
n. 48/03, 10/04, 06/05, 45/05, 6/07, 52/07, 28/08, 01/09, 30/09,
08/10, 02/11 e Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia
n. 105/2011, 10/12), il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nella 14ª seduta ordinaria del 20 novembre 2012, approva
la seguente

se ustanovi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena
– javna cesta.

DELIBERAZIONE
di presa d’atto concernente il valore del
parametro di riferimento per l’anno 2013, al fine
del calcolo dell’imposta applicabile sull'uso
del terreno fabbricabile sito sul territorio del
Comune di Pirano

3.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.

1.
Il valore del parametro di riferimento per l’anno 2013, al
fine del calcolo dell’imposta sull'uso del terreno fabbricabile
edificato sito sul territorio del Comune di Pirano, ammonta a
0,000343 EUR/mq.
2.
Il valore del parametro di riferimento per l’anno 2013, al
fine del calcolo dell’imposta sull'uso del terreno fabbricabile non
edificato nel comprensorio del Comune di Pirano, ammonta a
0,000538 EUR/mq.
3.
La presente deliberazione di presa d’atto entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla
Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia e si applica a
decorrere dal 1. 1. 2013.
N. 422-1/2012
Pirano, 20 novembre 2012
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

2.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa pridobijo status
grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javna cesta na
podlagi ugotovitvene odločbe, ki jo po uradni dolžnosti izda
občinska uprava Občine Piran. Po pravnomočnosti odločbe
o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra se le-ta pošlje
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, da se na nepremičninah
iz 1. točke tega sklepa zaznamuje status grajenega javnega
dobra lokalnega pomena – javna cesta.

Št. 478-282/2012
Piran, dne 20. novembra 2012
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle PN, No. 46/2007 – testo unico) in riferimento
all'art. 21 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (Gazzetta
ufficiale della RS, No. 102/04 – testo unico, (14/05 – errata
corr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Sentenza della
CC, 120/06 Sentenza della CC, 126/07, 57/09 Sentenza della
CC, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A e 20/11 Sentenza della CC, nel seguito del testo: Legge (ZGO-1), il Consiglio
comunale del Comune di Pirano nella 14ª seduta ordinaria il
giorno 20 novembre 2012 approva la seguente

DELIBERAZIONE
sulla costituzione dello status di bene demaniale
edificato di carattere locale
1.
Sugli immobili:
– particella catastale n. 1125/4 c.c. 2632-Sicciole,
– particella catastale n. 1126/11 c.c. 2632-Sicciole,
– particella catastale n. 6055/4 c.c. 2631-Portorose,

Uradni list Republike Slovenije
– particella catastale n. 1514/1 c.c. 2630-Pirano,
– particella catastale n. 1514/7 c.c. 2630-Pirano,
– particella catastale n. 1514/12 c.c. 2630-Pirano,
– particella catastale n. 1043/3 c.c. 2631-Portorose
si costituisce il regime di bene demaniale edificato di carattere
locale – strada pubblica.
2.
Gli immobili di cui al pt. 1 acquisiscono lo status di bene
demaniale edificato di carattere locale – strada pubblica, in
base alla decisione dichiarativa che secondo il dovere d’ufficio
viene rilasciata dall'Amministrazione comunale del Comune di
Pirano. Passata in giudicato la decisione sulla costituzione del
regime di bene demaniale edificato, la stessa viene inviata in
esecuzione al competente Ufficio tavolare, per l’intavolazione
dello status di bene demaniale edificato di carattere locale –
strada pubblica, sugli immobili di cui al pt. 1 della presente
deliberazione.
3.
La presente deliberazione è pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
N. 478-282/2012
Pirano, 20 novembre 2012
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

3910.

Sklep o javni razgrnitvi občinskega
podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
za območje Lucija center

Na podlagi 50. člena Zakona prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt) – (Uradni list RS, št. 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 –
ZUPUDPP-A) in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS –
UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09 in
51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran – UPB (Uradne objave
Primorskih novic, št. 46/2007) je župan Občine Piran sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) za območje
Lucija center
1. člen
Za dobo 30 dni se javno razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje
Lucija center.
2. člen
Predlog dokumenta bo javno razgrnjen v avli Občine Piran
in na KS Lucija od torka 8. januarja 2013 do srede 6. februarja
2013.
3. člen
V času javne razgrnitve bo Urad za okolje in prostor Občine Piran organiziral javno obravnavo dokumenta, ki bo v torek
22. januarja 2013 ob 17. uri, v prostorih KS Lucija.
4. člen
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje
pripombe in predloge v knjigo pripomb, ali pa jih pisno posredujejo Uradu za okolje in prostor Občine Piran, Tartinijev trg 2,
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6330 Piran. Rok za pripombe poteče zadnji dan javne razgrnitve 6. februarja 2013.
Prav tako lahko vsi zainteresirani svoje pripombe in predloge podajo pisno ali ustno na zapisnik na dan javne obravnave 22. januarja 2013.
5. člen
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in na spletni strani Občine Piran.
Št. 3505-3/2012
Piran, dne 11. decembra 2012
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l'art. 50 della Legge sulla pianificazione territoriale
(ZPNačrt) – (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 33/07, 70/08
e 108/09) e l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali
(Gazzetta ufficiale della R.S. n. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08,
79/09 e 51/10) nonché l'art. 31 dello Statuto del Comune di
Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice di Capodistria, n. 46/07– testo unico) il Sindaco del Comune di Pirano
approva la seguente

DELIBERAZIONE
sull'esposizione in libera visione del piano
regolatore particolareggiato comunale (PRPC)
per il centro urbano di Lucia
Art. 1
Si espone in libera visione del pubblico per la durata di 30
giorni la bozza integrata del Piano regolatore particolareggiato
comunale per il centro urbano di Lucia.
Art. 2
L'esposizione pubblica della proposta del documento avrà
luogo nella sala d’ingresso del Municipio di Pirano e presso
la sede della C.L. di Lucia da martedì 08 gennaio 2013 a
mercoledì 06 febbraio 2013.
Art. 3
Nel corso dell'esposizione pubblica l’Ufficio ambiente e
territorio del Comune di Pirano organizzerà il dibattito pubblico
che si terrà martedì 22 gennaio 2013 alle ore 17 presso la sede
della C.L. di Lucia.
Art. 4
Durante il periodo di esposizione i soggetti interessati possono iscrivere le proprie proposte ed osservazioni
nell’apposito libro oppure inviarle, per iscritto, all’Ufficio ambiente e territorio del Comune di Pirano, piazza Tartini 2, Pirano.
Il termine per presentare le osservazioni scade l’ultimo giorno
dell’esposizione, il 06 febbraio 2013.
Tutti gli interessati possono altresì presentare le proprie
proposte ed osservazioni, per iscritto o mettendole a verbale,
nel giorno del dibattito pubblico, il 22 gennaio 2013.
Art. 5
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile e
si pubblica sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia
e sul sito internet del Comune di Pirano.
N. 3505-3/2012
Pirano, 11 dicembre 2012
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.
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Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Termalna riviera

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in 57/12), 33. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08,
79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave št. 46/07 – UPB) župan Občine Piran sprejme

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) Termalna riviera
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO PROSTORSKEGA NAČRTA
Podjetje Marina Portorož ocenjuje, da sedanje razmere in
ureditve na območju kopenskega dela marine ne omogočajo
potrebnih namestitvenih in spremljajočih kapacitet in zadovoljevanja potreb po ustrezno kakovostnih turističnih storitvah.
Potreben je sprejem občinskega podrobnega prostorskega
načrta (v nadaljevanju: OPPN) za kompleks kopenskega dela
Marine Portorož. S sprejetim OPPN se bo uredil celotni kopenski prostor marine in omogočila racionalnejša izraba prostora.
Predmet izdelave OPPN Termalna riviera je realizacija
ureditve kopenskega dela Marine Portorož, umestitev novih
programov ter oblikovanje zunanjih površin. Na obravnavanem
območju je predvidena ureditev hotela, termalne riviere, večstanovanjskega objekta, preureditev servisnega dela marine
in izgradnja garažne hiše. Podrobno je obravnavana ureditev
zunanjih površin ter prometnih povezav.
PREDMET IN IZHODIŠČA
Območje Termalne riviere se nahaja v južnem delu naselja Lucija, med vznožjem polotoka Seča, kanalom Fazan, ulico
Obala in centrom Lucije. Na zahodu se stika z morskim delom
Marine, vendar ne posega v priobalni pas morja.
Območje je dobro dostopno. Del območja leži na nasutju
nekdanjih solin. Trenutno se na obravnavanih zemljiščih nahaja kopenski del Marine Portorož s suhimi privezi v osrednjem
delu, apartmajski objekti v južnem delu, gramozno parkirišče v
severovzhodnem delu ter kanal Fazan s komunalnimi privezi v
severnem delu območja.
Predmet OPPN je celostna ureditev območja. Predvidene
so novogradnje objektov, ureditev prometa, parkiranja, infrastrukture in odprtega prostora. Z OPPN se omogoči posodobitev in nadgradnjo turističnih in spremljajočih programov. Ureditve na območju se smiselno navezujejo na okoliške programe in
jih medsebojno povezujejo. Predvidena je izgradnja termalne
riviere s hotelom. Termalna riviera in hotel sta združena in umeščena kot enotna struktura. Del zunanje ureditve je namenjen
zunanjim programom termalne riviere (igrala, tobogani ...), del
pa je povezan v sistem odprtega prostora celotnega območja.
Predvideno je, da se suhi privezi in servisno območje v
središču območja Marine ohranijo in razširijo proti vzhodu, do
Ceste solinarjev. Obstoječa hangarja se povežeta z nadstreškom. Ob vzhodnem hangarju se med hangarjem in Cesto
solinarjev umesti garažno hišo, ki služi celotnemu območju.

FAZA
Sklep o začetku priprave OPPN
Objava sklepa v uradnem glasilu in svetovnem spletu
Priprava osnutka
Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic,
pridobitev smernic in pridobitev obvestila MKO za varstvo
okolja o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje
Analiza smernic in dopolnitev osnutka OPPN
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V območju apartmajskega parka na južnem delu območja
je predvidena gradnja manjšega karejskega stanovanjskega
objekta.
Predvidena je tvorba enotnega sistema zasaditve z različnimi avtohtonimi drevesnimi vrstami, ki nudijo senco in prijeten ambient v poletnem času ter ščitijo pred učinki vetra v zimskem času
Pri izdelavi OPPN se smiselno upoštevajo:
– namenska raba prostora, določena z dolgoročnim planom in OPN v pripravi,
– že izdelane strokovne podlage in idejne zasnove in
– omejitve, ki izhajajo iz smernic nosilcev urejanja prostora.
2. UREDITVENO OBMOČJE
Območje OPPN vključuje kopenski del Marine Portorož,
območje med morskim delom Marine in centrom Lucije, med
kanalom Fazan in polotokom Seča.
Ureditveno območje OPPN je veliko približno 13,72 ha in
obsega naslednja zemljišča ali dele zemljišč 7729/1, 5528/19,
5528/18, 5528/7, 5528/4, 5528/15, 5529/20, 5528/9,
5529/12,5529/13, 5529/11, 5529/12, 5529/22, 5529/29,
5529/32, 5529/16, 5529/30,5530/1, 5529/17, 5529/15, 5529/24,
5529/33,5529/34, 5529/35, 5529/36, 5529/28, 5529/27,
5529/26, 5529/25, 5529/31, 5529/38, 5530/43, 5530/42,
5530/41, 5530/40, 5530/39, 5530/38, 5530/12, 5530/11,
5530/14, 5530/15, 5530/16, 5530/17, 5530/18, 5530/19,
5530/20, 5530/21, 5530/22, 5530/23, 5530/24, 5530/25,
5530/26, 5530/27, 5530/28, 5530/29, 5530/30, 5530/31,
5530/32, 5530/33, 5530/34, 5530/35, 5530/36, 5530/37,
5530/10, 5530/9, 529/4, 5528/16, vse k.o. Portorož.
Glede na smernice nosilcev urejanja prostora in izhodišča
strokovnih podlag se lahko meja ureditvenega območja tudi
spremeni.
3. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV, GEODETSKIH IN DRUGIH PODLAG IN OBVEZNOSTI V ZVEZI S
FINANCIRANJEM
Za območje OPPN so že bile izdelane variantne rešitve,
na podlagi katerih se predvidi osnovne usmeritve za podlago
OPPN v skladu z zakonom in podzakonskimi akti. Na podlagi
smernic nosilcev urejanja prostora in stališč do pripomb, podanih na javni razgrnitvi, se pripravijo rešitve za območje OPPN.
Celotne stroške v zvezi z izdelavo in stroške v zvezi s postopkom sprejemanja OPPN (uradne objave, prevodi, program
opremljanja itd.) krije pobudnik. Pobudnik prav tako krije stroške,
ki bi nastali zaradi morebitne izdelave strokovnih študij, ki bodo
potrebne za izdelavo prostorskega akta (zahteve nosilcev urejanja
prostora, dodatne preverbe zaradi podanih pripomb na osnutek
OPPN itd.) in stroške geodetskega posnetka obstoječega stanja.
4. TERMINSKI PLAN ZA PRIPRAVO SPREMEMBE
OPPN OZIROMA POSAMEZNIH FAZ
Izdelava OPPN je načrtovana za leto 2012 in 2013. Podrobna faznost izdelave in postopka sprejetja OPPN je prikazana s terminskim planom.
Terminski plan je narejen glede na minimalne zakonske
roke posameznih faz, ki jih je potrebno upoštevati, vendar je
potrebno upoštevati tudi termine sklicev občinskega sveta in
morebitno potrebno usklajevanje s posameznimi nosilci urejanja prostora, kar lahko privede do zamika posameznih faz
oziroma končnega termina sprejema prostorskega akta.

NOSILEC
UOP, župan, načrtovalec
župan, UOP
načrtovalec
načrtovalec pripravi vlogo,
posreduje UOP

ROK
december 2012
december 2012
januar 2013
30 dni
januar, februar 2013

načrtovalec

februar 2013
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FAZA
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka OPPN; objava v svetovnem spletu in na
krajevno običajen način
Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka OPPN z
evidentiranjem vseh pisnih pripomb
Priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in
javne obravnave
Prva obravnava na OS
Objava stališč do pripomb na krajevno običajen način, pisna
seznanitev lastnikov parcel na območju OPPN
Oblikovanje predloga OPPN na podlagi stališč do pripomb ter
predlogov javnosti
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na dopolnjen
predlog OPPN in opredelitev pristojnih ministrstev o
sprejemljivosti OPPN, v kolikor je potrebna celovita presoja
vplivov na okolje
Priprava usklajenega predloga OPPN
Druga obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu
Objava odloka v uradnih objavah

Če se na podlagi obvestila MKO ugotovi, da je potrebno
izdelati okoljsko poročilo, se na podlagi veljavne zakonodaje
celotni postopek ustrezno podaljša.
Pri realizaciji terminskega plana lahko pride do časovnega
zamika tudi zaradi drugih objektivnih okoliščin, ki lahko vplivajo
na potek sprejemanja prostorskega akta.
5. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN MNENJA
Pobudnik in naročnik OPPN je: Marina Portorož, d.o.o.,
Cesta solinarjev 8, 6320 Portorož.
Pripravljavec OPPN je: Občina Piran, Urad za okolje in
prostor, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.
Izdelovalec OPPN je: PIA Studio, d.o.o., Obala 26, 6320
Portorož.
Pristojni nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor
za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000
Ljubljana;
3. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, DRSC, Območje
Koper, Ankaranska cesta 7B, 6104 Koper;
4. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje – Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje
Jadranskega morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem,
Pristaniška 12, 6000 Koper;
5. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000
Ljubljana;
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Piran, Trg
bratstva 1, 6330 Piran;
7. Zavod RS za varstvo narave, OE Piran, Trg Etbina
Kristana 1, 6310 Izola;
8. Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, 6000
Koper;
9. Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. Arze 1/b, 6330
Piran;
10. Elektro Primorska, d.d. Nova Gorica, Distribucija Koper, Ulica 15. maja 15, 6000 Koper;
11. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, 6000
Koper;
12. Petrol d.d., OEV Koper, Ferrarska 14, 6000 Koper;
13. Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, za območje
lokalnih cest.
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UOP, načrtovalec

ROK
7 dni pred pričetkom javne
razgrnitve
marec 2013
april–maj 2013

načrtovalec UOP, župan

junij 2013

občinski svet
UOP

junij 2013
julij 2013

načrtovalec

avgust 2013

UOP, načrtovalec

avgust–september 2013

načrtovalec
župan, občinski svet
UOP

september 2013
oktober 2013
november 2013

OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt
pošlje tudi Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Direktoratu
za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno
pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
6. OBJAVA SKLEPA PRIPRAVE
Sklep priprave se objavi v svetovnem spletu in v Uradnem
listu Republike Slovenije in začne veljati takoj.
Št. 3505-7/2012
Piran, dne 12. decembra 2012
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l'art. 57 della Legge sulla pianificazione territoriale
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 33/07), l'art
33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica di Slovenia n. 94/07 – testo unico 2, 76/08, 79/09 e
51/10) e l'art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino
ufficiale n. 46/2007 – testo unico), il Sindaco del Comune di
Pirano approva la seguente

DELIBERAZIONE
d’avvio stesura del piano regolatore
particolareggiato comunale (PRPC)
“Riviera termale”
1. VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E MOTIVAZIONI PER LA STESURA DEL PIANO TERRITORIALE
Stando alla valutazione della Società Marina Portorož gli
esistenti atti territoriali vigenti nell’area di terraferma del Marina
non consentono la realizzazione dei necessari interventi di
ampliamento delle attuali capienze ricettive ed altre strutture
finalizzate a garantire un servizio turistico di qualità. È conseguentemente necessaria l’adozione di un nuovo piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) per il comprensorio
dell’area di terraferma del Marina di Portorose. Il nuovo piano
urbanistico consentirà la gestione dell'intero comprensorio ed
un utilizzo più razionale dello spazio.

Stran

10870 /

Št.

102 / 21. 12. 2012

Finalità del PRPC Riviera termale è la realizzazione di un
adeguamento della parte di terraferma del Marina di Portorose,
l’introduzione di nuovi programmi e la sistemazione dell’arredo
esterno. Nella zona interessata è prevista la costruzione di un
albergo, di un centro termale e di un edificio polifunzionale, la
ristrutturazione dell’area servizi del marina e la costruzione di
un’autorimessa. Particolare attenzione sarà dedicata all’arredo
urbano e alle infrastrutture viarie.
FINALITÀ E PREMESSE
La zona del previsto centro termale si trova nella parte
meridionale dell’insediamento di Lucia, ai piedi della penisola
di Sezza, tra il canale Fasano, la via Lungomare e l’immediato
centro urbano di Lucia. Nella parte occidentale tocca lo specchio
di mare del Marina, tuttavia non interferisce con la linea di costa.
La zona è facilmente accessibile. Parte dell'area è costituita da un interrato delle ex saline di Lucia. Attualmente,
nella zona in oggetto si trovano: l’area del Marina di Portorose
con i posti barca a secco nella parte centrale, gli edifici con gli
appartamenti nella parte meridionale, un parcheggio di ghiaia
nella parte nord-orientale e il canale Fasano con gli ormeggi
comunali nella parte settentrionale della zona.
Finalità del PRPC è l'adeguamento globale della zona.
Si prevedono ristrutturazioni e nuove costruzioni, la regolamentazione del traffico, dei parcheggi, delle infrastrutture e
delle aree pubbliche. Il piano particolareggiato consentirà la
modernizzazione e l'aggiornamento dei programmi del settore
turistico-ricettivo e di quegli affini. Le nuove strutture saranno ragionevolmente correlate ed interconnesse ai programmi
circostanti. Si prevede la costruzione di un centro termale
con l'hotel. La Riviera termale e l’albergo saranno combinati
e disposti come un'unica struttura. Una parte dell'esterno è
destinata ai programmi termali esterni (giochi, scivoli ...), l’altra
invece si collegherà alle aree pubbliche della zona.
È previsto che i posti barca a secco e l’area servizi si mantengano nel centro del Marina, ampliandosi ulteriormente verso
est fino alla strada dei Salinai. I due capannoni esistenti sono
collegati da un tetto. Lungo l’hangar orientale tra lo stesso e la
Strada dei Salinai è posto un garage che servirà l’intera area.
Nella zona del parco e degli appartamenti nella parte
meridionale è prevista la costruzione di un piccolo edificio
residenziale facente parte del quartiere.
Gli impianti del verde si eseguiranno secondo un unico
sistema con diverse specie arboree autoctone che offrono
ombra e rendono un'atmosfera piacevole d’estate e proteggono
contro gli effetti del vento d’inverno.
Alla realizzazione del piano particolareggiato saranno
opportunamente considerate le seguenti premesse:
– la destinazione d'uso del territorio, così come stabilita
dal piano a lungo termine e dal previsto piano regolatore comunale in fase di stesura
– le esistenti analisi scientifiche e i progetti ideali
– il rispetto dei limiti derivanti dalle linee guida promosse
dai responsabili della pianificazione territoriale.
2. AREA D’INTERVENTO
L’area d’intervento ricopre uno spazio in cui insistono il
Marina di Portorose (la parte di terraferma) e l’area tra lo spec-
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chio d’acqua del Marina e il centro urbano di Lucia, vale a dire
tra il canale di Fasano e la penisola di Sezza.
L’area interessata dal PRPC misura 13,72 ettari circa ed
è costituita dai seguenti appezzamenti:
particelle catastali o parti delle stesse n. 7729/1,
5528/19, 5528/18, 5528/7, 5528/4, 5528/15, 5529/20, 5528/9,
5529/12,5529/13, 5529/11, 5529/12, 5529/22, 5529/29,
5529/32, 5529/16, 5529/30,5530/1, 5529/17, 5529/15, 5529/24,
5529/33,5529/34, 5529/35, 5529/36, 5529/28, 5529/27,
5529/26, 5529/25, 5529/31, 5529/38, 5530/43, 5530/42,
5530/41, 5530/40, 5530/39, 5530/38, 5530/12, 5530/11,
5530/14, 5530/15, 5530/16, 5530/17, 5530/18, 5530/19,
5530/20, 5530/21, 5530/22, 5530/23, 5530/24, 5530/25,
5530/26, 5530/27, 5530/28, 5530/29, 5530/30, 5530/31,
5530/32, 5530/33, 5530/34, 5530/35, 5530/36, 5530/37,
5530/10, 5530/9, 529/4, 5528/16, tutte c.c. Portorose.
In relazione ai risultati delle analisi scientifiche ed alle
linee guida promosse dai responsabili della pianificazione territoriale il confine dell’area d’assetto è suscettibile di ulteriori
variazioni.
3. METODO D’OTTENIMENTO DELLE ANALISI SCIENTIFICHE, DEGLI STUDI GEODETICI O DI ALTRA NATURA
ED OBBLIGHI RIGUARDANTI IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
Per la zona in questione sono state già elaborate delle
soluzioni alternative, dalle quali scaturiscono gli orientamenti
di base necessari per la stesura del PRPC in linea con le leggi
e con gli atti inferiori. In base alle linee guida promosse dai
responsabili della pianificazione territoriale e viste le posizioni prese in merito alle osservazioni presentate in occasione
dell’esposizione pubblica e del dibattito pubblico, si procede
quindi alla predisposizione delle soluzioni tecniche per la zona
interessata dal PRPC.
I costi complessivi di predisposizione ed approvazione
del PRPC (pubblicazione ufficiale, acquisizione di direttive e di
pareri rilevanti, traduzioni, ecc.) sono a carico del promotore. Il
promotore si farà ugualmente carico dei costi che potrebbero
insorgere dalla potenziale produzione di studi scientifici che si
rendano necessari per la stesura del piano territoriale (richieste da parte dei responsabili per la pianificazione territoriale,
ricerche aggiuntive in relazione ad osservazioni espresse sulla
base del PRPC, ecc.) e dei costi della rilevazione geodetica
dello stato di fatto dell'area in questione.
4. CRONOPROGRAMMA PER L’INSERIMENTO DI MODIFICHE DEL PRPC E PER OGNI FASE
La predisposizione del PRPC è prevista per gli anni 2012
e 2013. La suddivisione specifica in fasi di stesura e di approvazione del PRPC è indicata all'interno del cronoprogramma.
Il cronoprogramma per ogni fase è stabilito in base ai
termini di legge di minima, che devono essere rispettati. È
tuttavia necessario tener conto anche dei tempi di convocazione del Consiglio comunale e le eventuali necessità di
coordinamento con i singoli responsabili della pianificazione
territoriale. Tutto ciò potrebbe comportare lo slittamento di
determinate fasi o della data di approvazione finale del piano
territoriale.

FASE

RESPONSABILI

SCADENZA

Delibera d’avvio stesura del PRPC

U.A.T. (Ufficio ambiente
e territorio), Sindaco,
progettista

dicembre 2012

Pubblicazione della delibera attraverso i mezzi d'informazione
ufficiali ed internet

Sindaco, U.A.T.

dicembre 2012

Redazione della bozza

progettista

gennaio 2013
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SCADENZA

Invito ai responsabili della pianificazione territoriale in relazione
Il progettista prepara la
all’acquisizione delle direttive, e ottenimento delle direttive e delle domanda, l’U.A.T. la inoltra
informazioni da parte del Ministero Agricoltura e Ambiente, relative
alla tutela ambientale e concernenti la necessità di esecuzione
della revisione completa di tutti gli effetti sull'ambiente

30 giorni
gennaio–febbraio 2013

Analisi delle direttive ed integrazione della bozza del PRPC

febbraio 2013

progettista

Avviso pubblico sull'esposizione in libera visione e sul dibattito Sindaco, U.A.T.
pubblico della bozza integrata del PRPC; pubblicazione su
internet e secondo prassi locale

7 giorni prima dell’inizio
dell’esposizione pubblica
marzo 2013

Esposizione pubblica e dibattimento della bozza integrata del
PRPC con la rilevazione di tutte le osservazioni scritte

U.A.T., progettista

aprile–maggio 2013

Presa di posizione in relazione alle proposte ed osservazioni
presentate all'esposizione pubblica e al dibattito pubblico

progettista, U.A.T., Sindaco

giugno 2013

Prima lettura del Consiglio comunale

Consiglio comunale

giugno 2013

Pubblicazione, secondo prassi locale, delle posizioni in merito
alle osservazioni, informazione scritta ai proprietari delle
particelle nella zona del PRPC

U.A.T.

luglio 2013

Redazione della proposta di PRPC in osservanza delle
posizioni relative alle proposte ed osservazioni espresse dal
pubblico

progettista

agosto 2013

Acquisizione dei pareri da parte dei responsabili per la
pianificazione territoriale in merito alla proposta integrata
del PRPC e dei pareri dei ministeri competenti in merito alla
compatibilità del PRPC, ove sia necessaria una revisione
completa degli effetti sull'ambiente

U.A.T., progettista

agosto–settembre 2013

Stesura della proposta armonizzata del PRPC

progettista

settembre 2013

Seconda lettura e adozione dell’atto da parte del Consiglio
comunale

Sindaco, Consiglio comunale ottobre 2013

Pubblicazione dell’atto nella Gazzetta ufficiale

U.A.T.

Se in base alla comunicazione del Ministero per l'ambiente e il territorio si constata che è necessario elaborare
una relazione sull'impatto ambientale, l'intero procedimento si
protrarrà in ordine al relativo disposto di legge.
Durante la realizzazione delle fasi dettate dal cronoprogramma può aver luogo la procrastinazione di talune scadenze,
eventualmente correlate a circostanze oggettive che vadano ad
influenzare l'approvazione dell'atto in questione.
5. RESPONSABILI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE CHE FORNISCONO DIRETTIVE E PARERI
Promotore e committente del PRPC è: la società Marina
Portorož d.o.o.-s.r.l., Strada dei Salinai 8, 6320 Portorose.
Responsabile della predisposizione del PRPC è: il Comune di Pirano, Ufficio ambiente e territorio, Piazza Tartini 2,
6330 Pirano.
Elaboratore del PRPC è: la società Pia Studio, d.o.o.s.r.l., Lungomare 26, 6320 Portorose.
I responsabili competenti riguardo alla pianificazione territoriale:
1. Ministero della Difesa, Direzione della Repubblica di
Slovenia per la protezione ed il salvataggio, Vojkova cesta 61,
1000 Lubiana,
2. Ministero della Difesa, Direttorato per la logistica, Settore gestione immobili, Vojkova cesta 61, 1000 Lubiana,
3. Ministero Infrastrutture e territorio, DRSC, Comprensorio di Capodistria, Strada di Ancarano 7 B, 6104 Capodistria,

10871

novembre 2013

4. Ministero per l'Agricoltura e l’Ambiente, Agenzia RS
per l’ambiente – Ufficio per la gestione delle acque, Settore
Bacino Mare Adriatico, Dipartimento delle acque, Settore
Mare Adriatico e Fiumi dell'Adriatico, Via del Porto 12, Capodistria,
5. Ministero per l’Istruzione, le Scienze, la Cultura e
lo Sport, Direttorato ai beni culturali, Maistrova 10, 1000
Lubiana,
6. Istituto per la tutela dei beni culturali, Unità territoriale
di Pirano, Piazza Fratellanza 1, 6330 Pirano,
7. Istituto per la protezione della natura della Repubblica
di Slovenia, Unità territoriale di Pirano, Piazza Etbin Kristan 1,
Isola,
8. Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 Maggio 13,
Capodistria,
9. Azienda pubblica OKOLJE Piran, s.r.l., Arse 1b, Pirano,
10. Elektro Primorska, d.d. Nova Gorica, Distribuzione
Capodistria, Via 15 Maggio 15, Capodistria,
11. Telekom Slovenije, UO Capodistria, Via della Stazione 9,
Capodistria,
12. Petrol, d.d., OEV Capodistria, Via Ferrara 14, 6000
Capodistria,
13. Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano, per
il settore delle strade locali.
In conformità al quarto comma dell’art. 58 della Legge
in materia di pianificazione territoriale (ZPNačrt) il PRPC vi-
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ene inviato anche al Ministero per l’Agricoltura e l’Ambiente,
Direttorato per l’Ambiente, Settore Impatto ambientale, Dunajska 22, 1000 Lubiana, il quale stabilisce se per l’intervento
pianificato è necessario elaborare una relazione sull'impatto
ambientale.
Se nel corso della predisposizione del PRPC si constata
la necessità di includere anche altri organi ovvero portatori
di pubbliche attribuzioni, gli stessi vengono opportunamente
inseriti nel rispettivo procedimento.
6. PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA DI STESURA
La deliberazione di stesura viene pubblicata via internet
e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed è
immediatamente eseguibile.
N. 3505-7/2012
Pirano, 12 dicembre 2012
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A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Proračun
januar–marec
2013

I.

TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček

3912.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in
110/02 – ZDT-B) in 97. člena Statuta Občine Polzela (Uradni
list RS, št. 90/07) je župan Občine Polzela dne 30. 11. 2012
sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Polzela
v obdobju januar–marec 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Polzela (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2013 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za
leto 2012. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju:
ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Polzela za leto 2012
(Uradni list RS, št. 80/12; v nadaljevanju: Rebalans odloka
o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:

963.822
853.508
793.468
26.279

704 Domači davki na blago in storitve

36.120

706 Drugi davki
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine

–2.359
110.314
62.022
1.361

712 Denarne kazni

380

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

103

714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI

Sklep o začasnem financiranju Občine Polzela
v obdobju januar–marec 2013

980.280

703 Davki na premoženje

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

POLZELA

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

46.448
14.926

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov

14.926
15
15

731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

1.517
1.517
969.579
204.168
50.155
8.522
135.597
6.232
3.662
426.550
28.405
195.715
45.240
157.190

414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

332.641
332.641

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

6.220

430 Investicijski transferi

6.220

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

10.701
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stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

6. člen

0

(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

7. člen
(obseg zadolževanja občine)

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem
proračunskem letu.

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje
v svoji lasti

5. KONČNA DOLOČBA

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

8. člen
0

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013 dalje.

50 ZADOLŽEVANJE

Št. 410-3/2012-1
Polzela, dne 30. novembra 2012

500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

20.638

55 ODPLAČILA DOLGA

20.638

550 Odplačila domačega dolga

20.638

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

–9.937

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

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

Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.

SEMIČ

–20.638

3913.

–10.701

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

0

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma Odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu
ter se objavijo na oglasni deski občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po-

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Semič

Na podlagi 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (ZSZ) (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89)
in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10
– UPB) je Občinski svet Občine Semič na 16. redni seji dne
13. 12. 2012 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Semič

glasi:
»
c)

1. člen
V 1. tabeli 5. člena se vrstica c) spremeni tako, da se

Nezazidana stavbna zemljišča na
območjih za proizvodnjo, servise in
storitve

600

/
«
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Za c) vrstico se doda č) vrstica, ki se glasi:

»
č)

Ostala nezazidana stavbna zemljišča

40

30

«

2. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Pravna oseba, ki ne vloži prijave za nadomestilo, ali ne
prijavi pravilnih površin oziroma sprememb (12. člen odloka),
se kaznuje z denarno kaznijo od 900,00 EUR do 5.000,00 EUR.
Z denarno kaznijo od 100,00 EUR do 500,00 EUR se
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek
iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 100,00 EUR do 500,00 EUR se
kaznuje tudi občan, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013.
Št. 422-02/2012-4
Semič, dne 14. decembra 2012
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

3914.

Pravilnik o plačah, sejninah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih organov Občine Semič

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in 51/10, 40/12 –
ZUJF), 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB, 45/08 in 83/12) ter 14. člena Statuta Občine
Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine Semič
na 16. redni seji dne 13. 12. 2012 sprejel

PRAVILNIK
o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih organov Občine Semič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo osnove in merila za plače,
sejnine in druge prejemke funkcionarjev Občine Semič (v nadaljevanju: občina), članov delovnih teles občinskega sveta,
članov drugih organov občine ter delovnih in projektnih skupin,
ki jih imenujeta občinski svet in župan.
2. člen
(spolna slovnična oblika)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen
Za opravljanje funkcije imajo funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma plačila za oprav
ljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in
največ dva podžupana.

Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo
svojo funkcijo opravljal poklicno.
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega
telesa občinskega sveta.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članom drugih organov občine ter članom delovnih
in projektnih skupin za njihovo delo pripada plačilo za opravljeno
delo, ki ga določa ta pravilnik.
4. člen
Župan Občine Semič je v skladu z zakonom, ki ureja plače
v javnem sektorju, uvrščen v 49. plačni razred.
Županu pripada dodatek za delovno dobo.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, znaša plačilo 50 %
plače poklicnega župana.
Sklep o opravljanju funkcije za čas mandata, o sklenitvi
delovnega razmerja, o plači ter dopustu župana izda in podpiše
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Enako velja za nepoklicnega župana.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČE IN PLAČILA
ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE
5. člen
Podžupan je v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem
sektorju, uvrščen v plačne razrede v razponu od 34.–41.
Plačni razred podžupana določi s sklepom župan glede na
pooblastila in obseg dela podžupana.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, znaša plačilo
največ 50 % plače poklicnega podžupana.
Podžupanu kot članu občinskega sveta ali članu delovnega
telesa ne pripada sejnina, ki pripada drugim članom občinskega
sveta oziroma članom delovnih teles.
Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.
6. člen
Osnova za obračunavanje plačila za opravljanje funkcije oziroma plačila za opravljeno delo članov občinskega sveta, članov
delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta,
članov drugih organov občine, imenovanih s sklepom občinskega
sveta ter delovnih in projektnih skupin, ki jih imenuje župan, je
plača župana, določena v prvem odstavku 4. člena tega pravilnika
(v nadaljevanju: plača župana).
1. Občinski svet in delovna telesa
7. člen
Letni znesek plačil za opravljanje funkcije članov občinskega
sveta, vključno s plačili za opravljanje funkcije za seje delovnih
teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % plače župana na letni ravni.
Članu občinskega sveta se določi plačilo za opravljanje
funkcije za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in
sicer za:
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 5,90 % plače
župana
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 4,14 % plače
župana
– predsedovanje seji delovnega telesa 4,14 % plače župana
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je 3,33 %
plače župana
– udeležbo na dopisni seji občinskega sveta 2,25 % plače
župana.
Če je bil član občinskega sveta na seji prisoten manj kot
polovico časa seje, ni upravičen do plačila za opravljanje funkcije.
Pravna podlaga za izplačilo sejnine za člane občinskega
sveta je sklep o potrditvi mandata. Mesečno izplačilo se opravi
na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega
sveta, ki jo vodi občinska uprava.
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Za svečane seje občinskega sveta ter nadaljevanje seje
se plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje.
8. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru
občinskega sveta določi plačilo v obliki sejnine, ki se izplača
za udeležbo na seji na podlagi sklepa o imenovanju v skladu
z evidenco o prisotnosti na sejah, ki jo vodi občinska uprava, v
višini 3,33 % plače župana.
2. Nadzorni odbor
9. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do plačila v obliki sejnin in kot plačilo za izvedbo nadzora
po programu ali sklepu nadzornega odbora. Letni znesek plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega odbora, vključno s
plačili za izvedbo nadzora po programu ali sklepu nadzornega
odbora, ki se izplača posameznemu članu nadzornega odbora,
ne sme presegati 7,5 % plače župana na letni ravni.
Plačilo se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– predsedovanje na seji nadzornega odbora 5,90 % plače
župana,
– udeležba na seji nadzornega odbora 4,14 % plače župana,
– udeležba na seji občinskega sveta 4,14 % plače župana,
– izvedba nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora po dokončnosti poročila o posameznem nadzoru
6,30 % plače župana.
Plačilo sejnin predsednika in članov nadzornega odbora
se izplačuje za čas trajanja mandata na podlagi sklepa o imenovanju in v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi
občinska uprava.
3. Delovne skupine
10. člen
Določbe 8. člena tega pravilnika, ki se nanašajo na člane
komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega
sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom
štaba za civilno zaščito in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega odstavka tega člena, pripada sejnina v višini 4,14 % plače župana.
4. Volilni organi
11. člen
Predsednik in tajnik občinske volilne komisije imata ob
vsakih splošnih volitvah pravico do nadomestila v znesku, ki
je enak 50 % osnovne mesečne plače za poklicno opravljanje
funkcije župana v občini.
Namestnik predsednika občinske volilne komisije in namestnik tajnika imata pravico do nadomestila v znesku, ki je
enak 80 % nadomestila predsednika občinske volilne komisije.
Člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki imajo
pravico do nadomestila v znesku, ki je enak 20 % nadomestila
predsednika občinske volilne komisije.
Nadomestilo se izplača na podlagi sklepa o imenovanju.
IV. POVRAČILA IN DRUGI PREJEMKI
12. člen
Občinski funkcionarji, predsedniki in člani delovnih teles
občinskega sveta in župana ter člani nadzornega odbora imajo
ob predložitvi dokazila pravico do povračila stroškov, ki jih imajo
pri opravljanju funkcije in v zvezi z njo.
Osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do
povračila stroškov v zvezi s službenim potovanjem (dnevnice,
potni stroški, stroški prenočevanja) v skladu z zneski drugih
osebnih prejemkov in povračil, ki jih določajo veljavni predpisi
za zaposlene v občinski upravi.
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Povračilo stroškov iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec uveljavlja le na podlagi predhodno izdanega naloga
za službeno potovanje, ki ga izda župan. Nalog za službeno
potovanje za župana izda direktor občinske uprave.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
13. člen
Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje funkcije, sejnin in povračil drugih stroškov, ki jih imajo občinski
funkcionarji, se zagotavljajo iz sredstev proračuna. Izplačujejo
se mesečno za pretekli mesec.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Višina letnega zneska sejnin skladno s prvim odstavkom
7. člena in prvim odstavkom 9. člena tega pravilnika se uporablja od uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ
(Uradni list RS, št. 40/12).
15. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov, št. 015-03-03/2002
(Uradni list RS, št. 131/03 in 11/07).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-05/2012-3
Semič, dne 14. decembra 2012
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

3915.

Sklep o začasnem financiranju Občine Semič
v obdobju januar–marec 2013

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP
in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10 in 110/11 –
ZDIU12) ter 22. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS,
št. 57/10) je županja Občine Semič dne 14. 12. 2012 sprejela

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Semič
v obdobju januar–marec 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Semič (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja
do 31. marca 2013 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega
financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2012. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih

Stran

10876 /

Št.

102 / 21. 12. 2012

Uradni list Republike Slovenije

financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 –
ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10,
107/10 in 110/11 – ZDIU12; v nadaljevanju: ZJF), Odlokom o
proračunu Občine Semič za leto 2012 (Uradni list RS, št. 18/12)
in Odlokom o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2012
(Uradni list RS, št. 75/12; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek na dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležbe na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopr. dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino

70

71

72

73

74

II.
40

41

v EUR
Proračun
januar–
marec 2013
781.470
680.941,50
680.941,50
678.541,50
2.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.528,50
100.528,50
0
756.289,19
355.250,34
61.970
10.381
200.714
3.000
79.185,34
343.369,90
27.136,90
195.310
13.437
107.486

42

INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi prav. in fiz. os.,
ki niso pror. uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

51.390,00
51.390
6.278,95
0
6.278,95
25.180,81

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
45.180,81
45.180,81
45.180,81
–20.000
–45.180,81
–25.180,81
20.000
20.000

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – osemmestnih podkontov in so
priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani Občine
Semič www.semic.si.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po-

Uradni list Republike Slovenije
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
6. člen

Št.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
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Kandidatka je dne 7. 12. 2012 podala pisno izjavo, da
sprejema mandat.
Št. 041-9/2012-11
Sežana, dne 10. decembra 2012

(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

102 / 21. 12. 2012 /

Vesna Zobec l.r.
Predsednica

SLOVENSKA BISTRICA
3917.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Slovenska Bistrica v obdobju januar–marec
2013

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 30. člena Statuta
Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan
Občine Slovenska Bistrica dne 10. 12. 2012 sprejel

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine 0,00 EUR, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v
tekočem proračunskem letu.

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Slovenska
Bistrica v obdobju januar–marec 2013

5. KONČNA DOLOČBA

1. člen

8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013
dalje.
Št. 410-07/2012-15
Semič, dne 14. decembra 2012
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

SEŽANA
3916.

Ugotovitev o prehodu mandata občinskega
svetnika na naslednjo kandidatko

Na podlagi obvestila župana Občine Sežana št. 0419/2012-3 z dne 6. 12. 2012, da je članu Občinskega sveta
Občine Sežana Savu Marinšku prenehal mandat na podlagi
tretjega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-UPB2,Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo,
27/08 – Odločba US, 76/08, 100/08 – Odločba US, 79/09,
14/10 – Odločba US, 51/10 in 84/10 – Odločba US), je Občinska volilna komisija na seji dne 10. 12. 2012 na podlagi prvega
odstavka 30. člena in drugega odstavka 18. člena Zakona o
lokalnih volitvah (ZLV-UPB3, Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12)

u g o t o v i l a,
da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjo
kandidatko (pod zap. št. 3) z liste SOCIALNI DEMOKRATI v
Občini Sežana za volitve članov Občinskega sveta Občine
Sežana.
Ta kandidatka je NEVA FILIPČIČ, roj. 17. 8. 1952, Dutovlje 23, 6221 Dutovlje.

(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: občina) v obdobju
od 1. januarja do 31. marca 2013 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2012. Obseg prihodkov in drugih prejemkov
ter odhodkov in drugih izdatkov Občine Slovenska Bistrica je
določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B,
109/08 in 49/09; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o spremembi
Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2012
(Uradni list RS, št. 57/12, sprejetega na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica, dne 12. 7. 2012).
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine, ki je sorazmerna s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2012.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2012.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
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Sredstva za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi, se
uporabljajo v višini opredeljeni z zakonom. V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine določene
s tem sklepom. Po preteku začasnega financiranja se v tem
obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko Občina Slovenska Bistrica zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo
glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013 dalje.
Št. 033-3/2012-151-0312
Slovenska Bistrica, dne 10. decembra 2012
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

SODRAŽICA
3918.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Sodražica za leto 2012

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB4) ter 15. in 93. člena Statuta Občine
Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine
Sodražica na 13. redni seji dne 19. 12. 2012 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Sodražica za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2012
(Uradni list RS, št. 109/11) se 2. člen spremeni tako, da se
glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.
I.

70

71

72

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/k2/k3
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev

v EUR

3.112.876
1.647.850
1.479.409
1.401.118
40.469
37.822
168.441
67.924
1.200
358
745
98.214
54.726
54.726

74

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
40
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2011
XII. Stanje sredstev na računih
na dan 31. 12. 2011

1.410.300
818.812
591.488
3.175.768
522.319
135.892
22.035
347.892
13.500
3.000
785.418
10.330
571.902
72.847
130.339
1.815.932
1.815.932
52.100
39.300
12.800
v EUR
0
0
0
v EUR
0
0
0
28.117
28.117
28.117
–91.009
–28.117
62.892

112.720

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del,
sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov
in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov, so priloge k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto
2012.
Št. 410-13/10
Sodražica, dne 19. decembra 2012
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.
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Št.

STRAŽA
3919.

Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09
in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP,
14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 15. in 97. člena Statuta
Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) je Občinski
svet Občine Straža na 18. seji dne 13. 12. 2012 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Straža za leto 2013
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Straža za leto 2013 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.

I.
70

71

72

73
74

II.
40

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina
kontov/Konto/Podkonto
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredm. dolgo. sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

v EUR
Proračun
leta 2013
5.603.309
2.971.927
2.395.699
2.072.084
270.531
53.084
576.228
278.248
4.000
7.000
500
286.480
399.358
399.358
3.500
3.500
2.228.524
176.723
2.051.801
6.765.947
840.665
245.682
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401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
751 Prodaja kapitalskih deležev
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

10879

42.110
427.873
0
125.000
1.296.614
185.421
650.053
167.714
293.426
4.469.194
4.469.194
159.474
143.181
16.293
–1.162.638

108.000
108.000
108.000
7.500
7.500
7.500
100.500
507.931
507.931
507.931
0
0
0
–554.207
507.931
1.162.638
554.207

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Straža.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
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III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki
od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo.
Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(sredstva iz naslova vračila vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje)
Sredstev iz naslova vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki jih je Občina Straža pridobila iz tega naslova
in ki je ostala po delitvi sredstev občanom, so ostala nerazdeljena v višini 134.712,96 EUR in se delijo še po naslednjih vaseh
za določene gradnje:
1. Loke (11.484,68 EUR) – ureditev govejakov
2. Potok (55.923,40 EUR) – kanalizacija
3. Prapreče (34.923,76 EUR) – kanalizacija
4. Zalog (16.027,02) – vodovod, izdelava dokumentacije
za obvoznico
5. Podgora (16.354,10) – vodovod.
6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan lahko prerazporedi sredstva proračuna, če nastanejo zato utemeljeni razlogi oziroma če se na določenih
postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba
po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja
investicij in realizacija investicij.
Župan Občine Straža je pooblaščen, da brez soglasja
občinskega sveta prerazporeja sredstva znotraj posameznega
glavnega programa, da prerazporeja sredstva med glavnimi
programi do višine 20 % in da prerazporedi sredstva iz posameznega področja porabe v drugo področje porabe proračuna
do višine 20 % posameznega področja.
Proračunska sredstva se lahko prosto prerazporejajo med
podkonti v okviru iste proračunske postavke. Na posamezni
proračunski postavki se lahko odpirajo novi podkonti.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske
odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve
in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
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če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v načrtu razvojnih programov.
8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan kot predstojnik neposrednega uporabnika lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Vso investicijsko dokumentacijo za projekte vključene v
načrt razvojnih programov sprejema župan.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
Novi projekti se lahko kot evidenčni projekti uvrstijo v
načrt razvojnih programov tekočega leta samo na podlagi
odločitve župana.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. Občina bo v letu 2013 vplačevala v dva sklada,
in sicer:
Sklad za štipendiranje v višini 5.000 EUR in
Sklad za dozidavo in rekonstrukcijo OŠ s telovadnico v
višini 100.000 EUR.
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini
5.000,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000,00 EUR
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
(upravljanje s sredstvi)
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan.
Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije,
banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela
varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
Občinska uprava lahko zahteva, da mu posredni uporabniki
občinskega proračuna, pred deponiranjem prostih denarnih sredstev pri bankah ponudijo denarna sredstva, če je to treba zaradi
likvidnosti sredstev oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
11. člen
(nakup nepremičnin)
Nakup nepremičnin se izvaja na podlagi Letnega načrta
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine.
12. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2013 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 7.500,00 EUR.
Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga
dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se
s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika.
Župan lahko zahteva takojšne plačilo celotnega dolga,
katerega plačilo je odloženo, če eden izmed obrokov ni pravočasno plačan.
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II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

13. člen

2. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

Občina se bo v letu 2013 zadolžila v višini 507.931,00 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnega
zavoda katerega ustanoviteljica je Občina Straža, v letu 2013
ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000,00 EUR.

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

14. člen

A.

(obseg zadolževanja javnega zavoda)
Posredni uporabnik občinskega proračuna, javni zavod
katerega ustanoviteljica je občina se lahko v letu 2013 zadolži
do skupne višine 100.000,00 EUR.
15. člen

I.
70

(likvidnostno posojilo)
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o
najetju likvidnostnega posojila do višine 200.000,00 EUR, kar
pa mora biti odplačano do konca proračunskega leta.

71

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(začasno financiranje v letu 2013)
V obdobju začasnega financiranja Občine Straža v letu
2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

72

73
74

Št. 41000-4/2012-18
Straža, dne 13. decembra 2012
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

3920.

II.
40

Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09
in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP,
14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 15. in 97. člena Statuta
Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) je Občinski
svet Občine Straža na 18. seji dne 13. 12. 2012 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Straža za leto 2014
I. SPLOŠNA DOLOČBA

41

42
43

1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Straža za leto 2014 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).

III.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina
kontov/Konto/Podkonto
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredm. dolgor. sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

v EUR
Proračun leta
2014
4.587.135
3.576.925
2.395.505
2.072.084
270.334
53.087
1.181.420
283.620
4.000
7.120
200
886.480
385.210
385.210
3.500
3.500
621.500
176.500
445.000
5.295.679
972.480
256.317
43.812
457.351
0
215.000
1.287.534
187.421
652.053
166.834
281.226
2.889.338
2.889.338
146.327
130.034
16.293
–708.544
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RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

Župan lahko prerazporedi sredstva proračuna, če nastanejo zato utemeljeni razlogi oziroma če se na določenih
postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba
po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja
investicij in realizacija investicij.
Župan Občine Straža je pooblaščen, da brez soglasja
občinskega sveta prerazporeja sredstva znotraj posameznega
glavnega programa, da prerazporeja sredstva med glavnimi
programi do višine 20 % in da prerazporedi sredstva iz posameznega področja porabe v drugo področje porabe proračuna
do višine 20 % posameznega področja.
Proračunska sredstva se lahko prosto prerazporejajo med
podkonti v okviru iste proračunske postavke. Na posamezni
proračunski postavki se lahko odpirajo novi podkonti.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi realizaciji.

Št.

0
0
0
0
0
7.500
7.500
7.500
–7.500
716.044
716.044
716.044
0
0
0
0
716.044
708.544
0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Straža.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki
od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo.
Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan kot predstojnik neposrednega uporabnika lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Vso investicijsko dokumentacijo za projekte vključene v
načrt razvojnih programov sprejema župan.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
Novi projekti se lahko kot evidenčni projekti uvrstijo v
načrt razvojnih programov tekočega leta samo na podlagi
odločitve župana.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. Občina bo v letu 2014 vplačevala v dva sklada,
in sicer:
Sklad za štipendiranje v višini 5.000 EUR in
Sklad za dozidavo in rekonstrukcijo OŠ s telovadnico v
višini 200.000 EUR.
Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini
5.000,00 EUR.
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Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000,00 EUR
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

Št.

(upravljanje s sredstvi)
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VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(začasno financiranje v letu 2015)
V obdobju začasnega financiranja Občine Straža v letu
2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen

9. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan.
Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije,
banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela
varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
Občinska uprava lahko zahteva, da mu posredni uporabniki občinskega proračuna, pred deponiranjem prostih denarnih
sredstev pri bankah ponudijo denarna sredstva, če je to treba
zaradi likvidnosti sredstev oziroma za izvrševanje občinskega
proračuna.
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(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 41000-4/2012-19
Straža, dne 13. decembra 2012
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

10. člen
(nakup nepremičnin)
Nakup nepremičnin se izvaja na podlagi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem
občine.
11. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka
77. člena ZJF, lahko župan v letu 2014 odpiše dolgove, ki
jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine
7.500,00 EUR.
Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo
dolga dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila
dolga, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo
dolga dolžnika.
Župan lahko zahteva takojšnje plačilo celotnega dolga, katerega plačilo je odloženo, če eden izmed obrokov ni
pravočasno plačan.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Občina se bo v letu 2014 zadolžila v višini 716.044,00 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnega
zavoda katerega ustanoviteljica je Občina Straža, v letu 2014
ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000,00 EUR.

3921.

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o oddajanju
zemljišč v lasti Občine Straža v najem

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10
Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10,
40/12 – ZUJF), Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10
in 75/12) in 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS,
št. 7/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na 18. redni
seji dne 13. 12. 2012 sprejel

PRAVILNIK
o dopolnitvi Pravilnika o oddajanju zemljišč
v lasti Občine Straža v najem
1. člen
S tem pravilnikom se dopolnjuje Pravilnik o oddajanju
zemljišč v lasti Občine Straža v najem (Uradni list RS, št. 78/11,
v nadaljevanju: Pravilnik).
2. člen
Dopolni se 7. člena Pravilnika, tako da se po novem glasi:
IV. NAJEMNINA

(obseg zadolževanja javnega zavoda)

7. člen
»Višina najemnine se oblikuje v skladu z določili tega
odloka, razen za kmetijska zemljišča ter stavbna zemljišča na
območju Gospodarske cone Zalog ter območje letališča, kjer
se uporablja cenik Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za
posamezno leto.«

Posredni uporabnik občinskega proračuna, javni zavod
katerega ustanoviteljica je občina se lahko v letu 2014 zadolži
do skupne višine 100.000,00 EUR.

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

13. člen

14. člen
(likvidnostno posojilo)
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o
najetju likvidnostnega posojila do višine 200.000,00 EUR, kar
pa mora biti odplačano do konca proračunskega leta.

Št. 00700-27/2011-6
Straža, dne 13. decembra 2012
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.
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SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
3922.

Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč
na parcelnih številkah 823 in 824, obe
k.o. Bolehnečici

Na podlagi 29. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, (106/10 popr.) 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A) ter 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00, 77/02) je Občinski svet Občine
Sveti Jurij ob Ščavnici na 20. seji dne 7. 11. 2012 sprejel

SKLEP
o širitvi območja stavbnih zemljišč na parcelnih
številkah 823 in 824, obe k.o. Bolehnečici
1. člen
Na pobudo investitorja – lastnika zemljišč se razširi območje stavbnih zemljišč na parc. št. 823 in 824, obe k.o. Bolehnečici v velikosti 4.995 m2, v delu označenem na skici, ki je
priloga tega sklepa.
2. člen
Širitev območja stavbnih zemljišč se dovoljuje za namen
izgradnje objektov za kmetijsko dejavnost – goveji hlev za
krave molznice in strojna lopa.
3. člen
Ta sklep nadomešča občinski prostorski akt, ki določa
območje namenske rabe prostora v delu, na katerega se ta
sklep nanaša. Na območju širitve se upoštevajo prostorski
ureditveni pogoji, ki veljajo za območja za stanovanja in kmetijstvo določeni z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 7/95,
35/01 – uskladitev, 30/06).
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in velja 2 leti od datuma objave.
Št. 350-0071/2012-002
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 7. novembra 2012
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

ŠALOVCI
3923.

Odlok o organiziranju pomoči družini na domu
in merilih za plačilo storitev

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10
in 40/11) 43. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 3/07 UPB2, 61/10 ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS), 6. člena
Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11 in 104/11), 23. člena
Uredbe o merilih za določanje oprostitve pri plačilih socialno
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06
– ZUTGP, 15/08, 73/08, 8/09, 53/09, 7/10, 56/10, 62/10, 3/11,
40/11 in 57/11) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list
RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 19. seji dne
13. decembra 2012 sprejel
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ODLOK
o organiziranju pomoči družini na domu
in merilih za plačilo storitev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih,
ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno
varstvo.
2. člen
Pomoč družini na domu se zagotavlja v okviru javne službe, ki je organizirana kot redna dejavnost.
Javno službo na območju Občine Šalovci izvaja Dom starejših Rakičan (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe).
3. člen
Storitev se začne na zahtevo upravičenca ali njegovega
zakonitega zastopnika in vsebuje dva dela.
Prvi del predstavlja ugotavljanje upravičenosti do storitve,
pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja ter izvedbo
uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem ali družino.
Drugi del storitve zajema neposredno izvajanje storitve
na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem obsegu.
II. VRSTA IN OBSEG STORITEV
4. člen
Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste storitev:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih,
– gospodinjska pomoč,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
5. člen
Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih obsega:
– pomoč pri oblačenju in slačenju,
– pomoč pri umivanju, hranjenju in opravljanju osnovnih
življenjskih potreb,
– vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov.
6. člen
Gospodinjska pomoč obsega:
– prinašanje enega pripravljenega obroka hrane ali nabava živil in priprava enega obroka hrane,
– pomivanje uporabljene posode,
– osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti,
– postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.
7. člen
Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov obsega:
– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci
in s sorodstvom,
– spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
– informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca
ter pripravo upravičenca na institucionalno varstvo.
III. UPRAVIČENCI
8. člen
Upravičenci do pomoči družini na domu so osebe, ki jim
preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno
organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno
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in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem
okolju, tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani
obliki ter imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Šalovci.
9. člen
Pod pogoji iz prejšnjega člena so upravičenci:
– osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki
spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno
življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu, duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne
komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta
njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje
pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge
osebe nesposobne za samostojno življenje,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali
težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v
organizirane oblike varstva.
IV. CENA IN PLAČILO STORITEV
10. člen
Pomoč družini na domu se financira iz proračuna Občine
Šalovci najmanj v višini 50 % subvencije k ceni storitev in v
višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno
ali v celoti oproščen plačila.
Občinski svet Občine Šalovci daje, na predlog izvajalca
javne službe, soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu, ki
mora biti oblikovana skladno z določili Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev.
11. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačevati
stroške storitve do višine subvencionirane cene pomoči družini
na domu.
Zavezanec za plačilo je tudi fizična oseba, ki ni družinski
član, če jo z upravičencem do storitve veže preživninska obveznost po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, in
druga pravna ali fizična oseba, ki jo k plačilu stroškov oskrbe
ali institucionalnega varstva za upravičenca zavezuje izvršljiv
pravni naslov.
V. OLAJŠAVE IN OPROSTITVE PLAČILA STORITEV
12. člen
Pravico do oprostitve plačila ima upravičenec in drugi
zavezanec, ki ni plačilno sposoben oziroma njegova plačilna
sposobnost ne dosega subvencionirane vrednosti storitve.
Upravičenec vloži zahtevo za oprostitev plačila stroškov
pomoči družini na domu pri Centru za socialno delo Murska
Sobota, ki odloči o delni ali celotni oprostitvi plačila storitev po
postopku in na način, določen s predpisi o socialnem varstvu.
13. člen
Plačila storitve pomoči družini na domu je v celoti oproščen vsak, ki sklene dogovor o izvajanju storitev v skladu z
Zakonom o socialnem varstvu, in če:
– nima družinskih članov ali drugih zavezancev,
– nima dohodkov ali če njegov ugotovljen dohodek ne
dosega meje socialne varnosti,
– ne prejema dodatka za pomoč in postrežbo ali drugih
dodatkov, namenjenih zagotavljanju nege in pomoči druge
osebe.
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Upravičenec do storitve pomoči družini na domu, ki prejema dodatek za pomoč in postrežbo, je dolžan del dodatka
dodatno prispevati za plačilo storitve. Dodatni prispevek upravičenca znaša en odstotek dodatka za pomoč in postrežbo za
vsako uro opravljene storitve, vendar skupno lahko doseže
največ polovico celotnega zneska prejetega dodatka.
14. člen
Oprostitev plačila storitve pomoč družini na domu je odvisna od meril, ki jih določa Vlada Republike Slovenije z Uredbo
o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih
storitev.
Če je upravičenec lastnik nepremičnine, se mu na izrecno
zahtevo občine, lahko prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, na kateri nima prijavljenega stalnega prebivališča, v korist
občine, ki zanj financira pomoč družini na domu.
Občina mora zahtevo iz prejšnjega odstavka podati v roku
20 dni od prejema obvestila centra za socialno delo o tem, da
vodi postopek, v katerem odloča o oprostitvi plačila storitve
pomoč družini na domu.
15. člen
Upravičenec oziroma zavezanec, ki je deloma ali v celoti
oproščen plačila storitve, je dolžan vsako spremembo, ki bi
lahko vplivala na obstoj pravice ali na višino oprostitve, takoj
ali najpozneje v roku petnajstih dni od nastanka spremembe
sporočiti Centru za socialno delo Murska Sobota.
Če center za socialno delo ugotovi, da sporočena sprememba dejansko vpliva na obstoj pravice ali na višino oprostitve, izda novo odločbo, s katero določi višino oprostitve s prvim
dnem naslednjega meseca po nastanku spremembe.
Če upravičenec oziroma zavezanec, ki mu je bila priznana pravica do oprostitve, ne sporoči spremembe, ki bi lahko
vplivala na višino oprostitve, ali je ne sporoči v roku 15 dni po
nastanku spremembe, je dolžan povrniti razliko, ki je nastala
zaradi spremenjenih okoliščin, skupaj z zakonskimi obrestmi,
od dneva nastanka spremembe.
Če je bila upravičencu oziroma zavezancu priznana oprostitev na podlagi lažnih dokazil ali lažnega prikazovanja dejanskega stanja, je dolžan povrniti vse stroške, ki so nastali v zvezi s
priznanjem oprostitve, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi,
in sicer od dneva, ko mu je bila pravica neupravičeno priznana.
VI. DOKUMENTACIJA
16. člen
Storitve po tem odloku se za vsakega upravičenca evidentirajo mesečno pri izvajalcu pomoči družini na domu na
obrazcu »Evidenca pomoči na domu«, ki obsega:
– evidenco dogovora,
– delovne naloge socialnih oskrbovank in oskrbovalcev,
– vsebino pomoči,
– izvajalca storitev in
– evidenco opravljenih poti.
17. člen
Izvajanje javne službe ter medsebojne pravice in obveznosti med občino in izvajalcem storitve se uredijo s pogodbo
o izvajanju javne službe, ki jo v imenu Občine Šalovci sklene
župan.
Izvajalec javne službe je dolžan izvajati javno službo
pomoč družini na domu strokovno in racionalno ter v skladu
z veljavno zakonodajo in veljavnimi standardi in normativi za
to področje.
O načinu in vsebini izvajanja službe pomoči družini na
domu ter o porabljenih finančnih sredstvih, je izvajalec storitev
dolžan občini podati pisno poročilo najmanj enkrat letno.
Izvajalec javne službe mora na zahtevo občine posredovati podatke za potrebe načrtovanja in spremljanja stanja
izvajanja javne službe pomoč družini na domu.
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VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Izvajalec javne službe je dolžan seznaniti z določili tega
odloka vse upravičence do storitev javne službe pomoč družini
na domu in z njimi skleniti nove dogovore o izvajanju storitve.
Center za socialno delo pa je dolžan izdati ustrezne upravne
odločbe.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013.
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in izvajanju službe socialne oskrbe na domu in merilih za
določanje plačil storitev (Uradni list RS, št. 71/01).
Št. 122-32/2012
Šalovci, dne 13. decembra 2012
Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.

3924.

Odlok o načinu izvajanja gospodarske
javne službe zbiranja in prevoza odpadkov
na območju Občine Šalovci

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 33/07 ZPNačrt, 57/08
– ZFO-1A, 70/08 in 108/09), 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11) in 16. člena
Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) 3. člena
Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Šalovci
(Uradni list RS, št. 9/07) je Občinski svet Občine Šalovci na 18.
redni seji dne 17. oktobra 2012 sprejel

ODLOK
o načinu izvajanja gospodarske javne službe
zbiranja in prevoza odpadkov na območju
Občine Šalovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa način izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju
Občine Šalovci (v nadaljnjem besedilu: javna služba).
2. člen
S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova izvajanja javne
službe,
2. vrste in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev,
3. pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne
službe,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne
službe,
5. viri financiranja, oblikovanje cen in obračun storitev
javne službe,
6. vrsta objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne
službe,
7. nadzor nad izvajanjem javne službe,
8. kazenske določbe in
9. prehodne ter končne določbe.
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3. člen
Cilji javne službe po tem odloku so:
1. varstvo okolja in varovanje človekovega zdravja,
2. povzročiteljem odpadkov omogočati dostop do storitev
javne službe,
3. dosegati cilje republiških operativnih programov s področja varstva okolja,
4. zagotavljati ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka,
5. urediti zbiranje in prevoz odpadkov tudi za stavbe, v
katerih ni prebivalcev s stalnim prebivališčem ali v počitniških
kapacitetah,
6. zagotavljati podatke, poročati in obveščati pristojne
službe ter javnost o ravnanju z odpadki,
7. zagotavljati načelo, da stroške ravnanja z odpadki
plača njihov povzročitelj,
8. zagotavljati izdelavo in sprejem letnih ter dolgoročnih
programov ukrepov na področju ravnanja z odpadki,
9. zagotavljanje odvoza odpadkov (frekvenca, volumen
posode, prevzemna mesta …),
10. določiti obvezna vlaganja v vso opremo in lokacije, ki
so potrebne za izvajanje gospodarske javne službe, kar je v
pristojnosti izvajalca te službe,
11. določiti obveznost osveščanja občanov glede ravnanja z odpadki, kar je določeno kot obveznost izvajalca.
4. člen
(1) V okviru opravljanja javne službe zbiranja odpadkov
se ravnanje z odpadki nanaša na zbiranje komunalnih odpadkov, ki nastajajo na območju občine. Določeni so v skupini
20 in podskupini 15 01 klasifikacijskega seznama odpadkov
Priloge 4 Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11).
(2) V okviru opravljanja javne službe prevoza odpadkov
se ravnanje z odpadki nanaša na prevoz odpadkov, ki nastajajo na območju občine kot odpadki s klasifikacijsko številko
20 03 01 iz klasifikacijskega seznama. Za prevoz odpadkov se
ne šteje prevoz mešanih komunalnih odpadkov od zbirnega
centra do centra za ravnanje s komunalnimi odpadki, če to
dejavnost izvaja oseba, ki je hkrati izvajalec javne službe zbiranja odpadkov in obdelave mešanih komunalnih odpadkov,
navedeni objekti in naprave pa se nahajajo na isti lokaciji. Za
prevoz odpadkov se ne šteje tudi prevoz mešanih komunalnih odpadkov od centra za ravnanje s komunalnimi odpadki
do odlagališča komunalnih odpadkov, če to dejavnost izvaja
oseba, ki je hkrati izvajalec javne službe obdelave mešanih
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, navedeni objekti in naprave
pa se nahajajo na isti lokaciji.
5. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji
pomen:
1. izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe
varstva okolja (v nadaljevanju: izvajalec javne službe) je s strani občine izbran izvajalec te javne službe v skladu z zakonom,
ki ureja gospodarske javne službe ali zakonom, ki ureja javno
zasebno partnerstvo;
2. izvirni povzročitelj komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: izvirni povzročitelj) je oseba, katere delovanje ali dejavnost
povzroča nastajanje komunalnih odpadkov in je lahko:
(a) izvirni povzročitelj iz gospodinjstva,
(b) izvirni povzročitelj iz javnega sektorja, in
(c) izvirni povzročitelj iz proizvodne dejavnosti, trgovine,
poslovne dejavnosti, storitvene dejavnosti ali druge dejavnosti,
ki ni dejavnost javnega sektorja;
3. odpadek je snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže,
namerava zavreči ali mora zavreči;
4. komunalni odpadki so gospodinjski in njim podobni
odpadki iz trgovine, proizvodnih, poslovnih, storitvenih in drugih
dejavnosti ter javnega sektorja, ki nastajajo na območju občine
s klasifikacijske skupine 20;
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5. mešani komunalni odpadki so komunalni odpadki s
klasifikacijske podskupine 20 03 01;
6. nevarni odpadek je odpadek, ki kaže eno ali več nevarnih lastnosti iz Priloge 1 Uredbe o odpadkih (Uradni list RS,
št. 103/11);
7. nenevarni odpadek je odpadek, ki se ne uvršča med
nevarne odpadke;
8. biološki odpadki so biorazgradljivi odpadki z vrtov in iz
parkov, živilski in kuhinjski odpadki iz gospodinjstev, restavracij,
gostinskih dejavnosti in trgovin na drobno ter primerljivi odpadki
iz obratov za predelavo hrane;
9. ostanek proizvodnje je snov ali predmet, ki nastane pri
proizvodnem procesu, katerega glavni namen ni proizvodnja
te snovi ali predmeta;
10. povzročitelj odpadkov je oseba, katere delovanje ali
dejavnost povzroča nastajanje odpadkov (izvirni povzročitelj
odpadkov), ali oseba, ki izvaja predobdelavo, mešanje ali druge postopke, s katerimi se spremenijo lastnosti ali sestava teh
odpadkov;
11. imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov ali pravna
ali fizična oseba, ki ima odpadke v posesti;
12. ravnanje z odpadki je zbiranje, prevoz, predelava
in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom nad takimi
postopki in dejavnostmi po prenehanju obratovanja naprav za
odstranjevanje odpadkov, ter delovanje trgovca ali posrednika;
13. zbiranje je prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim
predhodnim razvrščanjem in predhodnim skladiščenjem, za
namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov;
14. ločeno zbiranje je zbiranje, pri katerem so tokovi odpadkov ločeni glede na vrsto in naravo odpadkov, tako da se
olajša posamezno vrsto obdelave odpadkov;
15. zbirni center je objekt za prevzemanje odpadkov,
vključno z njihovim predhodnim razvrščanjem in predhodnim
skladiščenjem za namene prevoza do naprave za obdelavo
odpadkov;
16. začasno skladiščenje odpadkov je skladiščenje odpadkov pri izvirnem povzročitelju odpadkov na kraju njihovega
nastanka do njihove oddaje ali prepustitve v zbiranje ali obdelavo;
17. predhodno skladiščenje odpadkov je skladiščenje
odpadkov pri zbiralcu v zbirnem centru, v katerem se odpadki
raztovorijo za namene priprave za prevoz do kraja njihove
obdelave;
18. skladiščenje odpadkov je skladiščenje odpadkov pri
izvajalcu obdelave do njihove predelave ali odstranjevanja;
19. kosovni odpadki so odpadki z klasifikacijske podskupine 20 03 07;
20. premična zbiralnica nevarnih frakcij je urejena in opremljena pokrita zbiralnica ali zabojnik za ločeno zbiranje nevarnih frakcij ali tovorno vozilo, opremljeno za ločeno zbiranje
nevarnih frakcij;
21. zbirno mesto odpadkov je mesto, na katerem je nameščena namenska posoda ali vreča za zbiranje odpadkov, v
katero povzročitelji neovirano odlagajo odpadke;
22. prevzemno mesto odpadkov je mesto, na katerem
povzročitelji prepuščajo po vnaprej določenem letnem koledarju izvajalcu odpadke v za to namenjeni namenski posodi
ali brez posode;
23. namenska posoda za zbiranje odpadkov so namenski
zabojniki in kompaktne posode, ki estetsko ustrezajo izgledu
okolja (v nadaljevanju: posoda za zbiranje odpadkov);
24. namenska tipizirana vreča je namenska vreča izvajalca javne službe, ki je namenjena za zbiranje bodisi mešanih
komunalnih odpadkov, bodisi ločenih frakcij.
6. člen
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega
člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se
uporabljajo predpisi Republike Slovenije s področja varstva
okolja.
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II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
7. člen
Občina zagotavlja izvajanje javne službe s podelitvijo koncesije. Koncesija se podeli v skladu s koncesijskim aktom. Do
podelitve koncesije opravlja javno službo dosedanji izvajalec.
8. člen
Javna služba se izvaja na celotnem območju občine,
v skladu s predpisi Republike Slovenije in občine, ki urejajo
področje javne službe ter koncesijske pogodbe. Javna služba
se izvaja tako, da so storitve javne službe dostopne vsem
povzročiteljem.
9. člen
Določene storitve javne službe lahko v imenu in za račun
izvajalca, s pisnim soglasjem občine, izvaja podizvajalec, ki je
registriran v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z
odpadki in izpolnjuje druge pogoje za izvajanje javne službe.
10. člen
(1) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge
javne službe, ki jih občina ne prenese na izvajalca, opravlja
občinska uprava.
(2) Občinska uprava skrbi za koordinacijo aktivnosti med
občino in izvajalcem.
III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
11. člen
(1) Javna služba zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov obsega:
– storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
– ločeno zbiranje in prevoz ločenih frakcij iz zbiralnic
ločenih frakcij ter na izvoru,
– obdelavo ločenih frakcij in začasno skladiščenje pred
oddajo v predelavo,
– ločeno zbiranje in prevoz biološko razgradljivih odpadkov,
– zbiranje in prevoz kosovnih odpadkov,
– obdelavo kosovnih odpadkov pred oddajo v predelavo
ali odstranjevanje,
– zbiranje, začasno skladiščenje in pripravo nevarnih
frakcij za oddajo v odstranjevanje ali predelavo,
– zbiranje in prevoz odpadkov iz javnih površin, tržnice,
zelenic in pokopališč,
– druge storitve, potrebne za nemoteno izvajanje javne
službe.
(2) Podrobnejša vsebina storitev javne službe iz prejšnjega odstavka tega člena se za posamezno koledarsko leto
določi z letnim izvedbenim programom ravnanja s komunalnimi
odpadki na območju Občine Šalovci (v nadaljevanju: letni program), ki ga mora izvajalec javne službe vsako leto do 1. avgusta za naslednje leto predložiti pristojnemu organu občinske
uprave v potrditev, razen v letu, ko se koncesija podeljuje.
Občina potrdi letni program najkasneje 3 mesece po prejemu
in ga posreduje izvajalcu.
(3) Letni program obsega podatke o:
– območju izvajanja javne službe (naselja, število vključenih gospodinjstev),
– vrstah odpadkov, za katere se zagotavlja njihovo prevzemanje (po naseljih, po povzročiteljih),
– posodi ali namenski vreči za zbiranje/prevzemanje posameznih vrst odpadkov (po vrstah odpadkov, po povzročiteljih,
po naseljih),
– frekvencah in času prevzemanja posameznih vrst odpadkov (po vrstah odpadkov, po povzročiteljih, po naseljih),
– pogojih za prevzemanje posameznih vrst odpadkov (po
vrstah odpadkov, po povzročiteljih, po naseljih),
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– evidenci o lokacijah, o številu, vrsti in velikosti namenskih zabojnikov, prevzetih količinah in vrstah odpadkov na
prevzemnih mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij, s premično
zbiralnico nevarnih frakcij, v zbirnem centru v preteklem letu
(prvič v naslednjem letu izvajanja koncesije),
– ravnanju s prevzetimi odpadki (po vrstah odpadkov),
– načinu dobave in zamenjave dotrajane oziroma poškodovane posode za zbiranje odpadkov,
– načinu podelitve tipiziranih vreč,
– načinu pranja in vzdrževanja zabojnikov,
– delu z javnostjo pri izvajanju javne službe in načinu
obveščanja,
– opis zabojnikov in vozil za prevzem komunalnih odpadkov, ki jih bo izvajalec nabavil v tem letu,
– predvideni časovni razpored zbiranja nevarnih odpadkov ter predvidena količina zbranih nevarnih odpadkov po
vrstah,
– predvideni časovni razpored zbiranja kosovnih odpadkov
ter predvidena količina zbranih kosovnih odpadkov po vrstah,
– drugih storitev, potrebnih za nemoteno izvajanje javne
službe,
– stroških in virih financiranja investicijskih stroškov za
izvedbo letnega programa,
– drugih podatkih v skladu s predpisi.
(4) Izvirni povzročitelj iz proizvodne dejavnosti, trgovine,
poslovne dejavnosti, storitvene dejavnosti ali druge dejavnosti,
ki ni dejavnost javnega sektorja, mora:
– v prostorih, kjer deluje ali opravlja dejavnost, zagotoviti
ločeno zbiranje vsaj za:
(a) biološke odpadke,
(b) odpadni papir in karton, ter
(c) odpadno embalažo,
in jih do prepustitve ali oddaje hraniti tako, da ne predstavljajo
nevarnosti za zdravje ljudi ali okolje,
– prepuščati izvajalcu javne službe zbiranja komunalnih
odpadkov:
(a) mešane komunalne odpadke,
(b) druge frakcije, če tako določajo predpisi s področja
varstva okolja.
1. Zbiranje in prevoz odpadkov
12. člen
(1) Vsi odpadki se zbirajo ločeno na izvoru nastanka.
Izvajalec mora zagotoviti zbiranje odpadkov na način,
da se iz celotne snovi odpadkov izločijo ločene in nevarne
frakcije ter druge vrste odpadkov, ki jih je možno predelati in/ali
uporabiti.
(2) Izvajalec mora za izločanje ločenih frakcij zagotoviti:
– ločeno zbiranje in prevzemanje ločenih frakcij na izvoru
nastanka,
– ločeno zbiranje in prevzemanje ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij in
– ločeno zbiranje in prevzemanje ločenih frakcij v zbirnem
centru.
Izvajalec mora za izločanje nevarnih frakcij zagotoviti:
– ločeno zbiranje in prevzemanje nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij.
13. člen
Izvajalec mora zagotoviti prevoz odpadkov od mest, na
katerih odpadke prevzame (prevzemna mesta, zbiralnice ločenih frakcij, zbirni center, lokacije prevzemanja nevarnih frakcij
s premično zbiralnico) do mest njihove obdelave.
2. Druge storitve, potrebne za nemoteno izvajanje
javne službe
14. člen
Za nemoteno izvajanje javne službe mora izvajalec zagotoviti tudi:
– oddajo in prepuščanje odpadkov v obdelavo regijskemu
centru, v skladu s predpisi,
– vzdrževanje objektov in naprav za izvajanje javne službe,
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– vodenje evidenc in katastrov v zvezi z javno službo,
– izdelavo letnih in dolgoročnih programov zbiranja in
prevoza odpadkov,
– zagotavljanje podatkov, poročanje pristojnim službam
ter objavljanje podatkov, ki se nanašajo na gospodarsko javno
službo,
– posodo za ločeno zbiranje odpadkov na izvoru tako,
da sta pri izvirnem povzročitelju iz gospodinjstva in javnega
sektorja zagotovljeni najmanj dve posodi 120 litrov, rjava za
biološke (če gospodinjstvo ne odlaga bioloških odpadkov v
lastni kompostnik) in črna za mešane komunalne odpadke, ter
namenske vreče za mešano embalažo (kovinska, plastična
in iz sestavljenih materialov). Na vsaki posodi mora biti napis
namena uporabe posode,
– ostali povzročitelji, ki se obvezno vključujejo v sistem
javne službe morajo imeti najmanj 120 l posodo za mešane
komunalne odpadke, razen, če v tem odloku ali državnih predpisih ni določeno drugače,
– opremo za vzdrževanje posod za prepuščanje preostalih odpadkov,
– zamenjavo dotrajanih in poškodovanih posod,
– vzdrževanje in nabavo vozil za prevoz odpadkov,
– poročanje občini o izvajanju javne službe,
– redno in pravočasno obveščanje uporabnikov storitev o
posameznih aktivnostih izvajanja javne službe,
– osveščanje občanov v zvezi z naravovarstvenim ravnanjem izvajanja javne službe,
– oblikovanje predlogov cen,
– obračun storitev javne službe njihovim uporabnikom za
zbiranje, prevoz in odlaganje odpadkov,
– obveščanje pristojnih organov o kršitvah uporabe storitev javne službe in
– nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV
JAVNE SLUŽBE
15. člen
Za zagotavljanje javne službe mora občina zagotoviti:
– izvajanje javne službe v skladu s predpisi,
– cene storitev, ki bodo zagotavljale ob gospodarnem
poslovanju ustrezen obseg in kvaliteto storitev javne službe
ter bodo primerljive med različnimi izvajalci iz različnih okolij,
– sankcioniranje povzročiteljev odpadkov, ki ne uporabljajo storitve javne službe, in uporabnike storitev, ki ravnajo v
nasprotju s predpisi in navodili izvajalca,
– prostor za zbirni center in prostor za zbiralnice ločenih
frakcij,
– nadzor nad izvajanjem javne službe.
1. Pogoji zbiranja in prepuščanja odpadkov
16. člen
Povzročitelji morajo odpadke zbirati in prepuščati izvajalcu v skladu s tem odlokom, letnim izvedbeni programom (v
nadaljevanju: letni program) ter navodili občine in izvajalca.
17. člen
(1) Povzročitelji morajo zbirati in prepuščati posamezne
vrste odpadkov v posodi za zbiranje odpadkov ali namenski
tipizirani vreči. Vrste odpadkov in posoda za zbiranje posameznih vrst odpadkov so določeni v tem odloku in v letnem
programu.
(2) Povzročitelji lahko prepuščajo odpadke samo na prevzemnih mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij, v zbirnem centru,
v premični zbiralnici nevarnih frakcij.
18. člen
Za čas do prevzema odpadkov morajo povzročitelji zagotoviti, da je posoda za zbiranje odpadkov nameščena na
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zbirnem mestu, ki ga določi povzročitelj, vendar ne na javnih
površinah in tako, da povzročitelji, ki v objektu prebivajo ali v
njem izvajajo dejavnost neovirano zbirajo odpadke ter jih odlagajo v posodo za zbiranje odpadkov.
19. člen
Če zbirnega mesta ni možno urediti na površini, ki je v
lasti povzročitelja, lastnika ali upravljavca objekta, v katerem
odpadki nastajajo, lahko pristojni organ občine določi namestitev posode za zbiranje odpadkov na javni površini, če iz njihove
vloge sledi, da ob tem objektu ni primernih drugih površin ter
da namestitev posode za zbiranje odpadkov v tem objektu ni
možna.
20. člen
Povzročitelji morajo zagotoviti, da je posoda za zbiranje
odpadkov ali odpadki, ki se zbirajo izven posode za zbiranje, na
prevzemnem mestu samo v času, ki je s koledarjem odvozov
odpadkov ali drugim naznanilom občine ali izvajalca določen
za njihov prevzem.
21. člen
(1) Pri načrtovanju zbirnega in prevzemnega mesta pri
novih stanovanjskih ter poslovnih zgradbah in naseljih, pri
prenovah ter spremembah namembnosti objektov je treba upoštevati pogoje tega odloka.
(2) Na zahtevo upravnega organa poda mnenje glede
načrtovanega zbiranja odpadkov v prostorski ali projektni dokumentaciji pristojni organ občine, s tem da le-ta predhodno
pridobi mnenje izvajalca, če izvajalec nima javnega pooblastila.
22. člen
(1) Za urejenost in čistočo zbirnih mest skrbijo povzročitelji, ki skrbijo tudi za skupna zbirno-prevzemna mesta razen,
če onesnaženje povzroči izvajalec pri prevzemanju odpadkov.
(2) V večstanovanjskih stavbah, kjer so imenovani upravniki, izvajajo obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena
upravniki.
23. člen
Vsak nov uporabnik storitev, ki se prijavi na odvoz odpadkov, prejme od izvajalca, v skladu s tem odlokom, potrebno
število posod in namenskih vreč.
24. člen
Če ima povzročitelj več odpadkov, kot to dopušča njegova
posoda za zbiranje odpadkov, si mora priskrbeti večjo ali dodatno posodo ali namensko vrečo.
25. člen
V primeru, da je posoda poškodovana tako, da je onemogočena njena uporaba, jo je izvajalec javne službe, v primeru,
da je posoda last izvajalca, dolžan, na svoje stroške, zamenjati,
razen v primeru namernega poškodovanja ali nenamenske
uporabe s strani povzročitelja, ko stroški zamenjave bremenijo
povzročitelja. Če je posoda last povzročitelja, krije stroške
zamenjave povzročitelj, razen v primeru, da je do poškodbe
prišlo po krivdi izvajalca.
2. Pogoji prevzemanja odpadkov na prevzemnih mestih
26. člen
Na prevzemnih mestih izvajalec prevzema odpadke iz
klasifikacijskega seznama odpadkov. Za vsako koledarsko leto
se prevzem odpadkov podrobneje določi v letnem programu.
27. člen
(1) Izvajalec prevzema in prevaža odpadke s posebnimi
vozili in opremo, ki zagotavljajo praznjenje posode za zbiranje
odpadkov, nalaganje odpadkov, njihov prevoz in razlaganje
brez prahu, čezmernega hrupa ter raztresanja odpadkov.
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(2) Če pride pri prevzemanju odpadkov do onesnaženja prevzemnega mesta oziroma mesta praznjenja posode
in nalaganja odpadkov ali njihove okolice, mora izvajalec na
svoje stroške zagotoviti odstranitev teh odpadkov ter očistiti
onesnažene površine.
(3) Če je prevzemno mesto onesnaženo po krivdi povzročitelja, je izvajalec javne službe upravičen stroške čiščenja
in odstranitve odpadkov zaračunati lastniku oziroma lastnikom
prevzemnega mesta.
(4) Če pride pri prevzemanju odpadkov do ugotovljene poškodbe posode za zbiranje odpadkov, mora izvajalec na svoje
stroške popraviti poškodbe oziroma zagotoviti drugo posodo
za zbiranje odpadkov.
28. člen
(1) Podatke o uporabnikih storitev javne službe vodi izvajalec v registru uporabnikov storitev javne službe (v nadaljevanju: register). Na zahtevo pristojnega organa občine je izvajalec
javne službe dolžan omogočiti vpogled v register.
(2) Podatki iz registra se nanašajo na ime, priimek in
naslov uporabnikov storitev javne službe ter vrsto, volumen,
število in lastništvo posode za zbiranje odpadkov oziroma
prepuščanje na prevzemnih mestih.
29. člen
(1) Podatki v registru se lahko spremenijo na podlagi:
– pisnega sporočila uporabnika storitev javne službe,
– ugotovitev izvajalca in
– ugotovitev pristojnih organov občine.
(2) Spremembe se lahko nanašajo na ime, priimek in naslov uporabnika storitve javne službe ter spremembo posode
za zbiranje odpadkov.
(3) Izvajalec ob vsaki spremembi podatkov v registru
uskladi prevzemanje odpadkov ter obračun storitev javne službe s spremembami najkasneje mesec dni po vpisu spremembe
v register.
30. člen
Prevzemno mesto odpadkov za posameznega uporabnika ali skupino uporabnikov določita izvajalec in povzročitelj,
najkasneje ob začetku uporabe storitev javne službe, z vpisom
uporabnika v register.
31. člen
(1) Prevzemno mesto za odpadke mora biti dostopno vozilom za neoviran prevzem odpadkov, urejeno na prostem in je
lahko istočasno tudi mesto praznjenja posod v vozilo.
(2) Prevzemno mesto je praviloma lahko oddaljeno največ
5 metrov od mesta praznjenja posode oziroma dostopne ceste,
če so za to izpolnjeni prostorski pogoji.
(3) Prevzemno mesto za odpadke je lahko izjemoma na
javni površini, lahko pa je tudi na površini, ki je v lasti uporabnika storitev javne službe, če so izpolnjeni pogoji prevzema iz
tega odloka in je zagotovljen neoviran dovoz vozil za prevzem
teh odpadkov.
(4) Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja posode ne sme biti stopnic ali drugih večjih ovir.
32. člen
(1) Izvajalec prevzema odpadke na prevzemnih mestih
v dneh, ki so za vsako posamezno vrsto odpadka določeni z
letnim koledarjem odvozov in ga povzročitelji prejmejo najkasneje do 31. decembra za naslednje leto.
(2) Pri izdelavi koledarja iz prejšnjega odstavka in letnega
programa je treba upoštevati, da je prevzem odpadkov:
– za izvirne povzročitelje iz 2. točke 4. člena tega odloka:
Minimalni volumen posamezne posode za namen iz šeste alineje 14. člena tega odloka na območju Občine Šalovci znaša
120 litrov.
– Lastniki, ki bivajo v hišah občasno, in lastniki počitniških
kapacitet morajo odlagati odpadke v namenske vreče, ki jih
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kupijo pri izvajalcu javne službe. Minimalno letno število namenskih vreč za mešane komunalne odpadke znaša najmanj
12 kosov in namenskih vreč za ločeno zbiranje embalaže
znaša najmanj 12 kosov.
– Izvirni povzročitelji iz proizvodne dejavnosti, trgovine,
poslovne dejavnosti, storitvene ali druge dejavnosti, ki ni dejavnost javnega sektorja morajo z izvajalcem javne gospodarske
službe skleniti pogodbo o odvozu in odlaganju odpadkov iz dejavnosti v skladu z veljavno zakonodajo. Izvirni povzročitelji iz
proizvodne dejavnosti, trgovine, poslovne dejavnosti, storitvene
ali druge dejavnosti, ki ni dejavnost javnega sektorja se morejo obvezno vključiti v sistem zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov, če razpolagajo z mešanimi komunalnimi odpadki iz
druge alineje četrtega odstavka 11. člena tega odloka.
33. člen
V primeru izpada prevzemanja odpadkov na prevzemnih
mestih, v skladu z letnim koledarjem odvozov, zaradi višje sile,
kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna neprevoznost poti do mest prevzemanja teh odpadkov, mora izvajalec
o vzrokih izpada ter o novih terminih pravočasno, odvisno od
dogodka obvestiti povzročitelje, na krajevno običajni način.
34. člen
Izvajalec mora ugotavljati nepravilno uporabo posode za
zbiranje posameznih vrst odpadkov. V primeru kršitve mora izvajalec kršilca prijaviti pristojnemu občinskemu inšpekcijskemu
organu. Prijavi priloži fotografijo kršitve in naslov kršilca, kolikor
je to mogoče.
35. člen
Evidenco o tipih, barvah, volumnih in številu posod za
zbiranje posameznih vrst odpadkov na prevzemnih mestih vodi
izvajalec v registru prevzemnih mest.
3. Pogoji prevzemanja odpadkov v zbiralnicah ločenih
frakcij
36. člen
(1) Zbiralnice ločenih frakcij, v katerih povzročitelji prepuščajo ločene frakcije (papir, steklo, kovine, plastika, mešana
embalaža kot je kovinska, plastična in iz sestavljenih materialov), morajo biti na posameznem območju občine postavljene
sorazmerno gostoti poselitve na tem območju, tako, da je po
ena zbiralnica ločenih frakcij za največ 500 prebivalcev s stalnim bivališčem na tem območju.
(2) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov
mora zbiralnico nenevarnih frakcij opremiti najmanj za ločeno
zbiranje:
1. odpadnega papirja in kartona, vključno z vso odpadno
primarno in sekundarno embalažo iz papirja in kartona,
2. vse odpadne primarne in sekundarne plastične in kovinske embalaže ter odpadne embalaže iz sestavljenih materialov,
3. vse odpadne primarne in sekundarne steklene embalaže.
(3) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov
mora prevzemati v zbiralnicah prepuščene nenevarne frakcije
s tako opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne povzroča prašenja in povzroča čim manj hrupa, med
prevozom ne prihaja do raztresanja odpadkov.
37. člen
(1) Lokacije zbiralnic ločenih frakcij, vrste ločenih frakcij
in odpadne embalaže, ki jih prevzema izvajalec v posameznih
zbiralnicah ter posoda za zbiranje v posameznih zbiralnicah
ločenih frakcij (tip, barva, volumen in število), vodi izvajalec
javne službe v registru zbiralnic ločenih frakcij, za posamezno
koledarsko leto pa se določijo v letnem programu.
(2) Lokacije zbiralnic ločenih frakcij določita v dogovoru
občina in izvajalec.
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38. člen
Občina je dolžna zagotoviti ustrezne lokacije za postavitev zbiralnic ločenih frakcij.
39. člen
(1) Izvajalec mora zbiralnice ločenih frakcij vzdrževati
tako, da:
– povzročitelji lahko nedvoumno ugotovijo, katere vrste
ločenih frakcij in odpadne embalaže lahko odložijo v zbiralnici
ločenih frakcij,
– se ločene frakcije prepuščajo in začasno hranijo tako,
da je možna njihova ponovna uporaba in obdelava, skladno s
predpisi.
(2) Izvajalec mora skrbeti za red in čistočo na zbiralnicah
ločenih frakcij.
40. člen
Izvajalec prevzema ločene frakcije z zbiralnic ločenih
frakcij v skladu s potrjeno dinamiko odvozov iz letnega programa dela.
41. člen
(1) Izvirni povzročitelj iz proizvodne dejavnosti, trgovine,
poslovne dejavnosti, storitvene dejavnosti ali druge dejavnosti,
ki ni dejavnost javnega sektorja, ne sme prepuščati komunalnih
odpadkov v zbiralnici nenevarnih frakcij.
(2) Prepovedano je brskanje po posodah v zbiralnicah
ločenih frakcij in odnašanje oziroma odtujevanje materialov
iz posod.
4. Pogoji prevzemanja odpadkov v zbirnem centru
42. člen
(1) Občina mora zagotoviti prepuščanje odpadkov v zbirnem centru na lokaciji, ki omogoča nemoten dostop povzročiteljem za prepuščanje posameznih vrst odpadkov, ki jih lahko
prepustijo in izvajalcu javne službe.
(2) Zbirni center upravlja izvajalec javne službe zbiranja
komunalnih odpadkov.
(3) V zbirnem centru mora odpadke prevzemati oseba
izvajalca javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, ki je
usposobljena za ločeno zbiranje nenevarnih in nevarnih frakcij
in izpolnjuje pogoje iz predpisov, ki urejajo prevoz nevarnega
blaga.
(4) Kosovne odpadke večjih dimenzij, ki niso primerni za
pripravo za ponovno uporabo, se pred oddajo naprej razstavi
na posamezne nenevarne frakcije v skladu s predpisi, ki urejajo
ravnanje z odpadki.
43. člen
(1) V zbirnem centru izvirni povzročitelj iz gospodinjstva
in javnega sektorja prepušča vse vrste komunalnih odpadkov,
razen biorazgradljivih odpadkov, biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov, nevarnih odpadkov, mešanih komunalnih odpadkov in
gradbenih odpadkov.
(2) V zbirnem centru v okviru regijskega centra za ravnanje z odpadki v Puconcih lahko izvirni povzročitelj iz gospodinjstva in javnega sektorja prepušča vse vrste odpadkov.
44. člen
(1) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov
mora zbirni center urediti in vzdrževati tako, da:
– izvirni povzročitelji nedvoumno ugotovijo, v kateri zabojnik prepustijo posamezno nenevarno frakcijo,
– izvirni povzročitelji prepustijo odpadke usposobljeni
osebi,
– ne prihaja do onesnaževanja okolja,
– se vsi zbrani odpadki razvrščajo in predhodno skladiščijo tako, da je možna njihova obdelava v skladu s predpisi, ki
urejajo ravnanje z odpadki.
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(2) Prevzem odpadkov v zbirnem centru v okviru regijskega centra v Puconcih je zagotovljen skozi celo leto v dneh in
času rednega obratovanja centra za ravnanje z odpadki.
45. člen
Upravljavec prevzema odpadke v zbirnem centru v dneh
in času, ki so določeni z letnim koledarjem odvozov in ga povzročitelji prejmejo od izvajalca najkasneje do 31. decembra za
naslednje leto.
5. Pogoji prevzemanja odpadkov s premično zbiralnico
nevarnih frakcij
46. člen
V okviru javne službe zbiranja komunalnih odpadkov mora
izvajalec te javne službe zagotoviti ločeno zbiranje nevarnih
frakcij od izvirnih povzročiteljev iz gospodinjstev najmanj enkrat
v koledarskem letu s premično zbiralnico nevarnih frakcij, opremljeno v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.
47. člen
V premični zbiralnici nevarnih frakcij mora nevarne frakcije
prevzemati oseba izvajalca javne službe zbiranja komunalnih
odpadkov, ki je usposobljena za ločeno zbiranje nevarnih frakcij in
izpolnjuje pogoje iz predpisov, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.
48. člen
Prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico nevarnih frakcij se njihovim izvirnim povzročiteljem iz gospodinjstva
zagotavlja na lokacijah, ki so določene v letnem programu.
49. člen
Če je premična zbiralnica nevarnih frakcij tovorno vozilo
mora postanek na posamezni lokaciji trajati vsaj eno uro, pri čemer se lokacije določijo tako, da je prepuščanje nevarnih frakcij
omogočeno vsem izvirnim povzročiteljem iz gospodinjstva.
50. člen
Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov
mora premične zbiralnice nevarnih frakcij urediti in vzdrževati
tako, da:
1. je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam do
vsebine zabojnikov,
2. na kraju premične zbiralnice nevarnih frakcij ne prihaja
do onesnaževanja okolja, ter
3. je možna obdelava zbranih odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
51. člen
Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov
mora izvirne povzročitelje iz gospodinjstev obvestiti o času in
načinu prevzema s premično zbiralnico najmanj štirinajst dni
pred ločenim zbiranjem nevarnih frakcij s pisnim obvestilom
in na svoji spletni strani. Obvestilo lahko vsebuje tudi seznam
in opis odpadkov, ki se zbirajo s premično zbiralnico nevarnih
frakcij in navodila za njihovo ločeno zbiranje.
6. Prevzem kosovnih odpadkov
52. člen
(1) Prevzem kosovnih odpadkov se brezplačno izvaja v
zbirnem centru in najmanj enkrat letno v koledarskem letu na
poziv izvirnega povzročitelja iz gospodinjstva.
(2) V primeru prevzema kosovnih odpadkov od izvirnih
povzročiteljev iz gospodinjstva na poziv je največja prevzemna
količina, ki bo prevzeta brezplačno omejena na dva kubična
metra.
(3) Prevzem kosovnih odpadkov na poziv mora biti izveden najkasneje v 14 dneh od najave izvirnega povzročitelja iz
gospodinjstva, na način, da ni onemogočena oddaja v pripravo
za ponovno uporabo. Če je tehnično izvedljivo, se lahko skupaj
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s kosovnimi odpadki prevzema tudi odpadna električna in elektronska oprema (v nadaljnjem besedilu: OEEO).
7. Divja odlagališča
53. člen
(1) Odlagališča odpadkov, za katera niso bila izdana
ustrezna dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: divja odlagališča),
se sanirajo v skladu z odločbo pristojne inšpekcije ali nalogom
pristojnega organa.
(2) Kdor odloži odpadke, ki bi jih moral predati izvajalcu
ali druge odpadke izven za to določenih odlagališč odpadkov
oziroma za to določenih krajih, je dolžan poravnati stroške sanacije. Če povzročiteljev ni mogoče ugotoviti, odredi odstranitev komunalnih odpadkov pristojni občinski inšpekcijski organ.
54. člen
(1) Divje odlagališče se do sanacije registrira v katastru divjih
odlagališč, ki ga v imenu in za račun občine vodi pristojen nadzorstveni organ v skladu z normativi za sanacijo divjih odlagališč.
(2) Kataster divjih odlagališč se vodi v grafični in tekstualni
obliki, vsebuje pa podatke o lokaciji posameznega odlagališča,
vrstah in količini odloženih odpadkov.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV
JAVNE SLUŽBE
55. člen
Uporaba storitev javne službe je obvezna za vse lastnike,
uporabnike ali upravljavce vsake stavbe, ki je na območju občine in v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče ali
se v njej izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo odpadki.
56. člen
(1) Povzročitelji ravnajo tako, da preprečujejo nastajanje
odpadkov in njihovih škodljivih vplivov na okolje.
(2) V primeru nastanka odpadkov povzročitelji iz celotnega snovnega toka odpadkov, ki jih povzročijo, izločijo in ločeno
prepustijo izvajalcu čim več ločenih frakcij, nevarnih frakcij
in drugih vrst komunalnih odpadkov, da jim ostane čim manj
mešanih komunalnih odpadkov, v skladu z veljavnimi predpisi.
57. člen
Povzročitelji morajo:
a) pri ravnanju z odpadki upoštevati predpise in navodila
Republike Slovenije ter občine, ki urejajo področje ravnanja z
odpadki ter navodila izvajalca,
b) nastale odpadke zbirati in ločevati na izvoru njihovega
nastajanja ter jih odlagati v posodo za zbiranje, ki je v skladu s
tem odlokom in z letnim programom namenjena za prevzemanje posameznih vrst odpadkov,
c) dostavljati odpadke izvajalcu na prevzemna mesta, v
posodi za zbiranje odpadkov ali brez nje, če je tako prepuščanje dovoljeno ali v namenskih tipiziranih vrečah izvajalca javne
službe, v skladu z letnim programom,
d) dostavljati odpadke izvajalcu na prevzemna mesta, v
terminih, ki so določeni z letnim koledarjem odvozov, za prevzemanje posameznih vrst odpadkov,
e) prepuščati ločene frakcije in odpadno embalažo v zbiralnicah ločenih frakcij ter zbirnem centru, v času njegovega
obratovanja,
f) prepuščati nevarne frakcije pri občasnem prevzemanju
nevarnih frakcij v premični zbiralnici nevarnih frakcij,
g) hraniti odpadke na zbirnem mestu vse dokler jih ne
prepustijo izvajalcu, varno in neškodljivo za ljudi in okolje,
h) v primeru zlorabe ali namernega poškodovanja posode
na svoje stroške zamenjati posodo za zbiranje odpadkov,
i) v primeru drugih sprememb le-te pravočasno sporočiti
izvajalcu,
j) redno plačevati storitve javne službe,
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k) obveščati pristojni občinski inšpekcijski organ in izvajalca o kršitvah tega odloka.
58. člen
Povzročitelji ne smejo:
a) pri zbiranju odpadkov le-te mešati, da jih več ni možno
izločevati za namene uporabe oziroma predelave,
b) mešati nevarnih frakcij z drugimi vrstami odpadkov ali
mešati posameznih vrst nevarnih frakcij med seboj,
c) prepuščati ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali so pomešane z nevarnimi frakcijami,
d) prepuščati odpadke v posodi ali namenski vreči, ki ni
namenjena za njihovo zbiranje in prepuščanje,
e) pisati ali lepiti plakate na posodo za zbiranje odpadkov
ali jih namerno uničevati,
f) kurjenje odpadkov.
59. člen
(1) V posodo za zbiranje odpadkov je prepovedano odložiti, zliti ali postaviti:
– nevarne frakcije,
– klavniške odpadke,
– odpadni gradbeni material in kamenje,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih
dejavnosti,
– tople ogorke in pepel,
– kosovne odpadke,
– odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede
na vrsto odpadka,
– električno in elektronsko opremo,
– posebne odpadke.
(2) Če se v zabojnikih nahajajo odpadki, ki v njih ne sodijo
(mešanje odpadkov), jih izvajalec ni dolžan izprazniti. V takem
primeru izvajalec na zabojnik pritrdi obvestilo zakaj se zabojnik
ni izpraznil in o tem obvesti pristojni inšpekcijski organ.
(3) Vreče ali škatle, ki so priložene ob zabojniku, delavci
izvajalca ne smejo odpeljati, razen v primeru, ko gre za tipizirane vreče izvajalca.
60. člen
Povzročitelji morajo zagotoviti, da:
a) so odpadki na dan prevzemanja na prevzemnih mestih
še pred začetkom delovnega časa (najpozneje do 6. ure zjutraj
na dan odvoza),
b) posodo za zbiranje odpadkov po praznjenju isti dan
vrnejo in namestijo nazaj na zbirno mesto,
c) so pokrovi posode za zbiranje odpadkov popolnoma
zaprti, ne glede na to ali se nahajajo na zbirnem ali prevzemnem mestu,
d) odpadki, ki se zbirajo v posodi za zbiranje odpadkov,
ne smejo biti odloženi ob posodi,
e) je omogočen dovoz izvajalcu do prevzemnega mesta
tudi v zimskem času.
61. člen
(1) Opustitev uporabe storitev javne službe, kot je kopičenje odpadkov, njihovo sežiganje ali odlaganje v objektih ali na
zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje teh odpadkov,
je strogo prepovedano.
(2) Povzročitelj, ki odpadke kopiči, sežiga ali jih namerava sežgati ali jih odloži izven odlagališča, ki je namenjeno
odlaganju teh odpadkov, je dolžan na svoje stroške zagotoviti
predelavo ali odstranitev teh odpadkov skladno s predpisi o
ravnanju z odpadki.
(3) Če povzročitelj iz prejšnjega odstavka ne zagotovi predelave ali odstranitve odpadkov, to na njegove stroške izvede
izvajalec na podlagi odločbe službe nadzora občine.
(4) Če povzročitelja iz drugega odstavka tega člena ni
mogoče ugotoviti, zagotovi predelavo ali odstranitev odpadkov
izvajalec na stroške lastnika zemljišča, s katerega se z odločbo
službe nadzora občine, odredi odstranitev odpadkov.
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62. člen
(1) Na vsaki javni prireditvi mora njen organizator zagotoviti zabojnike za mešane komunalne odpadke.
(2) Organizator javne prireditve, na kateri se pričakuje več
kot 500 udeležencev, mora v sodelovanju z izvajalcem javne
službe zbiranja komunalnih odpadkov za čas trajanja prireditve
zagotovi tudi ločeno zbiranje:
1. odpadnega papirja in kartona, vključno z odpadno
embalažo iz papirja in kartona,
2. odpadne embalaže iz stekla, in
3. odpadne plastične in kovinske embalaže ter odpadne
embalaže iz sestavljenih materialov.
(3) Če zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov iz prejšnjega odstavka ne zagotovi organizator javne prireditve,
jih zagotovi izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, stroške njihove uporabe pa nosi organizator javne
prireditve.
(4) Organizator javne prireditve iz drugega odstavka
tega člena mora o prireditvi obvestiti izvajalca javne službe
zbiranja komunalnih odpadkov najmanj 7 dni pred njenim
začetkom.
(5) Biološki odpadki, nastali na javni prireditvi, se zbirajo v
skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi
biološkimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.
(6) Organizator javne prireditve mora po koncu javne
prireditve vse zbrane odpadke iz prvega in drugega odstavka
tega člena prepustiti izvajalcu javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Vse odpadke, ki niso ločeno zbrani v skladu z
določbo drugega odstavka tega člena, mora organizator javne
prireditve prepusti izvajalcu javne službe zbiranja komunalnih
odpadkov kot mešane komunalne odpadke.
(7) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov
mora vse nastale odpadke prevzeti na mestu prireditve naslednji delovni dan po koncu javne prireditve.
VI. VIRI FINANCIRANJA, OBLIKOVANJE CEN
IN OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE
63. člen
Izvajalec pridobiva sredstva za izvajanje javne službe iz
naslednjih virov:
– iz plačila uporabnikov za opravljene storitve javne službe,
– iz proračuna občine za namene določene s tem odlokom in drugimi predpisi,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz sredstev EU, pridobljenih iz strukturnih in drugih
skladov,
– iz drugih virov.
64. člen
(1) Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu s
predpisi Republike Slovenije, ki urejajo področje javne službe.
(2) Cene storitev javne službe so cene (tarifne postavke),
na podlagi katerih izvajalec obračunava opravljene storitve
njihovim uporabnikom.
65. člen
Predlog za oblikovanje cen pripravi izvajalec, na podlagi
predpisov iz prejšnjega člena in stroškovnika kalkulacij javne
službe s potrditvijo pristojnega organa lokalne skupnosti.
66. člen
Plačilni rok je minimalno 10 dni po datumu izdaje računa.
67. člen
Povzročitelji so dolžni izvajalcu posredovati točne podatke
o dejstvih, ki vplivajo na pravilen obračun storitev javne službe
(naslov, število in velikost zabojnikov) ter izvajalca sproti obveščati o vseh spremembah teh podatkov.
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68. člen
Če povzročitelji v roku 30 dni od nastale spremembe izvajalcu ne sporočijo potrebnih podatkov, izvajalec pridobi podatke
iz razpoložljivih uradnih evidenc.
VII. NAČIN OBRAČUNA
69. člen
Osnova za obračun storitev javne službe je količina odpadkov, ki jih uporabnik storitev javne službe prepusti izvajalcu
in je določena s prostornino posode ter številom odvozov.
VIII. VRSTA OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
70. člen
Za zagotavljanje javne službe občina zagotovi naslednje
objekte in naprave:
– prostor za zbirni center in opremo zbirnega centra,
– prostor za zbiralnice ločenih frakcij.
71. člen
Izvajalec mora zagotoviti naslednjo opremo:
– vozila za prevzemanje in prevoz odpadkov, skupaj s
pripadajočo opremo,
– vozilo (premično zbiralnico) za prevzemanje in prevoz
nevarnih frakcij,
– posode za ločeno zbiranje odpadkov na izvoru na prevzemnih mestih,
– namenske tipizirane vreče,
– vso opremo za ločeno zbiranje odpadkov na izvoru.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
72. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojni
občinski inšpekcijski organi.
X. KAZENSKE DOLOČBE
73. člen
Z globo 3000,00 EUR se za prekršek kaznuje izvajalec, če:
– javne službe ne zagotavlja na celotnem območju občine, v skladu s predpisi, ki urejajo področje javne službe,
koncesijske pogodbe, programi ter navodili občine, tako da so
storitve javne službe dostopne vsem povzročiteljem (8. člen),
– določene storitve javne službe izvaja s podizvajalcem,
brez soglasja občine (9. člen),
– ne zagotovi zbiranja odpadkov na način, da se iz celotnega snovnega toka odpadkov izločajo ločene in nevarne
frakcije ter druge vrste odpadkov, ki jih je možno predelati in/ali
uporabiti (12. člen),
– ne zagotavlja prevoza odpadkov od mest, na katerih
odpadke prevzame do mest njihove obdelave (13. člen),
– za nemoteno izvajanje javne službe ne zagotovi storitev,
kot so določene v 14. členu odloka,
– ne prevzema odpadkov na prevzemnih mestih, ki so
podrobneje določeni v letnem programu ali ne izvaja zbiranja
in odvoza po objavljenem letnem programu (26. člen),
– prevzema in prevaža odpadke s posebnimi vozili in
opremo, ki ne zagotavlja praznjenje posode za zbiranje odpadkov, nalaganje odpadkov, njihov prevoz in razlaganje brez
prahu, čezmernega hrupa ter raztresanja oziroma razlitja odpadkov (27. člen),
– ne zagotovi odstranitve odpadkov ter ne očisti onesnažene površine, kadar jih onesnaži pri prevzemanju odpadkov
(27. člen),
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– ne popravi ali ne zagotovi drugo posodo za zbiranje odpadkov, kadar pride pri prevzemanju odpadkov do ugotovljene
poškodbe (27. člen),
– ne vodi podatkov o uporabnikih storitev javne službe v
registru uporabnikov storitev javne službe (28. člen),
– ob vsaki spremembi podatkov v registru ne potrdi uporabniku vpis teh sprememb v register in ne uskladi prevzemanje odpadkov ter obračun storitev javne službe s spremembami najkasneje mesec dni po vpisu spremembe v register
(29. člen),
– ne določi prevzemno mesto odpadkov za posameznega
uporabnika ali skupino uporabnikov, najkasneje ob začetku uporabe storitev javne službe, z vpisom uporabnika v register (30. člen),
– zaradi izpada prevzemanja odpadkov na prevzemnih
mestih, v skladu z letnim koledarjem odvozov, zaradi višje
sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna neprevoznost poti do mest prevzemanja teh odpadkov, o vzrokih
izpada ter o novih terminih ne obvesti povzročitelje, na krajevno
običajni način (33. člen),
– ne ugotavlja nepravilno uporabo posode za zbiranje
posameznih vrst odpadkov (34. člen),
– v primeru kršitve kršilca ne prijavi pristojnemu občinskemu inšpekcijskemu organu (34. člen),
– ne vodi evidenco o tipih, barvah, volumnih in številu
posod za zbiranje posameznih vrst odpadkov na prevzemnih
mestih v registru prevzemnih mest (35. člen),
– lokacije zbiralnic ločenih frakcij, vrste ločenih frakcij in
odpadne embalaže, ki jih prevzema v posameznih zbiralnicah,
ter posode za zbiranje v posameznih zbiralnicah ločenih frakcij
ne vodi v registru zbiralnic ločenih frakcij (37. člen),
– ne sodeluje z občino pri določanju lokacij zbiralnic ločenih frakcij (37. člen),
– ne vzdržuje zbiralnic ločenih frakcij, kot to določa
39. člen odloka,
– ne prevzema ločene frakcije in odpadno embalažo v
zbiralnicah ločenih frakcij v dneh, ki so določeni z letnim koledarjem odvozov (40. člen),
– ne vodi registra zbirnega centra, v katerem so določene
vrste odpadkov, ki jih prevzema v zbirnem centru ter posoda za
njihovo zbiranje (42. člen),
– ne vzdržuje zbirni center, kot to določa 44. člen odloka,
– ne prevzema odpadke v zbirnem centru v dneh, ki so
določeni z letnim koledarjem odvozov (45. člen),
– ne zagotavlja zbiranje nevarnih frakcij s premično zbiralnico (46. člen),
– ne prevzema nevarne frakcije s premično zbiralnico
nevarnih frakcij v dneh, ki so določeni z letnim koledarjem
odvozov (48. člen),
– ne pripravi predloga za oblikovanje cen na podlagi republiških predpisov in predpisov občine ter stroškovnih kalkulacij
(65. člen),
– ne zagotovi opremo za izvajanje javne službe, kot to
določa 71. člen odloka,
– ne pripravi letnega programa ravnanja s komunalnimi
odpadki na območju Občine Šalovci (11. člen),
– ne zagotavlja konkretnega obračuna storitev (64. člen).
Z globo 1500,00 EUR se za prekršek kaznuje odgovorno
osebo izvajalca, če izvajalec ravna v nasprotju z določili iz
prejšnjega odstavka tega člena.
74. člen
Z globo 500,00 EUR se za prekršek kaznuje izvirni povzročitelj iz gospodinjstva in javnega sektorja, če:
– odpadke ne zbira in prepušča izvajalcu v skladu s tem odlokom, letnim programom ter navodili občine in izvajalca (16. člen),
– odpadke ne zbira v posodi, ki je v tem odloku in v letnem
programu določena za zbiranje posameznih vrst odpadkov
(17. člen),
– odpadke ne prepušča na prevzemnih mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij, v zbirnem centru, v premični zbiralnici
nevarnih frakcij (17. člen),

Stran

10894 /

Št.

102 / 21. 12. 2012

Uradni list Republike Slovenije

– ne zagotovi, da je posoda za zbiranje odpadkov ali odpadki, ki se zbirajo izven posode za zbiranje, na prevzemnem
mestu samo v času, ki je s koledarjem odvozov odpadkov
ali drugim naznanilom občine ali izvajalca določen za njihov
prevzem (20. člen),
– ne skrbi za urejenost in čistočo zbirnih mest ter skupnih
zbirno-prevzemnih mest (22. člen),
– ima občasno več odpadkov, kot to dopušča njegova
posoda za zbiranje odpadkov in jih ne odloži v dodatno posodo
za zbiranje odpadkov ali pa prepusti v zbirnem centru, če ta
omogoča njihovo prevzemanje (24. člen),
– brska po posodah, odnaša oziroma odtujuje material iz
posod (drugi odstavek 41. člena),
– ne uporablja storitev javne službe (55. člen),
– ne ravnajo tako, da iz celotnega snovnega toka odpadkov, ki jih povzroči, izloči in ločeno prepusti izvajalcu čim
več ločenih frakcij, nevarnih frakcij in drugih vrst komunalnih
odpadkov, da mu ostane čim manj mešanih komunalnih odpadkov (56. člen),
– pri ravnanju z odpadki ne upošteva predpise in navodila
Republike Slovenije ter občine, ki urejajo področje ravnanja z
odpadki ter navodila izvajalca (57. člen),
– nastale odpadke ne zbira in ločuje na izvoru njihovega
nastajanja ter jih odlaga v posodo za zbiranje, ki je v skladu s
tem odlokom in letnim programom namenjena za prevzemanje
posameznih vrst odpadkov (57. člen),
– ne prepušča ločene frakcije in odpadno embalažo v
zbiralnicah ločenih frakcij ter zbirnem centru, v času njegovega
obratovanja (57. člen),
– ne prepušča nevarne frakcije pri občasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premični zbiralnici nevarnih frakcij, v času
njenega obratovanja (57. člen),
– ne hrani odpadke na zbirnem mestu vse dokler jih
ne prepusti izvajalcu, varno in neškodljivo za ljudi in okolje
(57. člen),
– v primeru zlorab ali namernega poškodovanje sam ne
zamenja posodo za zbiranje odpadkov (57. člen),
– v primeru drugih sprememb le-te pravočasno ne sporoči
izvajalcu (57. člen),
– pri zbiranju odpadke meša, da jih več ni možno izločevati za namene uporabe oziroma predelave (58. člen),
– meša nevarne frakcije z drugimi vrstami odpadkov ali
meša posamezne vrste nevarnih frakcij med seboj (58. člen),
– prepušča ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi
snovmi ali so pomešane z nevarnimi frakcijami (58. člen),
– prepušča odpadke v posodi, ki ni namenjena za njihovo
zbiranje in prepuščanje (58. člen),
– piše ali lepi plakate na posodo za zbiranje odpadkov ali
jih namerno uničuje (58. člen),
– v posodo za zbiranje odpadkov odlaga, zliva ali postavlja nevarne frakcije, klavniške odpadke, odpadni gradbeni
material in kamenje, bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in
veterinarskih dejavnosti, tople ogorke in pepel, kosovne odpadke in odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede na
vrsto odpadka (59. člen),
– opusti uporabo storitev javne službe in odpadke kopiči,
jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjena za odstranjevanje teh odpadkov (61. člen),
– za odpadke, ki jih kopiči, sežiga ali jih namerava sežgati
ali jih odloži izven odlagališča, ki je namenjeno odlaganju teh
odpadkov, ne zagotovi predelavo ali odstranitev v skladu s
predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki (61. člen),
– izvajalcu ne posreduje točnih podatkov o dejstvih, ki
vplivajo na pravilen obračun storitev javne službe (naslov, število in velikost zabojnikov …) ter izvajalca sproti ne obvešča o
vseh spremembah teh podatkov (68. člen).

ki so navedeni v 73. členu in prvem odstavku 41. člena tega
odloka.
Z globo 800,00 EUR se za prekršek kaznuje odgovorno
osebo povzročitelja (pravna oseba), če povzročitelj ravna v
nasprotju z določili iz prejšnjega odstavka tega člena.
Z globo 2.000,00 EUR se kaznuje samostojni podjetnik
posameznik ali posameznik, ki opravlja pridobitno dejavnost,
za prekrške, ki so navedeni v 73. členu tega odloka.

75. člen
Z globo 2.500,00 EUR se kaznuje izvirni povzročitelj iz
proizvodne dejavnosti, trgovine, poslovne dejavnosti, storitvene
dejavnosti ali druge dejavnosti (pravna oseba), za prekrške,

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Šalovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2013 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).

76. člen
Z globo 800,00 EUR se za prekršek kaznuje organizatorja
kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, če:
– za čas trajanja prireditve v dogovoru z izvajalcem ne
zagotovi, da se prireditveni prostor opremi s posodo za zbiranje
tistih odpadkov, za katere se pričakuje, da bodo nastali (prvi
odstavek 62. člena),
– najkasneje do 10. ure naslednjega dne po končani
prireditvi na svoje stroške ne očisti prireditveni prostor in zagotovi, da izvajalec prevzame zbrane odpadke (drugi odstavek
62. člena).
Z globo 500,00 EUR se za prekršek kaznuje odgovorno
osebo organizatorja kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, če organizator ravna v nasprotju z določili iz prejšnjega
odstavka tega člena.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
77. člen
Z dnem uporabe tega odloka preneha veljati Odlok o
načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine
Šalovci (Uradni list RS, št. 9/07).
78. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-6/2012
Šalovci, dne 17. oktobra 2012
Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.

3925.

Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci
v obdobju januar–marec 2013

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB4) in 97. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 20/07) je župan Občine Šalovci dne 14. decembra 2012 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Šalovci
v obdobju januar–marec 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2012. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4; v nadaljevanju: ZJF)
in Odlokom o proračunu Občine Šalovci za leto 2012 (Uradni
list RS, št. 24/12; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

42

43

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
v EUR

B.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

70

71

72

73

74

40

41

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

Proračun
januar–marec
2013
351.389
315.881
308.732
298.701
9.193
677
161
7.149

75

44

4.121
204
–
–
2.824
457
457
–
–
–
–
–
35.051
35.051
336.545
116.961
14.915
2.453
81.984
17.609
–
115.732
5.093
59.808

C.

55

X.
XI.
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412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+IX.)=(I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
– ali 0 ali +

Stran

10895
13.232
37.599
–
96.916
96.916
6.936
–
1.299
5.637
14.844

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–

–
–
2.168
2.168
12.676
–2.168
14.844

1.112

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

Stran
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4. člen

(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu
ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu
proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Šalovci za leto 2013
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci v letu
2013 znaša 0,0022 EUR.
2. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci v
letu 2013 znaša 0,00044 EUR.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.
Št. 422-5/2012
Šalovci, dne 13. decembra 2012
Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.

ŠEMPETER - VRTOJBA
3927.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Javnega zavoda »Zavod
za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter
- Vrtojba«

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 76/08, 79/09,
51/10 in 40/12 – ZUJF), Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 8/96, 31/00, 36/00,
127/06) in Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list
RS, št. 88/04, 74/05, 132/06, 94/09 in 64/12) je Občinski svet
Občine Šempeter - Vrtojba na nadaljevanju 21. redne seje
dne 6. 12. 2012 sprejel

(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013
dalje.
Št. 410-68/2012
Šalovci, dne 14. decembra 2012
Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.

3926.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Šalovci za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10),
20. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 44/01, 11/03 in 15/04) in 16. člena
Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski
svet Občine Šalovci na 19. redni seji dne 13. decembra 2012
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Javnega zavoda
»Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino
Šempeter - Vrtojba«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter - Vrtojba« (Uradni
list RS, št. 25/08 in 59/08) se prvi odstavek 13. člena odloka
spremeni tako, da se glasi:
»Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in prične teči
z dnem imenovanja.«
2. člen
V poglavju »Prehodne in končne določbe« se doda nov
33. člen, ki se glasi:
»Članom sveta zavoda, ki so bili imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo tega odloka, se mandat izteče v aprilu
2013.«
3. člen
V poglavju »Prehodne in končne določbe« se 33. člen
preštevilči v 34. člen in se glasi:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Št. 01101-19/2012-13
Šempeter pri Gorici, dne 6. decembra 2012

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09 in 51/10) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 94/09, 132/06 in 64/12)
je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na nadaljevanju
21. redne seje dne 6. 12. 2012 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju socialno-humanitarnih
dejavnosti v Občini Šempeter - Vrtojba
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 22/12) se
točka 2.2 v 17. členu spremeni tako, da se doda šesta alineja,
ki se glasi:
»– nad štiri tisoč uporabnikov (koristnikov)
programa/projekta s stalnim prebivališčem v občini, ki jim je program/projekt tudi namenjen
1000 točk«
2. člen
V točki 3.1 se 17. člen spremeni tako, da se spremeni
peta alineja in doda šesta alineja, ki se glasita:
»– od 151 do 550 članov iz občine
– nad 550 članov iz občine

250 točk
400 točk«

3. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01101-19/2012-11
Šempeter pri Gorici, dne 6. decembra 2012
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

ŠTORE
3929.

Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine
Štore za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09, 51/10
in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Štore
(Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03, 1/07, 102/10) je Občinski svet Občine Štore na 12. redni seji dne 4. 12. 2012 sprejel
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1. SPLOŠNA DOLOČBA

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju socialnohumanitarnih dejavnosti v Občini Šempeter
- Vrtojba

Stran

ODLOK
o drugem rebalansu proračuna Občine Štore
za leto 2012

»Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.«

3928.
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1. člen
(vsebina odloka)
V Odloku o proračunu Občine Štore za leto 2012 (Uradni
list RS, št. 108/11 in Uradni list RS, št. 43/12) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta:
podkontov).
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Drugi rebalans
proračuna za
leto 2012
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
3.690.948
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.659.897
70
DAVČNI PRIHODKI
2.542.195
700 Davki na dohodek in dobiček
2.255.301
703 Davki na premoženje
171.713
704 Domači davki na blago in storitve
116.869
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
117.702
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
93.693
711 Takse in pristojbine
567
712 Globe in druge denarne kazni
3.330
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
5.275
714 Drugi nedavčni prihodki
14.837
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
0
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.031.051
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
98.762
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
932.289
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
0
787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.403.601
40
TEKOČI ODHODKI
766.910
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
261.509
401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
41.029
402 Izdatki za blago in storitve
427.923

Stran
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403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje
v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali +
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

Uradni list Republike Slovenije
36.449
0
871.489
0
643.944
77.504
150.041
0
1.755.202
1.755.202
10.000
10.000

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Štore.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0025/2011-3
Štore, dne 4. decembra 2012

0

Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

287.347

0
0
0
0
0
184.145
184.145
184.145
0
0

0
–184.145
413.809
413.809
413.809
333.618
333.618
333.618
183.393
80.191
–287.347
1.577

3930.

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev in članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih
organov Občine Štore

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), Zakona o sistemu javnih plač (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 8/10 Odl. US:
U-I-244/08-14, 13/10, 16/10 Odl. US:U-I-256/08-27, 50/10
Odl. US:U-I-266/08-12, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10,
35/11, 110/11 – ZDIU12, 27/12 Odl. US: U-I-249/10-27,
40/12 – ZUJF) ter 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni
list RS, št. 1/12) je Občinski svet Občine Štore na 12. seji
dne 4. 12. 2012 sprejel

PRAVILNIK
o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev in članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih organov
Občine Štore
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet pravilnika)
S tem pravilnikom se določajo osnove in merila za plače,
sejnine in druge prejemke funkcionarjev Občine Štore (v nadaljevanju: občina), članov delovnih teles občinskega sveta in
članov drugih organov občine.
V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški
spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(pravica do plače in plačila)
Za opravljanje funkcije imajo funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da
bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Članom občinskega sveta, članom delovnih teles občinskega sveta in članom nadzornega odbora pripada sejnina za
udeležbo na seji, ki se oblikuje na podlagi tega pravilnika.
Izplačilo se opravi na podlagi sklepa o potrditvi mandata
ali sklepa o imenovanju ter evidence prisotnosti na sejah, ki jo
vodi občinska uprava.
2. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ IN SEJNIN
OBČINSKIM FUNKCIONARJEM IN ČLANOM DRUGIH
ORGANOV OBČINE
(plača župana)
Župan občine je, v skladu z zakonom, ki ureja plače v
javnem sektorju, uvrščen v 49. plačni razred.
Županu pripada dodatek za delovno dobo.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, znaša plačilo 50 %
plače poklicnega župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za
delovno dobo.
4. člen
(plača podžupana)
Podžupan je, v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem
sektorju, uvrščen v plačne razrede v razponu od 34 do 41.
Plačni razred podžupana določi s sklepom župan, glede
na pooblastila in obseg dela podžupana.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, znaša plačilo
največ 50 % plače poklicnega podžupana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
Podžupanu kot članu občinskega sveta ali članu delovnega telesa ne pripada sejnina, ki pripada drugim članom
občinskega sveta oziroma članom delovnih teles.
5. člen
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7. člen
(plačilo predsedniku in članom nadzornega odbora)
Članom nadzornega odbora se določi sejnina za udeležbo
na seji nadzornega odbora v višini:
– predsedovanje seji nadzornega odbora 75 EUR neto
– udeležba na seji nadzornega odbora
55 EUR neto
Letni znesek sejnin, ki se izplača posameznemu članu
nadzornega odbora ne sme presegati 7,5 % letne plače župana.
3. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
8. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu z predpisi, ki urejajo te pravice.
Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na
službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z
njo.
Pravico do povračila potnih stroškov lahko funkcionar
uveljavlja, če gre za službeno potovanje na območju ali izven
območja občine. Stroški prevoza se povrnejo v skladu z veljavnimi predpisi.
Funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu z predpisi.
Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se
povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu z veljavnimi
predpisi.
9. člen
(nalog za službeno potovanje)
Pravice iz prejšnjega odstavka tega pravilnika uveljavlja
občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan.
10. člen

(plačilo članom občinskega sveta)
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta
je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji
delovnega telesa občinskega sveta.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih
teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta ne sme presegati 7,5 % letne plače župana. Pri
tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
Članu občinskega sveta se določi sejnina za udeležbo na
seji občinskega sveta ali delovnega telesa v naslednjih zneskih:
75 EUR neto
55 EUR neto
40 EUR neto

V primeru prekinitve in nadaljevanja iste seje drugi dan so
člani občinskega sveta upravičeni do plačila iz prvega odstavka
tega člena za udeležbo na eni seji.
6. člen
(plačilo članom delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta)
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, se določi sejnina v višini:
– udeležba na seji delovnega telesa

Stran

(povračila drugih stroškov)

3. člen

– udeležba na seji občinskega sveta
– predsedovanje seji delovnega telesa
občinskega sveta
– udeležba na seji delovnega telesa,
katerega član je
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40 EUR neto

Letni znesek sejnin, ki se izplača posameznemu članu
delovnega telesa ne sme presegati 7,5 % letne plače župana.

(plačila drugim članom komisij in odborov)
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane odborov
in komisij občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta,
se smiselno uporabljajo tudi za izplačila sejnin članom drugih
komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski
svet ali župan.
4. KONČNA DOLOČBA
11. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter
o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 16/07).
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-0014/2012-1
Štore, dne 10. decembra 2012
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

Stran

10900 /

Št.
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TABOR
3931.

Sklep o začasnem financiranju Občine Tabor
v obdobju januar–marec 2013

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12; v
nadaljevanju: zakon o javnih financah) in 94. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/10) je župan Občine
Tabor dne 12. 12. 2012 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Tabor
v obdobju januar–marec 2013
1. člen
(vsebina sklepa)

6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvidnostno zadolži v primeru, da bo obseg prihodkov in drugih
prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega
odhodkov in drugih izdatkov, kot je omejen v drugem odstavku
3. člena tega sklepa.
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013
do uveljavitve poračuna Občine Tabor za leto 2013 oziroma
najdlje do 31. marca 2013.
Št. 41001-1/2012
Tabor, dne 12. decembra 2012

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Tabor (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 2013 do sprejetja proračuna Občine Tabor za leto 2013
oziroma najkasneje do 31. marca 2013 (v nadaljnjem besedilu:
obdobje začasnega financiranja).

Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

2. člen

ZREČE

(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za
leto 2012. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom
o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Tabor za
leto 2012 (Uradni list RS, št. 21/11; v nadaljevanju: odlok o
proračunu).

3932.

SPITT d.o.o., Cesta na Roglo 11/j, Zreče, skladno s
97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07)
objavlja

CENIK
daljinskega ogrevanja

3. člen
(struktura in višina proračuna)
(1) V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi
prejemki, ter odhodki in drugi izdatki določijo v višini porabljenih sredstev v enakem obdobju lani, torej od 1. januarja do
31. marca 2012.
(2) Namenski prejemki in izdatki opredeljeni v 43. členu
ZJF oziroma v odloku o proračunu se v obdobju začasnega
financiranja lahko povečajo ali zmanjšajo.
(3) Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun občine za leto 2013.
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in odlok o
proračunu.
5. člen

1.
Zaradi spremembe cene zemeljskega plina pri distributerju Petrol Energetika, d.o.o., Ljubljana, se v mestu Zreče s 1. 1.
2013 spremeni cena toplotne energije.
Povprečna cena za MWh toplotne energije se zniža za
2,0889 %, tako da znaša nova povprečna cena toplotne energije 95,7533 Eur/MWh.
Pri fiksnem delu cene ni sprememb.
2.
Navedena cena daljinskega ogrevanja je oblikovana skladno z Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije
pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne
odjemalce (Uradni list RS, št. 28/12).
Na navedeno ceno se skladno z Zakonom o davku na
dodano vrednost obračuna še 20 % davek na dodano vrednost.
Št. 205/2012-02
Zreče, dne 17. decembra 2012
Direktor
SPITT d.o.o.
Djura Sabo l.r.

(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, realiziranega v enakem obdobju lani.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju nastala plačila in druge finančne obveznosti vključijo v proračun
občine za leto 2013.

Cenik daljinskega ogrevanja

ŽIRI
3933.

Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,

Uradni list Republike Slovenije

Št.

30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08,
49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10) in 16. člena Statuta Občine Žiri
(Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 11. redni seji dne 11. 12. 2012 sprejel
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TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

ODLOK
o proračunu Občine Žiri za leto 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA

43

(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Žiri za leto 2013 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

I.
70

71

72

74

II.
40

28.500,00
797.960,00

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

155.466,00

INVESTICIJSKI ODHODKI

Proračun
leta 2013
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 5.760.128,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.635.175,00
DAVČNI PRIHODKI
3.174.305,00
700 Davki na dohodek in dobiček
2.840.455,00
703 Davki na premoženje
282.000,00
704 Domači davki na blago in storitve
51.850,00
NEDAVČNI PRIHODKI
460.870,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
73.350,00
711 Takse in pristojbine
2.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
750,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
341.770,00
714 Drugi nedavčni prihodki
43.000,00
KAPITALSKI PRIHODKI
219.100,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
135.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
84.100,00
TRANSFERNI PRIHODKI
1.905.853,00
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
198.340,00
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
1.707.513,00
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.597.293,00
TEKOČI ODHODKI
1.391.787,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
318.267,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
53.311,00
402 Izdatki za blago in storitve
976.245,00
403 Plačila domačih obresti
16.964,00
409 Rezerve
27.000,00

INVESTICIJSKI TRANSFERI

488.093,00
2.595.609,00
139.878,00

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

63.435,00

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

76.443,00

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

162.835,00

0,00

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

5.000,00

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

5.000,00

440 Dana posojila

5.000,00

v evrih
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

1.470.019,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.595.609,00

1. člen

A.

10901

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

413 Drugi tekoči domači transferi
42

Stran

VI.

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0,00

50

ZADOLŽEVANJE

0,00

500 Domače zadolževanje

0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

157.835,00

55

ODPLAČILA DOLGA

157.835,00

550 Odplačila domačega dolga

157.835,00

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +

–5.000,00

0,00

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–157.835,00

XI.

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

–162.835,00

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +

0,00

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Žiri.
Načrt razvojnih programov sestavljajo investicijski projekti.

Stran

10902 /

Št.
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3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. požarna taksa
2. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.
Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.

Uradni list Republike Slovenije
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve župana do investicijske vrednosti
300.000,00 EUR (podatek iz DIIP), nad to vrednostjo pa na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. stanovanjski sklad, ustanovljenega na podlagi Odloka
o ustanovitvi proračunskega sklada (Uradni list RS, št. 23/01).
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini
2.000,00 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.000,00 evrov
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na
predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega
uporabnika (župan).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi
realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 50 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2014 – 30 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih – 20 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2013 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki
do občine, in sicer največ do skupne višine 50,00 evrov za
posameznega dolžnika.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je Občina Žiri, v letu 2013 ne sme preseči
skupne višine glavnic 50.000,00 evrov.
11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja,
katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko
v letu 2013 zadolžijo do skupne višine 50.000,00 evrov, pod
pogojem, da predhodno pridobijo soglasje Občine Žiri.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv,
lahko v letu 2013 izdajo poroštva do skupne višine glavnic
50.000,00 evrov, pod pogojem, da predhodno pridobijo soglasje Občine Žiri.
12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom
občinskega proračuna)
Zadolževanje v letu 2013 ni predvideno.

(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora
predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2014)
V obdobju začasnega financiranja Občine Žiri v letu 2014,
če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in
sklep o določitvi začasnega financiranja.
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14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-21/2012-1
Žiri, dne 12. decembra 2012
Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.

3934.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Žiri

Na podlagi določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84), prvega odstavka 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 180. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03
– popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1-C,
79/10 – Odl. U.S., 80/10 – ZUPUDPP) in 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri
na 11. redni seji dne 11. 12. 2012 sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Žiri
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo naslednje podlage za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo):
– podlage, ki določajo zazidana in nezazidana stavbna zemljišča,
– podlage, ki določajo območja, katera so predmet odmere
nadomestila,
– podlage, ki določajo merila za določitev višine nadomestila,
– podlage, ki določajo zavezanca za plačilo nadomestila
in način odmere nadomestila,
– podlage, ki določajo oprostitve plačila nadomestila.
2. DOLOČITEV ZAZIDANIH IN NEZAZIDANIH
STAVBNIH ZEMLJIŠČ
2. člen
(zazidana stavbna zemljišča)
Kot zazidana stavbna zemljišča štejejo zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in/ali gradbenimi
inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja pričelo z gradnjo stavb in/ali gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
Če določena stavba ali gradbeni inženirski objekt, ki ni
objekt gospodarske javne infrastrukture, gradbene parcele
nima določene, za zazidano stavbno zemljišče šteje del zemljiške parcele, na katerem stoji stavba (fundus) ali gradbeni
inženirski objekt, pomnožen s faktorjem 1,5.
3. člen
(nezazidana stavbna zemljišča)
Kot nezazidana stavbna zemljišča štejejo zemljišča, za
katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na
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njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso
namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je
na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso
objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni
za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva,
kulture, znanosti, športa in javne uprave.
Če na posameznem od zgoraj navedenih zemljišč stoji
objekt, se kot nezazidano stavbno zemljišče določi zemljiška
parcela, na kateri stoji takšen objekt, od katere se odšteje
površino gradbene parcele objekta ali površino stavbišča s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem takega objekta.
Če gradbena parcela objekta ali površina stavbišča s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem objekta ni določena, kot
nezazidano stavbno zemljišče šteje površina zemljiške parcele,
na kateri stoji objekt, od katere se odšteje površina fundusa
objekta, pomnožena s faktorjem 1,5.
Ne glede na prejšnji odstavek se individualnim stanovanjskim objektom, ki so bili zgrajeni pred uveljavitvijo Odloka
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žiri (Uradni list RS,
št. 1/2011) pri določitvi nezazidanega stavbnega zemljišča upošteva gradbena parcela po pogojih do tedaj veljavnega Odloka
o PUP – Občine Žiri, to je 500 m2.
Kot nezazidana stavbna zemljišča s tem členom štejejo
zemljišča, na katerih je zagotovljena oskrba s pitno vodo in
energijo iz javnega omrežja, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto, ter je na njih mogoča
gradnja samostojnega objekta v gabaritih in z odmiki, ki jih
določajo veljavni prostorsko izvedbeni akti Občine Žiri.
4. člen
(določitev površine zazidanega stavbnega zemljišča)
Osnovo za določitev površine zazidanega stavbnega zemljišča predstavljajo Register nepremičnin, Kataster stavb in
Zemljiški kataster, katere vodi Geodetska uprava RS in iz katerih
občina za potrebe odmere nadomestila črpa potrebne podatke.
Če podatek o površini zazidanega stavbnega zemljišča v
navedenih uradnih evidencah ne obstaja ali je očitno napačen,
ali v primeru novogradnje na zemljišču, na katerih se je na
podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja pričelo z gradnjo
stavb in/ali gradbenih inženirskih objektov le-tega na podlagi
terenskega ogleda in podatkov iz projektne dokumentacije
objekta določi organ občine, pristojen za odmero nadomestila.
V skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, se ti podatki
javno razgrnejo.
Občina pristojni geodetski upravi predlaga vpis novih
podatkov, oziroma vpis sprememb ali uskladitev podatkov v
ustrezne evidence v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje
nepremičnin.
Podatki, ki jih občina v skladu s prejšnjim odstavkom ne
more vpisati v ustrezne evidence, zavezanci pa v skladu z
zakonom, ki ureja graditev objektov sami niso predlagali vpisa
novih ali spremenjenih podatkov, se štejejo za pravilne, dokler
v ugotovitvenem postopku, začetem na podlagi pritožbe zavezanca zoper odločbo o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča, ni ugotovljeno dejansko stanje, ki predstavlja osnovo
za odmero površine za tekoče leto in prihodnja odmerna leta.
Površina zazidanega stavbnega zemljišča za stanovanjski namen se določi kot neto tlorisna površina (SIST ISO:
9836) vseh zaprtih prostorov posameznega stavbnega dela
stanovanjskega namena in neto tlorisna površina garaže za
osebna vozila, če je le-ta vpisana kot samostojni stavbni del.
Površina zazidanega stavbnega zemljišča za poslovni namen se določi kot neto tlorisna površina vseh prostorov posameznega stavbnega dela poslovnega namena in neto tlorisna
površina vseh stavbnih delov, ki so funkcionalno povezani z njim.
Površina zazidanega stavbnega zemljišča za poslovni
namen – zunanje poslovne površine, se določi kot tlorisna
projekcija površine zemljišč na gradbeni parceli objekta, ki se
uporabljajo kot spremljevalne površine za opravljanje poslovne
dejavnosti, med katere sodijo predvsem zunanja parkirišča, zunanje manipulativne površine, delavnice na prostem, skladišča,
športna igrišča ipd.
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Če se ugotovi, da se kot zunanje poslovne površine
uporabljajo tudi zemljišča izven gradbene parcele objekta, se
nadomestilo zanje odmeri na enak način kot za površine, ki se
nahajajo znotraj gradbene parcele objekta.
5. člen
(določitev površine nezazidanega stavbnega zemljišča)
Osnovo za določitev površine nezazidanega stavbnega
zemljišča predstavljata Zemljiški kataster in Kataster stavb, iz
katerih občina za potrebe odmere nadomestila črpa potrebne
podatke.
Površina nezazidanega stavbnega zemljišča se določi kot
površina zemljiške parcele, ki je namenjena gradnji, ob upoštevanju pogojev 3. člena tega odloka in pogojev vsakokratnega
veljavnega izvedbenega prostorskega akta.
3. DOLOČITEV OBMOČIJ ODMERE NADOMESTILA
6. člen
(območja odmere nadomestila)
Območja, ki so predmet odmere nadomestila, so določena na podlagi naslednjih kriterijev:
– kvaliteta dostopnosti območja do javnih funkcij,
– kvaliteta dostopnosti do območja,
– reliefne značilnosti območja.
Območja iz prvega odstavka tega člena so praviloma določena na mejo naselij po Registru prostorskih enot natančno
in se delijo na:
A. 1. kakovostno skupino območij, katero predstavlja naselje: Žiri.

B. 2. kakovostno skupino območij, katero predstavljajo
naslednja naselja: Selo, Račeva, Ledinica, Breznica, Brekovice, Goropeke, Osojnica.
C. 3. kakovostno skupino območij, katero predstavljajo
naslednja naselja: Jarčja Dolina, Mrzli vrh, Koprivnik, Ravne,
Opale, Izgorje, Zabrežnik, Žirovski vrh, Podklanec.
Območja iz drugega odstavka tega člena so prikazana
na pregledni karti »Pregledna karta območij odmere nadomestila«, ki je sestavni del tega odloka in je na vpogled na sedežu
Občine Žiri.
4. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
7. člen
(splošna merila)
Za določitev višine nadomestila za zazidana stavbna zemljišča se upoštevajo naslednja merila:
– opremljenost zazidanega stavbnega zemljišča s posamezno vrsto komunalne opreme, gospodarske javne infrastrukture ali javne infrastrukture,
– lega in namen zazidanega stavbnega zemljišča,
– ekonomičnost izrabe zazidanega stavbnega zemljišča.
Za določitev višine nadomestila za nezazidana stavbna
zemljišča se upošteva naslednje merilo:
– lega in namen nezazidanega stavbnega zemljišča.
8. člen
(opremljenost zazidanega stavbnega zemljišča
z infrastrukturo)
Opremljenost zazidanega stavbnega zemljišča z objekti in
omrežji komunalne opreme, gospodarske javne infrastrukture
ali javne infrastrukture se vrednoti z naslednjimi točkami:

Infrastruktura

Opremljenost stavbnega zemljišča

Število točk

Prometno omrežje

Zemljišča, katera je mogoče priključiti

Makadamska cesta

Vsa zemljišča, ki niso priključena na asfaltirano cesto

5

Asfaltirana cesta

Zemljišča, katera je mogoče priključiti

10

Sodobno urejena cesta z robnikom in najmanj
enim hodnikom za pešce

Zemljišča, katera je mogoče priključiti

Električno omrežje

Zemljišča, katera je mogoče priključiti

10

Vodovodno omrežje

Zemljišča, katera je mogoče priključiti

10

Kanalizacijsko omrežje

Zemljišča, katera je mogoče priključiti

10

Omrežje javne razsvetljave

Vsa zemljišča v naselju, ki imajo vzpostavljen sistem javne
razsvetljave

10

15

9. člen
(lega in namen zazidanega stavbnega zemljišča)
Namen uporabe zazidanega stavbnega zemljišča se
vrednoti v odvisnosti od njegove geografske lege ter namena
uporabe na naslednji način:
Namen stavbnega
zemljišča

1. Kakovostna
2. Kakovostna
skupina območja skupina
območja

3. Kakovostna
skupina
območja

12303 – Trgovska dejavnost (poslovni namen: bencinski servis)

1300

1200

1100

12202 – Pisarniška raba (poslovni namen: finančno poslovanje)

1800

1700

1600

1251 – Industrijska raba (poslovni namen: industrija)

180

150

100

121 – Raba (poslovni namen gostinstvo

300

200

100

12203 – Pisarniška raba (poslovni namen: pisarna)

270

100

80

12301, 12302 – Trgovska (poslovni namen: trgovina)

270

200

100

12304 – Trgovska (poslovni namen: storitvena dejavnost)

270

200

100

1252 – (poslovni namen: skladišče)

180

150

100
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Namen stavbnega
zemljišča

1. Kakovostna
2. Kakovostna
skupina območja skupina
območja

3. Kakovostna
skupina
območja

1241 – Prometa (poslovni namen: promet

300

200

100

127 – Druga nestanovanjska raba (poslovni |namen: druga raba)

300

200

100

12201 – Upravna raba (poslovni namen: javna funkcija)

120

100

80

126 – Raba splošnega družbenega pomena (poslovni namen: družbeni
namen)

120

100

80

11 – Stanovanjske stavbe (stanovanjski namen)

35

20

5

1242 – Raba garaže (poslovni ali stanovanjski namen: garaža)

35

20

5

13 – Skupna raba (poslovni namen: skupna raba)

35

20

5

2 – Gradbeni inženirski objekti (poslovni namen: zunanje poslovne
površine)

120

100

80

Namen uporabe zazidanega stavbnega zemljišča se
določi na podlagi podatka Registra nepremičnin – dejanska
raba, kot jo določa CC-SI klasifikacija, vzpostavljena na podlagi veljavne nepremičninske zakonodaje.
Če podatek o vrsti posameznega stavbnega dela v Registru nepremičnin ne obstaja, ni dovolj natančen ali je očitno
napačen, le-tega na podlagi terenskega ogleda ali podatkov
iz projektne dokumentacije objekta določi organ občine, pristojen za odmero nadomestila. V skladu z zakonom, ki ureja
graditev objektov, se ti podatki javno razgrnejo.
Občina pristojni geodetski upravi predlaga vpis novih
podatkov, oziroma vpis sprememb ali uskladitev podatkov v
ustrezne evidence v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje
nepremičnin.
Podatki, ki jih občina v skladu s prejšnjim odstavkom
ne more vpisati v ustrezne evidence, zavezanci pa v skladu
z zakonom, ki ureja graditev objektov sami niso predlagali
vpisa novih ali spremenjenih podatkov, se štejejo za pravilne, dokler v ugotovitvenem postopku, začetem na podlagi
pritožbe zavezanca zoper odločbo o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča, ni ugotovljeno dejansko stanje, ki predstavlja osnovo za odmero površine za tekoče leto in prihodnja
odmerna leta.
10. člen
(ekonomičnost izrabe zazidanega stavbnega zemljišča)
Ekonomičnost izrabe zazidanega stavbnega zemljišča
se vrednoti na naslednji način:
Etažnost objekta

1. Kakovostna
skupina območja

2. Kakovostna skupina
območja

3. Kakovostna skupina
območja

Do vključno 3 etaže

15

10

5

Štiri ali pet etaž

10

5

3

Šest ali več etaž

5

3

1

V primeru odmere nadomestila za zazidano stavbno
zemljišče za poslovni namen – zunanje poslovne površine se
upošteva etažnost objekta: »do vključno tri etaže«.
11. člen
(lega in namen nezazidanega stavbnega zemljišča)
Namen uporabe nezazidanega stavbnega zemljišča se
vrednoti v odvisnosti od njegove geografske lege ter namena
uporabe na naslednji način:
Namembnost zemljišča
S – Območja stanovanj (SSm, SSo, SK)
C – Območja centralnih dejavnosti (CU, CD)
IG – Območja proizvodnih dejavnosti
B – Območja turizma in športa (BT, BC)
Ostala območja, kjer je dovoljena gradnja objektov

1. Kakovostna
skupina območja
20
35
90
20
20

2. Kakovostna skupina
območja
10
20
60
10
10

3. Kakovostna skupina
območja
5
10
30
5
5
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5. ODMERA NADOMESTILA

– stavbne dele in zunanje poslovne površine, ki se neposredno uporabljajo za delovanje občinskih služb ali delovanje
zavodov in organizacij, katerih ustanovitelj je Občina Žiri,
– kulturne spomenike državnega ali lokalnega pomena
– CC-SI: 1273, ki so razglašeni za kulturni spomenik, oziroma
je pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine predlagal razglasitev objekta za kulturni spomenik,
– zavezanca, ki je delno obnovil objekt v skladu s kulturno varstvenimi pogoji pristojnega Zavoda za varstvo kulturne
dediščine (v nadaljevanju Zavod), pri čemer oprostitev velja za
dobo 3 let. Za delno obnovo se šteje enotna menjava stavbnega pohištva ali enotna obnova fasade, ali enotna menjava
strehe. Mnenje o enotni obnovi ali menjavi poda Zavod. Če je
zavezanec celovito obnovil ali rekonstruiral objekt v skladu s
kulturnovarstvenimi pogoji, oprostitev velja za obdobje 10 let.
Za celovito obnovo se šteje najmanj hkratna obnova ali menjava stavbnega pohištva, strehe in fasade. K vlogi za oprostitev
mora zavezanec priložiti mnenje Zavoda, iz katerega izhaja, da
gre za enotno delno obnovo ali za celovito obnovo ali rekonstrukcijo, da je delna ali celovita obnova ali rekonstrukcija že
izvedena, kdaj je bila izvedena tar da je ta skladna z izdanimi
kulturovarstvenimi pogoji. Če je bila odločba o 3 oziroma 10-letni oprostitvi izdana pred pravnomočnostjo odločbe o odmeri
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, začne oprostitev
teči v tekočem odmernem letu, v nasprotnem primeru pa prične
oprostitev teči v naslednjem odmernem letu. Triletne oprostitve,
ki se nanašajo na delno obnovo se med seboj lahko seštevajo.
Zahtevek lahko vloži zavezanec, o oprostitvi pa odloča pristojni
organ Občine Žiri,
– zavezance, prizadete z naravno nesrečo, če tako odloči
župan,
– nestanovanjske kmetijske stavbe in stavbne dele enakega namena – CC-SI: 1271,
– zavezanca, ki je kupil novo stanovanje kot posamezni
del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal komunalni prispevek.
5-letna oprostitev prične teči z dnem vselitve v stanovanje ali
stanovanjsko hišo oziroma vložitve popolne vloge. Oprostitev
velja samo za stanovanje ali hišo, za katero je zavezanec podal
utemeljeno vlogo za oprostitev. Če je bila vloga za oprostitev
vložena pred pravnomočnostjo odločbe o odmeri nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča, začne oprostitev teči v tekočem odmernem letu, v nasprotnem primeru pa prične oprostitev
teči v naslednjem odmernem letu. Zahtevek lahko vloži zavezanec, o oprostitvi pa odloča pristojni organ Občine Žiri,
– zavezanca, ki je zgradil, dozidal ali nadzidal poslovni
objekt, če je neposredno plačal komunalni prispevek. 3-letna
oprostitev v višini 50 % odmere za novozgrajene, dozidane ali
nadzidane površine prične teči po pridobitvi uporabnega dovoljenja za poslovni objekt. Oprostitev velja samo za poslovni
objekt, za katerega je zavezanec podal utemeljeno vlogo za
oprostitev. Če je bila vloga za oprostitev vložena pred pravnomočnostjo odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, začne oprostitev teči v tekočem odmernem letu,
v nasprotnem primeru pa prične oprostitev teči v naslednjem
odmernem letu. Zahtevek lahko vloži zavezanec, o oprostitvi
pa odloča pristojni organ Občine Žiri,
– zavezanca, ki je prejemnik denarne socialne pomoči na
podlagi zakona, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
Odločbo o enoletni oprostitvi izda pristojni organ Občine Žiri.
Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo najkasneje do izdaje odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Če je bila odločba pristojnega organa Občine Žiri o enoletni oprostitvi izdana najkasneje do izdaje odločbe o odmeri
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, se oprostitev
upošteva za tekoče odmerno leto, v nasprotnem primeru pa
se oprostitev upošteva za naslednje odmerno leto. Zahtevek
lahko vloži zavezanec, o oprostitvi pa odloča pristojni organ
Občine Žiri.
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12. člen
(določitev višine nadomestila)
Letna višina nadomestila za zazidana stavbna zemljišča
se določi kot vsota točk, dobljenih iz 8., 9. in 10. člena tega odloka, ki se pomnoži s površino zazidanega stavbnega zemljišča
ter z letno višino točke za odmero nadomestila za zazidana
stavbna zemljišča.
Letna višina nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča se določi kot število točk, dobljenih iz 11. člena tega odloka,
ki se pomnožijo s površino nezazidanega stavbnega zemljišča
ter z letno višino točke za odmero nadomestila za nezazidana
stavbna zemljišča.
13. člen
(vrednost točke)
Letna vrednost točke za odmero nadomestila za posamezno odmerno leto se določi na predlog župana s sklepom občinskega sveta. Vrednost točke za leto 2013 znaša 0,00500 €.
14. člen
(zavezanec za plačilo nadomestila)
Zavezanec za plačilo nadomestila za zazidano stavbno
zemljišče je njegov uporabnik. Če le-ta ni zaveden v uradnih
evidencah, je zavezanec za plačilo lastnik.
Zavezanec za plačilo nadomestila za nezazidano stavbno
zemljišče je njegov lastnik.
15. člen
(odmera nadomestila)
Nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče se odmeri za
vsak stavbni del in vzpostavljeno zunanjo poslovno površino
posebej.
Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se odmeri
za vsako zemljiško parcelo posebej.
Če se poleg stanovanjskega namena posameznega
stavbnega dela le-ta uporablja tudi za poslovni namen, se
površina posameznega poslovnega dela določi kot desetina
(1/10) površine stavbnega dela, če v uradnih evidencah Geodetske uprave RS ni vpisana dejanska površina, ki ne more
biti manjša od 5 m2.
Poslovni namen se določi samo za organizacijske oblike,
ki jih določa veljavna zakonodaja o gospodarskih družbah.
Vrsto namena uporabe na podlagi podatkov iz uradnih
evidenc določi občinski organ, pristojen za odmero nadomestila.
Odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
poziv Občine Žiri izvede pristojni davčni organ.
6. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA
16. člen
(oprostitve plačila nadomestila)
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne plačuje:
– za zazidana stavbna zemljišča, katera se neposredno
uporabljajo za potrebe obrambe in zaščite RS,
– za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska
in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
– za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki
jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje,
če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,
– za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo
versko dejavnost.
Oprostitev plačila nadomestila za zazidano stavbno zemljišče velja za:
– stavbne dele ali zunanje poslovne površine, v katerih
se izvaja nepridobitna dejavnost, ki jo kot tako razume veljavna
davčna zakonodaja,
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Oprostitev plačila nadomestila za nezazidano stavbno
zemljišče velja za:
– nezazidana stavbna zemljišča, ki se uporabljajo za potrebe vadbenih športnih površin in je takšna uporaba določena
s pogodbo med lastnikom zemljišča in uporabnikom, ki jo potrdi
občina Žiri in ima veljavnost eno leto,
– plačilo nadomestila se odloži, delno odpiše, odpiše ali
poravna v obrokih skladno z določili veljavne davčne zakonodaje.
7. PREHODNA DOLOČBA IN KONČNI DOLOČBI
17. člen
(obravnava pritožb v prehodnem obdobju)
Pritožbe zavezancev, oddane na Davčni urad pred uveljavitvijo tega odloka, se obravnavajo v skladu s takrat veljavno
zakonodajo.
18. člen
(prenehanje veljavnosti obstoječega odloka)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žiri (Uradni vestnik Gorenjske št. 13/2000 in Uradni list RS, št. 59/04).
19. člen
(začetek veljave in uporabe)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2013.
Št. 007-0020/2012
Žiri, dne 11. decembra 2012
Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.
Priloga

Stran

10907

Stran

10908 /

Št.

102 / 21. 12. 2012

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
3935.

Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih
odpadkov

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 –
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) in 7. člena Statuta
Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine
Žiri na 11. seji dne 11. 12. 2012 sprejel

ODLOK
o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta odlok ureja obvezni gospodarski javni službi zbiranje
komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Občine Žiri tako,
da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne
službe,
– vrste in obseg javnih dobrin in njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
javne službe.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
2. člen
(oblika izvajanja javne službe)
Občina Žiri na svojem območju zagotavlja javno službo v
obliki režijskega obrata (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne
službe) po posameznih prostorsko in funkcionalno zaokroženih
območjih, v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
Izvajalec javne službe je Občina Žiri – režijski obrat.
3. člen
(program)
Izvajalec javne službe opravlja javno službo skladno s
programom ravnanja s komunalnimi odpadki, katerega sestavni
del je tudi program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami in
program oskrbe kuhinjskih odpadkov (v nadaljnjem besedilu:
program ravnanja) ter urnik zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov (v nadaljnjem besedilu: urnik), ki ga izdela vsako leto
do konca oktobra za naslednje leto.
III. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE
IN NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
4. člen
(vrste javnih dobrin)
Občina Žiri na svojem celotnem območju z javno službo
zagotavlja javno dobrino zbiranje komunalnih odpadkov in javno dobrino prevoz komunalnih odpadkov.
Javna dobrina javne službe zbiranja komunalnih odpadkov obsega naslednje vrste storitev:
– zagotavljanje in zamenjava posod za zbiranje vseh vrst
komunalnih odpadkov,
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– čiščenje posod za zbiranje komunalnih odpadkov,
– zagotavljanje tipiziranih vrečk za zbiranje komunalnih
odpadkov,
– delovanje zbiralnic ločenih frakcij,
– delovanje zbirnega centra,
– prevzem in odvoz zbranih mešanih komunalnih odpadkov iz prevzemnega mesta,
– prevzem in odvoz bioloških odpadkov iz prevzemnega
mesta,
– prevzem in odvoz zbranih ločenih frakcij,
– prevzem in odvoz kosovnih odpadkov iz zbirnega centra,
– prevzem in odvoz komunalnih odpadkov iz območja
javnih prireditev,
– razvrščanje pripeljanih odpadkov po vrstah in njihovo
predajo v predelavo,
– predajo mešanih komunalnih odpadkov v obdelavo,
– prevzem nevarnih frakcij, skladiščenje in predajo v
predelavo.
Javna dobrina javne službe prevoz komunalnih odpadkov
obsega naslednje vrste storitev:
– reden prevoz mešanih komunalnih odpadkov od izvajalca javne službe zbiranja komunalnih odpadkov do izvajalca
javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov,
– reden prevoz preostanka mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi od izvajalca javne službe obdelave mešanih
komunalnih odpadkov do izvajalca javne službe odlaganja
komunalnih odpadkov, ki ga izvajalec Občina Žiri lahko tudi pogodbeno prenese na izvajalca obdelave komunalnih odpadkov.
5. člen
(obseg javnih dobrin)
Obseg javnih dobrin javne službe pomeni omogočanje
zbiranja vseh vrst komunalnih odpadkov in njihov prevoz.
Obseg zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: frekvenca prevoza) pri uporabniku, ki ureja
ravnanje z odpadki, se zagotovi za:
– mešane komunalne odpadke (20 03 01) enkrat na štiri
tedne, pri čemer mora biti omogočena izbira velikosti posode
od vključno 80 l navzgor in enkrat na dva tedna v območju
blokovne pozidave,
– biološke razgradljive kuhinjske odpadke (20 01 08) in
zeleni vrtni odpad (20 02 01) enkrat na dva tedna,
– ločeno zbrano frakcijo mešane embalaže, ki je komunalni odpadek (150106) praviloma na štiri tedne, sočasno z
odvozom komunalnih odpadkov,
– ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov z zbirnih
mest: papir in karton (20 01 01), vključno s papirno in kartonsko
embalažo, ki je komunalni odpadek (15 01 01), enkrat na dva
tedna, steklo (15 01 07) enkrat na štiri tedne,
– kosovne odpadke (20 03 07): prevoz izjemoma enkrat
letno po predhodnem naročilu, zbiranje v zbirnem centru pa
neprestano v delovnem času zbirnega centra.
Dnevi odvoza za posamezno vrsto komunalnih odpadkov
iz prejšnjega odstavka tega člena se za tekoče leto določijo v
urniku. Če se zaradi višje sile (naravne katastrofe, obilno sneženje, zapore cest in podobno) ne more prevzeti in odpeljati
zbranih komunalnih odpadkov, se prevzem in prevoz opravi takoj, ko je to mogoče. V tem primeru se lahko ob posodi postavi
tudi netipizirane vrečke, napolnjene s komunalnimi odpadki, ki
jih izvajalec javne službe mora odpeljati.
Obseg zbiranja in prevoza ločenih frakcij komunalnih odpadkov iz zbiralnic se zagotavlja skladno s potrebami.
Za nevarne frakcije je obseg zbiranja in prevoza zagotovljen za topila (20 01 13), kisline (20 01 14), alkalije
(20 01 15), fotokemikalije (20 01 17), pesticide (20 01 19),
fluorescentne cevi in druge odpadke, ki vsebujejo živo srebro (20 01 21), zavrženo opremo, ki vsebuje klorofluoroogljike (20 01 23), jedilno olje in maščobe (20 01 25), olja in
maščobe, ki niso navedeni pod 20 01 25 (20 01 26), barve,
tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi
(20 01 27), barve, tiskarske barve, ki niso navedene pod
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20 01 27 (20 01 28), čistila detergenti, ki vsebujejo nevarne snovi (20 01 29), citotoksična in citostatična zdravila
(20 01 31), baterije in akumulatorje, ki so navedeni pod
16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 ter nesortirane baterije
in akumulatorje, ki vsebujejo te baterije in akumulatorje
(20 01 33), zavrženo električno in elektronsko opremo,
ki vsebuje nevarne snovi in ni navedena pod 20 01 21 in
20 01 23 (20 01 35), les, ki vsebuje nevarne snovi (20 01 37),
najmanj enkrat letno po urniku s premično zbiralnico nevarnih
frakcij in v zbirnem centru.
6. člen
(prostorska razporeditev zagotavljanja zbiranja)
Zbiranje komunalnih odpadkov se zagotavlja v posodah,
zbiralnicah ločenih frakcij, in v zbirnem centru.
7. člen
(zbirno mesto)
Zbirno mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni površini in je namenjeno za postavitev posod za zbiranje mešanih
komunalnih odpadkov, bioloških odpadkov in ločenih frakcij.
Pri načrtovanju velikosti prostora zbirnega mesta za vse
uporabnike je treba upoštevati najmanj minimalno obračunsko
prostornino posamezne vrste posode, določene s tem odlokom,
pomnoženo s faktorjem 1,6. Če izračun ni enak posamezni velikosti posode, se pri načrtovanju velikosti prostora zbirnega mesta
upošteva naslednja velikost posode. Posode na zbirnem mestu
morajo biti zavarovane pred vremenskimi vplivi tako, da zaradi njih
ne pride do onesnaženja okolice in poškodovanja posod.
Zbirno in prevzemno mesto sta lahko na isti lokaciji. To
mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni površini in je namenjeno za postavitev posod za zbiranje mešanih, bioloških in
kosovnih odpadkov ter ločenih frakcij in njihovemu prevzemu.
8. člen
(prevzemno mesto)
Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je začasno mesto, praviloma na najbližji možni javni površini, namenjeno
prevzemu mešanih komunalnih odpadkov, ločenih frakcij, bioloških ter kosovnih odpadkov in ne sme ovirati ali ogrožati
rabe teh površin. Prevzemno mesto mora biti določeno tako, da
izvajalcu javne službe omogoča prevzem in odvoz komunalnih
odpadkov.
Uporabnik mora posode pripeljati iz zbirnega na prevzemno mesto in jih po odvozu, v najkrajšem možnem času,
odpeljati nazaj. Prevzemno mesto je lahko oddaljeno največ
15 m od roba prometne površine. Prevzemno mesto je lahko
oddaljeno od roba zemljišča ali objekta uporabnika največ 150
m. V primeru, da je prevzemno mesto od uporabnika oddaljeno
več kot 150 m, se smatra za zbirno mesto, uporabnik pa je na
njemu dolžan odlagati komunalne odpadke in mešano embalažo v tipskih vrečah.
Novo prevzemno mesto določita uporabnik in izvajalec
javne službe sporazumno. Tako določeno prevzemno mesto
izvajalec javne službe vpiše v evidenco uporabnikov, ki vsebuje
naslov objekta, ime lastnika objekta in ime najemnika objekta,
ko postane uporabnik storitve javne službe. Obstoječa prevzemna mesta se vpišejo v evidenco po stanju na 31. 12. 2012.
Če do sporazuma o določitvi prevzemnega mesta med
uporabnikom in izvajalcem javne službe ne pride, zagotovi
prevzemno mesto, na predlog katerekoli strani, organ občinske
uprave, pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljnjem
besedilu: pristojni organ). Tako zagotovljeno prevzemno mesto
izvajalec javne službe vpiše v evidenco uporabnikov.
9. člen
(dostop do prevzemnega mesta)
Do prevzemnega mesta mora biti zagotovljen dostop
smetarskim vozilom dolžine 9,8 m, širine 3 m in višine 4 m. Če
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je dostopna pot ravna mora biti široka najmanj 3,5 m, svetla
višina mora znašati najmanj 4 m, dostopna pot z ovinkom pa
mora biti široka najmanj 4 m.
Slepa ulica, ki je daljša od 50 m, mora imeti na koncu
obračališče za smetarsko vozilo z najmanjšim radijem sedemnajst metrov ali pravokotno obračališče v obliki črke »T«
z najmanjšim radijem deset metrov. Dovoljen je tudi drugačen
način ureditve obračališča, ki omogoča nemoteno obračanje
smetarskega vozila. Če ti pogoji niso zagotovljeni, pristojni
organ zagotovi prevzemno mesto, ki je lahko od pričetka slepe
ulice oddaljeno največ petnajst metrov.
Če dostop do prevzemnega mesta ovirajo rastoče veje,
druge rastline ali drugo izvajalec javne službe opozori lastnika,
da oviro odstrani, če je lastnik ne odstrani, jo odstrani izvajalec
javne služne na stroške lastnika.
Če je cesta do prevzemnega mesta preozka ali prestrma
ali ima neurejeno ali preozko obračališče ali drugo oviro za
smetarsko vozilo, lahko pristojni organ zagotovi prevzemno
mesto tudi v razdalji več kot 150 m od roba zemljišča ali objekta
uporabnika.
V času popolne ali delne zapore občinske ceste, ki izvajalcu javne službe ne omogoča dostopa s smetarskim vozilom
do prevzemnih mest na območju zapore, mora pristojni organ
zagotoviti začasna prevzemna mesta, ki so dostopna s smetarskim vozilom. Posode na začasna prevzemna mesta za čas
zapore občinske ceste postavi izvajalec del na cesti z zaporo.
Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, če na cesto z zaporo ne postavi posod na
začasna prevzemna mesta, kot to določa prejšnji odstavek tega
člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 250 eurov.
10. člen
(mesto praznjenja posode)
Mesto praznjenja posode je prostor, praviloma na vozišču
ceste, kjer stoji smetarsko vozilo. Med prevzemnim mestom in
mestom praznjenja posode ne sme biti več kot 15 m razdalje.
11. člen
(prevzem in prevoz komunalnih odpadkov iz javnih prireditev)
Za čas javne prireditve na prostem, na kateri se pričakuje
več kot 200 udeležencev, mora organizator prireditve na kraju
prireditve zagotoviti začasno zbiralnico ločenih frakcij in posode
za mešane komunalne odpadke, če ima prireditev gostinsko
ponudbo pa še posode za biološko razgradljive kuhinjske odpadke. Vrsto in število posod določita izvajalec javne službe in
organizator javne prireditve s pogodbo najkasneje pet dni pred
datumom prireditve. Pogodba mora biti v času prireditve na
vpogled Občini Žiri. Organizator prevzame posode za ločeno
zbiranje odpadkov v zbirnem centru in jih po koncu prireditve
tudi sam vrne v zbirni center.
Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 250 eurov.
Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 100 eurov.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO
JAVNIH DOBRIN
12. člen
(pogoji za zagotavljanje javnih dobrin)
Pogoji za zagotavljanje javnih dobrin iz drugega in tretjega
odstavka 4. člena tega odloka so:
– posode za zbiranje komunalnih odpadkov,
– tipizirane vrečke za komunalne odpadke in mešano
embalažo,
– naprave za čiščenje posod za zbiranje komunalnih
odpadkov,
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– zbiralnice,
– premične zbiralnice nevarnih odpadkov z začasnim
skladiščem,
– zbirni centri,
– vozila za prevzem in prevoz komunalnih odpadkov,
– objekti in naprave za razvrščanje komunalnih odpadkov in
– izpolnjevanje obveznosti izvajalca javne službe.
13. člen
(posode za zbiranje komunalnih odpadkov)
Posode za zbiranje komunalnih odpadkov zagotavlja
Občina Žiri, brezplačno poskrbi za zamenjavo posod, če so
poškodovane, premajhne, prevelike, odtujene ali drugo. Če
uporabnik odtuji ali dokazano namenoma poškoduje posodo,
je dolžan kriti stroške nove posode ali popravila.
Posode za zbiranje komunalnih odpadkov so različne velikosti in oblike, s prostornino od najmanj 80 litrov do 1.100 litrov
ali več. Posode za uporabnika določi Občina Žiri, pri čemer
upošteva za mešane komunalne odpadke minimalno 16 litrov
na osebo, za embalažo pa minimalno 40 litrov na osebo ob
frekvenci odvoza 4 tedne. Za biološke odpadke se upošteva
15 litrov na osebo ob frekvenci odvoza 2 tedna.
Občina Žiri lahko z nalepkami na posodah obvešča uporabnike o storitvah javne službe, kar je za drugo obveščanje
prepovedano.
14. člen
(tipizirane vrečke)
Tipizirane vrečke se lahko uporabijo občasno, ko se pri
uporabniku pojavijo večje količine mešanih komunalnih odpadkov, po potrebi tudi ločenih frakcij. Tipizirane vrečke imajo
logotip izvajalca javne službe in so enotne barve. Z nakupom
tipizirane vrečke je plačana tudi storitev odvoza komunalnih
odpadkov. Zaprte tipizirane vrečke se smejo postaviti na prevzemno mesto le v času prevzema komunalnih odpadkov.
Tipizirane vreče se zagotovijo tudi za izvajanje javne službe
v objektih, ki so več kot 150 m oddaljeni od zbirnega mesta.
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– steklo (20 01 02),
– stekleno embalažo, ki je komunalni odpadek (15 01 07),
– biološko razgradljive kuhinjske odpadke (20 01 08),
– oblačila (20 01 10) in tekstilije (20 01 11),
– jedilno olje in maščobe (20 01 25),
– barve, tekstilne barve, lepila in smole, ki niso navedeni
pod 20 01 27 (20 01 28),
– čistila, ki niso navedena pod 20 01 29 (20 01 30),
– zdravila, ki niso navedena pod 20 01 31 (20 01 32),
– baterije in akumulatorji, ki niso navedeni pod 20 01 33
(20 01 34),
– zavržena električna in elektronska oprema, ki ni navedena pod 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 (20 01 36),
– les, ki ni naveden pod 20 01 37 (20 01 38),
– lesno embalažo (15 01 03),
– plastiko (20 01 39),
– plastično embalažo, ki je komunalni odpadek (15 01 02),
– kovine (20 01 40),
– kovinsko embalažo, ki je komunalni odpadek (15 01 04),
– druge tovrstne odpadke (20 01 99),
– sestavljeno (kompozitno) embalažo (15 01 05),
– biorazgradljive odpadke (20 02 01),
– kosovne odpadke (20 03 07),
– druge odpadke, ki jih določi Občina Žiri.
21. člen
(vozila za prevzem in prevoz komunalnih odpadkov)
Odvoz komunalnih odpadkov, zbranih na zbirnem mestu
ali na zbirnem in prevzemnem mestu, se zagotavlja s specialnimi vozili za odvoz komunalnih odpadkov (v nadaljnjem
besedilu: smetarsko vozilo) po urniku za prostorsko in funkcionalno zaokrožena območja, v enakem nivoju storitve za vse
uporabnike.
22. člen
(objekti in naprave za razvrščanje)

15. člen
(čiščenje in vzdrževanje posod)
Izvajalec javne službe mora zagotavljati čiščenje in vzdrževanje posod za zbiranje bioloških odpadkov z napravami za
čiščenje posod vsaj dvakrat letno.

Zbrane komunalne odpadke se pripelje v objekte in naprave za razvrščanje komunalnih odpadkov, kjer se jih razvrsti
po vrstah in razvrščene preda v nadaljnjo rabo ali obdelavo.
Objekte za razvrščanje zagotovi Občina Žiri s pogodbo.

16. člen
(zbiralnice ločenih frakcij)
Zbiralnica je posebej urejen prostor na javni površini
namenjen prepuščanju ločenih frakcij komunalnih odpadkov
(papir, embalaža, steklo in drugo). Ena zbiralnica je namenjena
za okoli 100 uporabnikov. Lokacijo zagotovi Občina Žiri.

(obveznosti Občine Žiri)

19. člen
(zbiralnice nevarnih odpadkov)
Zbiralnica nevarnih odpadkov je namenjena zbiranju nevarnih odpadkov iz gospodinjstva na vseh prostorsko in funkcionalno zaokroženih območjih, kamor uporabniki prinesejo po
urniku svoje nevarne odpadke.
20. člen
(zbirni centri)
Zbirni center je posebej urejen in opremljen prostor za ločeno prepuščanje vseh vrst frakcij komunalnih odpadkov v posamezne zaboje in posode. Zbirni center zagotovi Občina Žiri.
Zbirni center deluje po urniku, ki ga potrdi župan občine.
Obratovalni čas zbirnega centra objavi Občina Žiri na svoji
spletni strani, v urniku in drugih obvestilih za javnost.
V zbirnem centru se zagotavlja ločeno prepuščanje v
zaboje in posode naslednjih frakcij:
– papir in karton (20 01 01),
– papirno in kartonsko embalažo, ki je komunalni odpadek
(15 01 01),

23. člen
V zvezi z izvajanjem javne službe je Občina Žiri dolžna:
– zagotoviti redno praznjenje in odvažanje odpadkov iz
zbirnega centra, posod za zbiranje komunalnih odpadkov ter
redno odvažanje odpadkov v tipiziranih vrečkah in kosovnih
odpadkov,
– prazniti posode in nalagati tipizirane vrečke tako, da
ne poškoduje posod ter ne onesnaži prevzemnega mesta ali
mesta praznjenja ali njune okolice oziroma jih očisti, če jih
onesnaži,
– zagotoviti čiščenje in vzdrževanje posod za zbiranje
komunalnih odpadkov,
– zagotoviti čiščenje in vzdrževanje zbirnega centra,
– zagotoviti posode za zbiranje komunalnih odpadkov
glede na potrebe uporabnika,
– skrbeti za zamenjavo posod za komunalne odpadke
skladno z odlokom,
– zagotavljati tipizirane vrečke za zbiranje komunalnih
odpadkov za prodajo uporabnikom,
– izvajati nadzor nad uporabo posod za vse vrste komunalnih odpadkov in opozarjati uporabnike na nepravilnosti,
– pridobivati podatke o uporabnikih iz uradnih evidenc,
– zagotavljati uporabnikom urnik za tekoče leto,
– voditi evidenco uporabnikov skladno z odlokom,
– voditi evidenco zbirnih mest in zbirnih centrov,
– nabavljati in vzdrževati oziroma najemati vozila in opremo za izvajanje storitev javne službe,
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– voditi evidenco o zbranih in prepeljanih vrstah komunalnih odpadkov,
– sproti obveščati uporabnike o storitvah javne službe,
– pisno v petnajstih dneh odgovoriti na ugovor uporabnika,
– izvajati druge naloge javne službe iz tega odloka, zakonov in drugih predpisov.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV JAVNE
SLUŽBE
24. člen
(uporabnik javne službe)
Uporabnik javne službe na območju Občine Žiri po tem
odloku je izvirni povzročitelj, katerega delovanje ali dejavnost
povzroča nastajanje komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: uporabnik), in je:
– izvirni povzročitelj iz gospodinjstva,
– izvirni povzročitelj iz javnega sektorja in
– izvirni povzročitelj iz proizvodne dejavnosti, trgovine,
poslovne dejavnosti, storitvene dejavnosti ali druge dejavnosti, ki ni dejavnost javnega sektorja (v nadaljnjem besedilu: iz
dejavnosti).
Uporabnik je na podlagi tega odloka vpisan v evidenco
uporabnikov, ki jo vodi izvajalec javne službe za potrebe javne
službe. Uporabnik ima pravico vpogleda v svoje podatke v
evidenci uporabnikov.
Uporabnik se mora vključiti v sistem zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov, določen s tem odlokom v skladu z
določili
Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik,
če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, njegova
odgovorna oseba pa z globo 250 eurov.
Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik –
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 250 eurov.
Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
25. člen
(pravice uporabnika)
Pravica uporabnika je:
– trajna, nemotena in kvalitetna storitev javne službe,
– uporaba posod za komunalne odpadke,
– pravica do uskladitve prostornine in števila posod z
njegovimi potrebami, ki začne veljati s prvim dnem naslednjega
meseca po vpisani spremembi v evidenco uporabnikov,
– da v osmih dneh od datuma prejema računa vloži pisni
ugovor pri izvajalcu javne službe,
– da je obveščen o storitvah javne službe,
– naročanje dodatnih storitev na poziv po ceniku izvajalca
javne službe.
26. člen
(obveznosti uporabnika)
Uporabnik je dolžan prepuščati:
– mešane komunalne odpadke v posode za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov,
– ločeno frakcijo mešane embalaže v posode za zbiranje
mešane embalaže,
– ločene frakcije v posode za ločene frakcije na zbirnih
mestih,
– biološke odpadke v posebne posode, razen če jih sam
hišno kompostira,
– kosovne odpadke v Zbirnem centru oziroma izjemoma
na prevzemno mesto ob določenem času po predhodnem
naročilu,
– nevarne frakcije v zbirnih centrih ali v premične zbiralnice nevarnih frakcij,
– ločene frakcije v zbirnih centrih.
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Uporabnik je dolžan zagotavljati:
– zbiranje komunalnih odpadkov tako, da pred njihovo
oddajo ne škodijo okolju,
– da so posode ali tipizirane vrečke na dan prevzema
postavljene na prevzemno mesto,
– da po prevzemu komunalnih odpadkov posode namesti
nazaj na zbirno mesto, če nista zbirno in prevzemno mesto na
istem mestu,
– da so pokrovi na posodah zaprti na zbirnem in prevzemnem mestu,
– da so tipizirane vrečke na prevzemnem mestu zaprte,
– da je okolica zbirnih mest ali zbirnih in prevzemnih mest
čista,
– dostop do zbirnega in prevzemnega mesta za smetarska vozila,
– odstranjevanje snega ob posodah ter čiščenje njihovih
pokrovov,
– prijavo novih okoliščin, ki vplivajo na izvajanje in obračun storitve javne službe, Občine Žiri takoj, ko nastanejo
oziroma najkasneje v roku petih dni po nastanku, kar dokaže z
ustreznim dokumentom,
– plačilo opravljenih storitev javne službe v roku, določenem na računu,
– pravilno hranjenje nevarnih frakcij do njihove oddaje.
Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik, če
ravna v nasprotju s prvo ali enajsto alinejo drugega odstavka
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 250 eurov.
Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik –
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvo ali enajsto
alinejo drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba
pa z globo 250 eurov.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik –
pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v nasprotju s peto, sedmo, osmo ali deveto alinejo drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 250 eurov.
Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega
odstavka tega člena, če ravna v nasprotju s peto, sedmo,
osmo ali deveto alinejo drugega odstavka tega člena, njegova
odgovorna oseba pa z globo 250 eurov.
Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik
– samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s peto, sedmo,
osmo ali deveto alinejo drugega odstavka tega člena, njegova
odgovorna oseba pa z globo 250 eurov.
Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s prvo alinejo drugega odstavka
tega člena.
Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjo, peto, sedmo ali deveto
alinejo drugega odstavka tega člena.
Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik –
posameznik, ki ravna v nasprotju z osmo alinejo drugega
odstavka tega člena.
27. člen
(prepovedi)
Prepovedano je:
– odlagati komunalne odpadke na območju Občine Žiri v
nasprotju z določili tega odloka,
– mešati biološke odpadke z drugimi komunalnimi odpadki,
– odlagati odpadke, ki niso opredeljeni kot komunalni
odpadki, v posode za komunalne odpadke,
– odlagati odpadke izven posod za odlaganje komunalnih
odpadkov,
– samovoljno premikati posode za ločeno zbiranje frakcij
iz določene lokacije na drugo lokacijo,
– brskati po posodah za zbiranje komunalnih odpadkov ali
iz njih odnašati odložene komunalne odpadke,
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– odnašati odložene kosovne odpadke iz prevzemnih
mest,
– razmetavati odpadke ali drugače onesnažiti prevzemna
mesta,
– onesnažiti okolico zbirnih mest, premičnih zbiralnic nevarnih odpadkov ali zbirnega centra,
– poškodovati opremo, objekte in naprave za izvajanja
javne službe,
– lepiti plakate in obvestila na posode za zbiranje komunalnih odpadkov, pisati, risati po njih ali jih barvati razen za
osebno označevanje posode.
V posode ali tipizirane vrečke, ki so namenjene mešanim
komunalnim odpadkom ali biološkim odpadkom, je prepovedano odlagati, zlivati ali postavljati:
– nevarne odpadke,
– ločene frakcije komunalnih odpadkov,
– gradbeni material, kamenje,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih
dejavnosti,
– tople ogorke in topel pepel,
– kosovne odpadke,
– tekoče odpadke, gošče in usedline, ne glede na vrsto
odpadka.
Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik,
če ravna v nasprotju s prvo alinejo prvega odstavka tega člena,
njegova odgovorna oseba pa z globo 250 eurov.
Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik
– samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvo alinejo
prvega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z
globo 250 eurov.
Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik,
če ravna v nasprotju z drugo, tretjo, četrto, peto, osmo, deveto
ali enajsto alinejo prvega odstavka tega člena ali prvo, drugo,
tretjo, četrto, peto, šesto ali sedmo alinejo drugega odstavka
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 250 eurov.
Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik
– samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z drugo, tretjo,
četrto, peto, osmo, deveto ali enajsto alinejo prvega odstavka
tega člena ali prvo, drugo, tretjo, četrto, peto, šesto ali sedmo
alinejo drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba
pa z globo 250 eurov.
Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik –
posameznik, ki ravna v nasprotju s prvo, četrto, šesto ali osmo
alinejo prvega odstavka tega člena ali v posode ali tipizirane
vrečke, ki so namenjene mešanim komunalnim odpadkom ali
biološkim odpadkom, odlaga, zliva ali postavlja nevarne odpadke (prva alineja drugega odstavka tega člena).
Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – posameznik, ki ravna v nasprotju z drugo, tretjo, peto, deveto, deseto ali enajsto alinejo prvega odstavka tega člena ali v posode
ali tipizirane vrečke, ki so namenjene mešanim komunalnim
odpadkom ali biološkim odpadkom, odlaga, zliva ali postavlja
odpadke iz druge, tretje, četrte, pet, šeste ali sedme alineje
drugega odstavka tega člena.
28. člen
(kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad)
Za individualne stanovanjske objekte v Občini Žiri se priporoča hišno kompostiranje. Obstoječi uporabniki komunalnih
storitev, ki ne želijo več izvajati hišnega kompostiranja, svojo
odločitev o oddaji bioloških odpadkov pisno sporočijo Občini
Žiri. Novi uporabniki komunalnih storitev izberejo hišno kompostiranje oziroma oddajo kuhinjskih odpadkov in zelenega
vrtnega odpada že na podlagi projektnih pogojev za gradnjo
novega objekta. Uporabniki biološke odpadke odlagajo v posode za biološke odpadke zavite v papir ali v razgradljivi vrečki.
V hišnem kompostiranju uporabnik kompostira:
– zeleni vrtni odpad (odpadno vejevje, travo, listje, staro
zemljo lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, steljo malih rastlinojedih živali, lesni pepel) in
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– kuhinjske odpadke (zelenjavni in sadni odpadki vseh
vrst, jajčne lupine, kavna usedlina, filter vrečke, pokvarjeni
izdelki hrane, kuhani ostanki hrane, papirnati robčki, brisače in
vrečke) na način, kot to določa uredba o ravnanju z biološko
razgradljivimi odpadki.
Možnost kompostiranja ugotovi izvajalec javne službe z
ogledom prostora za hišno kompostiranje in če so izpolnjeni vsi
pogoji, to možnost pisno potrdi.
Pri uporabniku izvaja nadzor hišnega kompostiranja izvajalec javne službe. Če pri nadzoru ugotovi nepravilno ali
neredno kompostiranje, mu po trikratni ugotovitvi in pisnemu
opozorilu, izvajalec javne službe prične zaračunavati odvoz
bioloških odpadkov.
29. člen
(novi uporabniki)
Lastnik ali upravljavec novega ali obnovljenega objekta
mora takoj po izdaji uporabnega dovoljenja kot novi uporabnik
po tem odloku to sporočiti izvajalcu javne službe, novi uporabniki pa najkasneje petnajst dni pred začetkom uporabe objekta,
zaradi določitve prevzemnega mesta, števila posod in drugih
pogojev za začetek izvajanja javne službe.
Uporabnik iz prvega odstavka tega člena mora Občini Žiri
sporočiti podatke o številu stanovalcev ali zaposlenih oziroma
drugih oseb, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo
dela v prostorih ali na površinah uporabnika (v nadaljnjem besedilu: zaposleni), in o vrsti dejavnosti, ki se bo izvajala.
Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek, če ravna v
nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njegova
odgovorna oseba pa z globo 250 eurov.
Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik –
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim
odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo
250 eurov.
Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik –
posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom
tega člena.
30. člen
(gradbišče)
Investitorji oziroma izvajalci novogradenj ali obnov so
tudi uporabniki po tem odloku, kar pomeni, da Občina Žiri za
potrebe delovanja gradbišča za število zaposlenih na gradbišču
preskrbi potrebne posode za zbiranje komunalnih odpadkov po
tem odloku. Investitor oziroma izvajalec novogradnje ali obnove
mora Občini Žiri pred pričetkom gradnje sporočiti podatke o
številu zaposlenih.
Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek, če ravna v
nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njegova odgovorna
oseba pa z globo 250 eurov.
Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik –
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 250 eurov.
31. člen
(uporabniki iz dejavnosti)
Pri uporabnikih iz gostinske dejavnosti se za določitev
števila posod poleg števila zaposlenih upošteva tudi število
sedežev, pri tistih, ki imajo le stojišča, pa število stojišč.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN
NJIHOVEGA OBLIKOVANJA
32. člen
(viri financiranja)
Javna služba se financira:
– s ceno storitev javne službe,
– iz sredstev, zbranih od prodaje frakcij,
– iz okoljske dajatve,
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– iz proračuna Občine Žiri in
– drugih virov.
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VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV,
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

33. člen

37. člen

(cena storitev javnih služb)

(gospodarska javna infrastruktura)

Cena storitev javne službe se oblikuje skladno s predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Za izvajanje javne službe zbiranje komunalnih odpadkov
je potrebna naslednja gospodarska javna infrastruktura:
– zemljišča, objekti in naprave zbirnega centra za prevzemanje in zbiranje,
– zemljišča in objekti zbirnih mest,
Za izvajanje javne službe prevoz komunalnih odpadkov
je potrebna naslednja gospodarska javna infrastruktura, ki se
lahko zagotovijo pogodbeno:
– zemljišča, objekti in naprave malih kompostarn,
– zemljišča, objekti in naprave za razvrščanje,
– zemljišča, objekti in naprave za skladiščenje.
Za izvajanje javne službe obdelave komunalnih odpadkov
je potrebna naslednja gospodarska javna infrastruktura, ki se
lahko zagotovijo pogodbeno:
– zemljišča, objekti in naprave za obdelavo.

34. člen
(minimalna obračunska količina za opravljeno storitev)
Minimalna obračunska količina za tri do petčlansko gospodinjstvo je 80 litrov s frekvenco odvoza 4 tedne.
Minimalna obračunska količina za gospodinjstvo z več kot
5 člani je 120 litrov s frekvenco odvoza 4 tedne.
Minimalna obračunska količina za opravljeno storitev javne službe za uporabnika iz gospodinjstva, v katerem sta ena
ali dve osebi znaša za obdobje štirih tednov za mešane komunalne odpadke 30 litrov na osebo.
Minimalna obračunska količina za opravljeno storitev javne službe za mešane komunalne odpadke na zaposlenega
iz javnega sektorja in iz dejavnosti znaša za obdobje enega
meseca 15 litrov, skupna pa ne manj od 80 litrov na najmanjšo
frekvenco odvoza.
Minimalna obračunska količina za opravljeno storitev javne službe za mešane komunalne odpadke za vsak počitniški
objekt ali prazno stanovanjsko ali poslovno enoto znaša za
obdobje enega meseca minimalno 80 litrov in frekvenca odvoza 4 tedne.
Minimalna obračunska količina za opravljeni storitvi javne
službe za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in odvoz
ločeno zbrane frakcije mešane embalaže za vsak objekt oziroma poslovno enoto, ki odlaga komunalne odpadke in ločeno
zbrano mešano embalažo na zbirnem mestu, ki je več kot 150
m oddaljen od objekta, znaša polovico pripadajoče velikosti
posode in frekvenca odvoza na štiri tedne. Ostale storitve po
tem odloku (prevoz, obdelava, deponiranje, ločeno zbrane frakcije, dejavnost zbirnega centra …) se obračunajo v polni ceni.
35. člen
(obračun storitve)
Uporabniku se storitev javne službe obračuna po velikosti
posode, s katero razpolaga.
Če se podatki, ki jih mora uporabnik posredovati izvajalcu
javne službe, razlikujejo od podatkov iz uradne evidence, se
upoštevajo pri obračunu storitev javnih služb podatki, ki izkazujejo višjo vrednost.
Če uporablja posode za komunalne odpadke več uporabnikov, se za delitev stroškov med njimi praviloma uporablja
število članov gospodinjstva, za pravne osebe pa število zaposlenih.
Če uporabnik ne plača računa in ne vloži ugovora na
obračun storitve javnih služb, mu izvajalec javne službe izda
opomin. Če uporabnik ne plača računa niti v petnajstih dneh
po izdanem opominu, izvajalec javne službe ravna v skladu z
zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje.
Če uporabnik, ki je najemnik objekta ali stanovanja ne
poravna računa storitev javne službe, ga skladno z zakonom
mora plačati lastnik objekta ali stanovanja.
36. člen
(uveljavljanje sprememb)
Spremembe pri uporabniku, ki vplivajo na obračun storitev
javnih služb, se upoštevajo v naslednjem mesecu od dneva
vpisa v evidenco uporabnikov.
Uporabniki vseh objektov, ki so vpisani v uradno evidenco objektov, morajo biti vključeni v izvajanje storitev po
tem odloku. Če je objekt prazen, se za uporabnika upošteva
lastnik objekta.

VIII. NADZOR
38. člen
(pristojnosti nadzora)
Strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja
pristojni organ.
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je
predvidena globa za prekršek, opravlja Občina Žiri. Za vsako
kršitev iz odloka Občina Žiri z odločbo odredi odpravo nepravilnosti. Za manjše kršitve, ki se ne sankcionirajo tudi vzporedno
po okoljski zakonodaji, Občina Žiri kršitelje pred kaznovanjem
pisno opomni, v primeru ponovitve prekrška pa kaznuje.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
Izvajalec javne službe je dolžan opozarjati uporabnike na
novosti iz odloka tri mesece po uveljavitvi tega odloka.
40. člen
Občina Žiri mora prilagoditi velikost posod za zbiranje
komunalnih odpadkov in obračun storitve javne službe za uporabnika po tem odloku v roku največ enem letu po uveljavitvi
tega odloka.
41. člen
Občina Žiri mora preskrbeti uporabnikom posode za ločene frakcije. Občina Žiri preskrbi najprej posode za ločeno
frakcijo mešana embalaža. Občina Žiri preskrbi še posode za
ločeno frakcijo papir in steklo na zbirnih mestih.
42. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žiri (Uradni vestnik
Gorenjske RS, št. 4/97).
43. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-19/2012-1
Žiri, dne 11. decembra 2012
Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok,
ki niso vključeni v programe predšolskega
varstva

Na podlagi Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11)
je Občinski svet Občine Žiri na 11. redni seji dne 11. 12. 2012
sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o subvencioniranju varstva otrok, ki niso
vključeni v programe predšolskega varstva
1. člen
V četrtem odstavku 4. člena Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega
varstva (Uradni list RS, št. 55/11) se črta prva, druga in tretja
alineja. Besedilo se v prej navedenem odstavku spremeni in
dopolni ter se glasi:
»Občina Žiri pridobi in preveri navedene podatke iz podane vloge pri pristojnih organih. Podatke varuje v skladu z
11. členom tega pravilnika.
Vlogi mora biti priložena fotokopija dokumenta iz katerega
je razvidna številka transakcijskega računa vlagatelja.«
2. člen
Besedilo prvega odstavka 7. člena pravilnika se spremeni
in se glasi:
»Vlagatelj je ob upoštevanju pogojev tega pravilnika upravičen do prve subvencije z naslednjim mesecem od dneva
vložitve popolne vloge.«
3. člen
Ostala določila pravilnika ostanejo nespremenjena.
4. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od
1. 1. 2013.
Št. 007-17/2012
Žiri, dne 14. decembra 2012
Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.
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VLADA
3937.

Uredba o državnem prostorskem
načrtu za državno cesto od avtoceste
A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu
do priključka Maline

Na podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim
odstavkom 62. člena in na podlagi drugega odstavka 11. člena
Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena
v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) v
zvezi s 27. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v
prostor (Uradni list RS, št. 57/12) in na podlagi prvega odstavka
43. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04
– uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B,
93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 120/06 – odl. US 126/07,
108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US in 57/12) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o državnem prostorskem načrtu za državno
cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje
pri Novem mestu do priključka Maline
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga državnega prostorskega načrta)
(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 –
ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) in Uredbo o prostorskem redu
Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12
– ZPNačrt-B) sprejme državni prostorski načrt za državno cesto
od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).
(2) Grafični del državnega prostorskega načrta, iz katerega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni
del te uredbe.
(3) Državni prostorski načrt je v septembru 2012 pod številko naloge J-05/10 izdelal Acer Novo mesto, d. o. o.
2. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja,
pogoje glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne
infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih 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 drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge
pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta,
dopustna odstopanja in nadzor nad izvajanjem te uredbe.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi
prilogami v tiskani obliki na vpogled na ministrstvu, pristojnem
za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora na
Mestni občini Novo mesto ter občinah Semič in Metlika.
(3) Postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden, ker
se je postopek priprave tega državnega prostorskega načrta zaključil v skladu s petim odstavkom 62. člena Zakona o
umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor
(Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12).
(4) Oznake, navedene v 10., 11., 12., 17., 18. in 42. členu
te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela
državnega prostorskega načrta.
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II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)
S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo ureditve, ki so povezane z novogradnjo državne ceste od avtoceste
A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline,
ki jo sestavljajo:
– hitra cesta od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline (v nadaljnjem besedilu: hitra
cesta), ki se načrtuje kot 3. razvojna os za povezavo med
avtocesto Ljubljana–Obrežje in Belo krajino,
– povezovalna zahodna obvozna cesta Novega mesta (v
nadaljnjem besedilu: zahodna obvoznica), ki se načrtuje kot obvoznica, s katero se povežejo državne ceste in s tem zagotovi
prometna razbremenitev središča Novega mesta,
– povezovalna cesta Šentjoška cesta (v nadaljnjem besedilu: Šentjoška cesta),
– povezovalna cesta Maline–Jugorje,
– zasutja z izkopanim zemeljskim materialom in
– ureditve, ki so povezane s prestavitvijo ali zaščito objektov, omrežij in naprav gospodarske javne infrastrukture.

III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
4. člen
(območje državnega prostorskega načrta)
(1) Območje državnega prostorskega načrta v skladu z
geodetskim načrtom obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
a) območje hitre ceste, vključno z zasutji z izkopanim
zemeljskim materialom ob trasi:
– k. o. 1455 Bršljin: 798/2, 833/2, 835, 836/2, 839, 840,
843/2, 845/4, 848/4, 851/2, 854/1, 854/3, 856/5, 856/7, 856/13,
856/14, 856/15, 856/16, 856/17, 856/18, 862/7, 862/8, 862/9,
862/12, 862/13, 863/3, 863/4, 905/3, 905/5, 905/10, 905/11,
905/12, 905/13, 905/15, 906/9, 906/10, 906/11, 906/12, 906/14,
906/15, 906/16, 906/19, 906/20, 906/21, 906/22, 906/23,
906/24, 906/25, 906/26, 906/27, 906/28, 906/30, 906/40,
906/41, 906/42, 907/3, 907/4, 907/5, 907/6, 908/6, 908/7,
908/8, 908/9, 908/10, 908/11, 908/13, 908/15, 908/16, 908/17,
908/18, 910/2, 910/3, 910/4, 914/8, 914/9, 917/4, 917/8, 919/4,
920/2, 920/3, 920/11, 920/15, 920/18, 920/19, 924/3, 924/7,
924/9, 924/10, 927/2, 927/9, 927/10, 927/11, 927/13, 927/14,
927/15, 927/16, 927/17, 927/18, 927/19, 927/20, 927/21,
927/22, 927/23, 927/24, 927/25, 927/26, 928/1, 928/3, 928/7,
928/8, 931, 932/3, 932/5, 932/6, 932/7, 934/1, 934/2, 935/1,
935/2, 936/1, 936/2, 936/3, 946/29, 946/31, 965/10, 966/1,
966/3, 968/14, 969/2, 970/2, 970/3, 970/7, 970/16, 970/27,
970/29, 970/30, 970/31, 970/32, 970/33, 972/1, 972/7, 972/8,
972/14, 972/15, 972/16, 973/1, 973/2, 973/7, 986/16, 986/18,
986/28, 986/29, 986/30, 1110/2, 1111, 1112, 1113/2, 1114,
1116/1, 1116/2, 1116/3, 1116/4, 1116/5, 1117/1, 1117/4, 1117/5,
1117/6, 1118/8, 1121/10, 1121/11, 1122/8, 1125/1, 1127/3,
1127/4, 1127/5, 1128/1, 1129/2, 1129/3, 1129/4, 1150/1, 1289/3;
– k. o. 1457 Ždinja vas: 2041/2, 2041/4, 2044/2, 2048/1,
2048/4, 2049, 2050/1, 2050/2, 2051/3, 2051/4, 2051/5, 2051/6,
2052/1, 2052/3, 2052/4, 2053, 2063/1, 2063/3, 2063/4, 2065/1,
2065/2, 2069, 2077/1, 2077/3, 2077/4, 2078/1, 2078/2, 2078/3,
2078/4, 2079/1, 2079/2, 2079/3, 2079/4, 2080/2, 2080/3,
2080/4, 2081/2, 2081/4, 2083/2, 2083/4, 2084/1, 2084/2,
2084/3, 2084/4, 2085/1, 2085/2, 2085/3, 2085/4, 2087/1,
2087/2, 2087/3, 2087/4, 2088/1, 2088/2, 2088/3, 2089/2,
2089/5, 2089/6, 2089/7, 2089/8, 2089/10, 2089/11, 2089/13,
2089/14, 2089/15, 2089/17, 2090/4, 2092/13, 2092/14,
2092/16, 2104, 2105/2, 2107/2, 2113/2, 2115, 2116, 2119/2,
2120/2, 2469/8, 2469/9, 2469/10, 2492/2, 2493/2, 2493/3,
2493/4, 2518/4, 2541/2, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548/1,
2548/2, 2548/3, 2549, 2550/4, 2550/6, 2551/3, 2552/3;
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– k. o. 1481 Smolenja vas: 605, 608, 609, 745/1, 747/2,
747/3, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754/1, 780, 781, 783,
784/2, 784/3, 784/4, 784/5, 784/6, 784/7, 786, 787/1, 787/2,
788, 789/1, 811, 822, 825, 826, 829, 830, 833, 834, 835/1,
835/2, 836, 837, 838, 842, 844/1, 844/2, 845, 846, 863/2,
864/2, 867, 869, 870, 874/1, 874/2, 875, 876, 877, 881, 882,
883, 887, 888, 889/2, 1854, 1891, 1892, 1894, 1895, 1896/1,
1896/2, 1897, 1898/1, 1898/2, 1899/1, 1899/2, 1901, 1902,
1903, 1904, 1905/1, 1906/1, 1929, 1930, 1932, 1933, 1934,
1935, 1936, 1937, 1945, 1946, 1948, 1949/1, 1949/2, 1988/6,
1992/2, 1992/6, 1992/7, 1992/13, 1993/2, 1993/6, 1993/7,
1993/8, 1993/9, 1993/10, 1994, 1995, 1996, 1997/1, 1997/2,
2000/1, 2000/2, 2001/2, 2001/3, 2001/4, 2001/5, 2001/6,
2001/7, 2001/8, 2005/1, 2005/2, 2006/1, 2006/4, 2006/5,
2006/6, 2006/7, 2007/1, 2007/2, 2009, 2010/1, 2010/2, 2011/1,
2011/2, 2011/8, 2027/3, 2027/4, 2176/1, 2184/1, 2185/7,
2185/12, 2186, 2189/2, 2190/6, 2196/4, 2197;
– k. o. 1482 Ragovo: 232/1, 232/5, 232/6, 252/5, 252/8,
252/9, 252/11, 252/18, 252/19, 286/6, 286/40, 286/41, 287,
288,1231/1, 1235/2, 1260/10;
– k. o. 1485 Gotna vas: 284, 287, 288/1, 288/2, 289,
306/1, 307/1, 308/1, 309/1, 309/3, 309/5, 311/1, 311/2, 315/1,
315/2, 315/3, 315/4, 315/5, 315/7, 315/10, 316/1, 316/2, 316/3,
316/4, 318, 319/1, 319/2, 319/3, 321, 322, 325, 326, 329,
330/1, 330/2, 333, 334/1, 334/2, 335, 340/2, 341/1, 341/2,
341/3, 341/4, 341/5, 341/6, 341/7, 341/8, 341/10, 341/16,
341/17, 342/2, 342/3, 342/6, 343/1, 343/2, 343/3, 343/4, 343/5,
343/6, 343/7, 343/8, 343/9, 343/10, 343/13, 343/14, 343/15,
344, 345, 361, 395/1, 396, 550/9, 550/13, 552/1, 552/3, 552/4,
552/5, 552/6, 552/7, 552/11, 562/1, 562/2, 563/1, 563/2, 565/1,
565/2, 565/2, 570/1, 570/2,1172, 1178, 1180/1, 1181, 1182,
1184, 1185/1, 1185/2, 1186, 1196, 1221/3, 1222/1;
– k. o. 1486 Stopiče: *120, 1714, 1715, 1721, 1722, 1922,
1923/2, 1924/2, 1925/2, 1925/3, 1925/9, 1925/10, 1925/11,
1925/13, 1925/14, 1925/15, 1925/16, 1925/17, 1925/22,
1925/23, 1925/24, 1925/25, 1925/26, 1925/27, 1925/28,
1925/32, 1925/33, 1925/34, 1925/35, 1925/36, 1925/37,
1925/38, 1925/40, 1925/41, 1925/42, 1925/45, 1925/46,
1925/47, 1925/48, 1925/49, 1925/51, 1925/56, 1925/57,
1925/58, 1925/73, 1925/76, 1925/77, 1925/78, 1925/79,
1925/81, 1925/84, 1925/85, 1925/86, 1925/87, 1927/1, 1927/2,
1927/3, 1927/4, 1927/5, 1927/6, 1927/7, 1927/8, 1927/9,
1927/10, 1927/11, 1927/12, 1927/13, 1927/14, 1927/15,
1927/16, 1927/17, 1927/18, 1929/1, 1929/2, 1930/1, 1930/3,
1931, 1935/1, 1937, 1939, 1941, 1959, 1960/2, 1962, 1970,
1971/1, 1975, 1977, 1978, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,
1988, 1990, 1991, 2005/1, 2005/2, 2006, 2086/1, 2086/2,
2089/2, 2091/4, 2114, 2115/1, 2115/3, 2117, 2119/1, 2120/1,
2120/5, 2123, 2124/1, 2127/1, 2128, 2129/7, 2132/1, 2132/2,
2133, 2134, 2135, 2136, 2142, 2143, 2148/1, 2149, 2150,
2151, 2152, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2162, 2163,
2166, 2167/1, 2167/2, 2168, 2170, 2171/1, 2171/2, 2172, 2173,
2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184,
2185, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192/1, 2192/2, 2193,
2194, 2195, 2196/1, 2196/2, 2198/1, 2198/2, 2199, 2200, 2201,
2203, 2204, 2205, 2222/1, 2222/2, 2222/3, 2224/1, 2225/8,
2225/9, 2225/13, 2258/1, 2258/2, 2259, 2260, 2261, 2262,
2264, 2335, 2341;
– k. o. 1490 Težka Voda: 115, 116, 117/1, 117/2, 118,
120/1, 120/2, 120/3, 122, 123, 138, 266/2, 266/3, 267, 268,
269, 276, 277, 278/7, 278/8, 278/9, 278/10, 278/11, 278/12,
278/13, 278/14, 278/16, 278/17, 278/25, 278/28, 278/29,
278/32, 278/33, 278/34, 278/35, 278/36, 278/37, 278/38,
278/39, 278/40, 278/41, 278/42, 278/43, 278/44, 278/45,
278/46, 278/47, 278/48, 278/49, 278/50, 278/51, 278/52,
278/53, 278/54, 278/55, 278/56, 278/57, 278/58, 278/59,
278/60, 278/61, 278/62, 278/63, 278/64, 278/66, 278/67,
278/68, 278/69, 278/70, 278/71, 278/75, 278/76, 278/77,
278/78, 278/79, 278/80, 278/81, 278/82, 278/83, 278/85,
278/109, 278/111, 278/112, 278/113, 278/114, 278/115,
278/117, 278/118, 278/119, 278/120, 278/121, 278/122,
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278/123, 278/124, 278/125, 278/126, 278/127, 278/128,
278/139, 278/140, 278/141, 278/145, 278/146, 278/147,
278/149, 278/151, 278/152, 278/153, 278/156, 278/157,
278/175, 278/176, 278/178, 278/179, 281, 284, 285, 286/1,
288/1, 288/3, 289, 294, 315, 316, 317, 318, 319, 320/1, 320/2,
321, 322/1, 322/2, 323/1, 323/2, 324/1, 324/2, 325/2, 325/3,
325/4, 325/6, 325/7, 325/8, 325/9, 325/10, 437, 440, 455/1,
455/2, 457, 488, 489, 498/3, 498/4, 502/1, 502/2, 502/3, 503,
504, 514/2, 514/3, 514/4, 515/1, 520/1, 523/2, 525, 531, 535,
536, 538/1, 538/2, 538/3, 546, 548, 550, 551, 560, 561, 564/1,
564/2, 565, 566, 567, 568, 569, 571, 572, 573, 574, 575, 576,
578, 579, 580, 581, 582, 583, 585, 604, 605, 608, 609/1, 610,
611, 614, 616, 617, 630, 631, 1394/3, 1394/6, 1421;
– k. o. 1491 Lakovnice: 1730/1, 2108, 2109, 2110, 2111,
2112, 2113, 2114/2, 2115/3, 2115/7, 2115/8;
– k. o. 1492 Stranska vas: 610, 612, 613, 614, 618, 619,
620, 622, 623, 624, 625, 626, 628, 629, 631, 633, 634, 635,
659, 661, 665, 667, 669, 670/1, 670/2, 722/9, 722/10, 722/11,
722/12, 722/13, 722/14, 739, 740, 742/1, 742/2, 743/2, 745/1,
746/1, 759/2, 762/1, 762/2, 763, 764, 765/1, 765/2, 765/3,
765/4, 1774, 1777/1, 1778;
– k. o. 1501 Vinja vas: 37, *39/3, 41/1, 41/3, 41/4, 41/5,
42/1, 42/3, 43/2, 43/3, 44/2, 46, *162, *194, *195, 271/1, 271/2,
334, 336/1, 336/2, 337/1, 337/2, 337/3, 338, 340, 341, 342,
343, 344/1, 344/2, 347, 380, 381, 382, 383, 384, 385/1, 385/2,
386, 387, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 399, 401, 402, 403,
404, 405, 406, 407, 410, 411, 412, 413, 414, 420, 421, 422,
424, 425, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436,
437, 439/1, 440, 441, 442, 443, 513, 514/1, 517/3, 520, 568,
569, 570, 571, 572, 574, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 582,
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 591, 592, 596, 597, 598,
599, 600, 602, 607/1, 607/2, 608, 611/1, 611/3, 611/4, 612/3,
612/4, 613, 614/1, 614/2, 615, 616/2, 617/1, 617/2, 618, 655/2,
657, 659/2, 659/3, 659/4, 660/1, 660/2, 661/2, 661/3, 661/4,
718, 726, 727, 730/1, 730/2, 731, 732, 734, 737, 738, 739,
740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 749, 750, 751, 756, 757,
758, 759, 760, 762, 763, 764, 765/1, 765/2, 767, 772/2, 773/1,
773/2, 773/3, 773/4, 773/5, 774, 775, 776, 777, 778, 779,
781/1, 781/2, 915/1, 916/1, 916/2, 917, 918, 919, 920, 921/1,
921/2, 922/1, 922/2, 929, 1125/3, 1126, 1128, 1140/1, 1141,
1145, 1146/1, 1146/2, 1146/3, 1149/1, 1149/2, 1150, 1151/1,
1159, 1160, 1162, 1164, 1165, 1167, 1168, 1169, 1170, 1183,
1184, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195,
1196, 1197, 1198, 1199, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207,
1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1216, 1217, 1218,
1220, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229/1,
1229/2, 1229/3, 1230, 1231, 1232, 1235, 1236, 1237, 1238,
1239, 1240, 1242, 1243, 1244, 1245, 1248, 1250, 1251, 1252,
1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1260/1, 1260/2, 1260/3,
1261, 1262, 1264/1, 1264/2, 1265, 1266/1, 1266/2, 1269, 1270,
1271, 1272, 1273, 1274, 1276, 1277, 1278/1, 1278/2, 1278/3,
1278/4, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286,
1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1295, 1300, 1301,
1302/1, 1302/2, 1306, 1307/1, 1307/2, 1679, 1680, 1681, 1682,
1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1735, 1736, 1737,
1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1762, 1763, 1765, 1766,
1767, 1769, 1770, 1771, 1772, 1800, 1802, 1803, 1805, 1808,
1809, 1810, 1818, 1820, 1822, 1823, 1824, 1825, 3885/14,
3885/15, 3885/16, 3885/17, 3885/18, 3885/19, 3885/20,
3901/6, 3905, 3906/3, 3912/1, 3912/2, 3912/3, 3916/1, 3917/2,
3919/1, 3919/2, 3923/3, 3924, 3925/3, 3930, 3934, 3935, 3936,
3937, 3938/1, 3938/2, 4002;
– k. o. 1502 Dole: 1156/4, 1157/1, 1157/10, 1157/16,
1157/17, 1157/18, 1157/23, 1157/24, 1157/25, 1157/26,
1157/27, 1157/28, 1157/29, 1157/30, 1157/31, 1157/32,
1157/33, 1157/34, 1157/35, 1157/36, 1157/37, 1157/38,
1157/42, 1157/43, 1157/44, 1157/45, 1157/46, 1157/47,
1157/48, 1157/49, 1157/50, 1157/51, 1157/52, 1206/1, 1206/3,
1206/4, 2689, 2691, 2692, 2693, 2702, 2704, 2705, 2707,
2708, 2709, 2710, 2737, 2738, 2751, 2752, 2901/1, 2901/2,
2901/3, 2901/4, 2901/5, 2902/1, 2902/2, 2922/1, 2922/2;
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– k. o. 1523 Štrekljevec: 3139/1, 3139/2, 3201, 3202,
3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3215, 3216, 3218, 3219,
3220, 3221, 3224, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232,
3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3240, 3241, 3242/1,
3242/2, 3242/3, 3242/4, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248,
3258, 3259, 3260, 3261, 3272, 3273, 3276/2, 3276/3, 3290,
3293/1, 3293/2, 3294, 3296, 3298, 3299, 3301/1, 3301/2, 3303,
3304, 3305, 3306, 3307, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3325,
3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3339, 3342/3, 3343,
3344, 3349, 3367, 3368, 3370, 3371, 3376, 3386/1, 3386/2,
3386/3, 3387, 3388, 3389, 3400, 3405, 3406, 3407/1, 3408,
3410, 3411, 3415/1, 3417, 3418/1, 3418/2, 3420/1, 3420/2,
3421, 3422, 3423/1, 3423/2, 3423/3, 3424, 3438/1, 3438/2,
3438/3, 3464/1, 3464/2, 3465/1, 3465/2, 3466/3, 3466/4, 3467,
3469/1, 3469/2, 5469/8, 5469/16, 5469/17, 5469/18, 5535,
5536/1, 5537, 5539, 5547/1, 5547/2, 5548/1, 5548/2, 5548/3,
5549;
b) območje zahodne obvoznice, vključno z zasutjem z
izkopanim zemeljskim materialom ob trasi:
– k. o. 1447 Gorenja Straža: 1901/1, 1901/2, 1902/1,
1902/2, 1904/2, 1905, 1906/1, 1906/2, 1907/1, 1907/2, 1908/1,
1908/2, 1910, 1912/2, 1913/1, 2059, 2064/1, 2066/1, 2066/2,
2069, 2072/1, 2072/3, 2077/1, 2078/1, 2082/1, 2083/1, 2086/2,
2087/4, 2090/2, 2223/3, 2231, 2233/3, 2250, 2252/4;
– k. o. 1448 Prečna: 70/1, 72/8, 72/9, 73/4, 74/4, 145/1,
145/2, 146/1, 146/3, 152, 424/11, 424/12, 424/13, 424/14,
424/15, 424/16, 424/18, 425/1, 425/2, 425/10, 426/3, 426/4,
426/5, 426/6, 426/7, 426/10, 426/11, 426/13, 426/15, 426/16,
426/17, 426/18, 426/19, 426/21, 426/22, 426/23, 426/24,
426/25, 426/26, 426/28, 426/29, 426/30, 426/31, 426/32,
426/33, 428/29, 428/32, 428/33, 428/50, 428/51, 428/52,
428/53, 428/54, 428/55, 428/56, 428/57, 428/58, 428/59,
428/60, 428/61, 428/62, 428/63, 428/64, 428/65, 428/66,
428/84, 428/90, 428/91, 428/92, 428/93, 428/98, 428/99,
429/64, 429/65, 429/65, 429/66, 429/107, 3054/18, 3054/19,
3054/20, 3083/2, 3084, 3085, 3086, 3104, 3105/2, 3105/3,
3105/4, 3105/5, 3105/8, 3105/9, 3160/1, 3160/2, 3160/3,
3160/4, 3160/5, 3160/6, 3160/7, 3160/8, 3160/9, 3160/10,
3160/11, 3160/12, 3160/13, 3160/14, 3160/15, 3160/16,
3160/17;
– k. o. 1453 Zagorica: 184/4, 188, 189/1, 194/1, 194/2,
195/1, 195/2, 196/3, 196/4, 196/6, 197/1, 197/2, 198, 201,
202/2, 203/2, 204, 205/2, 205/3, 205/4, 207/1, 207/2, 208/1,
208/2, 209/1, 209/2, 209/3, 209/4, 209/5, 209/6, 209/7, 209/8,
209/9, 209/10, 209/11, 210/2, 210/3, 210/4, 215/1, 217/1,
217/3, 217/4, 220/3, 220/4, 220/5, 220/6, 221/1, 221/2, 224/1,
224/2, 226, 227/1, 227/2, 228, 229/1, 229/3, 229/4, 230/1,
230/3, 230/4, 230/5, 232, 233, 234/1, 234/2, 234/4, 234/5,
235/1, 235/3, 235/5, 235/6, 235/7, 235/8, 235/9, 236, 237,
238/1, 239/3, 239/4, 240/1, 240/3, 240/4, 241/1, 241/2, 242/10,
242/12, 242/14, 242/3, 242/7, 242/8, 243/1, 243/2, 244/1,
244/2, 245/1, 245/3, 245/4, 246/1, 246/3, 246/4, 246/5, 247/2,
248, 251/3, 251/4, 251/5, 251/6, 251/7, 251/8, 252/2, 252/3,
252/4, 253/1, 253/2, 256/1, 256/2, 258/2, 258/3, 258/4, 260/2,
260/5, 260/6, 260/7, 260/8, 260/9, 260/10, 260/11, 261/3,
261/4, 261/5, 262/2, 262/3, 262/4, 262/5, 262/6, 263, 264,
268/1, 268/2, 269/1, 269/2, 271/2, 271/3, 271/4, 272/3, 272/4,
272/5, 273/1, 273/6, 284/2, 285/1, 285/3, 285/4, 285/5, 287/2,
287/4, 289/2, 290/11, 290/3, 290/6, 290/9, 2198/4, 2198/6,
2199/6, 2199/9, 2199/11, 2199/12, 2200, 2201/2, 2201/4,
2201/5, 2201/6, 2201/7, 2201/8, 2201/9, 2202/3, 2202/4,
2202/5, 2202/6, 2223/6, 2224/5, 2224/6, 2224/8;
– k. o. 1454 Daljni Vrh: 3/1, 3/2, 4, 5/1, 5/2, 6, 8/1, 11,
25/2, 26/1, 26/2, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34/1, 34/2, 35, 36,
37/3, 37/5, 37/6, 37/7, 37/8, 38/2, 39/3, 39/4, 40, 41, 42/2,
42/3, 42/4, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45/1, 45/2, 46/2, 46/3, 46/4,
47, 48/1, 48/2, 49/1, 49/2, 50/1, 50/2, 51/1, 51/3, 51/4, 52/1,
52/3, 52/4, 53/1, 53/3, 53/4, 58/1, 58/2, 59/2, 59/3, 59/5, 59/6,
59/7, 59/8, 60/1, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 61/1, 61/3, 61/4, 62/1,
62/3, 62/4, 62/5, 63/1, 63/2, 65, 66, 67, 68/3, 68/4, 69/1, 69/2,
69/3, 70, 71/1, 71/2, 72, 109, 110, 111/1, 136/3, 136/4, 136/5,
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136/6, 137/1, 137/2, 138/1, 138/2, 139/1, 139/2, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 149/1, 149/2, 150/1, 150/2, 151, 152,
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160/1, 160/2, 161, 162,
163, 165, 166, 167/1, 167/2, 168, 169, 170, 171, 172, 175/1,
178, 179, 186, 221, 222/5, 222/8, 222/9, 222/10, 223/1, 223/2,
225/1, 226/1, 226/2, 228/1, 228/2, 231, 253, 254, 257, 258,
259, 260, 262, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274,
275, 276, 277, 279/1, 279/2, 280/1, 280/2, 281/1, 281/2, 282,
283, 284, 285, 286, 287/1, 287/2, 288/1, 288/2, 289/1, 289/2,
290, 295/2, 296, 297/1, 297/2, 298/2, 298/3, 299, 300, 301,
302, 304/1, 305, 306, 348, 349, 350, 351, 354/1, 358, 359,
360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 368, 369, 370, 372, 374,
375, 376, 378, 379, 401, 402, 467, 468, 469, 474, 475, 476,
477, 478, 479, 487, 490, 493, 495, 498/2, 498/3, 500/1, 500/2,
500/3, 501/1, 501/2, 502/1, 502/2, 503/1, 503/2, 504, 505,
508, 509, 511, 512, 513/1, 513/2, 514/1, 514/3, 514/4, 518/1,
518/2, 518/3, 519/3, 519/4, 522/2, 522/3, 537/1, 537/2, 537/3,
537/4, 542/1, 542/2, 545/1, 555/4, 555/7, 558/1, 558/2, 586/4,
586/10, 586/11, 588/3, 588/4, 588/5, 589/6, 589/7, 590/2,
590/4, 590/5, 590/6, 591/1, 591/2, 592, 599, 689, 690/2, 690/3,
1082, 1083, 1085, 1086/9, 1087/2, 1092/2, 1092/26, 1093/2,
1098, 1099, 1100, 1102/2, 1103, 1104, 1105, 1135/7, 1135/8,
1135/9, 1135/10, 1135/11, 1136, 1137/1, 1138, 1139, 1140/2,
1141/3, 1141/4, 1142, 1143/1, 1143/2, 1145, 1939, 1940, 1942,
1943/2, 1944/1, 1945/2, 1948, 1949/2, 1950/1, 1959/2, 1969/1,
1969/2, 1972, 1973, 1975, 1976, 1977/1, 1977/2, 1978, 1979,
1980, 1982, 1983, 2012, 2022, 2023, 2024/1, 2025, 2033,
2035/1, 2035/2, 2036, 2037, 2038, 2039, 2050/1, 2050/2, 2441,
2442, 2443/9, 2444, 2445/1, 2460/1, 2470/1, 2470/2, 2475,
2476/1, 2476/2, 2476/4, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2483,
2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494,
2495, 2496/1, 2496/2, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502,
2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2552, 2604, 2605,
2628/7, 2642, 2649, 2650, 2651, 2653, 2656, 2657/1, 2657/2,
2664/1, 2664/3, 2670/2, 2670/3, 2670/4, 2670/5, 2670/6;
– k. o. 1455 Bršljin: 278/4, 278/28, 278/29, 278/31,
278/32, 278/33, 401/1, 401/2, 402/1, 402/2, 403/1, 403/2,
408/1, 409/1, 409/2, 409/3, 410/4, 418/1, 418/4, 419, 421/4,
421/5, 421/8, 421/9, 421/10, 421/11, 422/2, 422/3, 422/4,
422/5, 423/1, 423/3, 423/5, 423/8, 424/1, 424/2, 424/3, 424/4,
424/5, 427/1, 427/2, 427/3, 427/4, 427/5, 427/6, 430/2, 430/3,
433/33, 433/34, 433/35, 433/36, 433/37, 433/38, 1018/2,
1024/1, 1025/1, 1029/3, 1029/4, 1033/7, 1033/8, 1033/9, 1034,
1036/6, 1037/1, 1037/2, 1039, 1044/1, 1149, 1162/1;
– k. o. 1457 Ždinja vas: 839/4, 839/5, 844/1, 844/3, 844/5,
844/6, 2516/3, 2516/4, 2516/5, 2517, 2518/3, 2528, 2533/1,
2533/2, 2537, 2538, 2539;
– k. o. 1484 Šmihel pri Novem mestu: 552/7, 552/8,
552/9, 552/10, 552/11, 552/12, 552/13, 552/14, 552/15, 552/16,
552/17, 552/18, 552/19, 552/20, 552/21, 552/22, 552/23,
552/24, 552/25, 552/26, 552/30, 552/37, 552/39, 552/42,
552/43, 552/50, 555, 557/1, 557/2, 557/3, 561/1, 561/2, 562/1,
562/2, 563/1, 563/2, 564/1, 564/2, 565/2, 565/3, 565/4, 565/5,
565/6, 565/7, 565/8, 565/9, 565/11, 565/12, 565/13, 565/14,
565/15, 565/16, 565/17, 569/3, 569/4, 585, 588, 591, 592,
593, 605, 606, 607/1, 607/2, 608, 609/1, 609/2, 613, 614, 615,
617, 621, 622, 623, 626, 628/1, 628/2, 629/1, 629/2, 632, 633,
636, 700, 702, 703, 704/1, 704/2, 706/1, 706/2, 706/3, 706/4,
738/6, 738/7, 740/3, 740/4, 740/5, 740/6, 743/3, 743/4, 744/3,
744/4, 744/5, 744/6, 745/1, 745/2, 746/1, 746/2, 746/3, 748/1,
748/2, 749/2, 749/3, 749/4, 751/1, 751/2, 752/1, 752/2, 755/1,
755/2, 758/3, 758/4, 758/5, 758/6, 761/5, 761/6, 764/3, 764/4,
764/7, 764/8, 767/3, 767/4, 772/3, 772/4, 774/7, 774/8, 928,
929/1, 929/2, 930, 931, 932, 936/1, 938/2, 938/3, 1312, 1315,
1316/1, 1318, 1319, 1320, 1323/1, 1323/2, 1324, 1325, 1326,
1328/6, 1328/10, 1328/16, 1328/17, 1342/1, 1345/3, 1355,
1356, 1358, 1360, 1361;
– k. o. 1485 Gotna vas: 558/4, 558/6, 558/7, 562/1,
562/2, 562/3, 563/2, 579/2, 579/4, 579/5, 579/8, 579/9, 579/10,
579/11, 579/12, 579/13, 579/14, 579/15, 580/1, 580/2, 582/4,
582/5, 596, 597/1, 597/2, 597/3, 597/4, 597/5, 597/6, 599/3,
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599/4, 600/1, 600/2, 601/1, 606, 607, 608, 609, 610, 611,
614, 616, 617, 618, 745/2, 747/6, 752/1, 755/2, 763/2, 766/2,
773, 774/3, 778/5, 778/6, 780, 787, 788/2, 791/2, 792, 801,
806, 807, 812, 813, 818, 819, 824, 825, 828, 829, 832/2,
834, 839, 845/15, 1002/2, 1008/1, 1008/2, 1008/3, 1008/5,
1009/1, 1009/2, 1009/3, 1009/4, 1010/2, 1010/3, 1010/4, 1011,
1015/6, 1015/9, 1015/12, 1015/14, 1015/15, 1015/16, 1020/26,
1027, 1035/3, 1035/4, 1038/8, 1038/9, 1041/1, 1041/2, 1042/5,
1042/6, 1042/7, 1050/2, 1050/4, 1050/5, 1050/6, 1142/1,
1142/5, 1142/7, 1143/2, 1146/2, 1147/1, 1148/1, 1148/2, 1156/1,
1159, 1161/1, 1161/3, 1229, 1233/5, 1233/8, 1233/10;
– k. o. 1493 Veliki Podljuben: 1099/2, 1099/3, 1101/1,
1101/2, 1102/1, 1112/3, 1155/1, 1155/3, 1155/4, 1156/1, 1156/3,
1156/7, 1157/1, 1157/2, 1157/5, 1157/11, 1157/12, 1157/13,
1160/1, 1160/2, 1161/2, 1162/1, 1162/2, 1162/3, 1165/1, 1165/2,
1166/1, 1166/2, 1183, 1465/5, 1465/6, 1470/3, 1470/4, 1470/5,
1470/6, 1471/3, 1471/4, 1471/5, 1471/6, 1477/3, 1477/12,
1477/13, 2067/1, 2067/2, 2067/3, 2067/4, 2067/5, 2068/1,
2068/2, 2070/5, 2070/6, 2084/3, 2084/4, 2086/4, 2086/6,
2086/7, 2086/8, 2086/12, 2109/1, 2110/1, 2110/5;
c) območje Šentjoške ceste:
– k. o. 1482 Ragovo: 377, 380, 383/1, 383/2, 384/1,
384/2, 385/2, 387, 389, 391/2, 391/2, 391/3, 391/4, 392, 393,
396, 397, 398, 399, 403, 407, 408, 414, 415, 416, 426, 427/1,
428, 430, 1350/4, 1350/6, 1350/7, 1354/2, 1355/2, 1356/1,
1356/2;
– k. o. 1483 Kandija: 1305/9, 1305/17, 1305/18, 1305/27,
1312/2, 1400/3, 1400/4;
– k. o. 1485 Gotna vas: 142/3, 176, 177/1, 177/2, 177/3,
177/4, 285, 287, 288/1, 289, 291/2, 291/3, 291/4, 293/1, 293/2,
296, 297/1, 297/2, 300, 301, 1196, 1198/3;
d) območje povezovalne ceste Maline–Jugorje, vključno
z zasutji z izkopanim zemeljskim materialom:
– k. o. 1502 Dole: *60, *61, *87, 1206/3, 1206/4, 1220,
1221/2, 1433/1, 1433/2, 1450, 1451, 1458, 1459/1, 1459/2,
1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469,
1470, 1471, 1472, 1473, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479,
1480, 1482, 1487, 1489, 1491/1, 1492/2, 1493, 1494, 1495,
1496, 1497, 1502/1,1502/2, 1502/3, 1502/7, 1502/8,1502/10,
1502/11, 1502/12, 1502/13, 1502/14, 1502/15, 1502/16,
1502/17, 1504, 1529, 1530, 1532/2, 1533, 1534/5, 1534/6,
1534/9, 1534/10, 1534/11, 1535/1, 1535/2, 1535/3, 1535/4,
1535/5, 1535/6, 1536/1, 1536/2, 1536/3, 1536/4, 1537, 1553,
1556, 1558, 1559, 1563, 1565, 1566, 1567/1, 1567/2, 1567/3,
1569, 1570, 1572/1, 1572/2, 1592, 1613, 1616/1, 1617, 1887,
1890, 1912, 2332, 2333, 2334, 2335/1, 2335/2, 2336/1, 2624/1,
2626, 2627, 2628, 2629/1, 2629/2, 2630/1, 2630/2, 2633, 2634,
2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2897,
2899, 2900, 2901/1, 2925, 2926, 2927, 2934, 2935, 2937,
2945/1, 2967, 2987/1, 2987/3;
– k. o. 1523 Štrekljevec: 3265/1, 3265/2, 3266/2, 3266/3,
3266/4, 3267/1, 3267/2, 3269/1, 3269/2, 3270, 3271, 3281,
3282, 3283/1, 3283/2, 3286, 3312, 3313/1, 3313/2, 3314/1,
3314/3, 3314/4, 3315, 3378/1, 3378/2, 3379/2, 3379/3,
3379/4, 3381/3, 3381/4, 3381/5, 3381/6, 3381/7, 3382/1,
3382/2, 3384/1, 3384/2, 3385, 3413/1, 3413/2, 3415/1, 3415/2,
3418/1, 3418/2, 5469/17, 5469/19, 5469/20, 5469/21, 5469/22,
5469/23, 5538/1, 5538/2.
(2) Območje državnega prostorskega načrta obsega tudi
območje prestavitev, novogradenj, rekonstrukcij komunalne,
energetske in telekomunikacijske infrastrukture, ki obsega zemljišča in dele zemljišč s parcelnimi številkami po katastrskih
občinah:
a) elektroenergetski visokonapetostni vodi:
– k. o. 1453 Zagorica: 274/12, 273/4, 273/5 in 242/9;
– k. o. 1454 Daljni Vrh: 2578, 2579/2, 2580/2, 7/2, 2510,
2052, 2051, 2032, 1944/3, 1097/2, 1096/2, 1095/2, 1094/2 in
1093/2;
– k. o. 1485 Gotna vas: 1007/1, 1007/3 in 1003/1;
– k. o. 1486 Stopiče: 1945;
– k. o. 1501 Vinja vas: 269/1, 1753, 1752 in 1814;
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– k. o. 1523 Štrekljevec: 3395 in 3399;
b) elektroenergetski srednjenapetostni vodi:
– k. o. 1448 Prečna: 424/9 in 75/2;
– k. o. 1454 Daljni Vrh: 2054/2, 2640, 2051, 2047 in 2046;
– k. o. 1455 Bršljin: 1121/7, 967/3, 1120/1, 943/74, 939/9
in 939/8;
– k. o. 1481 Smolenja vas: 777, 812 in 813;
– k. o. 1482 Ragovo: 390 in 417;
– k. o. 1484 Šmihel pri Novem mestu: 552/36 in 552/31;
– k. o. 1485 Gotna vas: 1128/3, 1222/2, 1128/2, 550/24,
550/14, 550/22 in 549/1;
– k. o. 1486 Stopiče: 2116, 1942, 1943 in 1944;
– k. o. 1493 Veliki Podljuben: 1476/2;
– k. o. 1501 Vinja vas: 447, 449, 325, 328, 1753, 1749,
1748, 1760,1747;
– k. o. 1523 Štrekljevec: 3291 in 3138;
c) elektroenergetski nizkonapetostni vodi za napajanje
cestne razsvetljave:
– k. o. 1447 Gorenja Straža: 2095/11, 2095/10 in 2095/15;
– k. o. 1453 Zagorica: 289/1;
– k. o. 1454 Daljni Vrh: 2445/4, 2445/3 in 1958/1;
– k. o. 1455 Bršljin: 1024/4;
– k. o. 1483 Kandija: 1400/4;
– k. o. 1485 Gotna vas: 558/8, 558/3, 558/1 in 559/2;
– k. o. 1493 Veliki Podljuben: 1477/11, 2086/10, 1466/4,
1477/9, 1477/10, 1477/5, 1477/7, in 1479/2;
– k. o. 1523 Štrekljevec: 3399, 3398, 3396, 3394, 3392,
3397, 5541, 3370, 3360 in 3111;
d) elektroenergetski nizkonapetostni priključek vodohrana:
– k. o. 1502 Dole: 2840, 2839, 2838, 2890, 2742, 2795,
2817/2, 2812, 2813, 2814, 2809 in 2985;
e) elektroenergetski nizkonapetostni priključek hidropostaje:
– k. o. 1490 Težka Voda: 278/2 in 278/169;
f) klic v sili:
– k. o. 1455 Bršljin: 795/2, 1100/2, 794/2, 1287/2, 1286/3,
1285/3, 1284/3, 1283/3, 1282/3, 1281/3, 1280/3, 1279/3,
1278/2, 1277/2, 1276/3, 1275/3, 1274/3, 1272/2, 1271/2,
1270/3, 1269/3, 1268/3, 1267/3, 1266/2 in 1263/2;
g) vodovod – napajanje počivališč:
– k. o. 1490 Težka Voda: 511, 447, 259/10 in 259/14;
h) vodovod – napajanje vodohrana:
– k.o. 1502 Dole: 2840, 2839, 2838, 2890, 2742, 2795,
2812, 2813, 2814, 2809, 2808 in 2985;
i) vodohran:
– k. o. 1502 Dole: 2840 in 2841;
j) komunalna kanalizacija:
– k. o. 1455 Bršljin: 971/9, 971/2, 965/7 in 965/9;
k) padavinska kanalizacija:
– k. o. 1486 Stopiče: 2087/3 in 2342/1.
(3) Območje državnega prostorskega načrta obsega tudi
območje nad predorom Gorjanci, ki obsega zemljišča in dele
zemljišč s parcelnimi številkami po katastrskih občinah:
– k. o. 1501 Vinja vas: 3885/20, 3885/19, 3885/18,
3885/17, 3885/16, 3885/15, 3885/14, 3885/13, 3885/12,
3885/11, 3885/45, 3885/46, 3385/48, 3885/8, 3885/7, 3884/105,
3884/104, 3884/103, 3884/124, 3884/101, 3884/100, 3884/99,
3884/98, 3884/166, 3884/151, 3884/150, 3884/182, 3884/160,
3884/187, 3884/190, 3884/182, 3884/187, 3884/193, 3884/161,
3884/188, 3884/162, 3884/189, 3884/163, 3884/169, 3884/171,
3884/180, 3884/183, 3884/191, 3884/192, 3884/106, 3884/164,
3884/165, 3884/83, 3884/82, 3884/129, 3884/132, 3884/131,
3884/149, 3884/178, 3884/177, 3939;
– k. o. 1502 Dole: 2689, 2691, 2692, 2693, 2702, 2704,
2705, 2707,2708, 2737, 2738, 2739, 2740, 2742, 2744, 2745,
2746, 2747, 2749, 2751, 2752, 2794, 2837, 2838, 2839, 2840,
2841, 2842, 2843/1, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866,
2879, 2882, 2883, 2889, 2890, 2891.
(4) Območje državnega prostorskega načrta je določeno
s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v
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naravo. Koordinate tehničnih elementov so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Načrt parcel).
IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV
V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI
IN OBLIKOVANJA
5. člen
(poteki tras)
(1) Trasa hitre ceste se na severu začne na območju
sedanjega avtocestnega priključka Novo mesto vzhod na avtocesti A2 Ljubljana–Obrežje. Nato prečka reko Krko in potok
Šajser, v nadaljevanju pa poteka med naseljema Žabja vas
in Velika Cikava, kjer je predviden priključek Cikava. V nadaljevanju poteka po zahodni strani poslovno-industrijske cone
Cikava do priključka Osredek ter nato skozi gozd Gotenski
boršt in po dolini potoka Težka voda. Na območju Pogancev
je predviden razcep in prek njega navezava na glavno cesto
G2-105. Od Pogancev naprej se trasa hitre ceste usmeri proti
jugu in poteka po zahodni strani naselja Dolnja Težka Voda in
vzhodno od Koroške vasi, nato pa se nadaljuje vzporedno z obstoječo glavno cesto G2-105. Jugovzhodno od Vinje vasi trasa
poteka v pokritem vkopu do priključka Gorjanci in se naveže
na glavno cesto G2-105 ter se v nadaljevanju usmeri v predor
dolžine 2,300 km pod vrhom Gorjancev. Iz predora pride trasa
hitre ceste vzhodno od vasi Maline, kjer spet poteka v pokritem
vkopu, naprej proti jugu pa sta predvidena priključek Maline in
ureditev povezovalne ceste od Malin do križišča z glavno cesto G2-105/0256 južno od naselja Jugorje v neposredni bližini
obstoječega priključka regionalne ceste.
(2) Trasa zahodne obvoznice poteka po zahodni in južni
strani Novega mesta od obstoječega avtocestnega priključka
Novo mesto zahod, od koder se nadaljuje zahodno od Dolenjih
Kamenc in Potočne vasi, v Bučni vasi prečka dolino Bršljinskega potoka, železniško progo Ljubljana–Novo mesto in regionalno cesto R3-651/1198 Trebnje–Novo mesto ter se zahodno od
tovarne Adria priključi trasi visokonapetostnega daljnovoda, ob
kateri poteka do reke Krke. Vzhodno od pokopališča Srebrniče
prečka regionalno cesto R2-419/1203 Soteska–Straža–Novo
mesto–Žabja vas ter poteka proti Šmihelu in Regrči vasi. V
bližini Regrških košenic prečka visokonapetostni daljnovod in
železniško progo Novo mesto–Metlika. Trasa zahodne obvoznice se konča z viaduktom čez dolino potoka Petelinec in se v
Pogancih priključi na traso hitre ceste.
(3) Trasa Šentjoške ceste povezuje priključek Osredek in
obstoječo glavno cesto G2–105/0256 NM (Revoz)–Metlika (Belokranjsko cesto). Vzhodno od priključka na hitro cesto se trasa
skozi podvoz nadaljuje proti krožnemu križišču, po katerem bo
urejena navezava na hitro cesto v smeri proti Novemu mestu in
do predvidene poslovno-industrijske cone Cikava.
(4) Trasa povezovalne ceste Maline–Jugorje se začne
z navezavo na priključek Maline. V nadaljevanju poteka po
obstoječi regionalni cesti R2-421/2507 Ručetna vas–Štrekljevec–Jugorje do km 1,200, nato pa po predvideni novi trasi
južno od naselja Luža. Povezovalna cesta Maline–Jugorje se
konča na glavni cesti G2-105/0256 južno od naselja Jugorje
v neposredni bližini obstoječega priključka regionalne ceste.
6. člen
(tehnične značilnosti hitre ceste)
(1) Hitra cesta je štiripasovnica z izvennivojskimi križišči.
Dolžina obravnavanega odseka je približno 18 km.
(2) Pri vertikalnih in horizontalnih tehničnih elementih je
upoštevana projektna hitrost 100 km/h.
7. člen
(tehnične značilnosti zahodne obvoznice)
(1) Zahodna obvoznica je dvopasovnica z izvennivojskimi
križišči. Dolžina obravnavanega odseka je približno 13 km.
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(2) Pri vertikalnih in horizontalnih tehničnih elementih je
upoštevana projektna hitrost 100 km/h.
(3) Rešitve na območju Tovarne Adria Mobil in na območju
vrtnarije v Regrči vasi se odmaknejo od obstoječih objektov in
uredijo tako, da bodo posegi vanje čim manjši.
8. člen
(tehnične značilnosti povezovalne ceste Šentjoška cesta)
(1) Šentjoška cesta je dvopasovnica z nivojskimi križišči,
izvede se v dolžini približno 1 km.
(2) Pri vertikalnih in horizontalnih tehničnih elementih je
upoštevana projektna hitrost 50 km/h.
(3) Do zgraditve novega uvoza na območje Revoza v osi
Šentjoške ceste se uporablja obstoječi uvoz z Belokranjske
ceste.
9. člen
(tehnične značilnosti povezovalne ceste Maline–Jugorje)
(1) Povezovalna cesta Maline–Jugorje je dvopasovnica z
nivojskimi križišči. Dolžina obravnavanega odseka je približno
3 km.
(2) Pri vertikalnih in horizontalnih tehničnih elementih je
upoštevana projektna hitrost 60 km/h.
10. člen
(priključki in križišča)
(1) Na trasi hitre ceste so predvideni naslednji izvennivojski priključki:
– priključek 2-1 Novo mesto vzhod,
– priključek 2-2 Mačkovec,
– priključek 2-3 Cikava,
– priključek 2-4 Osredek,
– razcep 2-5 Poganci,
– priključek 2-6 Gorjanci in
– priključek 2-6a Maline.
(2) Na trasi zahodne obvoznice so predvideni naslednji
izvennivojski priključki:
– priključek Z2-1 Novo mesto zahod,
– priključek Z2-2 Novo mesto Kamence,
– priključek Z2-3 Novo mesto Brezje,
– priključek Z2-4 Novo mesto Podbreznik,
– priključek Z2-5 Novo mesto Brod in
– priključek Z2-6 Novo mesto Regrške košenice.
(3) Dvopasovna zahodna obvoznica se preko Ljubljanske
ceste priključi na avtocesto.
(4) Na trasi Šentjoške ceste in povezovalne ceste Maline–Jugorje so predvidena nivojska križišča kategoriziranih in
nekategoriziranih cest.
(5) Podatki o priključkih in križiščih so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Ureditvena situacija z
zbirnikom komunalnih vodov in naprav).
11. člen
(deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest
ter avtobusna postajališča)
(1) Zaradi gradnje hitre ceste, zahodne obvoznice, Šentjoške ceste in povezovalne ceste Maline–Jugorje se izvedejo
deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest. Podatki o
teh deviacijah so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Ureditvena situacija z zbirnikom komunalnih
vodov in naprav).
(2) Deviacije 1-1, 1-2, 1-2a, 1-3, 1-7, 1-9, 1-9a, Z1-14,
Z1-14a, 1-18, 1-19, 1-22a, 1-22b, 1-23, 1-24a, 1-24b, 1-25,
1-28, 1-29, Z1-01, Z1-01a, Z1-02, Z1-02a, Z1-02b, Z1-02d,
Z1-03, Z1-03a, Z1-03c, Z1-04, Z1-04a, Z1-04b, Z1-05, Z1-06,
Z1-06a do km 0+160, Z1-6c, Z1-06e, Z1-06h, Z1-06j, Z1-07,
Z1-08, Z1-10, Z1-11, Z1-11b, Z1-11c, Z1-11d, Z1-12, Z1-13,
Z1-13a, Z1-13b, 1-44, 1-47a, 1-47b, 1-48, 1-49, 1-50, 1-51 in
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navezovalna cesta pri priključku Gorjanci se izvedejo v asfaltu.
Ostale deviacije se izvedejo v makadamu.
(3) Uredijo se naslednja avtobusna postajališča:
– avtobusno postajališče ob deviaciji 1-7 Šentjernejske
ceste za smer proti Belokranjski cesti na vzhodnem uvozu v
krožnem križišču Cikava;
– avtobusno postajališče ob deviaciji 1-51 – rekonstruirani
glavni cesti G2-105 (Belokranjska cesta) za smer proti Metliki.
Obstoječe postajališče se prestavi za novo predvideno križišče
med Belokranjsko in predvideno Šentjoško cesto;
– obojestranski avtobusni postajališči ob Šentjoški cesti
se uredita na območju križišča s predvideno lokalno cesto;
– avtobusno postajališče ob deviaciji Z1-14 glavne ceste
G2-105 za smer proti Dolnji Težki Vodi na severnem uvozu v
krožnem križišču Črmošnjice.
12. člen
(cestni objekti)
(1) Na hitri cesti ter na deviacijah kategoriziranih in nekategoriziranih cest se zaradi gradnje hitre ceste izvedejo
naslednji cestni objekti:
a) mostovi:
– most 5-01 čez Krko, čez Šmarješko cesto in čez lokalno
cesto proti vasi Krka,
– most 5-02 čez potok Šajser,
– kolesarski most 5-03 čez Krko;
b) viadukti:
– viadukt 6-01 Cikava,
– viadukt Z6-03 Težka Voda,
– viadukt 6-03 Koroška vas,
– viadukt 6-04 Vinja vas;
c) predor in pokriti vkopi:
– pokriti vkop Z8-01 (zahodna obvoznica in krak H razcepa Poganci pod hitro cesto),
– pokriti vkop Z8-03 (zahodna obvoznica in hitra cesta –
3. razvojna os),
– pokriti vkop 8-01 Vinja vas,
– pokriti vkop 8-02 Maline,
– predor 8-03 Gorjanci;
d) podvozi, nadvozi, oporni in podporni zidovi, ki so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Ureditvena situacija z zbirnikom komunalnih vodov in naprav).
(2) Na zahodni obvoznici ter na deviacijah kategoriziranih
in nekategoriziranih cest se zaradi gradnje zahodne obvoznice
izvedejo naslednji cestni objekti:
a) most Z5-01 čez Krko, čez Topliško cesto in čez gozdno
cesto ter čez industrijski železniški tir Novo mesto–Straža;
b) viadukta:
– viadukt Z6-01 Bršljin,
– viadukt Z6-02 Petelinec;
c) pokriti vkop Z8-02 (zahodna obvoznica in krak E razcepa Poganci pod hitro cesto);
d) podvozi in podhodi, nadvozi, oporni in podporni zidovi
ter prepust, ki so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Ureditvena situacija z zbirnikom komunalnih
vodov in naprav).
(3) Pod nadvozom 4-09 nad obračališčem za tovorna
vozila pri Qlandii je dopustna ureditev povoznih površin za
potrebe poslovne cone ob pogoju, da v ničemer ne vplivajo na
objekte, določene s tem državnim prostorskim načrtom, in da
s tako rabo soglašajo njihovi upravljavci.
(4) Pod cestnima mostovoma čez Krko in pod viadukti je
dopustna ureditev povoznih in parkirnih površin ter objektov,
namenjenih javni rabi, ob pogoju, da je taka raba usklajena z
namensko rabo okoliških objektov in zemljišč ter da v ničemer
ne vplivajo na objekte, določene s tem državnim prostorskim
načrtom, da niso v neskladju z določbami 36. člena te uredbe
ter da z njimi soglašajo njihovi upravljavci.
(5) Širine nadvozov in podvozov se prilagodijo širinam
deviacij, katerih del so.

Št.

102 / 21. 12. 2012 /

Stran

10921

13. člen
(spremljajoča objekta)
(1) Spremljajoči objekt počivališče Težka Voda zahod je
načrtovan zahodno od hitre ceste približno v km 10,000. Zgradi se oskrbni objekt z manjšo trgovino, gostinskim lokalom in
sanitarijami, uredijo se parkirišča za izločanje tovornih vozil,
avtobuse in avtodome ter osebna vozila, prostor za počitek in
otroško igro, informacijska točka ter zunanje površine s pitno
vodo in pripadajočo urbano opremo. Zagotovijo se komunalna
oprema, cestna razsvetljava ter videonadzor in klic v sili.
(2) Spremljajoči objekt počivališče Težka Voda vzhod je
načrtovan vzhodno od hitre ceste približno v km 10,500. Zgradi se oskrbni objekt z manjšo trgovino, gostinskim lokalom in
sanitarijami, uredijo se parkirišča za tovorna vozila, avtobuse
in avtodome ter osebna vozila, prostor za počitek in otroško
igro, informacijska točka ter zunanje površine s pitno vodo in
pripadajočo urbano opremo. Zagotovijo se komunalna oprema,
cestna razsvetljava ter videonadzor in klic v sili.
(3) Oskrbna objekta sta pritlična, pravokotnega tlorisa,
vsak okvirne tlorisne dimenzije med 150 in 350 m2, sodobno
oblikovana, enostavnih oblik, z ravno streho. V smislu navezovanja na regionalno tipologijo objektov sta dopustni tudi enokapna ali dvokapna streha – vendar kombinaciji s horizontalnim
fasadnim vencem oziroma brez napuščev. Zagotovi se skladno
oblikovanje fasad (odprtine, nadstrešnice), barva fasad je v
svetlih odtenkih sive ali peščenih barv, dopustna je uporaba
lesa. Ob parkiriščih se zasadijo visokorasli listavci.
14. člen
(odvodnjavanje)
(1) Padavinska voda se z vozišč hitre ceste, zahodne
obvoznice in priključkov odvodnjava prek vtočnih jaškov, navezanih na kanalizacijski sistem, neprepusten za vodo, ki se
izvede na celotni trasi hitre ceste in zahodne obvoznice ter se
prek zadrževalnih bazenov in lovilnikov olj spušča v recipiente
oziroma v ponikalnice.
(2) Padavinska voda z vzhodnega dela cestišča Šentjoške ceste se prek vtočnih jaškov in kanalizacije, neprepustne
za vodo, naveže na kanalizacijski sistem hitre ceste ob priključku Osredek. Padavinska voda z zahodnega dela cestišča
Šentjoške ceste se prek vtočnih jaškov in kanalizacije, neprepustne za vodo, speljejo v ponikalnico. Ponikalnice očiščene
padavinske vode se opremijo z večslojnim filtrskim zasipom.
Padavinska voda s cestišča povezovalne ceste Maline–Jugorje
se prek koritnic in drenažno-kanalizacijskih kanalov spusti po
terenu.
(3) Zadrževalni bazeni se načrtujejo kot zemeljski objekti,
ki se izvedejo kot suhi zadrževalniki popolnoma neprepustni
za vodo, z možnostjo izvedbe s koalescentnimi filtri. Tla zadrževalnika se prekrijejo z geotekstilom in bentonitno folijo ter
zaščitijo z zemljino in kamni. Na vsakem bazenu se zagotovi
ustrezno velik prostor za morebitno razlito olje. Do zadrževalnih bazenov objektov se zagotovi dostop za motorna vozila po
makadamskih poteh. Vsi objekti se varujejo z žično ograjo z
vstopnimi vrati. Okolica bazenov se zatravi in deloma zasadi
z drevnino. Odpadna voda z viadukta Koroška vas se v celoti
brez obtokov pretaka čez koalescentna lovilnika olj. Velikosti
posameznih zadrževalnih bazenov in bazena pralne vode ter
njihova mesta postavitve so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Ureditvena situacija).
(4) Na območjih vkopov se sistem odvodnjavanja izvede
tako, da se prepreči morebitno zadrževanje padavinske vode
na območjih vkopov.
(5) Odvodnja vode s cestišč v predoru Gorjanci se uredi
v popolnoma zaprtem sistemu. Vsa voda s cestne površine v
predoru se po ločenem sistemu odvaja do portalnih območij,
kjer se zbira v zaprtih bazenih pralne vode. Po napolnitvi se
nabrana tekočina odpelje na čistilno napravo.
(6) Na območju počivališč Težka Voda se za zaščito
podzemne vode na vseh manipulacijskih površinah počivali-

Stran

10922 /

Št.

102 / 21. 12. 2012

šča uredi nadzorovana odvodnja odpadne padavinske vode
z nameščenimi peskolovi, lovilniki olj s koalescentnimi filtri in
zadrževalnimi zmogljivostmi. Komunalna voda iz sanitarij se
zbira v neprepustnem zbiralniku komunalne odpadne vode, iz
katerega se komunalna odpadna voda in izločeno blato odvažata na komunalno čistilno napravo.
(7) Pod načrtovanimi ureditvami cest se izvedejo cevni
prepusti najmanjše velikosti DN 300 oziroma v velikosti cevovoda, ki zagotavlja potrebno prepustnost.
(8) Med gradnjo se zagotovi ureditev površinskega odtoka
z utrditvijo in močno zatravitvijo vkopnih in nasipnih brežin ter
drugih površin.
(9) V obdobju, preden se doseže ustrezna utrditev površin, se zagotovijo stalno opazovanje in potrebni ukrepi za
zagotovitev odvodnjavanja, med obratovanjem cest pa se zagotovi redno vzdrževanje vseh odvodnih jarkov, kanalizacije in
zadrževalnih bazenov.
(10) Za odvodnjavanje tampona in posteljice se v vkopih
pod zunanjimi segmentnimi jarki in v ločilnem pasu, v nasipih
pa samo v ločilnem pasu po potrebi izvedejo vzdolžne drenaže
DN 150 do DN 250, ki se priključijo na vtočne jaške padavinske
kanalizacije.
15. člen
(vkopi)
(1) Vkopi v glini se izvedejo z naklonom brežine 1 : 2 z
bermami na vsakih 6–8 m višine vkopa.
(2) Vkopi v zaglinjenem grušču se izvedejo z naklonom
brežine 1 : 1,5 z bermami na vsakih 6–8 m višine vkopa.
(3) Vkopi v apnencu in dolomitu se izvedejo z naklonom
brežine 1 : 1 z bermami na vsakih 6–8 m višine vkopa. Brežini
vkopa pred predorom Gorjanci se lahko izvedeta z naklonom
brežine 3 : 2.
(4) Vkopi v apnencu in dolomitu na odsekih z večjo zakraselostjo hribine, kjer se lokalno pojavljajo žepi gline, se izvedejo
z naklonom brežine 1 : 1 ali 1 : 1,5, tako da se močno zakrasela
hribina oziroma glina odstrani in brežina zaščiti s kamni v betonu ali kamnito zložbo v betonu.
(5) Zgornji deli brežin se izvedejo v naklonu 1 : 1,5 ali 1 : 2,
tako da se omogočita hitrejša zatravitev in razvoj drevnine.
(6) Horizontalni in vertikalni potek vsaj zgornjih dveh berm
se prilagodi poteku zgornjega roba vkopa ter se ne izvede geometrijsko pravilno ali vzporedno z voziščem, kar se podrobneje
opredeli v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in
na podlagi ugotovitev projektantskega nadzora pri izvajanju
zemeljskih del.
16. člen
(nasipi)
(1) Nasipi se na odsekih z glino gradijo z naklonom brežin
do 1 : 2 z bermami širine 3 m na vsakih 6 do 8 m višine nasipa,
merjeno od vrha nasipa. Brežine s strmejšimi nakloni se ojačajo
z izvedbo armirane zemljine.
(2) Nasipi iz grušča apnenca in dolomita se gradijo z
naklonom brežin do 1 : 1,5. Brežine s strmejšimi nakloni se
ojačajo z izvedbo armirane zemljine, do naklona 1 : 1 pa lahko
s kamnito oblogo.
17. člen
(vodne ureditve)
(1) Vse predvidene premostitve vodotokov se izvedejo
tako, da svetle odprtine zagotavljajo prevodnost 100-letnih
visokih voda z varnostno višino vsaj 50 cm. Struge vodotokov
se premostijo brez lokalnih zožitev v strugi vodotoka.
(2) Na območjih premostitvenih objektov se brežine zavarujejo ob upoštevanju vlečnih sil v strugi. Navezava načrtovanih
vodnih ureditev na obstoječe brežine se izvede brez lokalnih
zožitev ali razširitev, ob zaključku obrežnih zavarovanj se dno
struge utrdi s talnimi pragovi.
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(3) Na območju priključka 2-11 Novo mesto–Brod se
regulira Škrjanški potok. Uredijo in stabilizirajo se brežine, dno
se utrdi. Dno se oblikuje tako, da je neporavnano z vmesnimi
prostori med posameznimi skalami. V strugi se uredijo zakloni
za lokalno umiritev vodnega toka in tolmuni ter prehodni pragovi v kombinaciji kamna in lesa. Betonirani deli se skrijejo pod
kamenjem.
(4) Obrežna zarast se čim bolj ohranja, odstranjena zarast
pa nadomesti z drevnino avtohtonih vrst. Vse vodne ureditve in
ureditve brežin se načrtujejo sonaravno s prevladujočo uporabo
kamna, lesa in vegetativne zaščite.
(5) Ureditve na priobalnem zemljišču se načrtujejo tako,
da izvajalcu javne službe omogočajo prehod vzdolž vodotoka
za izvedbo vzdrževalnih in drugih del.
18. člen
(presežki materiala in odvzemi)
(1) Presežek izkopanega zemeljskega materiala, ki ni
vgradljiv, bo znašal približno 2.170.000 m3 in se delno uporabi
na območju tega državnega prostorskega načrta, delno pa se
odloži na zasutja:
– zasutje 1: Brezje,
– zasutje 1a: Kamence,
– zasutje 2: Rakovnik,
– zasutje 3: Dolnja Težka Voda,
– zasutje 4: Gornja Težka Voda,
– zasutje 5a: V Dragah,
– zasutje 5b: V Dragah,
– zasutje 6: Nova Gora,
– zasutje 7: Koroška vas,
– zasutje 8: Konec,
– zasutje 9a: Božič vrh in
– zasutje 9b: Božič vrh.
(2) Presežek izkopanega materiala se lahko uporabi tudi
za ureditve lokalnega in državnega pomena, ki niso na območju
tega državnega prostorskega načrta, v skladu s predpisi, ki
urejajo odlaganje materiala.
(3) Vsa načrtovana zasutja se po končanem odlaganju
materiala rekultivirajo, tako da se vzpostavi prejšnja raba prostora. Dostopne poti do zasutij se sanirajo ali ohranijo.
(4) Za gradnjo načrtovanih objektov in ureditev je treba
odvzeti približno 420.000 m3 materiala iz okoliških delujočih
kamnolomov.
19. člen
(rušitve/odstranitev objektov)
(1) Na trasi hitre ceste se porušijo naslednji objekti:
– na parceli št. 856/5, k. o. Bršljin: gospodarski objekt,
– na parceli št. 856/7, k. o. Bršljin: stanovanjska hiša,
– na parceli št. 856/13, k. o. Bršljin: pomožni objekt,
– na parceli št. 927/2, k. o. Bršljin: stanovanjska hiš (v
naravi ruševina),
– na parceli št. 927/15, k. o. Bršljin: gospodarski objekt
– kozolec,
– na parceli št. 927/17, k. o. Bršljin: stanovanjska hiša,
– na parceli št. 927/18, k. o. Bršljin: gospodarski objekt,
– na parceli št. 927/19, k. o. Bršljin: stanovanjska hiša in
garaža,
– na parceli št. 972/14, k. o. Bršljin: stanovanjska hiša,
– na parceli št. 972/8, k. o. Bršljin: pomožni objekt,
– na parceli št. 973/7, k. o. Bršljin: stanovanjska hiša in
dva pomožna objekta,
– na parceli št. 973/1, k. o. Smolenja vas: pomožni objekt,
– na parceli št. 1994, k. o. Smolenja vas: gospodarski
objekt,
– na parceli št. 552/6, k. o. Gotna vas: pomožni objekt,
– na parceli št. 560, k. o. Težka Voda: pomožni objekt,
– na parceli št. 774, k. o. Vinja vas: gospodarski objekt in
dva pomožna objekta,
– na parceli št. 773/2, k. o. Vinja vas: stanovanjska hiša,
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– na parceli št. *162, k. o. Vinja vas: stanovanjska hiša,
– na parceli št. *194, k. o. Vinja vas: gospodarski objekt,
– na parceli št. 424, k. o. Vinja vas: gospodarski objekt,
– na parceli št. 414, k. o. Vinja vas: gospodarski objekt,
– na parceli št. 384, k. o. Vinja vas: pomožni objekt in
– na parceli št. 344/2, k. o. Vinja vas: stanovanjska hiša.
(2) Na trasi zahodne obvoznice se porušijo naslednji
objekti:
– na parceli št. 148, k.o. Daljni vrh: pomožni objekt,
– na parceli št. 34/2, k.o. Daljni vrh: stanovanjska hiša,
– na parceli št. 150/2, k.o. Daljni vrh: pomožni objekt,
– na parceli št. 152, k.o. Daljni vrh: stanovanjska hiša,
– na parceli št. 145, k.o. Daljni vrh: gospodarski objekt,
– na parceli št. 503/1, k.o. Daljni vrh: gospodarski objekt,
– na parceli št. 502/1, k.o. Daljni vrh: stanovanjska hiša,
– na parceli št. 509, k.o. Daljni vrh: gospodarski objekt,
– na parceli št. 508, k.o. Daljni vrh: stanovanjska hiša,
– na parceli št. 518/1, k.o. Daljni vrh: pomožni objekt,
– na parceli št. 287/2, k.o. Daljni vrh: stanovanjska hiša,
– na parceli št. 1100, k.o. Daljni vrh: stanovanjska hiša,
– na parcelah št. 1098 in 1099, k.o. Daljni vrh: stanovanjska hiša,
– na parceli št. 428/84, k. o. Prečna: gospodarski objekt,
– na parceli št. 426/30, k. o. Prečna: stanovanjska hiša,
– na parceli št. 426/7, k. o. Prečna: stanovanjska hiša s
pomožnimi objekti,
– na parceli št. 426/10, k. o. Prečna: stanovanjska hiša s
pomožnimi objekti,
– na parceli št. 597/4, k. o. Gotna vas: štirje pomožni
objekti,
– na parceli št. *120, k. o. Stopiče: stanovanjska hiša in
gospodarski objekt in
– na parceli št. 426/30, k. o. Prečna: pomožni objekt.
(3) Na trasi povezovalne ceste Maline–Jugorje se porušita
naslednja objekta:
– na parceli št. *87, k. o. Dole: stanovanjska hiša (v naravi
ruševina) in
– na parceli št. *60, k. o. Dole: gospodarski objekt.
20. člen
(mobilno komunikacijsko omrežje)
Gradnja mobilnega komunikacijskega omrežja je dovoljena, pri čemer pa antenski stolpi niso dopustni na območjih kulturne dediščine in območjih, pomembnih za ohranjanje narave,
na vodnih zemljiščih in na območjih naselij ter na mestih, kjer
bi bili ti objekti moteči v pogledih s turističnih točk in iz naselij.
Prednostno se za namestitev naprav uporabljajo cestni objekti,
tako da antenski stolp ali drog nista potrebna. S postavitvijo teh
objektov mora soglašati investitor, po končani gradnji ceste pa
upravljavec ceste.
21. člen
(ureditve na stičnem območju načrtovanih ureditev
z ureditvami lokalnega pomena)
(1) Stična območja načrtovanih ureditev z ureditvami lokalnega pomena so površine med robom načrtovanih ureditev
in mejo državnega prostorskega načrta, ki mejijo na ureditve
lokalnega pomena.
(2) Na stičnem območju ob hitri cesti so na odseku od km
0,730 do km 1,580 dopustne ureditve za obstoječo in predvideno Poslovno-storitveno cono Mačkovec – 1 (NM/12-OPPN-b,
NM12/-OPPN-g) in Poslovno-storitveno cono Mačkovec – 2
(NM12/OPPN-c), ki vključujejo:
– nasipavanje terena, tako da se izvedejo zvezno oblikovane površine med objekti, zunanjimi ureditvami in navedenimi
cestami,
– dostope in dovoze ter utrjene površine ob objektih v
poslovni coni brez neposrednih navezav na hitro cesto in priključne ceste,
– gospodarsko javno infrastrukturo,
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– gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov (ograje,
škarpe in podporni zidovi, pomožni infrastrukturni objekti in
urbana oprema),
– zasaditev drevoredov ali druge vegetacije.
(3) Na stičnem območju ob hitri cesti so na odseku od km
3,890 do km 5,020 dopustne ureditve za predvideno poslovno
cono PIC Cikava (NM/18-a), ki vključujejo:
– izravnave in druga preoblikovanja terena,
– poti in utrjene površine,
– zasaditev drevnine,
– gospodarsko javno infrastrukturo,
– gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov (ograje,
škarpe in podporni zidovi, pomožni infrastrukturni objekti, urbana oprema).
(4) Na stičnem območju ob hitri cesti so na odseku med
km 4,250 in km 5,000 dopustne ureditve za predviden Športnorekreacijski center Osredek (NM/19-e), ki vključujejo:
– preoblikovanje terena na zunanji strani protihrupnih
nasipov in na preostalih površinah ob nasipih,
– poti in utrjene površine,
– parkovne in rekreacijske ureditve z zasaditvijo drevnine,
– gospodarsko javno infrastrukturo,
– gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov (ograje,
škarpe in podporni zidovi, pomožni infrastrukturni objekti, gozdna učna pot, začasni objekti, vadbeni objekti, spominsko
obeležje, urbana oprema).
(5) Na stičnem območju ob Šentjoški cesti, Belokranjski
cesti in Avšičevi ulici ter povezavi med Šentjoško cesto in Avšičevo ulico so dopustne ureditve za predvidene poslovne in
poslovno-stanovanjske (NM 20-OPPN-b) cone, ki vključujejo:
– nasipavanje terena, tako da se izvedejo zvezno oblikovane površine med objekti, zunanjimi ureditvami in navedenimi
cestami,
– dostope in dovoze ter utrjene površine ob objektih v
poslovni coni brez neposrednih navezav na Šentjoško cesto,
– gospodarsko javno infrastrukturo,
– gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov (ograje,
škarpe in podporni zid, pomožni infrastrukturni objekti in urbana
oprema),
– zasaditev drevoreda ali druge drevnine.
(6) Na stičnem območju ob priključku dvopasovne zahodne obvoznice na Ljubljansko cesto so ob predvidenem turističnem območju Motel pri priključku AC zahod (NM/6-OPPN-k)
dopustne ureditve za to območje, ki vključujejo:
– preoblikovanje terena, tako da se izvedejo zvezno oblikovane površine med objekti, zunanjimi ureditvami in obstoječimi ter načrtovanimi cestami,
– navezave na javno cestno omrežje,
– dostope, dovoze in utrjene površine ob objektih,
– gospodarsko javno infrastrukturo,
– gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov (ograje,
škarpe in podporni zidovi, pomožni infrastrukturni objekti, gozdna učna pot, začasni objekti, vadbeni objekti, spominsko
obeležje, urbana oprema).
(7) Na stičnem območju ob deviaciji Z1-01 regionalne
ceste R2 448/0222 Karteljevo–Ločna so na odseku med km
40,130 do km 0,580 dopustne ureditve za predvideno turistično
območje Na Brezovici (NM/7-OPPN-a), ki vključujejo:
– preoblikovanje terena,
– poti in utrjene površine,
– parkovne in rekreacijske ureditve z zasaditvijo drevnine,
– gospodarsko javno infrastrukturo,
– gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov (ograje,
škarpe in podporni zidovi, pomožni infrastrukturni objekti, urbana oprema).
(8) Vse ureditve na območjih iz tega člena se izvedejo z
elementi, ki bodo zagotavljal, da se na cestah, ki se načrtujejo
s tem državnim prostorskim načrtom, zagotavlja varnost v
cestnem prometu ter da se ne poslabšajo pogoji za izvedbo in
rabo prostorskih ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom.
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22. člen

(gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov ter vzdrževalna
dela v javno korist)
(1) Na območju državnega prostorskega načrta, razen
na območjih kulturne dediščine, na območjih, pomembnih za
ohranjanje narave, na vodnih zemljiščih in najboljših kmetijskih
zemljiščih ter na stičnih območjih, za katera se uporabljajo
določbe 21. člena te uredbe, je v skladu s predpisi, ki urejajo
pogoje in omejitve gradenj in uporabe, dovoljena postavitev:
– nezahtevnih objektov: ograje, škarpe in podporni zidovi, pomožni infrastrukturni objekti, poljske poti, gozdne ceste,
grajene gozdne vlake in spominska obeležja in
– enostavnih objektov: pomožni infrastrukturni objekti,
poljske poti, gozdne ceste, gozdne učne poti, grajene gozdne
vlake, kolesarske steze, planinske poti, sprehajalne poti, spominska obeležja in urbana oprema.
(2) Objekti iz prvega odstavka tega člena se lahko postavijo v skladu s predpisi, ki urejajo vrste objektov glede na
zahtevnost.
(3) Na območjih iz prvega odstavka tega člena je dopustno vzdrževanje objektov.
(4) Na območju državnega prostorskega načrta se izvaja
vzdrževanje gospodarskih in tehnoloških objektov.
23. člen
(krajinsko oblikovanje)
(1) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditve, načrtovane s to uredbo, mora vsebovati načrt krajinske
arhitekture, ki vključuje predvsem oblikovalske rešitve v zvezi
s preoblikovanjem reliefa, rešitve v zvezi z urejanjem in ozelenjevanjem brežin vkopov in nasipov ter drugih prostih površin v
obcestnem prostoru, še posebej priključkov, mostov in viaduktov, ter rešitve v zvezi z urejanjem vodotokov in oblikovanjem
protihrupnih in varovalnih ograj ter protihrupnih nasipov.
(2) Oblikovanje reliefa:
– relief se na urbanih območjih prilagodi obstoječim in
načrtovanim ureditvam na stičnih območjih. Na območjih odprte
krajine se relief oblikuje v skladu z naravnimi reliefnimi oblikami
z doslednim vertikalnim zaokroževanjem konkavne in konveksne krivine brežin ter zveznim oblikovanjem prehodov brežin
nasipov in vkopov v obstoječi relief, tako da se zagotovi čim
naravnejši videz obcestnega prostora. Ohranjajo se naravni
lom skale ter stabilne skalne samice in skalni žepi. Kjer se
vkopne brežine stikajo s kulturno krajino pridelovalnih teras,
se berme navežejo na obstoječe terase. Notranjost ramp na
priključkih se uredi z zveznim oblikovanjem reliefa, tako da se
območja nasipov razširijo do blagih nagibov, pri čemer se povzemajo valovite linije obstoječega reliefa. Prestavljene lokalne
poti delno potekajo po bermah, ki se zavarujejo pred padanjem
materiala z brežine. Opuščeni odseki lokalnih cest, poljskih
in gozdnih poti, priključkov ter površine po rušenju objektov
se sanirajo z reliefnim preoblikovanjem glede na značilnosti
okoliškega terena;
– vkopi ob hitri cesti, zahodni obvoznici in ob povezovalni
cesti Maline–Jugorje se oblikujejo tako, da se brežine izvedejo
v čim večjem delu vsaj z naklonom 1 : 1,5, da bo omogočena
ozelenitev. Vse vkopne brežine se izvedejo čim bolj neporavnano s spreminjajočim se naklonom, ohranjenim naravnim lomom
skale in zemljatimi skalnimi žepi. Kjer zaradi globine vkopa
in geoloških oziroma geomehanskih razmer ureditev zvezne
brežine ni mogoča, se izvedejo berme, katerih potek ne sme
biti geometrijsko pravilen in ne vzporeden z niveleto in tlorisnim
potekom roba ceste, pač pa naj sledi zgornjemu robu vkopa;
posamezne brežine med bermami se izvedejo neporavnano in
s spremenljivimi nagibi. Niveletni potek berm mora zagotavljati
odvodnjo čiste meteorne vode z izpustom na okoliški teren in
ne v meteorno kanalizacijo ceste;
– portal predora se oblikuje kot pokriti vkop s predorskim
profilom. Brežine ob portalih predora in pokritega vkopa se
izvedejo tako, da se zvezno in brez očitnih lomov navežejo na
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obstoječi teren in da bo na njih mogoča zasaditev drevnine.
Za utrditev tal se uporabijo material in ukrepi, s katerimi se
zagotovi oblikovno skladna celota portala in okoliških ureditev;
– območja priključkov in cestnih objektov se krajinsko
oblikujejo, tako da se blažijo učinki tehničnih značilnosti posega
in da objekti niso vidno moteči pri pogledih s ceste in bivalnih
območij. Na zunanjih straneh načrtovanih cest se nasipi smiselno razširijo in navežejo na okoliški teren. V deteljicah se relief
oblikuje zvezno;
– območja zasutij z izkopanim zemeljskim materialom se
reliefno oblikujejo tako, da se oblikujejo valovite površine in
da se nove reliefne oblike zvezno navežejo na okoliški teren.
(3) Oblikovanje zasaditev:
– zarast se odstrani samo tam, kjer je to nujno potrebno;
med gradnjo poškodovana drevnina se sanira;
– z zasaditvami se utrjujejo tla in zagotavlja vpetost ureditve v prostor, oblikuje vozniku prijeten in pregleden obcestni
prostor, zagotavljajo razgledi ter zakrivanje vidno motečih posegov pogledom z bivalnih območij v Novem mestu in iz drugih
naselij ob trasah načrtovanih cesti. Zasaditve se morajo na
urbanem območju prilagajati obstoječim in načrtovanim ureditvam na stičnih območjih, v čim večji meri se uredijo zelene
bariere med obstoječo in predvideno pozidavo ter cestami. V
odprti krajini morajo zasaditve upoštevati obstoječi krajinski
vzorec, vrstno sestavo in značilne oblike rastja (gozdni sestoji
in gozdni robovi, obvodna zarast, zatravitve v odprti krajini in
drevored ter zatravitve v urbanem prostoru). Zagotovi se ustrezno vzdrževanje izvedenih zasaditev;
– brežine vkopov in nasipov se zatravijo in zasadijo s
skupinami lesnatih rastlin, ki se sadijo predvsem na območju
oblikovanja gozdnih robov. Na območjih, kjer trasa prečka
gozdne površine, se vkopne brežine nad prvo bermo, brežine
nasipov pa pod prvo bermo pogozdijo, poleg zasaditev pa tudi
zasejejo z mešanico travnega semena in semena drevnine. Na
območjih skalnih žepov in ponekod na novem gozdnem robu
ter na brežinah se točkovno zasadijo manjše skupine drevnine kot inicialna zarast. Utrditve brežin vkopov in nasipov, na
katerih ne bosta mogoča humuziranje in zatravitev, se izvajajo
z gradbenimi elementi in biološkoinženirskimi ukrepi, kot so
popleti, rastna pulpa, biotorkret;
– brežine ob portalih predora in pokritega vkopa se zasadijo z avtohtonimi vrstami kot gozdni rob na stiku z ohranjenim
gozdom, pri čemer naj se tik ob portalu sadijo izključno grmovne vrste;
– protihrupne ograje ob hitri cesti se izvedejo v transparentu na odseku približno od km 1,700 do km 2,000 levo in desno, na odseku približno od km 3,800 do km 4,100 levo ter na
odseku približno od km 6,800 do km 7,000 desno. Protihrupna
ograja se izvede v transparentu tudi ob glavni cesti G2-105 na
odseku približno od km 0,240 do km 0,320 levo;
– območja zasutij se uredijo v skladu s prvotno rabo prostora, tako da se zatravijo ali pogozdijo;
– brežine Škrjanškega potoka se na območjih regulacije
zasadijo z avtohtono drevnino;
– vzdolž Šentjoške ceste se zasadi obojestranski drevored z uporabo iste vrste dreves;
– protihrupne ograje in protihrupni nasipi se na zunanji
in notranji strani smiselno obsadijo z grmovnicami in drevjem
ter plezalkami. Vse zasaditve morajo biti v skladu z načrtom
krajinske arhitekture in ugotovitvami projektantskega nadzora,
ki mora biti med gradnjo zagotovljen na celotnem odseku;
– zadrževalni bazeni se zasadijo s trstičjem in drugimi
vodnimi makrofiti;
– vmesni ločilni pas se zatravi;
– oporni in podporni zidovi ter kamnite zložbe se v odprti
krajini čim bolj ozelenijo s plezalkami in pokrovnimi rastlinami
avtohtonih vrst, v urbanem prostoru pa tudi z uporabo drugih
vrst, tako da se zasaditve prilagodijo pomenu, oblikovanju in
rabi prostora na stiku za načrtovanimi ureditvami.
(4) Na območju premostitvenih objektov se struge vodotokov izvedejo čim bolj sonaravno, tako da se zavarujejo s kamni-
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timi oblogami in uporabo lesa ter vegetativnega zavarovanja.
Brežine se oblikujejo s povzemanjem oblik naravnih vodotokov
in zatravijo ter na zgornjih delih zasadijo z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami.
(5) Vsi odseki obstoječih cest in poti oziroma drugih rab, ki
se po izvedbi ureditev, načrtovanih s to uredbo, ne uporabljajo
več, se rekultivirajo v skladu z rabo sosednjih zemljišč (kmetijska zemljišča, gozdovi).
24. člen
(arhitekturno oblikovanje prometnih površin in cestnih
objektov ter oblikovanje ograj in cestne razsvetljave)
(1) Mostovi, viadukti, nadvozi deviacije, priključki, križišča
in krožna križišča ter cestna oprema in protihrupni objekti se
oblikujejo v skladu s sodobnimi načeli oblikovanja ter v skladu
z urbano in krajinsko podobo prostora.
(2) Konstrukcije mostov in viaduktov ter ograj, cestne razsvetljave in druge urbane opreme na teh objektih se oblikujejo
tako, da se zagotovi prepoznavnost objektov in ureditev, ter
se prilagodijo oblikovanju mestnega prostora Novega mesta.
Konstrukcije mostov in viaduktov se načrtujejo tako, da se zagotovijo čim enostavnejše oblike in čim večja transparentnost
objektov.
(3) Vsi trije mostovi čez Krko se oblikujejo kot sestavni
del mestnega prostora in sklenjenega obroča obvoznih cest,
zagotovi se medsebojna usklajenost konstrukcijskih elementov
in elementov urbane opreme. Konstrukcije vseh mostov čez
Krko se izvedejo s po dvema podpornima stebroma v strugi
reke Krke; podpore se ne načrtujejo na brežinah struge. Arhitekturne in krajinskoarhitekturne rešitve za vse tri mostove se
podrobneje določijo na podlagi rešitve, pridobljene z javnim
natečajem. Natečajna rešitev mora vsebovati tudi urbanistično
ter krajinskoarhitekturno oblikovanje obvodnega prostora Krke
in obcestnega prostora hitre ceste, zahodne obvoznice in cest,
ki jih ti objekti prečkajo, ob tem pa zagotoviti najnižjo mogočo
niveleto mostov.
(4) Zagotovi se kakovostno arhitekturno oblikovanje portalov predora in pokritega vkopa ob upoštevanju sodobnih
pristopov z uporabo čim enostavnejših oblik, skladnosti uporabljenega gradbenega materiala in ob smiselni uporabi zasaditev, tako da bodo objekti čim bolje vpeti v krajino. Portali obeh
objektov se oblikujejo v smiselni medsebojni skladnosti in z
zaokroženimi linijami.
(5) Objekta pogonske centrale se oblikujeta kot pritlična
objekta z ravno streho ali dvokapnico naklona do 10 stopinj
skladno z oblikovanjem portalov predora in ob upoštevanju sodobnih oblikovalskih pristopov ter z uporabo čim enostavnejših
oblik in s fasado v vidnem betonu ali zemeljskih ali peščenih
barv, da se zagotovi čim manjša vidnost objekta.
(6) Oporni in podporni zidovi se izvedejo kot armiranobetonski zidovi, kamnita zložba, kamnita obloga ali zložba iz
škarpnikov, odvisno od ugotovitve predhodno opravljenih geoloških raziskav in terenskih razmer. Oporni in podporni zidovi,
ki so enostavni ali nezahtevni objekti, se obdelajo z naravnimi
materiali in ozelenijo.
(7) Vodohran se oblikuje kot pritlični objekt enostavnih
oblik z ravno streho ali dvokapnico naklona do 10 stopinj in s
fasado v vidnem betonu ali zemeljskih ali peščenih barv, da se
zagotovi čim manjša vidnost objekta.
(8) Protihrupne ograje so nad višino odbojne ograje deloma v transparentu, skladno s 42. členom te uredbe in se
opremijo z nalepkami za odganjanje ptic na odsekih hitre ceste.
Oblikovanje in barva protihrupnih ograj se uskladita s predhodnimi odseki dolenjske avtoceste; uporabijo se peščene, bež in
tople sive ali zelenosive barve. Zgornji robovi protihrupnih ograj
se izvedejo zvezno, vzporedno z niveleto ceste.
(9) Odbojne ograje so kovinske. Izjemoma se dopustijo
betonske ograje v kombinaciji s protihrupnimi ograjami in ob
podporah nadvozov. Na kritičnih mestih se z vidika varnosti
pred padanjem kamenja z brežin ob vozišču postavi montažna
varnostna betonska ograja, ki se po utrditvi brežine odstrani.
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(10) Varovalna žična ograja višine najmanj 2,20 m se
postavi vzdolž hitre ceste in zahodne obvoznice. Potek ograje
se prilagodi poteku trase hitre ceste in ramp na priključkih ter
terenu in se odmakne od nožice ali vrha nasipa oziroma zunanjega roba jarka za 1,00 m do 2,00 m ter na bermah vkopov
poteka ob zunanjem robu berme ali pod vrhom vkopne brežine.
(11) Oblikovanje drogov in svetilk cestne razsvetljave se
prilagodi značilnostim urbanističnih ureditev in urbane opreme na stičnih območjih. Zagotovi se medsebojna usklajenost
oblikovanja elementov cestne razsvetljave in druge urbane
opreme (ograj, oznak idr.) na zahodni obvoznici in hitri cesti od
avtoceste do priključka Poganci.
V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ OZIROMA PRESTAVITEV
GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA TER PRIKLJUČEVANJA
PROSTORSKIH UREDITEV NANJE
25. člen
(skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi
in grajenem javnem dobru)
(1) Na mestih križanja načrtovanih ureditev z gospodarsko javno infrastrukturo se upoštevajo projektni pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav, ki se nahajajo
med obveznimi prilogami državnega prostorskega načrta (C4
Smernice s pojasnili glede njihovega upoštevanja in mnenja s
projektnimi pogoji nosilcev urejanja prostora).
(2) Če se med izvedbo ugotovi, da je treba za posamezen
obstoječi ali predvideni vod gospodarske javne infrastrukture
zagotoviti dodatne ukrepe, se to izvede v skladu s pogoji in
soglasjem upravljavca oziroma lastnika določenega infrastrukturnega voda.
(3) Pred izvedbo načrtovanih ureditev se obstoječi vodi,
naprave in objekti gospodarske javne infrastrukture zakoličijo
in ustrezno zaščitijo. Pri izvajanju del na mestih križanj in
vzporednih potekih investitor zagotovi sodelovanje upravljavca
oziroma lastnika gospodarske javne infrastrukture.
(4) Med gradnjo se ob prestavitvah in drugih ureditvah
infrastrukturnih vodov zagotovi nemotena oskrba oziroma obratovanje gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega
dobra.
(5) Zagotovi se odstranitev vodov gospodarske javne
infrastrukture, ki se rušijo.
(6) Hišni priključki objektov, ki so predvideni za rušitev, se
odstranijo oziroma opustijo.
(7) Infrastruktura se ne prestavlja na območja kulturne
dediščine, križanja infrastrukture se izvedejo tako, da ne prizadenejo kulturne dediščine.
(8) Investitor cest, ki se gradijo, mora preureditev obstoječega infrastrukturnega omrežja objektov in naprav izvesti v
obsegu obstoječih zmogljivosti.
(9) Križanja in prestavitve načrtovanih ureditev z obstoječimi in načrtovanimi vodi in napravami gospodarske javni
infrastrukture in grajenega javnega dobra so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Ureditvena situacija
z zbirnikom komunalnih vodov in naprav).
26. člen
(križanja z železniško progo)
Vsa križanja načrtovanih cest z železniško progo so
izvennivojska in sicer:
– zahodna obvoznica v km 2,262 križa železniško progo
št. 80 državna meja–Metlika–Ljubljana, križanje s potekom nad
železniško progo se izvede z viaduktom Z6-01,
– zahodna obvoznica v km 6,658 križa železniško progo
št. 83 Novo mesto–Straža, križanje s potekom nad železniško
progo se izvede z mostom čez Krko Z5-01,
– zahodna obvoznica v km 9,521 križa železniško progo
št. 80 državna meja–Metlika–Ljubljana, križanje s potekom pod
železniško progo se izvede z nadvozom Z4-06,
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– deviacija Z1-12 južne povezovalne ceste v km 0,187
križa železniško progo št. 80 državna meja–Metlika–Ljubljana,
križanje s potekom nad železniško progo se izvede z nadvozom Z4-05.
27. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Na vseh prečkanjih načrtovanih cestišč z vodovodom
se zagotovi ustrezna zaščita vodovodne cevi, tako da se cevovod med gradnjo in obratovanjem načrtovanih ureditev ne
poškoduje.
(2) Vsi cevovodi, ki se z načrtovanimi ureditvami porušijo,
in vsi dotrajani cevovodi se na mestih križanja nadomestijo z
novimi cevovodi, ki se na mestih križanja speljejo po istih ali
novih trasah, prilagojenih načrtovanim ureditvam.
(3) Za zagotovitev požarne varnosti v predoru se nad
predorom Gorjanci zgradi vodohran s podzemnim rezervoarjem. Njegovo napajanje se zagotovi iz obstoječega vodovoda
v naselju Sela pri Jugorju. V ta namen se zgradita cevovod in
vodovodno črpališče. Ob vodohranu se uredi obračališče za
vzdrževalno vozila, območje vodohrana se ogradi z mrežasto
ograjo.
(4) Za območje počivališč Težka Voda se zagotovi oskrba
s pitno in požarno vodo iz vodovodnega omrežja naselja Gorenja Težka Voda.
28. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Na vseh prečkanjih načrtovanih cest s kanalizacijo
se zagotovi ustrezna zaščita kanalizacijske cevi, tako da se
cevovod med gradnjo in obratovanjem načrtovanih ureditev
ne poškoduje.
(2) Vsi kanali, ki se z načrtovanimi ureditvami porušijo, in
vsi dotrajani kanali se na mestih križanja nadomestijo z novimi,
ki se na mestih križanja speljejo po istih ali novih trasah, prilagojenih načrtovanim ureditvam. Kanali se izvedejo neprepustno
za vodo.
(3) Na mestih navezav prestavljenih kanalov na obstoječe kanalizacijsko omrežje se globina jaškov prilagodi novim
niveletam kanalov.
(4) Prestavitev gravitacijskih kanalov se izvede tako, da
se ne poslabšajo obstoječe hidravlične razmere v kanalih.
29. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Na odseku načrtovane ureditve zahodne obvozne ceste od priključka Novo mesto Kamence do razcepa Poganci ter
na odseku načrtovane ureditve hitre ceste od priključka Novo
mesto Mačkovec do razcepa Poganci se v cestišču zagotovi
trasa za umestitev elektrokabelske kanalizacije 20-kilovoltnih
vodov upravljavca Elektro Ljubljana.
(2) Za napajanje načrtovanega vodovodnega črpališča v
naselju Sela pri Jugorju z električno energijo se ob načrtovanem vodovodnem cevovodu od vodohrana do črpališča spelje
nizkonapetostni elektroenergetski podzemni vod.
(3) Za napajanje električne ograje – električnega pastirja
z električno energijo se iz pogonske centrale predora ob trasi
hitre ceste spelje nizkonapetostni elektroenergetski podzemni
vod.
(4) Izkopi v bližini stojnih mest nadzemnih elektroenergetskih vodov, s katerimi bi bila zmanjšana njihova statična
stabilnost, se ne izvajajo. Najmanjša oddaljenost od roba izkopa do oporišča je 4 m za srednjenapetostne elektroenergetske
vode ter 2 m za nizkonapetostne elektroenergetske vode, če
ni ogrožena statika oporišča.
(5) Pri gradnji se upoštevajo omejitve glede dosega gradbenih strojev in njihovih delov, tako da se faznim vodnikom ne
približajo na razdaljo, manjšo od 3 m.
(6) Obstoječi stebri elektroenergetskih vodov, ki so na
mestu načrtovanih ureditev, se prestavijo.
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(7) Za napajanje portalov se zgradi 20-kilovoltnikablovod
do razdelilne transformatorske postaje Gotna vas.
(8) Oskrba z električno energijo za območje počivališč
Težka Voda se zagotovi iz 20-kilovoltnega daljnovoda, smer
razdelilna transformatorska postaja Gotna vas–transformatorska postaja Poganci, ki ga hitra cesta prečka v km 8,980. Nanj
se priključi 20-kilovoltni kablovod, ki se umesti na območje
cestišča hitre ceste do predvidene transformatorske postaje
počivališča Težka Voda zahod. Za oskrbo načrtovanih objektov
na obeh počivališčih se izvede nizkonapetostno podzemno
elektroenergetsko omrežje.
30. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Na prečkanjih načrtovanih cest in drugih ureditev z obstoječim in načrtovanim plinovodom, na katerih ne bo potrebna
porušitev, se zagotovi ustrezna zaščita plinovoda, tako da se
plinovod med gradnjo in obratovanjem načrtovanih ureditev
ne poškoduje.
(2) Na preostalih prečkanjih obstoječih plinovodov se
porušeni vodi nadomestijo z novimi. Novi plinovodi se na mestih križanja speljejo po istih ali novih trasah, ki se prilagodijo
načrtovanim ureditvam.
(3) Na prečkanjih načrtovanih cest in drugih ureditev z
načrtovanim plinovodom se novogradnje plinovodov prilagodijo
ureditvam, načrtovanim s tem državnim prostorskim načrtom.
31. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Vzdolž hitre ceste in zahodne obvoznice se v trasi
kabelske kanalizacije klica v sili zagotovi prostor za izvedbo
2 x AC 50 mm telekomunikacijske kabelske kanalizacije ali
1 x PVC 110 mm za obrambne potrebe.
(2) Na vseh prečkanjih načrtovanih cestišč s telekomunikacijskimi vodi se zagotovi ustrezna zaščita telekomunikacijskih vodov, tako da se telekomunikacijski vodi med gradnjo in
obratovanjem načrtovanih ureditev ne poškodujejo.
(3) Priključitev objektov počivališč Težka Voda na krajevno telekomunikacijsko omrežje se izvede na obstoječem telekomunikacijskem vodu avtomatska centrala Stopiče–telekomunikacijska omarica Koroška vas. Izvede se telekomunikacijska
kabelska kanalizacija.
(4) Vsi telekomunikacijski vodi, ki se z načrtovanimi ureditvami porušijo, se nadomestijo z novimi. Novi telekomunikacijski vodi se na mestih križanja speljejo po istih ali novih trasah,
ki se prilagodijo načrtovanim ureditvam.
32. člen
(cestna razsvetljava)
(1) Na območju hitre ceste se osvetlitev vozišč s cestno razsvetljavo izvede na območju počivališč Težka Voda,
vseh pomembnejših križišč in vseh izvennivojskih priključkov,
v pokritih vkopih in predoru ter ob deviacijah 1-1, 1-2, 1-2a,
1-7, 1-25, 1-29 in ob navezovalni cesti pri priključku Gorjanci.
Izvede se tudi osvetlitev vozišča Šentjoške ceste. Na zahodni
obvoznici se osvetlitev vozišč s cestno razsvetljavo izvede
v območju vseh izvennivojskih priključkov in pomembnejših
križišč ter ob deviacijah Z1-02, Z1-03, Z1-04, Z1-05, Z1-06,
Z1-08, Z1-10, Z1-11 in Z1-12.
(2) Napajanje cestne razsvetljave se izvede prek posameznih priključnih omaric ter nizkonapetostnih elektroenergetskih
priključkov.
(3) Na območju priključkov in deviacij se obstoječa cestna
razsvetljava rekonstruira.
33. člen
(klic v sili)
(1) Na celotni trasi zahodne obvoznice in hitre ceste,
vključno z območjema počivališč Težka Voda, se predvidi ka-
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belska kanalizacija za sistem klica v sili. Celoten sistem klica
v sili sestavljajo komandni center, stebrički ob trasi hitre ceste
ter kabli za napajanje in prenos informacij. Celoten sistem se
kabelsko in funkcionalno naveže na sistem klica v sili na obstoječi avtocesti. Uredi se 20 mest za postavitev stebričkov klica v
sili, ki se razporedijo na obeh straneh hitre ceste na medsebojni
razdalji približno 2000 m.
(2) Izvede se večcevna kabelska kanalizacija zadostne
zmogljivosti za vzpostavitev klica v sili in za širokopasovne
komunikacijske storitve ter za obrambne potrebe.
VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
34. člen
(parcelacija)
(1) Parcelacija se izvede skladno s prikazom iz grafičnega
dela državnega prostorskega načrta (Načrt parcel), na 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 načrtom, se po opravljenih posegih lahko delijo skladno z izvedenim
stanjem na podlagi lastništva oziroma upravljanja ter se po namembnosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.
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
35. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so razvidni iz obveznih prilog državnega prostorskega načrta (Prikaz
stanja prostora). Investitor zagotovi ukrepe za varstvo kulturne
dediščine.
(2) Investitor na območju državnega prostorskega načrta, kjer načrtovane ureditve segajo v območje registriranega
arheološkega najdišča, pred pridobitvijo okoljevarstvenega ali
kulturnovarstvenega soglasja zagotovi predhodne arheološke
raziskave za vrednotenje arheološkega potenciala.
(3) Pri gradnji na območju registriranega arheološkega
najdišča se poseg zmanjša na najmanjšo mogočo površino, ki
še omogoča gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami ali
izvedbo del odkrijejo arheološke ostaline, se rešitve skladno
z varstvenim režimom prilagodijo tako, da dediščina ne bo
ogrožena.
(4) Obseg predhodnih arheoloških raziskav opredeli pristojna območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine.
(5) Drugi projektni pogoji in pogoji za izvedbo z vidika
varstva kulturne dediščine:
– EŠD 15670 Prečna – spomenik Antonu Čampi: spomenik se prestavi na novo mesto v bližini obstoječega. Okolica
spomenika se krajinsko uredi, tako da se oblikuje okolje spomenika in uredi dostop. Med gradnjo se spomenik začasno
skladišči;
– EŠD 22419 Novo mesto – Rifljeva domačija: poseg
na območju varstva kulturne dediščine se omeji na parceli
št. 970/2 in 970/7, k. o. Bršljin, ob robu posegov na stiku z
območjem Rifljeve domačije pa se ob spodnjem robu brežine
nasipa ceste zasadijo drevesa. Med gradnjo se objekt varuje
pred poškodovanjem ali uničenjem in po končani gradnji okolica povrne v prvotno stanje;
– EŠD 9263 Trška gora – vinogradniško območje: ureditve in posegi med gradnjo se načrtujejo ob upoštevanju
oblikovanosti reliefa, značilnih vedut in krajinskega vzorca, tako
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da bodo zaradi načrtovanih ureditev krajinske značilnosti tega
območja čim manj spremenjene;
– EŠD 8674 Mehovo – območje gradu (kulturni spomenik): posegi na območju zgodovinske krajine območja gradu
Mehovo se načrtujejo ob upoštevanju obstoječe oblikovanosti
reliefa in varovanju zemeljske plasti z morebitnimi ostalinami.
(6) Investitor o začetku del vsaj deset dni prej obvesti
pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije.
36. člen
(ohranjanje narave)
(1) Posegi v naravo se omejijo na območja načrtovanih
ureditev.
(2) Posegi v območja Nature 2000 so:
– SCI Krka: premostitve vodotokov se načrtujejo z izvedbo podpor, ki so od zgornjega roba brežin odmaknjene vsaj za
10 m. Krka se premosti z največ dvema podporama v strugi.
Brežine Krke se ohranjajo, kjer pa to ni mogoče, se sonaravno
uredijo tako, da je omogočena rast vodnega in obvodnega
rastlinja;
– SCI Bela krajina: posegi na suhih travnikih in gozdovih
z jasami se omejijo na najmanjši mogoč obseg. Kvalifikacijski
habitatni tipi se ne uporabljajo za zasutja, parkirišča za gradbene stroje, na njih se ne postavljajo začasni objekti za potrebe
gradnje. Uporabijo se le popolnoma zasenčena svetila z ravnim
zaščitnim in nepredušnim steklom ter s čim manjšo emisijo ultravijolične svetlobe (npr. halogenska svetila). Svetila se
opremijo s senzorjem oziroma s funkcijo samodejnega vklopa
in izklopa. Enako velja za osvetljevanje vhodov v predor med
obratovanjem ceste;
– SCI Gorjanci – Radoha: zagotovijo se čim manjši poseg
v gozdne površine, ureditev in vzdrževanje gozdnih robov,
ukrepi za preprečevanje svetlobnega onesnaženja in varovalne
ograje kot ukrepi za preprečevanje dostopa rjavemu medvedu
in risu na cestišče. Območje se ne uporablja za zasutja, parkirišča za gradbene stroje, na njem se ne postavljajo začasni
objekti za potrebe gradnje.
(3) Posegi v naravne vrednote so:
– za preprečitev negativnih vplivov na naravni spomenik
Rupa na Brodu se ob pripravi projektne dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja v okviru geološke študije
pridobijo natančnejši podatki o podzemnih rovih in nivoju podzemne vode;
– potoki, ki so opredeljeni kot naravne vrednote (Bršljinski
potok, Petelinec, Težka voda, Šajser), se premostijo z objekti
brez podpor v strugi. Podpore se postavijo zunaj vodnega
zemljišča. Morebitna protierozijska zaščita se izvede čim bolj
sonaravno, tako da se dopusti razrast drevnine na utrjenih
površinah. Med gradnjo se obrežna zarast čim bolj ohranja.
Po posegu se poškodovana zarast nadomesti z avtohtonimi
rastlinskimi vrstami;
– z načrtovanimi ureditvami se ne posega v naravno vrednoto Napoleonova vrba, omogoči pa se dostop do nje.
(4) Za prehajanje živali se na hitri cesti uredita podvoza
3-14 in 3-16, na zahodni obvoznici pa podvoza Z3-03 in Z3-07
najmanj širine 15 m. Načrtovani objekti za prehajanje živali pod
cesto se izvedejo s prostim vhodom in z najmanjšim mogočim
deležem umetne osvetlitve ali brez nje. Na delih ceste okrog
predora in nad njim ter v bližini objektov, urejenih za prehajanje
živali, se varovalna ograja priredi, njen potek pa se načrtuje
tako, da bo živali usmerjala proti prehodu. Na zahodni obvoznici se na odsekih, ki potekajo skozi gozd in čez kmetijske površine, možnost naleta divjadi na cestišče omeji z opozorilnimi
znaki za zmanjšano hitrost vožnje.
(5) Potek varovalne ograje, načrtovane obojestransko
ob hitri cesti, in njena višina, ki je najmanj 2,2 m, morata biti
prilagojena razmeram na terenu in debelini snežne odeje. Na
območju Gorjancev se namestijo tudi odvračala za preprečitev
dostopa prostoživečih živali z vseh priključnih in povezovalnih
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cest na traso hitre ceste. Na odseku od Črmošnjic do vstopnega portala v predor Gorjance ter na odseku od izstopnega
portala iz predora do konca trase se namesti električna ograja.
Vzdolž varovalne ograje se namesti električni pastir z dodatnima žicama, prva na višini 50 cm od tal in druga nad mrežo. Varovalna ograja in odvračala se redno pregledujejo in vzdržujejo.
(6) Relief in zasaditev se na območjih vkopov in nasipov
oblikujeta tako, da so ureditve čim bolj vpete v naravno okolje. Zasaditve in utrjevanje tal ter odprava poškodb rastja se
izvedejo takoj po končanih delih. Po končani gradnji se vse
prizadete površine renaturirajo, tako da se na njih omogoči
čimprejšnje zaraščanje z avtohtonimi vrstami rastlin, ki se po
končani gradnji redno vzdržujejo. Za zasaditev se na gozdnih
območjih in ob vodotokih uporabljajo vrste, ki ustrezajo avtohtonim gozdnim združbam in sestavi obvodne zarasti.
(7) Območja pod viadukti, ki se ob gradnji razgalijo, se
takoj po končanih delih zasadijo z avtohtono zarastjo kot kritje
živalim ob prehodu. Vsi mogoči prehodi za živali se redno
vzdržujejo. Območje pod mostovi, viadukti in podhodi v odprti
krajini ne smejo biti površine za shranjevanje gradbene opreme
in strojev, kmetijskih strojev in drugih vozil, prav tako pod mostom, viaduktom in podhodom ne smejo biti nameščene ograje
ali ovire, ki bi preprečevale prehod živali.
(8) Za osvetljevanje cestišč in portalov predora se uporabijo popolnoma zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in
nepredušnim steklom in s čim manjšo emisijo ultravijolične
svetlobe, da se povzroči čim manjše svetlobno onesnaženje.
Cestne svetilke se usmerijo samo na cestišče, ne pa tudi v
okoliške habitate.
(9) Ureditev gradbišča se omeji na obseg načrtovanih ureditev. Zagotovi se kar najmanjši poseg na varovana območja
narave ter na gozdne površine, reko Krko in pritoke. V Škrjanški
potok se omeji z varovalno ograjo; med gradnjo mostu čez Krko
se vanj ne posega.
(10) Rastje se odstrani le na območju načrtovanih ureditev in na mestih, na katerih bi zarast lahko neposredno ovirala
opravljanje del. Manipulativne površine za gradbene stroje,
odlagališča in skladišča materiala in nevarnih snovi se uredijo
zunaj območja vrednejših habitatnih tipov. Gradbeni odpadki se
ne odlagajo v naravno okolje.
(11) Pri zemeljskih delih se izvajajo ukrepi za preprečitev razvoja invazivnih vrst steblik, predvsem odstranitev delov
takih rastlin ali odstranitev zemljine z deli rastlin in odvoz na
odlagališče odpadkov.
(12) Na mestih prestavitve in urejanja struge Škrjanškega
potoka se predvidena dela opravijo tako, da bodo omogočila
preživetje vrst, ki tam živijo. Dela v vodotokih se opravijo po načelih sonaravnega urejanja voda, dno se oblikuje neporavnano
z vmesnimi prostori med posameznimi skalami, podobno kot je
to v naravi. Brežine se zasadijo z avtohtono obvodno zarastjo.
(13) Kjer se ureditve, načrtovane s to uredbo, približajo
vodnim površinam reke Krke in pritokov, se vsa dela opravijo
tako, da čim manj ogrožajo zarast, ribje vrste in druge organizme, ter tako, da ni moteno ribolovno upravljanje. Vsaj
sedem dni pred začetkom opravljanja del na vodotokih je treba
obvestiti pristojnega izvajalca ribiškega upravljanja o začetku
gradnje. Po potrebi se izvedeta intervencijski izlov rib in njihova
preselitev v neprizadete dele vodotoka. Med gradnjo se prepreči nastanek neprekinjene kalnosti.
(14) Med gradnjo predora Gorjanci se izvede geološko
kartiranje.
(15) Ob nepredvidenem odprtju jame se obvesti območna enota Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, ki
bo jamo pregledala in dala navodila za ustrezno zavarovanje
oziroma sanacijo podzemnega habitata.
(16) Glede časovne dinamike izvajanja posegov v naravo
se upošteva 45. člen te uredbe, ki določa pogoje za organizacijo gradbišča.
(17) Za zagotavljanje varstva narave se smiselno uporabljajo tudi 37., 38. in 39. člen te uredbe, ki urejajo varovanje
kmetijskih zemljišč in tal ter gozdnih zemljišč in varstvo voda.
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37. člen
(varstvo kmetijskih zemljišč in varstvo tal)
(1) Zagotovi se najmanjše mogoče poseganje na kmetijskih površinah, tako da bo kmetijska dejavnost čim manj
motena.
(2) Med gradnjo in po njej se zagotovi neoviran dostop do
sosednjih kmetijskih zemljišč.
(3) Posegi na območja zemljišč srednje kmetijske šole
Grm pod viaduktom Težka Voda se načrtujejo v soglasju z
upravljavcem zemljišč v obsegu in tako, da bo zagotovljena še
sprejemljiva funkcionalnost kmetijskih zemljišč in omogočeno
neovirano izobraževanje. Poseg se načrtuje tako, da ni ogrožena funkcionalnosti stabilnega namakalnega sistema Grm
Novo mesto.
(4) Med izhodnim portalom predora Gorjanci in koncem
odseka se na območju izvedenih agromelioracij Maline v soglasju z nosilci kmetijske pridelave na posameznih zemljiščih
izvedejo nove agromelioracije.
(5) V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega
dovoljenja se rešitve priključkov Brod, Kamence in Gorjanci
optimizirajo, tako da se zagotovi čim manjše poseganje na
kmetijska zemljišča.
(6) Na območju načrtovanih posegov se zagotovi gospodarno ravnanje s tlemi, tako da bo obseg uničenja in poškodb
tal čim manjši, da se prepreči onesnaženje z gorivom, motornimi olji in drugimi škodljivimi snovmi. Začasna odlagališča
materiala se ne urejajo na kmetijskih zemljiščih z dobrim pridelovalnim potencialom. Med gradnjo razgaljene površine se
zatravijo in protierozijsko zaščitijo, preprečijo se nenadzorovani
prevozi po kmetijskih zemljiščih in upoštevajo drugi zaščitni
ukrepi za preprečevanje poškodb sosednjih zemljišč.
(7) Ves rodovitni del tal, ki se odstrani na območju načrtovanih posegov, se nameni za rekultivacijo, predvsem pa
ponovni vgradnji v kmetijske površine in za izboljšavo manj
kakovostnih kmetijskih zemljišč v okolici načrtovanih ureditev
ob predhodni uskladitvi z Mestno občino Novo mesto ter občinama Metlika in Semič. Zagotovita se ločeno odstranjevanje in
odlaganje rodovitnih in nerodovitnih slojev tal. Rodovitni del tal
se odstrani in odloži tako, da se ohranita njegova rodovitnost
in količina. Odstranjeni sloji tal se odložijo na kupe, ki ne smejo
obiti višji od 1,5 m, skladiščijo se čim manj časa.
(8) V zemeljske nasipe in tampone se ne vgrajuje material, iz katerega bi se lahko izprale ali izlužile snovi, ki bi onesnažile tla, geosfero in s tem podzemno vodo.
(9) Za zagotavljanje varstva tal se smiselno uporablja tudi
39. člen te uredbe.
38. člen
(varstvo gozdnih zemljišč)
(1) Poseg v gozd se izvede tako, da je na gozdnem rastju
in na tleh povzročena čim manjša škoda.
(2) Posegi v gozd zunaj površin, na katerih so načrtovane
ureditve in prevozne poti ter poti za gradbene stroje med gradnjo, se čim bolj omejijo. Posegi v gozdove s posebnim namenom se s tem državnim prostorskim načrtom zunaj načrtovanih
ureditev ne izvajajo. Gradbišče se omeji na širino cestnega
telesa, tako da se ob gradnji odstrani in poškoduje čim manj
obstoječe drevnine (gozdni rob, posamezna drevesa).
(3) Gozdni robovi se oblikujejo plastovito z uporabo vseh
slojev zarasti in razgibano v vzdolžni smeri. Pri zasaditvah se
uporabijo avtohtone drevesne in grmovne vrste, predvsem potencialno rastje. Za odseke, na katerih trase načrtovanih ceste
potekajo skozi obsežnejše sklenjene gozdne sestoje, se v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja izdela
podrobnejši načrt sanacije in stabilizacije gozdnega roba.
(4) Prekinjene gozdne ceste in poti se primerno povežejo,
tako da se povrne dostopnost gozdov, kot je bila zagotovljena
pred posegom. Po izvedbi posega in med gradnjo se omogočita gospodarjenje z gozdom in dostop do gozdnih zemljišč pod
enakimi pogoji kot pred posegom.

Uradni list Republike Slovenije
(5) Odvečni odkopni material, ki bi nastal pri gradnji, in odpadki se ne odlagajo v gozd. Pred posekom brežine se skupaj
z zavodom, krajevno pristojnim za gozdove, določi površina za
posek in evidentira lesna masa. Po končani gradnji se sanirajo
morebitne poškodbe na gozdnem drevju, gozdnih cestah in
poteh ter vlakah in začasnih gradbenih površinah, iz gozda pa
odstrani ves neporabljen material.
39. člen
(varstvo voda)
(1) Zaradi izvajanja ureditev, načrtovanih s to uredbo, se
vodni režim, vključno z režimom odtoka visokih voda, ne sme
poslabšati. Prav tako ne sme biti ogrožena stabilnost vodnih in
priobalnih zemljišč ter onemogočena obstoj in razmnoževanje
vodnih in obvodnih organizmov.
(2) Posegi v struge, brežine in priobalna zemljišča reke
Krke in njenih pritokov se lahko izvajajo le v obsegu, določenem s to uredbo. Zasipavanje na območju vodnih in priobalnih
zemljišč ter na območju poplav ni dovoljeno.
(3) Zaradi ureditvenih posegov se pretok vode in njegova
dinamika, kakovost vode, raznovrstnost habitatov in biološka
raznovrstnost ne smejo bistveno spremeniti.
(4) Na odsekih, na katerih trase načrtovanih cest ali
infrastrukturnih vodov potekajo vzporedno z vodotokom po priobalnem zemljišču, se izvedejo ukrepi, s katerimi se zagotovi,
da se ne poslabša stabilnost brežin vodotokov.
(5) Brežine vkopov in nasipov ter druge površine, na katerih bodo tla zaradi gradnje uničena ali poškodovana, se utrdijo
in protierozijsko zaščitijo.
(6) Odvodnjavanje cestišč se uredi tako, da se v strugo
reke Krke in pritokov ter v ponikalnice spušča le čista oziroma
ustrezno prečiščena padavinska voda tako, da ne vsebuje
nevarnih in škodljivih snovi. Na sistem odvodnjavanja se ne
priključi noben iztok sanitarno-fekalne ali druge onesnažene
(tehnološke) vode. V zadrževalnikih padavinske odpadne vode
se za čiščenje vode uporabljajo koalescentni lovilniki olj.
(7) Iztočni objekt iz zadrževalnih bazenov ne sme segati v
pretočni profil vodotoka in mora biti oblikovan v naklonu brežine
(z vgrajeno povratno zaklopko) s koto dna iztoka na spodnjem
delu brežine. Na območju izpusta se zagotovi ureditev struge
vodotoka, s katero se zagotovi protierozijska zaščita.
(8) Na območjih načrtovanih zasutij s presežki izkopanega zemeljskega materiala in na območjih sanacije vrtač
se preprečita spiranje in odnašanje vnesenega materiala po
kraških odvodnikih do podzemne vode in vodnega vira. V
zemeljske nasipe in tampone se ne sme vgrajevati material, iz
katerega bi se lahko izprale ali izlužile snovi, ki bi onesnažile
podzemno vodo.
(9) Med gradnjo se material ne odlaga v pretočne profile
vodotokov ali na poplavna območja. Morebitna začasna odlagališča materiala se uredijo tako, da se ne pojavlja erozija in
da ni oviran odtok zalednih voda.
(10) Med gradnjo se preprečijo kakršno koli onesnaženje
vodotokov in neposredni posegi v struge vodotokov z materialom, ki vsebuje nevarne spojine, prav tako ne sme priti do
razlitja cementnih in apnenih mešanic v vodo ter do spiranja
zemljine, izcejanja goriva, olj, zaščitnih premazov in drugih
škodljivih in strupenih snovi v vodo. Pranje gradbenih strojev z
vodo iz vodotokov ni dovoljeno.
(11) Na celotnem območju gradbišča se zagotovita zbiranje in odstranjevanje odpadne vode, odpadkov in drugega
onesnaženega materiala, ki lahko nastanejo ob morebitni nezgodi zaradi razlitja ali razsutja nevarnih snovi ter jih je treba
preiskati in določiti način ukrepanja.
(12) Če bo oskrba prevoznih sredstev in drugih naprav
potekala na območju gradbišča, transportnih in drugih manipulativnih površin, se te uredijo tako, da ni mogoče odtekanje
nevarnih snovi, odpadne ali izcedne vode v tla. Ploščad za
pretakanje goriva in pranje vozil oziroma gradbenih strojev
mora biti izvedena kot neprepustna skleda, tako da se ulovi
celotna morebitno izlita količina goriva oziroma vode za pranje.
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(13) Izvajalci in vzdrževalci hitre ceste, zahodne obvoznice in povezovalnih cest morajo imeti pripravljen načrt za
takojšnje učinkovito ukrepanje ob morebitnem razlitju onesnaževal (gorivo, olje in druge za vodne vire škodljive suspenzije),
ločeno za čas gradnje in čas obratovanja hitre ceste, zahodne
obvoznice in povezovalnih cest. Načrt mora vključevati način
obveščanja ustreznih strokovnih služb o morebitni nezgodi,
načrtovane ukrepe za preprečevanje vdora nevarnih snovi v
podtalnico, ukrepe za odstranitev sedimenta in izbor mesta
za odlaganje onesnaženega sedimenta. Med gradnjo se vodi
evidenca nevarnih snovi, ki se uporabljajo na gradbišču.
(14) Če se na podlagi hidrogeoloških preiskav, ki se izvajajo v času priprave projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja, pokaže, da napajalno zaledje vodnega
vira Težka voda zajema tudi prostorske ureditve, ki se urejajo s
tem državnim prostorskim načrtom, se za vodni vir Težka voda
izdela analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode. Če
analiza tveganja pokaže čezmerno obremenjenost vodnega
vira glede na referenčno stanje, se v projektni dokumentaciji
za pridobitev gradbenega dovoljenja določijo ustrezni dodatni
ukrepi za zaščito podzemne vode, njihova učinkovitost pa se
dokaže tudi v analizi tveganja ter z izvajanjem monitoringa in
zgraditvijo piezometrov dolvodno od gradbišča, s tem pa se zagotovijo tudi ustrezni dodatni ukrepi skladno z izsledki analize.
(15) Ob začetku izvajanja gradbenih del se o tem obvesti
izvajalec javne službe urejanja voda.
40. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe
državnega prostorskega načrta ne sme poslabšati. Pri izvedbi
elektroenergetskih objektov in naprav se upoštevajo zadostni
odmiki objektov od vodnikov.
(2) Na obeh portalih predora se zagotovijo reševalne površine s hidranti, kabinami za klic v sili in ozvočenjem, tako da
se portala leve in desne cevi povežeta. V ta namen se na obeh
portalih izvede povezovalna cesta s platojem, ki se uporabi tudi
za preusmerjanje prometa ob zaprtju predora. Pred portaloma
se izvedejo odstavne niše, ki se na desni cevi uporabijo tudi za
dostop vzdrževalcev do pogonskih central.
(3) Evakuacija ob morebitnem požaru se zagotovi tako,
da nikjer v predoru razdalja do izhoda na varno (na prosto ali v
drugo predorsko cev) ni daljša od 250 m. V predoru se v vsaki
cevi izvedeta po dve odstavni niši s prečnikom za intervencijo.
(4) Med gradnjo in drugimi ureditvami je prepovedano
kuriti v gozdu ali odmetavati predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar v naravnem okolju.
41. člen
(varstvo zraka)
Med gradnjo se preprečuje prašenje z odkritih delov trase
in gradbišč, zagotovi se redno vlaženje odkritih delov cestišča
ob suhem in vetrovnem vremenu. Preprečujeta se nenadzorovan raznos materiala z gradbišča in prašenje z odkritih delov
trase, prometnih in manipulativnih površin, odlagališč materiala
in gradbišč. Pri prevozu po javnih prometnih površinah se sipki
tovor prekriva in zagotovi čiščenje vozil pri vožnji z območja
gradnje na javne prometne površine.
42. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Investitor ob gradnji cest zagotovi izvedbo aktivnih zaščitnih ukrepov pred hrupom v obsegu, ki se določi na podlagi
napovedi prometa za 10- oziroma 20-letno obdobje po končani
gradnji, nato pa jih fazno dograjuje v skladu s predpisi, ki urejajo
varstvo pred hrupom zaradi cestnega in železniškega prometa,
ter v skladu z monitoringom, določenim v teh predpisih. Pri tem
se upoštevajo predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni
monitoring hrupa za vire hrupa ter pogoje za njegovo izvaja-
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nje. Podatki o protihrupnih ograjah in nasipih so razvidni iz
grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Ureditvena
situacija z zbirnikom komunalnih vodov in naprav).
(2) Protihrupne ograje in nasipi se oblikujejo skladno s
23. členom te uredbe. Transparentne protihrupne ograje se
oblikujejo tako, da se zagotovi razpršitev hrupa.
(3) Absorpcijska obrabna plast vozišča se predvidi na
celotni trasi hitre ceste in zahodne obvoznice ter na priključkih.
(4) Tihe dilatacije se izvedejo na obeh cestnih mostovih
čez Krko (5-01 in Z5-01), na viaduktih Cikava, Težka Voda,
Koroška vas in Vinja vas ter na nadvozu Z4-05.
(5) Na severnem portalu pokritega vkopa Vinja vas in na
južnem portalu pokritega vkopa Maline se uporabi absorpcijski
material.
(6) Predvidi se pasivna protihrupna zaščita prostorov,
občutljivih za hrup, za stanovanjske objekte, navedene spodaj; obseg pasivnih ukrepov se določi v projektu za pridobitev
gradbenega dovoljenja:
– Šentjernejska cesta 41, parc. št. *328, k. o. Smolenja
vas (1481),
– Velika Cikava 13, parc. št. *270, k. o. Smolenja vas
(1481),
– Ulica Ivana Roba 33, parc. št. 142/3, k. o. Gotna vas
(1485),
– Ljubljanska cesta 102, parc. št. 513/1, k. o. Daljni Vrh
(1454),
– Ljubljanska cesta 94, parc. št. 542/1, k. o. Daljni Vrh
(1454),
– Ljubljanska cesta92, parc. št. 544/1, k. o. Daljni Vrh
(1454),
– Markljeva ulica 1, parc. št. 558/1, k. o. Daljni Vrh (1454),
– Brezje BS 1, parc. št. 426/3, k. o. Prečna (1448),
– Brezje BS 4, parc. št. 426/4, k. o. Prečna (1448).
(7) Izvajalec zagotovi izvedbo monitoringa hrupa med
gradnjo in ukrepa ob ugotovljenih prekoračitvah vrednosti, določenih za čas gradnje. Merilne točke se določijo na podlagi
načrta organizacije gradbišča in cest, po katerih potekajo glavni
prevozi.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
43. člen
(etapnost in faznost izvedbe)
(1) Prostorske ureditve, ki jih določa državni prostorski
načrt, je mogoče izvajati v naslednjih etapah oziroma fazah,
ki pomenijo funkcionalno zaključene celote in se lahko gradijo
ločeno ali sočasno:
– posamezni deli načrtovanih cest z ureditvijo obcestnega
prostora,
– zasutja z izkopanim zemeljskim materialom,
– prestavitve, zaščita, razširitve in druge prilagoditve obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov in naprav, ki so
potrebne za uresničitev načrtovanih posegov,
– drugi ukrepi in ureditve, določene s tem državnim prostorskim načrtom,
– dograditev ustreznih okoljevarstvenih ukrepov v skladu
z ugotovitvami monitoringa.
(2) Zahodna obvoznica se lahko v končni fazi izvede kot
štiripasovnica.
(3) Etapnost in faznost se natančneje določita s študijo
izvedbe projekta.
(4) Če se načrtovana gradnja izvaja v etapah oziroma
fazah se zagotovi takšno funkcionalnost cestnega omrežja
s katero bodo obstoječe in rekonstruirane ali novozgrajene
ceste zagotavljale primerno stopnjo prometnih uslug do zgraditve vseh ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim
načrtom.
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IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
44. člen
(monitoring)
(1) Investitor zagotovi celostno izvajanje monitoringa med
gradnjo in obratovanjem prostorskih ureditev, določenih s tem
državnim prostorskim načrtom, za področja, ki jih določa okoljsko poročilo in se podrobneje določijo v poročilu o vplivih na
okolje. Zavezanec za izvedbo monitoringa med gradnjo je izvajalec gradbenih del, med obratovanjem pa upravljavec ceste.
(2) Pri določitvi točk monitoringa se smiselno upoštevajo
točke že opravljenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to
mogoče, se monitoring prilagodi ter uskladi z drugimi državnimi
in lokalnimi monitoringi. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin
okolja se zagotovi vsaj toliko točk, da se pridobi utemeljena
informacija o stanju posamezne sestavine okolja. Točke monitoringa se zasnujejo tako, da omogočajo stalno pridobivanje
podatkov. Ugotovitve monitoringa so javne, investitor mora
poskrbeti za dostopnost podatkov.
(3) Izvede se monitoring:
– za nalete divjadi na cestišče zahodne obvoznice,
– povoze dvoživk na odseke ceste iz Novega mesta proti
Straži,
– selitvene in prehranjevalne poti netopirjev in
– onesnaženosti padavinskih voda s ceste na iztokih iz
zadrževalnikov.
(4) Zavezanec za izvedbo dodatnih zaščitnih ukrepov
med gradnjo je izvajalec gradbenih del, med obratovanjem
pa upravljavec ceste. Dodatni ustrezni zaščitni ukrepi, ki jih je
treba izvesti na podlagi ugotovitev monitoringa, so: dodatne
tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne krajinskoarhitekturne ureditve,
– sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin,
– spremembe rabe prostora,
– ustreznejše ureditve za prehajanje divjadi, dvoživk in
netopirjev,
– vgradnja koalescentnih filtrov na iztokih iz zadrževalnikov in
– drugi ukrepi skladno s predpisi, ki urejajo posamezno
področje varstva okolja (omilitveni ukrepi).
(5) Podatki monitoringa so tudi del sistema opazovanja,
obveščanja in alarmiranja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(6) Investitor zagotovi nadzor nad izvajanjem posegov,
ki se izvajajo na podlagi tega državnega prostorskega načrta.
45. člen
(organizacija gradbišča)
(1) Gradbišče se uredi na območju državnega prostorskega načrta. Za začasne prometne in gradbene površine ter
za začasna odlagališča materiala se prednostno uporabijo
obstoječe infrastrukturne in druge manipulativne površine. Po
končani gradnji se odstranijo vsi ostanki začasnih odlagališč.
(2) Ob izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja se izdela načrt gradbišča, vključno z
načrtom poteka prometa ter prevoznih poti med gradnjo, ki jih
ni mogoče urediti na območju državnega prostorskega načrta.
Trase prevoznih poti se izberejo tako, da ne prečkajo objektov
in območij kulturne dediščine ter da so čim manj prizadeti bivalno okolje, naravno okolje ter obstoječe ureditve.
(3) Med gradnjo je treba voditi evidenco nevarnih snovi,
ki se uporabljajo na gradbišču.
(4) Vgradni izkopani material se čim bolj uporabi za gradnjo nasipov in druge ureditve na območju državnega prostorskega načrta.
(5) Čas izvajanja gradbenih del:
– sečnja drevja in posek rastja na celotni trasi naj se opravi zunaj vegetacijske sezone, zaradi gnezdenja ptic pa nikakor
ne med 1. aprilom in 30. junijem;
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– najhrupnejša dela v času najintenzivnejše gradnje se
ne opravljajo v času gnezdenja ptic, to je med 1. aprilom in
30. junijem;
– za zmanjšanje negativnega učinka svetlobnega onesnaževanja na netopirje se večina gradbenih del na zahodni
obvoznici opravi predvsem v dnevnem času,
– gradbena dela se na območjih kmetijskih zemljišč opravljajo v času, ko je škoda na pridelkih najmanjša, to je pred
setvijo in po spravilu;
– najhrupnejša intenzivna gradbena dela na območju
vseh premostitev Krke se zaradi prezimovanja vodnih ptic ne
opravljajo v obdobju od 1. septembra do 31. marca ter zunaj
razmnoževalnega obdobja vidre, ki traja od 1. januarja do
31. marca; neposredni posegi v reko Krko, ki bi lahko vplivali
na kvaliteto vode, se izvajajo zunaj glavne drstitvene sezone
rib, ki traja od 1. marca do. 31. junija; intenzivna gradbena dela
naj se ne izvajajo ponoči;
– neposredni posegi v Škrjanškem potoku, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode, se lahko izvajajo zunaj glavne drstitvene
sezone rib, ki traja od 1. oktobra do 31. junija
(6) Obseg površin, na katerih bo izveden golosek, se
zmanjša na najmanjšo mogočo mero, površine za potrebe
gradbišča, ki ne vključujejo trase ceste, pa se uredijo zunaj
gozda.
(7) Gradbišče se zavaruje pred poplavljanjem in erozijskim delovanjem voda.
(8) Gradbišče se osvetljuje samo, če je to nujno potrebno,
kar se izvede s svetili s senzorjem.
(9) Štori in drug material, ki bi nastali pri gradnji, se odložijo na urejena odlagališča odpadnega gradbenega materiala
ali v zasutja z izkopanim zemeljskim materialom, določena s to
uredbo, in se ne odlagajo v gozd, struge in obvodne prostore
reke Krke in pritokov, na območja varstva kulturne dediščine in
ohranjanja narave ter na druge površine.
(10) Prevoz gradbenih strojev in dovoz gradbenega materiala se čim bolj izvajata po obstoječi infrastrukturi. Dodatne
dovozne ceste do gradbišča, odlagališča gradbenega materiala, parkirišča in obračališča za tovorna vozila se predvidijo
zunaj območij naravovarstveno pomembnejših habitatnih tipov.
Onesnaženje cest med gradnjo se prepreči oziroma se ceste
sproti čistijo.
(11) Zasutja s presežki izkopanega zemeljskega materiala, gradbiščni objekti, skladišča materiala in druge ureditve
v sklopu gradbišča se postavijo samo na območju državnega
prostorskega načrta na predhodno arheološko pregledanih
območjih, vendar ne na objektih ali območjih kulturne dediščine
ter ne na območja, pomembna za ohranjanje narave, najboljša
kmetijska zemljišča ter vodna in priobalna zemljišča.
46. člen
(dodatne obveznosti)
(1) Investitor pred začetkom del pravočasno obvesti upravljavce gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega
dobra, skupaj z njimi evidentira obstoječe objekte in naprave ter
uskladi vse posege na območju objektov in naprav ter v njihove
varovalne pasove.
(2) Če se dostopna cesta iz krožnega križišča K2 na glavni
cesti G2 105/0254 do Poslovno-storitvene cone Mačkovec – 1
(cone I.A-jug – NM/12-OPPN-g) ne zgradi do pridobitve gradbenega dovoljenja za gradnjo nadomestnega dostopa do cone,
določenega s to uredbo (iz krožnega križišča K2a na regionalni
cesti R2 448/1512), mora investitor Poslovno-storitvene cone
I.A-jug dostop do cone izvesti skladno s prostorsko ureditvijo po
tej uredbi. Če investitor Poslovno-storitvene cone I.A-jug dostopno cesto od krožnega križišča K2 na glavni cesti G2-105/0254
do cone I.A-jug zgradi do pridobitve gradbenega dovoljenja za
gradnjo nadomestnega dostopa do cone, mora nadomestni dostop od krožnega križišča K2a na regionalni cesti R2 448/1512
do cone izvesti investitor hitre ceste.
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(3) Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih
te uredbe, investitor in izvajalci med gradnjo in po njej zagotovijo tudi upoštevanje naslednjih pogojev:
– ceste in poti za morebitne obvoze ali prevoze med
gradnjo se pred začetkom del ustrezno uredijo, po dokončanju
načrtovanih ureditev pa sanirajo morebitne poškodbe,
– objekti in infrastrukturni vodi ter naprave se med gradnjo
ustrezno zaščitijo, po končani gradnji pa obnovijo oziroma
sanirajo, če se med gradnjo poškodujejo zaradi izvajanja del,
– med gradnjo se zagotovi komunalna, energetska in
telekomunikacijska oskrba objektov s pomočjo obstoječih ali
začasnih infrastrukturnih objektov in naprav,
– med gradnjo se zagotovijo vsi potrebni varnostni ukrepi
in organizacija na gradbišču, tako da se prepreči onesnaženje
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in
uporabe tekočega goriva in drugih škodljivih snovi,
– ob morebitni nezgodi se zagotovi takojšnje ukrepanje
za to usposobljenih delavcev,
– zagotoviti, da zaradi načrtovanih ureditev v nobenem
primeru ne bodo ogrožene stabilnost cestnega telesa avtoceste, stabilnost nasipov in odvodnja avtoceste.
(4) Obveznosti investitorja in izvajalca so tudi:
– zagotoviti nadomestitev dostopov do zemljišč in objektov, prekinjenih zaradi gradnje objektov in ureditev, načrtovanih
s tem državnim prostorskim načrtom,
– promet na obstoječih cestah in poteh med gradnjo organizirati tako, da ni zastojev, ob morebitnem oviranju prometa pa
za delne zapore pridobiti dovoljenje upravljavcev cest oziroma
pristojne službe,
– omogočiti vzdrževalna in druga dela na priobalnem zemljišču oziroma v varovalnem pasu načrtovanih cest izvajalcu
javne službe vzdrževanja vodotokov,
– vzdrževati protihrupne in varovalne ograje,
– vzdrževati vse vodne ureditve, načrtovane s tem državnim prostorskim načrtom,
– reševati odkupe zemljišč v sodelovanju z vsemi prizadetimi,
– vzdrževati celoten obcestni prostor s posebnim poudarkom na vzdrževanju zasaditev na vkopnih in nasipnih brežinah
do takrat, ko bosta zagotovljena stabilnost in spontan razvoj
površinskega pokrova,
– čim prej odpraviti vse morebitne negativne posledice
in poravnati vso škodo v prostoru, ki bi nastala zaradi gradnje
in obratovanja prostorskih ureditev, določenih s tem državnim
prostorskim načrtom.
X. DOPUSTNA ODSTOPANJA
47. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih
in tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem
podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, geomehanskih, hidroloških in drugih razmer ali na podlagi monitoringa
pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometnotehničnega, oblikovalskega ali okoljevarstvenega vidika in upoštevajo
zadnje stanje gradbene tehnike ter omogočajo racionalnejšo
rabo prostora.
(2) Odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz
prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza
območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na
območju državnega prostorskega načrta oziroma 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) Zahodna obvoznica se lahko izvede tudi kot štiripasovnica, če se na podlagi nadaljnjih prometnih in prostorskih
preučitev izkaže da je takšna rešitev potrebna in upravičena.
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(4) V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega
dovoljenja je dopustna prilagoditev profila Šentjoške ceste,
tako da se drevored umesti na zunanji strani pločnika ali
kolesarske steze.
(5) Za navezovanje gospodarske cone Na Brezovici je
dopustna ureditev krožnega križišča Kr 2.
XI. NADZOR
48. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat,
pristojen za prostor.
XII. PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE
49. člen
(dopustni posegi in dejavnosti do začetka gradnje
prostorskih ureditev)
(1) Do začetka gradnje so na območju državnega prostorskega načrta dovoljeni:
– vzdrževanje objektov iz 19. člena te uredbe,
– vzdrževanje objektov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra,
– izvajanje kmetijskih dejavnosti na kmetijskih zemljiščih, razen ureditev trajnih nasadov in agrarnih operacij
razen komasacij,
– gospodarjenje z gozdovi,
– izvajanje ukrepov pred škodljivim delovanjem voda in
– izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Do začetka gradnje hitre ceste in posameznih etap,
določenih v 43. členu te uredbe, je dopustna gradnja dostopne ceste iz krožnega križišča K2 na glavni cesti G2105/0254 za priključevanje Poslovno-storitvene cone Mačkovec – 1 (cone I.A-jug – NM/12-OPPN-g).
(3) Do začetka gradnje deviacije za dostop do Poslovno-storitvene cone 1.A-jug je na območju te deviacije
dopustna izvedba izkopov in nasipov za ureditev brežin ob
tej coni.
(4) Do začetka gradnje Šentjoške ceste, posegov v Belokranjsko cesto in Avšičevo ulico ter gradnje povezave med
Šentjoško cesto in Avšičevo ulico se lahko izvajajo terena,
potrebne za gradnjo poslovne cone.
(5) Do začetka gradnje deviacije Z1-01 je dopustna
izvedba priključka turistične cone Na Brezovici na obstoječe
cestno omrežje.
(6) Do začetka gradnje objektov in ureditev, načrtovanih z državnim prostorskim načrtom, je dopustna gradnja
gozdnih vlak, gozdnih cest in poljskih poti ter pomožnih
kmetijskih in gozdarskih objektov.
(7) Do začetka gradnje priključkov hitre ceste in zahodne obvoznice na avtocesto se omogoča nemoteno obratovanje in vzdrževanje avtoceste, v tem času posegi v varovalni pas avtoceste ne smejo biti v nasprotju z njenimi koristmi,
ne smejo prizadeti interesov varovanja ceste in prometa
na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa
ter varovanja njenega videza. Na avtocesti je dovoljeno
vzdrževanje objektov. Dovoljeni so ukrepi za zagotavljanje
nemotenega obratovanja in vzdrževanja avtoceste, v fazi
gradnje in obratovanja hitre ceste.
(8) Posegi, navedeni v prejšnjih odstavkih tega člena,
so dopustni, če se zaradi njihove izvedbe ne poslabšajo
pogoji za izvedbo ureditev, določenih s tem državnim prostorskim načrtom, in če z njimi soglašajo investitorji oziroma
upravljavci prostorskih ureditev, načrtovanih s tem državnim
prostorskim načrtom.

Uradni list Republike Slovenije
50. člen
(državni prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Lokacijski
načrt za avtocesto na odseku Hrastje–Lešnica (Uradni list RS,
št. 16/03) na območju parcel oziroma delov parcel v katastrskih
občinah:
– k. o. 1453 Zagorica: 194/1, 194/2, 195/2, 196/3, 196/4,
196/6, 197/1, 197/2, 198, 201, 202/2, 203/2, 204, 205/3, 205/4,
208/1, 208/2, 209/8, 209/9, 210/2, 217/1, 217/3, 217/4, 226,
228, 248, 224/1, 224/2, 227/1, 227/2, 230/1, 234/1, 234/2,
234/5, 235/1, 235/3, 235/5, 235/7, 235/9, 239/3, 239/4, 240/1,
240/4, 241/1, 241/2, 242/10, 242/12, 242/14, 242/3, 242/7,
242/8, 243/1, 243/2, 244/1, 244/2, 245/1, 245/3, 245/4, 246/1,
246/3, 246/4, 246/5, 247/2, 251/3, 251/4, 251/5, 251/6, 251/7,
251/8, 252/2, 252/3, 252/4, 253/1, 253/2, 256/1, 256/2, 258/2,
258/3, 258/4, 260/11, 260/2, 260/5, 260/6, 260/7, 260/8, 260/9,
261/3, 261/4, 261/5, 262/2, 262/3, 262/4, 262/5, 262/6, 263,
264, 268/2, 269/1, 269/2, 271/3, 271/4, 284/2, 285/1, 285/3,
285/4, 285/5, 287/2, 287/4, 289/2, 290/11, 290/3, 290/6, 290/9,
2198/4, 2198/6, 2199/12, 2199/6, 2199/9, 220/3, 220/4, 220/6,
2201/2, 2201/4, 2201/5, 2201/6, 2201/7, 2201/9, 2202/3,
2202/4, 2202/6, 221/1, 221/2, 2223/6, 2224/6, 2224/8;
– k. o. 1454 Daljni Vrh: 3/2, 37/3, 37/5, 37/6, 37/6, 37/7,
37/8, 38/2, 39/1, 39/3, 39/4, 41, 42/2, 42/3, 42/4, 46/2, 46/3,
48/1, 48/2, 49/1, 49/2, 50/1, 50/2, 51/1, 51/3, 51/4, 52/1, 52/3,
52/4, 53/1, 53/3, 53/4, 58/1, 58/2, 59/3, 59/5, 59/6, 59/7, 59/8,
60/1, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 61/3, 61/4, 62/3, 62/4, 62/5, 63/1,
63/2, 65, 66, 67, 68/3, 68/4, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 70, 72, 71/1,
71/2, 1135/7, 1135/8, 1135/9, 1140/1, 1140/2;
– k. o. 1455 Bršljin: 835, 839, 840, 1110/2, 1111, 1112,
1114, 1113/2, 1116/1, 1116/2, 1116/3, 1116/4, 1116/5, 1117/4,
1117/5, 1117/6, 1128/1, 1261, 1262/1, 1262/2, 1264, 1266/2,
1267/4, 1289/3, 798/2, 833/2, 836/2, 843/2, 845/4, 848/3,
848/4, 851/2, 854/1, 854/3, 856/13, 856/14, 856/15, 856/16,
856/17, 856/18, 862/12, 862/13, 862/7, 862/8, 862/9, 863/4,
905/11, 905/12, 905/13, 905/15, 905/3, 905/5, 906/10, 906/11,
906/12, 906/14, 906/15, 906/16, 906/19, 906/20, 906/22,
906/24, 906/25, 906/26, 906/27, 906/28, 906/29, 906/40,
906/41, 906/42, 906/9, 907/3, 907/4, 907/5, 908/10, 908/11,
908/15, 908/16, 908/17, 908/18, 908/7, 908/8, 908/9, 910/2,
910/3, 910/4, 914/9, 917/4, 917/8, 920/11, 920/15, 920/18,
920/19, 920/2, 920/3, 927/2, 927/9, 927/11, 927/13, 927/15,
927/19, 927/20, 927/22, 927/23, 927/23, 927/24, 927/24;
– k. o. 1457 Ždinja vas: 2041/2, 2041/2, 2041/4, 2044/2,
2044/2, 2048/1, 2048/4, 2049, 2050/1, 2050/2, 2051/3, 2051/4,
2051/6, 2063/3, 2063/4, 2065/1, 2065/2, 2077/1, 2077/3,
2077/4, 2078/1, 2078/2, 2078/3, 2078/4, 2079/2, 2079/3,
2079/4, 2080/2, 2080/3, 2080/4, 2081/2, 2081/4, 2083/2,
2083/4, 2084/1, 2084/3, 2084/4, 2085/1, 2085/2, 2085/3,
2085/4, 2087/1, 2087/3, 2087/4, 2088/1, 2088/1, 2088/2,
2088/3, 2089/10, 2089/11, 2089/13, 2089/15, 2089/17, 2089/2,
2089/5, 2089/6, 2089/7, 2089/8, 2092/13, 2092/14, 2092/16,
2104, 2105/2, 2107/2, 2113/2, 2115, 2116, 2517, 2119/2,
2120/2, 2469/10, 2469/8, 2469/9, 2492/2, 2493/2, 2493/3,
2493/4, 2516/1, 2516/3, 2516/4, 2516/5, 2516/5, 2516/5,
2518/1, 2518/3, 2518/3, 2518/4, 2533/1, 2533/2, 2537, 2538,
2541/2, 2541/2, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548/1, 2548/2,
2548/3, 2549, 2550/4, 2550/6, 2551/3, 2552/3, 839/1, 839/4,
839/5, 840/1, 844/1, 844/3, 844/5, 844/6, 847/3, 848/2, 849/2.
51. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe se za celotno območje iz
4. člena te uredbe in za vse ureditve, ki so načrtovane v občinskih prostorskih aktih na tem območju šteje, da so spremenjeni
oziroma dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
a) Mestna občina Novo mesto:
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 – teh. popr.,
76/10 – teh. popr., 26/11 – obv. razl., in 4/12 – teh. popr.);
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– Odlok o zazidalnem načrtu Podbreznik (Uradni list RS,
št. 74/02);
– Odlok o zazidalnem načrtu Adria (Uradni list RS, št. 92/02,
62/04 – popr. in 101/09 – OPN MONM (140. člen), 62/11);
– Odlok o sprejetju ureditvenega načrta razdelilne postaje
110 kV Hudo – 1. faza z razpletom daljnovodov (Skupščinski
Dolenjski list, št. 6/89);
– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 1 (Uradni list RS, št. 107/06, 62/10
in 28/12);
– Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Šmarješke
ceste G2 – 105/259 v Novem mestu od km 0.000 do km 0.720
(Uradni list RS, št. 46/03 in 101/09 – OPN MONM (140. člen));
– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Univerzitetni
kampus Novo mesto (Uradni list RS, št. 118/06 in 64/08);
– Odlok o zazidalnem načrtu za poslovno oskrbni center
ob Belokranjski cesti v Novem mestu (Uradni list RS, št. 55/02
in 101/09 – OPN MONM (140. člen));
– Odlok o lokacijskem načrtu Revoz (Uradni list RS,
št. 73/04, 101/09 – OPN MONM (140. člen), 9/11 in 46/11 –
teh. popr.);
– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Mrvarjev hrib
(Uradni list RS, št. 67/06);
– Odlok o ureditvenem načrtu pokopališča Srebrniče –
I. faza (Skupščinski Dolenjski list, št. 6/91 in 11/91 – popr.);
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na
območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 39/10);
– Odlok o lokacijskem načrtu primarne mestne mreže
plinovoda v Novem mestu – 1. faza, (Skupščinski Dolenjski
list, št. 21/89 in 6/90);
– Odlok o lokacijskem načrtu primarne mreže plinovoda
v Novem mestu – 2. faza (Skupščinski Dolenjski list, št. 6/91
in 11/91);
– Odlok o lokacijskem načrtu plinovoda za Posavje in
Dolenjsko skozi Občino Novo mesto (Skupščinski Dolenjski
list, št. 11/89 in 11/90);
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
prostorsko ureditev skupnega pomena za daljnovod DV 2 x
110 kV RTP Bršljin–RTP Gotna vas (Uradni list RS, št. 9/11);
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– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
»Turistično območje Na Brezovici« (Uradni list RS, št. 86/11) in
– Odlok o zazidalnem načrtu Župnca 1 (Uradni list RS,
št. 84/02);
b) Občina Semič:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Semič
(Skupščinski Dolenjski list, št. 2/87, 13/90, 7/91 in 11/91 ter
Uradni list RS, št. 45/95, 57/95, 37/98, 91/04, 84/09 in 91/09
– popr.) in
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Semič (Uradni list RS, št. 90/04, 84/09 in 57/10 – obvezna razlaga);
c) Občina Metlika:
– Dolgoročni plan občine Metlika za obdobje od leta 1986
do leta 2000, dopolnjen leta 1993 in leta 1998 (Skupščinski
Dolenjski list, št. 5/87 ter Uradni list RS, št. 19/93 in 50/98);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
urejanja mesta Metlika M-5 (Uradni list RS, št. 21/97, 32/08
in 42/08) in
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja
planskih celot M-1, M-2, M-3 in M-4 (Uradni list RS, št. 63/98,
32/08 in 104/08).
52. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00729-48/2012
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EVA 2012-2430-0172
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
Priloga
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3938.

Uredba o koordinaciji služb na morju

Na podlagi petega odstavka 26. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo,
88/10 in 59/11) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o koordinaciji služb na morju
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa sodelovanje in način dela organov, ki
delujejo na morju (v nadaljnjem besedilu: koordinacija služb
na morju) v okviru svojih pristojnosti na podlagi nacionalne in
mednarodne zakonodaje, da se zagotovi usklajeno, povezano,
racionalno in učinkovito delovanje ter izvajanje nalog pristojnih organov za skupno reševanje problematike, povezane z
morjem.
2. člen
(koordinacija služb na morju)
(1) Koordinacijo služb na morju sestavljajo:
a) Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo,
b) Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Uprava uniformirane policije,
c) Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Carinski urad Koper,
č) Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija Republike
Slovenije za okolje,
d) Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje,
e) Ministrstvo za obrambo, Generalštab Slovenske vojske, Poveljstvo sil Slovenske vojske,
f) Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za
zaščito in reševanje,
g) Ministrstvo za zunanje zadeve, Direktorat za globalne
zadeve in politično multilateralo.
(2) Člani koordinacije služb na morju so praviloma predstojniki organov v sestavi ministrstev ali njihovi namestniki
oziroma vodje notranjih organizacijskih enot ministrstev iz prejšnjega odstavka.
(3) Koordinacijo služb na morju vodi predstojnik Uprave
Republike Slovenije za pomorstvo.
(4) Koordinacija služb na morju deluje v skladu s Poslovnikom o koordinaciji služb na morju (v nadaljnjem besedilu:
poslovnik), ki ga sprejme na svoji prvi seji.
3. člen
(operativna pomorska koordinacija)
(1) Za operativno usklajevanje, povezovanje, usmerjanje
in neposredno izvajanje nalog iz pristojnosti organov iz prejšnjega člena se oblikuje posebna operativna koordinacijska
skupina (v nadaljnjem besedilu: operativna pomorska koordinacija) v sestavi:
a) Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Sektor Kapitanija,
b) Policijska uprava Koper,
c) Carinski urad Koper, Izpostava potniška luka Koper in
Izpostava Luka Koper,
č) Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja
in Urad za hidrologijo in stanje okolja,
d) Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje,
Lovska in ribiška inšpekcija,
e) Generalštab Slovenske vojske, Poveljstvo sil Slovenske vojske, 430. mornariški divizion,
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f) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
Izpostava Koper.
(2) Člani operativne pomorske koordinacije so praviloma
vodje notranjih organizacijskih enot iz prejšnjega odstavka.
(3) Operativno pomorsko koordinacijo vodi vodja Sektorja
Kapitanija.
4. člen
(enoten pomorski informacijski sistem)
(1) Enoten pomorski informacijski sistem (EPIS) upravlja
in vzdržuje Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.
(2) V enoten pomorski informacijski sistem se vključijo
podatki v zvezi s stanjem na morju, varnostjo plovbe, meteorološkimi razmerami, pomorskim prometom in drugimi vprašanji,
pomembnimi za izvajanje nalog pristojnih organov, iz sistema:
a) nadzora morja pri policiji,
b) spremljanja stanja in preprečevanja onesnaževanja
morja ter izvajanja izrednih ukrepov ob nenadnem onesnaženju
morja pri Agenciji Republike Slovenije za okolje,
c) nadzora ribiških plovil (VMS – Vessel Monitoring System),
č) za nadzor in reševanje (MRCC – Maritime Rescue
Coordination Center), ki vključuje tudi podatke o plovilih (AIS –
Automatic Information System in VTS – Vessel Traffic Service),
d) opazovanja, obveščanja in alarmiranja pri regijskem
centru za obveščanje Izpostave Koper, Uprave za zaščito in
reševanje,
e) vojaškega nadzora morja (selektivno podatke iz POC –
pomorskega operativnega centra 430. mornariškega diviziona).
(3) Za podatke iz prejšnjega odstavka, ki niso javno dostopni oziroma niso javnega značaja, lahko sklenejo organi,
pristojni za upravljanje teh podatkov, poseben sporazum.
(4) Koordinaciji služb na morju in operativni pomorski
koordinaciji so za izvajanje nalog v okviru njunih pristojnosti
neprekinjeno in brez omejitev na razpolago podatki iz enotnega
pomorskega informacijskega sistema.
5. člen
(službena plovila)
(1) Operativna pomorska koordinacija lahko zaradi učinkovite in racionalne rabe patruljno-reševalnih plovil in drugih
službenih plovil usklajuje njihovo operativno rabo pri iskanju in
reševanju ter pomoči na morju, ob onesnaženju morja, varovanju prevoza nevarnega tovora in podobnem.
(2) Uprava Republike Slovenije za pomorstvo v okviru potreb operativne pomorske koordinacije zagotavlja na zaprosilo
pristojnega organa pomoč pri vzdrževanju plovil iz prejšnjega
odstavka.
(3) Določbe tega člena ne veljajo za plovila policije za
nadzor državne meje.
6. člen
(sestajanje)
(1) Koordinacija služb na morju se sestane na seji vsaj
enkrat na leto.
(2) Sejo koordinacije služb na morju skliče vodja koordinacije služb na morju.
(3) Koordinacija služb na morju sprejme letni program
dela in ukrepov.
(4) Koordinacija služb na morju poroča ministrstvom,
vključenim v koordinacijo služb na morju, in Vladi Republike
Slovenije v letnem poročilu.
(5) Operativna pomorska koordinacija se sestane vsaj enkrat tedensko, ob izrednih dogodkih na morju pa tudi pogosteje,
in sicer do odprave takih razmer.
(6) Na zasedanjih koordinacije služb na morju in operativne pomorske koordinacije lahko sodelujejo tudi drugi organi
in organizacije.
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7. člen
(sredstva in stroški)
(1) Sredstva in stroške za delovanje koordinacije služb na
morju in operativne pomorske koordinacije krije vsak organ v
okviru izvajanja svojih pristojnosti.
(2) O stroških, ki nastanejo ob nesreči, nenadnem onesnaženju ali drugem izrednem dogodku, odloči Vlada Republike Slovenije na podlagi mnenja koordinacije služb na morju.
8. člen

Uredba o metodologiji za določitev razvitosti
občin

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 24. člena Zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 94/10 –
ZIU, 36/11 in 40/12 – ZUJF) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o metodologiji za določitev razvitosti občin

(prehodna določba)

1. člen

(1) Prvo sejo iz 6. člena te uredbe skliče in vodi predstojnik Uprave Republike Slovenije za pomorstvo najpozneje v treh
mesecih od uveljavitve te uredbe.
(2) Na prvi seji se sprejmeta poslovnik in okvirni načrt
delovanja s potrebnimi ukrepi koordinacije služb na morju za
eno leto (letni program).

(vsebina)

9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije
Št. 00729-46/2012
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EVA 2012-2430-0002

Ta uredba določa metodologijo za določitev razvitosti
občin na podlagi:
– kazalnikov razvitosti občine, ki so: bruto dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega, osnova za dohodnino na prebivalca občine in število delovnih mest na število
delovno aktivnega prebivalstva občine,
– kazalnikov ogroženosti občine, ki so: indeks staranja
prebivalstva občine ter stopnja registrirane brezposelnosti in
stopnja delovne aktivnosti na območju občine,
– kazalnikov razvojnih možnosti, ki so: oskrbljenost z
dobrinami in storitvami javnih komunalnih služb (delež prebivalcev, ki imajo priključek na javno kanalizacijo), opremljenost
s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne
kulturne infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini in
poseljenost občine.

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

2. člen
(organi za pripravo podatkov in obdobje, ki se upošteva
pri izračunu kazalnikov)
(1) Za določitev kazalnikov iz prejšnjega člena se določijo
naslednji organi za pripravo podatkov in obdobje, ki se upošteva pri izračunu kazalnikov:

Kazalnik

Organ, pristojen za pripravo podatkov

Obdobje, ki se upošteva pri izračunu
kazalnika

bruto dodana vrednost gospodarskih družb
na zaposlenega

Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve

2009, 2010 in 2011

osnova za dohodnino na prebivalca občine

Davčna uprava Republike Slovenije
Statistični urad Republike Slovenije

2008, 2009 in 2010
2008, 2009 in 2010

število delovnih mest na število delovno
aktivnega prebivalstva občine

Statistični urad Republike Slovenije

2009, 2010 in 2011

indeks staranja prebivalstva občine

Statistični urad Republike Slovenije

2010, 2011 in 2012

stopnja registrirane brezposelnosti na
območju občine

Statistični urad Republike Slovenije

2009, 2010 in 2011

stopnja delovne aktivnosti na območju občine Statistični urad Republike Slovenije

2009, 2010 in 2011

1. Kazalniki razvitosti občine:

2. Kazalniki ogroženosti občine:

3. Kazalniki razvojnih možnosti občine:
oskrbljenost z dobrinami in storitvami javnih
komunalnih služb (delež prebivalcev, ki imajo
priključek na javno kanalizacijo)

Statistični urad Republike Slovenije

2011

opremljenost s kulturno infrastrukturo
(kulturni spomeniki in objekti javne kulturne
infrastrukture)

Ministrstvo za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport
Statistični urad Republike Slovenije

stanje 19. 10. 2012 (kulturni
spomeniki)
2011 (javna kulturna infrastruktura)
2011

delež območij Natura 2000 v občini

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

2007

poseljenost občine

Statistični urad Republike Slovenije

2010, 2011 in 2012
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(2) Kazalnik opremljenosti s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture) je aritmetično povprečje števila kulturnih spomenikov in števila objektov
javne kulturne infrastrukture, preračunano na prebivalca in na
površino občine.
3. člen
(standardizacija kazalnikov)
(1) Vrednosti posameznih kazalnikov, ki jih zagotavljajo
pristojni organi iz prejšnjega člena, se standardizirajo, in sicer
na naslednji način:
standardizirana vrednost kazalnika za občino =

(dejanska vrednost kazalnika za občino – minimalna vrednost kazalnika)
(maksimalna vrednost kazalnika – minimalna vrednost kazalnika)

(2) Za kazalnike indeks staranja prebivalstva občine, stopnja
registrirane brezposelnosti na območju občine, opremljenost s
kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne
infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini in poseljenost
občine se standardizirana vrednost kazalnika uporabi tako, da se
standardizirana vrednost kazalnika odšteje od vrednosti 1.
4. člen
(izračun koeficienta razvitosti občine)
(1) Koeficient razvitosti občine je razmerje med vrednostjo
aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov
v občini in vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih
vrednosti kazalnikov v državi, pri čemer je koeficient povprečne
razvitosti občin v državi 1,00.
(2) Koeficient razvitosti občine se izračuna na naslednji
način:
koeficient razvitosti občine =

vsota standardiziranih vrednosti kazalnikov v občini/število kazalnikov
vsota standardiziranih vrednosti kazalnikov v državi/število kazalnikov

(3) Koeficient razvitosti občine se zaokroži navzgor na
dve decimalni mesti.
5. člen
(obdobje, za katero se določi razvitost občine)
Ta uredba se uporablja za določitev koeficientov razvitosti
občin za leti 2013 in 2014.
6. člen
(koeficient razvitosti nove občine)
Koeficient razvitosti nove občine, za katero podatki o
kazalnikih iz 2. člena te uredbe ne obstajajo, se določi v enaki
višini, kot je določen za prejšnjo občino.
7. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba
o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS,
št. 3/11).
8. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-75/2012
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EVA 2012-1611-0007
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Uradni list Republike Slovenije
Uredba o kategorizaciji državnih cest

Na podlagi prvega odstavka 43. člena Zakona o cestah
(Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o kategorizaciji državnih cest
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa državne ceste po njihovih kategorijah,
poteku, obsegu in namenu uporabe glede na vrsto cestnega
prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
(kategorije državnih cest)
(1) Državne ceste so kategorizirane kot:
– avtoceste (AC),
– hitre ceste (HC),
– glavne ceste I. reda (G1),
– glavne ceste II. reda (G2),
– regionalne ceste I. reda (R1),
– regionalne ceste II. reda (R2) ter
– regionalne ceste III. reda (R3).
(2) Regionalne ceste III. reda so tudi turistične ceste (RT).
3. člen
(avtoceste)
Avtoceste (AC) so:
številka
ceste

začetek na

potek ceste

konec na

A1

meja R Avstrija

Šentilj–Dragučova–Maribor–Slivnica–Celje–Trojane–
Ljubljana (Zadobrova–Malence–Kozarje)–Postojna–
Divača–Črni Kal–Srmin

HC H5

245,270

A2

meja R Avstrija

Predor Karavanke–Lesce–Podtabor–Kranj–Ljubljana
(Kozarje)–po A1-Malence–Ivančna Gorica–Bič–Trebnje–Novo mesto–Drnovo–Obrežje

meja R Hrvaška

175,460

A3

AC A1

Divača (Gabrk)–Sežana vzhod–Fernetiči

meja R Italija

12,250

A4

AC A1

Slivnica–Draženci in Gruškovje–R Hrvaška

meja R Hrvaška

21,660

A5

AC A1

Maribor (Dragučova)–Lenart–Senarska–Vučja vas–
Murska Sobota–Dolga vas–Lendava–Pince

meja R Madžarska

79,590

skupna dolžina AC

dolžina (km)

534,230

4. člen
(hitre ceste)
Hitre ceste (HC) so:
številka
ceste

začetek na

potek ceste

konec na

H2

AC A1

Pesnica (Maribor)–Tezno

G1-1

H3

AC A1

Ljubljana (Zadobrova–Tomačevo–Koseze)

AC A2

10,220

H4

AC A1

Razdrto (Nanos)–Vipava–Ajdovščina–Selo–Šempeter–Vrtojba

meja R Italija

42,110

H5

meja R Italija

Škofije–Koper (Škocjan)–(Dragonja)

G1-11

7,830

H6

HC H5

Koper (Škocjan)–Koper (Žusterna)–(Lucija)

G2-111

1,880

H7

AC A5

AC A5–Dolga vas

G2-109

3,530

skupna dolžina HC

dolžina (km)
7,220

72,790
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5. člen
(glavne ceste I. reda)
Glavne ceste I. reda (G1) so:
številka
ceste

začetek na

potek ceste

konec na

1

meja R Avstrija

Vič–Dravograd–Maribor–(Koroški most–Cesta proletarskih brigad–Tezno)–Miklavž

AC A1

69,440

2

AC A1

Slovenska Bistrica–Hajdina (po A4)–Draženci–Ptuj–
Ormož–Središče ob Dravi

meja R Hrvaška

53,300

4

G1-1

Dravograd–Slovenj Gradec–Velenje–Arja vas

AC A1

51,342

5

AC A1

priključek Celje zahod–Celje–Zidani Most–Krško–Drnovo

AC A2

70,641

6

R2-409

Postojna–Ilirska Bistrica–Jelšane

meja R Hrvaška

43,220

7

meja R Hrvaška

Starod–Kozina (po Bazoviški cesti)–Krvavi potok

meja R Italija

30,300

8

R1-211

Ljubljana (Šentvid – obvoznica)

HC H3

2,900

9

AC A4

Draženci (Ptuj)–Gruškovje

AC A4

12,940

11

HC H5

Koper (pristanišče)–Dragonja

meja R Hrvaška

17,160

skupna dolžina G1

dolžina (km)

351,243

6. člen
(glavne ceste II. reda)
Glavne ceste II. reda (G2) so:
številka
ceste

začetek na

potek ceste

konec na

101

meja R Avstrija

Ljubelj–Bistrica pri Tržiču–Podtabor

AC A2

17,010

102

meja R Italija

Robič–Kobarid–Peršeti–Tolmin–Idrija–Kalce–Logatec

AC A1

96,940

103

G2-102

Peršeti–Nova Gorica–Šempeter

R1-204

40,990

104

R1-210

Kranj vzhod–Brnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana (Tomačevo)

HC H3

31,620

105

AC A2

Novo mesto (Ločna)–Metlika

meja R Hrvaška

32,510

106

AC A1

Ljubljana jug–Škofljica–Ribnica–Kočevje–Petrina in
Škofljica–Šmarje – Sap

meja R Hrvaška

85,440

107

G1-5

Celje–Šentjur pri Celju–Šmarje pri Jelšah–Dobovec

meja R Hrvaška

47,540

108

G2-104

Ljubljana (Črnuče)–Litija–Hrastnik–Zidani Most

G1-5

64,643

109

meja R Madžarska

R Madžarska-H7 in Lendava–Petišovci

meja R Hrvaška

5,080

111

HC H6

Koper–Sečovlje

meja R Hrvaška

18,840

112

meja R Avstrija

Holmec–Poljana–Ravne–Dravograd

G1-4

18,963

skupna dolžina G2

dolžina (km)

459,576

7. člen
(regionalne ceste I. reda)
Regionalne ceste I. reda (R1) so:
številka
ceste

začetek na

potek ceste

konec na

201

meja R Avstrija

Korensko sedlo–Mojstrana–Hrušica

AC A2

24,855

202

meja R Italija

Rateče–Podkoren

R1-201

4,306

203

meja R Italija

Predel–Bovec (obvoznica)–Kobarid (obvoznica)

G2-102

38,203

dolžina (km)
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številka
ceste

začetek na

potek ceste

konec na

204

G2-103

Šempeter–Dornberk–Štanjel–Sežana vzhod

R2-445

205

R2-446

Divača–Lokev–Lipica

meja R Italija

206

R1-201

Kranjska Gora (Ruska cesta)–Vršič–Trenta–
Bovec

R1-203

43,630

207

G2-102

Godovič–Črni Vrh–Col–Ajdovščina

R2-444

25,160

208

AC A1

Črni Kal–Aver–Gračišče–Sočerga in Rižana–Mostičje

meja R Hrvaška

21,194

209

AC A2

Lesce–Bled–Bohinjska Bistrica–Jezero

R3-633

30,180

210

meja R Avstrija

Zgornje Jezersko–Preddvor–Kranj–Škofja Loka–Gorenja vas–Cerkno–Želin in Škofja Loka–Jeprca

G2-102

95,053

211

R1-210

Kranj (Labore)–Jeprca–Ljubljana (Šentvid)

G1-8

16,960

212

AC A1

Unec–Cerknica–Bloška Polica–Sodražica–Žlebič

G1-106

40,755

213

R1-212

Bloška Polica–Pudob–Babno Polje

meja R Hrvaška

18,557

214

G2-106

Kočevje–Stari Log–Dvor

R1-216

26,080

215

AC A2

Trebnje (Grm)–Mokronog–Boštanj

G1-5

36,260

216

AC A2

Ivančna Gorica–Žužemberk–Soteska–Črnomelj

R1-218

59,720

217

G1-106

Livold–Brezovica–Kanižarica

R1-218

36,160

218

G1-105

Metlika–Črnomelj–Vinica

meja R Hrvaška

33,900

219

R2-430

Slovenska Bistrica–Poljčane–Podplat in Mestinje–Bistrica ob Sotli–Čatež ob Savi

AC A2

68,450

220

G1-5

Krško–Brežice

R1-219

12,715

221

AC A1

Trojane–Izlake–Trbovlje–Hrastnik–Šmarjeta

G1-5

40,250

222

R1-221

Zagorje–most čez Savo

G2-108

1,880

223

221

Bevško–most čez Savo

G2-109

1,220

224

R1-221

Hrastnik–most čez Savo

G2-109

1,500

225

G2-104

Mengeš–Duplica–Kamnik–Stahovica–Črnivec–Radmirje–Mozirje–Soteska–Šentrupert

R2-447

65,890

227

G2-112

Ravne–Kotlje–Slovenj Gradec

G1-4

14,754

228

G1-2

Spuhlja–Zavrč

meja R Hrvaška

13,900

229

G1-2

Ptuj–Rogoznica–Senarska

AC A5

20,060

230

meja R Avstrija

Gornja Radgona (most)–Radenci–Vučja vas–Križevci–
Ljutomer–Ormož (most)

meja R Hrvaška

45,480

231

meja R Hrvaška

Gibina–Razkrižje–Ljutomer

R1-230

9,260

232

meja R Madžarska

Hodoš–Petrovci–Murska Sobota–Lipovci

R2-443

35,695

234

G2-107

Dramlje–Dole–Šentjur

AC A1

6,215

235

R1-230

Radenci–priključek Murska Sobota

AC A5

12,378

skupna dolžina R1

dolžina (km)
37,131
8,710

946,461

Uradni list Republike Slovenije

Št.

102 / 21. 12. 2012 /

Stran

10941

8. člen
(regionalne ceste II. reda)
Regionalne ceste II. reda (R2) so:
številka
ceste

začetek na

potek ceste

konec na

401

R1-203

Žaga–Učja

meja R Italija

7,445

402

G1-103

Solkan–Gonjače–Dobrovo–Neblo

meja R Italija

20,010

403

G1-102

Bača–Petrovo Brdo–Podrošt–Češnjica–Škofja Loka

R1-210

60,150

404

G1-7

Podgrad–Ilirska Bistrica–Pivka

G1-6

27,942

405

R2-409

Divača–Famlje–Ribnica

G1-6

17,470

406

R2-409

Dekani–Škofije–Lazaret

meja R Italija

407

210

Gorenja vas–Ljubljanica–Vrhnika

R2-409

28,793

408

409

Logatec–Žiri–Trebija

R1-210

28,735

409

AC A1

Ljubljana (Vič)–Vrhnika–Logatec–po G1-102–Postojna–Razdrto–Divača– Črni Kal–po R1-208–Rižana–Srmin

HC H5

101,568

410

G2-101

Bistrica pri Tržiču–Kokrica–Kranj

R2-412

16,225

411

AC A2

Kranj zahod–Podbrezje–Gobovce–Črnivec

R2-452

14,560

412

R1-210

Naklo (Kranj zahod)–Kranj–Kranj (Labore)

R1-210

5,044

413

R1-211

Medvode–Vodice–Moste–Duplica

R1-225

17,020

414

R1-225

Kamnik–Ločica

R2-447

28,318

415

R2-447

Želodnik–Drtija–Izlake

R1-221

26,169

416

G2-108

Litija–Šmartno–Radohova vas–Grm–Bič

AC A2

21,377

417

R2-416

Šmartno–Ljubež v Lazih–Moravče–Tihaboj–Mirna

R1-215

26,741

418

R1-215

Mokronog–Zbure–Škocjan–Dobruška vas–Šentjernej

R1-419

23,400

419

R1-216

Soteska–Novo
Savi

R1-219

53,170

420

R1-219

Brežice–Dobova–Rigonce

meja R Hrvaška

421

R1-216

Ručetna vas–Štrekljevec–Jugorje

G1-105

13,099

422

R2-423

Podsreda–Brestanica

G1-5

16,180

423

G2-107

Šentjur–Lesično–Podsreda–Bistrica ob Sotli

meja R Hrvaška

38,269

424

G1-5

Boštanj–Planina–Dežno–Črnolica

R2-423

33,921

425

G2-112

Poljana–Črna–Šentvid–Šoštanj–Velenje

G1-4

46,016

426

R2-425

Pesje–Gorenje–Letuš

R1-225

11,895

427

R2-447

Latkova vas–Prebold–Trbovlje

R1-221

19,617

428

R1-225

Radmirje–Luče–Sestre Logar–Pavličevo sedlo

meja R Avstrija

33,418

429

R2-430

Višnja vas–Dobrna–Črnova

G1-4

12,615

430

G1-1

Maribor (Ptujska)–Slivnica–Slovenska Bistrica–Slovenske Konjice–Celje

G2-107

59,765

431

G1-4

Gornji Dolič–Stranice

R2-430

18,621

432

meja R Hrvaška

Rogatec–Majšperk–Kidričevo

G1-2

26,923

433

R1-229

Senarska–Lenart–Trate–most čez Muro

meja R Avstrija

22,080

434

G1-1

Radlje–Radeljski prelaz

meja R Avstrija

6,200

mesto–Šentjernej–Križaj–Čatež

ob

dolžina (km)

9,270

6,688
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435

G1-1

Maribor (Koroški most)–Ruše– Selnica

G1-1

12,317

436

R2-449

Počehova–Zgornja Kungota–Jurij ob Pesnici

meja R Avstrija

13,370

437

meja R Avstrija

Šentilj–Pesnica

AC A1

12,052

438

R2-437

Šentilj–Trate–Gornja Radgona

R2-449

28,988

439

meja R Madžarska

Kobilje–Dobrovnik–Beltinci in Bratonci–Križevci–Sveti
Jurij ob Ščavnici–Senarska

R2-433

56,253

440

R1-235

Petanjci–Gederovci–Cankova–Kuzma

meja R Avstrija

25,406

441

R1-232

Murska Sobota–Gederovci

meja R Avstrija

10,931

442

R1-232

Martjanci–Dobrovnik–Dolga vas

HC H7

24,114

443

R1-232

Lipovci–Črenšovci–Lendava–Pince

meja R Madžarska

31,760

444

R2-409

Razdrto–Vipava–Ajdovščina (obvoznica)–Selo–Nova
Gorica–Rožna Dolina

meja R Italija

48,600

445

R2-409

Senožeče–Sežana–Fernetiči

meja R Italija

17,113

446

R2-445

Sežana–Divača

R2-409

9,770

447

G1-5

Medlog–Žalec–Šempeter–Ločica–Trojane–Želodnik–
Trzin

G2-104

59,532

448

R1-216

Ivančna Gorica–Radohova vas–Trebnje–Novo mesto–
Otočec–Kronovo–Dobrava

R2-418

45,640

449

AC A1

Pesnica–Lenart–Gornja Radgona

R1-230

33,810

450

R2-430

Hoče–letališče Maribor

letališče Maribor

4,460

451

AC A1

Arja vas–Žalec

R2-447

2,090

452

R1-201

Hrušica–Javornik–Žirovnica–Lesce–Črnivec

R2-411

23,793

454

G1-1

Miklavž–Hajdina in Zlatoličje–A4

AC A4

21,290

skupna dolžina R2

dolžina (km)

1380,003

9. člen
(regionalne ceste III. reda)
Regionalne ceste III. reda (R3) so:
številka
ceste

začetek na

potek ceste

konec na

601

R3-602

Borjana–Robidišče

meja R Italija

9,735

602

G2-102

Staro selo–Breginj–most na Nadiži

meja R Italija

16,725

603

G2-102

Most na Soči–Ušnik

G2-103

4,271

604

G2-103

Ročinj–Lig

R3-605

9,995

605

R3-604

Kambreško–Solarji–Livek

R3-903

19,880

606

G2-103

Kanal–Lig–Britof–Mišček–Golo Brdo–Neblo

R2-402

35,376

607

R3-608

Prevala–Grgar–Čepovan

R3-608

14,133

608

G2-103

Solkan–Lokve–Čepovan–Dolnja Trebuša

G2-102

35,710

609

R2-444

Ajdovščina–Predmeja–Lokve in Čepovan–Most na
Soči

G2-102

37,800

610

R3-608

Dolenja Trebuša–Spodnja Idrija in Marof–Žiri

R2-408

32,536

611

R1-204

Dornberk–Selo

R2-444

5,150

dolžina (km)
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612

G2-103

Plave–Gonjače

R2-402

6,190

613

R2-444

Ajševica–Nova Gorica

G2-103

3,960

614

R1-204

Šempeter–Vrtojba–Miren–Opatje selo–Komen–Štanjel–Manče

R2-444

48,760

615

R2-444

Tri hiše–Volčja Draga–Gornji Miren

R2-614

12,000

616

R3-617

Gorjansko–Brestovica–Klariči

meja R Italija

10,090

617

R3-614

Komen–Gorjansko–Žekenc

Meja R Italija

6,160

618

R1-204

Branik–Komen–Krajna vas–Dutovlje

R1-204

619

R1-204

Dutovlje–Repentabor

meja R Italija

620

R2-445

Štorje–Štanjel

R1-204

11,249

621

G1-102

Kalce–Hrušica–Col

R1-207

19,927

622

R2-405

Goriče–Kal

G1-6

16,260

623

R2-409

Kastelec–Podgorje

meja R Hrvaška

10,928

624

R1-208

Loka–Podpeč–Rakitovec

meja R Hrvaška

15,513

625

HC H5

Bertoki–Gračišče

R1-208

14,210

626

R3-625

Gračišče–Brezovica pri Gradinu

meja R Hrvaška

8,517

627

208

Črni Kal–Osp

meja R Italija

4,210

628

G2-111

Sečovlje–Dragonja

G1-11

3,010

629

G2-111

Valeta–Beli Križ–Piran

LC (Piran)

2,390

630

G1-6

Prem–Obrov–Golac

meja R Hrvaška

27,246

631

G1-7

Starod

meja R Hrvaška

3,130

632

G1-6

Ilirska Bistrica–Zabiče–Novokračine in Jelšane–Novokračine

meja R Hrvaška

21,101

633

R1-209

Bitnje–Jereka–Srednja vas–Bohinjsko jezero

R1-209

8,734

634

R2-452

Javornik–Gorje–Bled

R1-209

11,694

635

R2-452

Radovljica–Kamna Gorica–Lipnica–Kropa–Rudno–Češnjica

R2-403

27,480

636

R3-635

Lipnica–Gobovce–po R2-441–Podtabor–Zvirče

G2-101

8,515

638

R2-452

Žirovnica–Begunje–Bistrica pri Tržiču

G2-101

16,710

639

R1-211

Ljubljana (Šentvid)–Vodice–Brnik–Cerklje

R3-922

20,458

640

R1-212

Rakek–Logatec

G2-102

14,035

641

R2-407

Ljubljanica–Brezovica

R2-409

23,456

642

R2-409

Vrhnika–Podpeč–Ig–Ljubljana (Peruzzijeva)

AC A1

33,871

643

R3-642

Preserje–Rakitna–Cerknica

R1-212

29,395

644

HC H3

Ljubljana (Letališka)–Šentjakob–Domžale–Duplica

R1-225

16,201

645

AC A1

Ljubljana (Litijska)–Zadvor–Šmartno pri Litiji

R1-416

29,105

646

G1-106

Škofljica–Šmarje – Sap–Grosuplje–Ivančna Gorica

R1-216

22,670

647

AC A2

Perovo–Grosuplje–Mlačevo–Krka in Mlačevo–Rašica

G2-106

38,102

dolžina (km)

18,175
5,422
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648

R3-647

Videm–Pri Cerkvi-Struge–Smuka

R1-214

25,087

649

R1-216

Zagradec–Ambrus–Žvirče

R3-648

10,950

650

R1-216

Žužemberk–Pluska

R2-448

13,760

651

R1-215

Trebnje–Novo mesto (Krka) in Karteljevo–Novo mesto
(Bučna vas)

G2-105

19,680

652

R2-417

Moravče–Čatež–Trebnje

R2-448

16,130

653

R1-212

Sodražica–Hrib–Trava–Podplanina

meja R Hrvaška

30,010

654

G2-106

Štalcerji–Kočevska Reka

R3-655

5,835

655

G2-106

Dolenja vas–Gotenica–Kočevska Reka

R3-654

16,525

656

R3-655

Kočevska Reka–Borovec–Dragarji–Osilnica

R3-657

20,200

657

G2-106

Petrina–Kuželj–Mirtoviči–Osilnica

meja R Hrvaška

20,845

658

R1-217

Dobliče–Sveta Ana–Stari trg–Brezovica

R1-217

19,532

659

R3-658

Stari trg–Kot–Sodevci

meja R Hrvaška

4,379

660

R1-218

Črnomelj–Adlešiči–Žuniči

meja R Hrvaška

19,200

661

meja R Hrvaška

Krmačina–Drašiči–Metlika

G2-105

9,270

662

R3-661

Metlika–Božakovo

meja R Hrvaška

8,130

663

G2-105

Bušinja vas–Radovica–Ostriž

meja R Hrvaška

8,094

664

R1-216

Gaber–Uršna sela–Novo mesto

R2-419

22,150

665

R2-417

Velika Reka–Radeče

G1-5

28,021

666

R3-665

Sopota–Podkum–Zagorje

G2-108

10,370

667

R2-418

Zbure–Kronovo

R2-448

6,690

668

R3-920

Gabrje–Ratež

R2-419

5,581

670

R1-219

Bizeljsko–Orešje

meja R Hrvaška

5,260

671

R1-419

Križaj–Podbočje–Šutna–Planina v Podbočju

meja R Hrvaška

13,896

672

G1-5

Impoljca–Zavratec–Smednik–Kostanjevica

R1-419

23,310

673

G1-5

Drnovo–Križaj

R1-419

5,710

674

R3-672

Zavratec–Škocjan

R1-418

10,495

675

R1-219

Čatež ob Savi–Obrežje–Slovenska vas

meja R Hrvaška

10,170

676

R1-220

Spodnja Pohanca–Kapele–Rakovec

meja R Hrvaška

13,663

677

meja R Hrvaška

Nova vas–Pišece–Zgornja Pohanca–Krško

R1-220

23,374

678

R1-219

Stara vas–Bizeljsko–Figarov most

meja R Hrvaška

679

G1-5

Radeče–Breg–Sevnica–Brestanica

R1-422

27,460

680

G1-5

Rimske Toplice–Jurklošter–Dežno

R2-424

21,530

681

G1-5

Laško–Breze–Šentjur

R2-423

21,422

682

R2-424

Loke–Ledinščica

R2-423

10,080

683

R2-423

Pilštanj–Golobinjek–Imeno

meja R Hrvaška

11,309

684

R1-219

Prelasko–Buče–Kozje

R2-423

dolžina (km)

0,755

7,384
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685

G2-107

Tekačevo–Rogaška Slatina–Rajnkovec meja

meja R Hrvaška

686

R2-430

Tepanje–Žiče–Dramlje

AC A1

17,974

687

R3-686

Dole–Ponikva–Loče

R3-688

14,140

688

R2-430

Slovenske Konjice–Žiče–Poljčane–Majšperk

R2-432

30,964

689

G1-9

Podlehnik–Žetale–Rogatec

R2-432

19,034

690

R2-432

Majšperk–Jurovci–Tržec–Zgornji Leskovec

meja R Hrvaška

28,570

691

R2-228

Zavrč–Drenovec

meja R Hrvaška

7,280

692

228

Borl–Cirkulane–Meje

meja R Hrvaška

7,703

693

R2-429

Nova Cerkev–Socka–Vitanje

R2-431

10,320

694

G1-4

Velenje–Dobrteša vas

R2-447

15,392

695

R3-694

Polzela–Rečica in Gorenje–Soteska

R1-225

8,844

696

G1-4

Velenje–Škale–Graška Gora–Šmiklavž in Slovenj Gradec–Mislinjska Dobrava

G1-4

27,688

697

R1-225

Nazarje–Gornji Grad

R1-225

13,979

698

R2-425

Mežica–Reht

meja R Avstrija

2,725

699

G1-4

Dravograd–Libeliče

meja R Avstrija

8,682

700

R2-430

Slovenske Konjice–Oplotnica–Ložnica

R2-430

15,998

701

G1-1

Ruta–Pesek–Rogla–Zreče–Zeče

R2-430

39,800

702

G1-4

Dravograd–Trbonje in most–Vuhred

R3-704

21,200

703

G1-1

Muta–Gortina–Bistriški jarek

meja R Avstrija

704

G1-1

Radlje–Ribnica–Brezno

G1-1

22,400

705

R2-435

Ruše–Puščava

R3-701

10,100

706

G1-1

Ožbalt–Zgornja Kapla–Remšnik in
Hajdičev mlin–Gradišče

meja R Avstrija

16,630

707

G1-1

Sp. Selnica–Duh na Ojstrem vrhu

meja R Avstrija

13,285

708

R2-436

Zgornja Kungota–Plač

meja R Avstrija

5,480

709

HC H2

Maribor (Meljska cesta)–(Meljski hrib)–Malečnik–Pernica

R2-449

8,370

710

HC H2

Maribor–Vurberk–Ptuj–Hajdina–Turnišče

LC 328200

30,810

711

R2-430

Fram–Rače–Kungota–Kidričevo

G1-2

13,750

712

R2-439

Žihlava–Rogoznica (Ptuj)

R2-229

21,173

713

R1-230

Ljutomer–Savci–Ptuj

R2-229

31,230

714

R2-439

Sveti Jurij ob Ščavnici–Grabonoš–Spodnji Ivanjci–Gornja Radgona

R1-230

14,561

715

R1-232

Murska Sobota–Skakovci

R2-440

14,150

716

R3-715

Lemerje–Grad–Vidonci–Kuzma

R3-721

17,315

717

R2-440

Cankova–Gerlinci–Korovci

meja R Avstrija

6,797

718

R2-440

Pertoča–Fikšinci

meja R Avstrija

5,672

719

R2-440

Rogašovci–Kramarovci

meja R Avstrija

3,583

dolžina (km)
5,847

8,770
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720

R2-440

Sotina

meja R Avstrija

721

R1-232

Petrovci–Martinje–Kuzma–Sotina

R2-440

19,748

722

meja R Madžarska

R Madžarska–Martinje

R3-721

0,310

723

R1-232

Šalovci–Čepinci

meja R Madžarska

9,162

724

R1-232

Hodoš–Domanjševci–Kobilje

R2-439

22,866

725

R2-442

Martjanci–Prosenjakovci

meja R Madžarska

15,273

726

R2-439

Renkovci–Črenšovci–Razkrižje in Stročja vas–Pavlovci

R1-230

27,720

727

R1-231

Razkrižje

meja R Hrvaška

728

G2-106

Škofljica–Ig–po cesti 642–Gornji Ig–Rakitna

R3-643

24,765

729

R2-443

Hotiza–Velika Polana–Gomilica–Lipa–Beltinci

R2-443

12,073

730

R2-433

Žice–Sveta Ana–Zgornja Ščavnica–Dražen vrh

R2-433

8,070

731

R3-695

Polzela–Parižlje–Braslovče–M. Braslovče

R1-225

3,919

732

R2-447

Pondor–Tabor–Ojstriška vas–Kapla

R2-447

4,033

733

R2-419

Vavta vas–Dolenjske Toplice–Podturn

R1-216

6,290

734

R2-439

Cerkvenjak–Vitomarci (Sveti Andraž)–Gabrnik

R3-712

12,130

735

G1-1

Muta–Vuzenica

R3-702

0,445

737

R3-711

Rače–Šikole

G1-2

5,790

738

R1-215

Tržišče–Hotemež

G1-5

14,480

739

R1-219

Janežovski Vrh–Destrnik–Gomilci

R1-219

3,600

740

R1-235

Gaj–Murska Sobota

R1-232

2,772

741

HC H5

Škofije–Dekani–priključek pristanišče Koper

AC A1

3,670

742

R3-642

Podpeč–Brezovica

R2-409

6,911

744

G2-107

Štore–Svetina–Laško

G1-5

16,830

745

R1-229

Janežovci–Dolge njive–Spodnji Duplek

R3-710

16,720

746

R1-213

Stari Trg–Loški Potok

R3-653

11,920

747

R2-449

Lenart–Sveta Trojica–Cogetinci–Spodnji Ivanjci

R3-714

12,760

748

G2-106

Velike Lašče–Lužarji–Nova vas

R1-212

18,120

749

R2-449

Vosek–Jurovski Dol–Lenart

R2-433

15,769

750

R1-215

Slovenska vas–Šentrupert

LC 425310

2,170

751

R1-225

Nizka–Rečica ob Savinji

LC 267060

0,840

752

R2-430

Arclin–Ljubečna–Bukovžlak–Teharje

G2-107

8,010

753

G1-102

Volče–Solarji

R3-605

9,103

RT 901

R1-202

Rateče–Planica

parkirišče

2,000

RT 902

R1-203

Strmec–Mangart

planinski dom

11,710

RT 903

G2-102

Idrsko–Livek

meja R Italija

6,960

RT 904

R1-209

Bohinjsko jezero–Zlatorog–Savica

planinski dom

8,200

dolžina (km)
2,235

0,475
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številka
ceste

začetek na

potek ceste

konec na

RT 905

R3-634

Gorje–Krnica–Mrzli Studenec–Jereka

R3-633

RT 906

R3-905

Mrzli Studenec–Rudno polje

vojašnica

RT 907

R3-905

Krnica–Zgornja Radovna–Dovje

R1-201

18,156

RT 908

R1-201

Mojstrana–Vrata

parkirišče

11,600

RT 909

R1-209

Bohinjska Bistrica–Vresje–Sorica–Petrovo Brdo

R2-403

21,852

RT 910

R3-909

Sorica–Podrošt

R2-403

5,339

RT 911

R3-635

Rudno–Rovtarica–Vresje

R3-909

19,299

RT 912

R2-403

Zali Log–Davča–Novaki–Cerkno

R1-210

21,704

RT 913

R2-409

Postojna–Erazem–Predjama

parkirišče

10,330

RT 914

R2-409

Postojna–Rakov Škocjan–Podskrajnik

R1-212

11,187

RT 915

G1-6

Ilirska Bistrica–Sviščaki–Leskova dolina–Pudob

R1-213

49,360

RT 916

R3-656

Dragarji–Medvedjek–Draga

R3-653

17,200

RT 917

G1-106

Kočevje–Željne–Rog–Baza–Podturn

R1-216

31,807

RT 918

R3-659

Kot–Grgelj–Fara

G2-106

23,414

RT 919

R1-218

Podzemelj–Adlešiči in Žuniči–Vinica–Stari trg

R3-658

40,010

RT 920

R3-668

Gabrje–Trdinov vrh

meja R Hrvaška

11,360

RT 921

R2-415

Kandrše–Vače–Zgornji Hotič

G2-108

7,616

RT 922

R3-636

Grad–žičnica Krvavec

parkirišče

2,470

RT 923

R1-225

Stahovica–Kamniška Bistrica

planinski dom

8,210

RT 924

R1-225

Podlom–Kranjski Rak–Luče

R2-428

15,971

RT 926

R2-428

Solčava–Podolševa–Sleme–Koprivna–Črna

R2-425

24,322

RT 927

R2-428

Žibovt–Podolševa

R3-926

10,345

RT 928

R1-225

Mozirje–Golte

postaja žičnice

RT 929

R2-430

Hoče–Bellevue in Areh–Cojzerica–Šumik–Tinčeva bajta–Sveti Trije kralji–Osankarica–Lukanja

R3-930

42,445

RT 930

R3-701

Pesek–Oplotnica

R3-700

18,820

RT 931

R3-704

Ribnica–Ribniška koča

planinski dom

9,710

RT 932

G1-4

Slovenj Gradec–Pungart

planinski dom

15,352

RT 933

R3-679

Breg–Lisca–Jurklošter

R3-680

12,186

RT 934

R2-445

Sežana–Lipica–Lokev

R1-205

7,633

RT 935

R2-430

Fram–Kopivnik–Planica–Areh (dom Zarja)

R3-929

13,900

RT 936

R1-207

Col–Predmeja

R3-609

14,523

RT 937

G1-1

Brestrnica–Gaj–Sveti Jurij ob Ščavnici

R2-436

14,162

RT 938

R1-216

Črmošnjice–Komarna vas–Gričice

parkirišče

RT 940

R2-409

Matavun–Škocjan–Brkini–Artviže–Pregarje–Harije

R2-404

34,991

RT 941

R3-714

Grabonoš–Kapela–Radenci

R2-230

7,390

skupna dolžina R3

dolžina (km)
27,733
6,100

4,350

6,272

2801,626
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10. člen

(namen uporabe posameznih kategorij cest)
(1) Avtoceste iz 3. člena te uredbe so namenjene daljinskemu prometu motornih vozil.
(2) Hitre ceste iz 4. člena te uredbe so namenjene prometu motornih vozil.
(3) Glavne ceste I. in II. reda iz 5. in 6. člena te uredbe ter
regionalne ceste I., II. in III. reda iz 7., 8. in 9. člena te uredbe
so namenjene prometu vseh vrst vozil.
11. člen
(podatki o dolžini cest)
Podatki o dolžini posamezne ceste in skupni dolžini cest
po posamezni kategoriji, ki so navedeni v 3., 4., 5., 6., 7., 8., in
9. členu te uredbe, so informativni in se sproti posodabljajo v
evidencah o javnih cestah.
KONČNI DOLOČBI
12. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem začetka uporabe te uredbe se preneha uporabljati
Uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 33/98,
48/99, 102/99, 69/00, 79/00, 97/00, 62/01, 82/01, 52/02, 95/02,
18/03, 65/03, 119/03, 86/05, 118/05, 71/06, 98/06, 116/07,
23/09, 30/10 in 109/10 – ZCes-1).
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2013.
Št. 00729-49/2012
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EVA 2012-2430-0206
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

3941.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti,
premoženjem in varščinami

Uradni list Republike Slovenije
po dogovorjeni ceni izvaja hrambo predmetov (v nadaljnjem
besedilu: zunanji izvajalec).«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se za besedo »hrambo« doda
vejica in besedilo »če ta uredba ne določa drugače«.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se besedilo »Sodišče oziroma pooblaščeni izvršitelj« nadomesti z besedilom »Sodišče,
državni organ, pooblaščeni izvršitelj oziroma zunanji izvajalec«.
V četrtem odstavku se besedi »pooblaščenemu izvršitelju« nadomestita z besedilom »državnemu organu, pooblaščenemu izvršitelju ali zunanjemu izvajalcu«.
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se besedilo »sodišče oziroma
pooblaščeni izvršitelj« nadomesti z besedilom »sodišče, državni organ, pooblaščeni izvršitelj oziroma zunanji izvajalec«.
V tretjem odstavku se besedi »razstrelilne snovi« nadomestita z besedama »eksplozivna sredstva«, za besedilom
»pristojno za notranje zadeve,« pa doda besedilo »policija ali
ministrstvo, pristojno za obrambo,«.
Za četrtim odstavkom se dodata novi peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»Motorna in druga vozila, ki se vpisujejo v register
neposestnih zastavnih pravic, lahko sodišče na predlog
organa, ki je izvedel ali predlagal zaseg vozil, odredi v
hrambo pri pristojnem državnem organu, ki je naveden v
predlogu. Organ, ki je izvedel ali predlagal zaseg vozil, pred
posredovanjem predloga sodišču pri pristojnem državnem
organu preveri prostorske in kadrovske zmožnosti za izvajanje hrambe, lahko pa se o hrambi dogovori tudi za daljše
časovno obdobje.
Pristojni državni organi, ki izvajajo hrambo vozil po prejšnjem odstavku, so Carinska uprava Republike Slovenije,
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, policija, ministrstvo, pristojno za javno upravo, in ministrstvo, pristojno za
obrambo.«.
V petem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se besedi
»in četrtega« nadomestita z besedama »do šestega«.
5. člen
V četrtem odstavku 9. člena se besedi »pooblaščenega izvršitelja« nadomestita z besedilom »državnega organa,
pooblaščenega izvršitelja ali zunanjega izvajalca, ki izvršuje
hrambo,«.

Na podlagi četrtega odstavka 506.a člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

6. člen
V petem odstavku 14. člena se zadnji stavek spremeni
tako, da se glasi: »O tem se pisno obvesti sodišče oziroma
organ, ki vodi postopek.«.

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti,
premoženjem in varščinami

7. člen
V prvem odstavku 15. člena se beseda »Stroške« nadomesti z besedilom »Če ta uredba ne določa drugače, stroške«.
V drugem odstavku se za besedo »policiji« doda besedilo »oziroma ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve«,
za besedilom »ki je podala ovadbo,« pa se doda besedilo
»oziroma organu, ki je izvedel zaseg predmetov,«.
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki
se glasi:
»Če zakon določa, da so stroški zasega, hrambe in uničenja predmetov stroški postopka, se izterjajo od tistih, ki so
jih po zakonu dolžni poravnati.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

1. člen
V Uredbi o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti,
premoženjem in varščinami (Uradni list RS, št. 22/02, 8/07 in
48/07) se za 3. členom doda novi 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Sodišče lahko odredi hrambo in upravljanje predmetov
tudi pri gospodarski družbi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, ki je bil po pravilih iz III.a poglavja te uredbe izbran, da
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8. člen
Za 15. členom se doda novi 15.a člen, ki se glasi:
»15.a člen
Za hrambo in upravljanje predmetov iz petega in šestega
odstavka 7. člena te uredbe se državnemu organu stroškov ne
plačuje vnaprej in bremenijo državni organ, ki predmete hrani.
Če zakon določa, da so stroški zasega, hrambe in uničenja
predmetov stroški postopka, se stroški izterjajo od tistih, ki so
jih po zakonu dolžni poravnati.
Državni organ, ki hrani predmete, mora sodišču predložiti
obračun stroškov, da se vpišejo v seznam in seznam priloži
spisu.«.
9. člen
V prvem odstavku 22. člena se besedilo »izvrši pristojno
sodišče« nadomesti z besedilom »pristojno sodišče naloži UJP,
da izvrši plačilo«.
10. člen
V drugem odstavku 25. člena se prvi stavek spremeni
tako, da se glasi: »V predlogu se kot predlagatelj navede predsednik okrožnega sodišča in kot njegov namestnik podpredsednik sodišča, njuna podpisa pa se deponirata pri ministrstvu,
pristojnemu za pravosodje.«.
26. člen se črta.

11. člen

12. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»27. člen
Predlagatelj iz 25. člena te uredbe najpozneje en delovni
dan pred vračilom ministrstvu, pristojnemu za finance, predloži:
1. odredbo o vračilu sredstev,
2. kopijo odredbe, ki je bila podlaga za nakazilo sredstev
na poseben namenski transakcijski račun Republike Slovenije
za sodne depozite pri Banki Slovenije, katerega imetnik je
ministrstvo, pristojno za finance, ter obvestilo o nakazilu iz 17.
in 23. člena te uredbe,
3. plačilno navodilo, in sicer za negotovinsko nakazilo na
račun upravičenca oziroma za gotovinski dvig pooblaščene
osebe ali upravičenca na sedežu Banke Slovenije, pripravljeno
v skladu s pravilnikom, ki ureja obrazce in način izvajanja tujih
plačilnih navodil.«
13. člen
Prvi odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vračilo deviznih sredstev izvede ministrstvo, pristojno za
finance, najpozneje naslednji delovni dan, ko mu predlagatelj iz
25. člena te uredbe predloži predlog za vračilo deviznih sredstev. Vračilo deviznih sredstev se izvede tako, da ministrstvo,
pristojno za finance, pošlje UJP plačilno navodilo iz 3. točke
prejšnjega člena. UJP in Banka Slovenije se s tehničnim protokolom za izmenjavo podatkov dogovorita o podrobnejšem
načinu in rokih vračila deviznih sredstev.«.
14. člen
Za 28. členom se doda novo III.a poglavje z naslovom
»III.a HRAMBA PREDMETOV PRI ZUNANJIH IZVAJALCIH«
in 28.a do 28.f členi, ki se glasijo:
»III.a HRAMBA PREDMETOV PRI ZUNANJIH IZVAJALCIH
Pravila za izbiro zunanjega izvajalca
in sklenitev pogodbe
28.a člen
Sodišče odredi hrambo in upravljanje predmetov tistemu
zunanjemu izvajalcu, ki je bil ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev iz te uredbe in na podlagi merila najnižje cene ponujenih
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storitev izbran po postopku, izvedenem po pravilih zakona, ki
ureja postopek javnega naročanja. Cena ponujenih storitev ne
sme presegati tarife iz drugega odstavka 4. člena te uredbe.
Postopek iz prejšnjega odstavka kot naročnik izvede eno
ali več okrožnih sodišč skupaj z državnim tožilstvom in policijo
za območje v njihovi pristojnosti.
Naročnik z izbranim zunanjim izvajalcem sklene pogodbo, v kateri so podrobneje urejene medsebojne pravice in
obveznosti glede hrambe predmetov.
Postopek iz prvega odstavka tega člena se lahko omeji
na hrambo in upravljanje posameznih vrst ali naravo predmetov. V takem primeru sme naročnik določiti drugačne pogoje za udeležbo pri oddaji javnega naročila od tistih, ki so
za prostor predpisani v peti in šesti alineji prvega odstavka
28.b člena ter za hrambo in varovanje v drugi alineji drugega
odstavka 28.c člena te uredbe.
Če vrsta ali narava predmetov zahteva poseben način
ali tehnologijo hrambe, sme naročnik v postopku iz prvega
odstavka tega člena določiti dodatne pogoje za udeležbo pri
oddaji javnega naročila, potrebne za zagotovitev ustreznih
prostorov za hrambo takšnih predmetov.
Pogoji hrambe, tehničnega
in fizičnega varovanja predmetov
28.b člen
Zunanji izvajalec mora zagotoviti hrambo predmetov v
prostoru, ki izpolnjuje naslednje minimalne tehnične in druge
pogoje:
– biti mora fizično ločen od drugih prostorov;
– opremljen mora biti tako, da zagotavlja varno in smotrno hrambo predmetov;
– nepoklicanim osebam mora biti vstop vanj onemogočen;
– imeti mora vidno označbo, da je namenjen hrambi
zaseženih predmetov;
– njegova površina mora biti najmanj 100 m2;
– biti mora primerno osvetljen in imeti možnost prezračevanja, ogrevanja ali hlajenja.
Pravica uporabe in ustreznost prostora iz prejšnjega
odstavka se v postopku izbire najugodnejše ponudbe dokazujeta z listinami o pravici do uporabe ter ustreznosti prostora
in opreme (npr. izpisek iz zemljiške knjige oziroma vpogled
naročnika v zemljiško knjigo, za vpis v zemljiško knjigo primerne prodajne, najemne oziroma zakupne pogodbe, fakture,
listine proizvajalca oziroma dobavitelja o lastnostih opreme,
uporabna in druga predpisana upravna dovoljenja).
28.c člen
Zunanji izvajalec mora izpolniti pogoje za hrambo in
upravljanje zaseženih predmetov tako, da je ves čas hrambe
mogoče opraviti vsa dejanja, določena z odredbo sodišča,
v skladu s to uredbo in drugimi predpisi, ki urejajo zaseg
predmetov.
V ta namen mora zunanji izvajalec zagotoviti:
– fizično in tehnično varovanje prostora, v katerem se
hranijo zaseženi predmeti, v skladu z zakonom, ki ureja
zasebno varovanje, vključno z videonadzorom in prenosom
alarmnega signala;
– sef, ki se zaklepa z dvobradnim ključem, kombinacijsko ključavnico ali elektronsko ključavnico in ki je lahko
protivlomna varnostna prostostoječa ali vgradna, eno- ali
dvovratna kovinska omara, izdelana iz najmanj 3 mm debele jeklene pločevine, z varnostnim previsom vrat na tečajni
strani in trismernim zapahnim mehanizmom ali protivlomna
blagajna varnostne stopnje I ali več v skladu s slovenskim
standardom SIST EN 1143-1 oziroma bančni sef s prostornino
najmanj 0,5 m3.
Zunanji izvajalec mora izpolniti pogoje za hrambo in
upravljanje zaseženih predmetov tako, da je zaradi opravljanja procesnega ali drugega uradnega dejanja pooblaščenim
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delavcem policije, državnega tožilstva, sodišča in pooblaščenemu izvršitelju omogočen 24-urni dostop do predmetov vse
dni v letu.
Pravica uporabe in ustreznost prostorov iz drugega odstavka tega člena se v postopku izbire najugodnejše ponudbe
dokazujeta:
– s predpogodbo oziroma pogodbo o zasebnem varovanju, sklenjeno s pooblaščenim subjektom;
– z dokazilom o pravici do uporabe (najemna pogodba)
oziroma lastništvu sefa in listino proizvajalca oziroma dobavitelja o lastnostih sefa.
Usposobljenost zunanjega izvajalca
in zavarovanje njegove odškodninske
odgovornosti
28.č člen
Zunanji izvajalec mora imeti najmanj tri leta praktičnih
izkušenj na področju dejavnosti hrambe ali skladiščenja predmetov.
Zunanji izvajalec mora razpolagati z ustreznimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila, ki
jih določi naročnik v pogojih za udeležbo pri oddaji javnega
naročila.
O izpolnjevanju pogojev iz prejšnjih odstavkov zunanji
izvajalec v izbirnem postopku priloži izjavo o preteklih delovnih
izkušnjah ali strokovna priporočila ter izjavo o številu sodelavcev in tehničnih sredstev, s katerimi bo izvedel javno naročilo.
28.d člen
Zunanji izvajalec mora imeti sklenjeno zavarovanje, ki krije njegovo odgovornost za škodo, ki nastane s kršitvijo njegovih
obveznosti po tej uredbi, za najnižjo zavarovalno vsoto 300.000
eurov za obdobje izvedbe javnega naročila.
Sklenitev zavarovanja iz prejšnjega odstavka se dokazuje
z zavarovalno polico, ki jo mora zunanji izvajalec predložiti naročniku pred sklenitvijo pogodbe o hrambi predmetov.
Evidenca prevzemnih zapisnikov, poročanje o skupnem
stanju zadev in izročitev predmetov sodišču
28.e člen
Zunanji izvajalec mora za posamezno sodišče, ki je izdalo
odredbo in izročilo predmete v hrambo, voditi evidenco prevzemnih zapisnikov tako, da so iz nje razvidni podatki:
– številka prevzemnega zapisnika,
– opravilna številka in datum odredbe,
– lastnik predmeta,
– vrsta in opis predmeta,
– čas hrambe in prodaje, višina prejete kupnine in podaritve v javno korist oziroma uničenja predmeta ter ocenjena
vrednost predmeta v posamezni fazi,
– kraj hrambe predmeta ali kupnine, pridobljene s prodajo, in
– drugi potrebni podatki, ki jih določi sodišče v natečajni
dokumentaciji.
Zunanji izvajalec mora do 1. februarja za preteklo koledarsko leto ali ob zaključku izvedbe javnega naročila, če je
to oddano za krajše obdobje, poročati naročniku o skupnem
stanju zadev hrambe, in sicer o:
– številu prejetih zadev po posameznem organu, ki je
izdal odredbo, in ocenjeni vrednosti predmeta,
– skupnem številu zadev in ocenjeni vrednosti,
– številu zaključenih zadev hrambe,
– številu zadev, pri katerih je bila opravljena prodaja, in
skupnem znesku, pridobljenem s prodajo,
– številu zadev, pri katerih je bilo opravljeno uničenje,
– številu zadev, pri katerih je bila opravljena podaritev v
javno korist, in ocenjeni vrednosti podarjenega,
– številu zadev, pri katerih je bila opravljena vrnitev lastniku, in
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– drugih potrebnih podatkih, ki jih kot pogoj za oddajo
javnega naročila določi in objavi sodišče.
28.f člen
Ob koncu izvedbe javnega naročila ali v drugih primerih,
ko preneha pravna podlaga za izvajanje hrambe, mora zunanji
izvajalec s smiselno uporabo določb 6. člena te uredbe brez
odlašanja izročiti sodišču vse odrejene predmete v hrambo, pa
tudi listine in sredstva, povezana z njimi.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
Določbe petega in šestega odstavka 7. člena in
15.a člena uredbe se začnejo uporabljati tri mesece po uveljavitvi te uredbe.
16. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00730-48/2012
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EVA 2012-2030-0004
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

3942.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o prostovoljnem služenju vojaškega roka

Na podlagi petega odstavka 62.č člena Zakona o vojaški
dolžnosti (Uradni list RS, št. 108/02 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o prostovoljnem služenju
vojaškega roka
1. člen
V Uredbi o prostovoljnem služenju vojaškega roka (Uradni
list RS, št. 81/03 in 116/07) se v prvem odstavku 3. člena na
koncu besedila črta pika in doda besedilo: »ter zanj ob varnostnem preverjanju skladno s predpisi o obrambi ni bil ugotovljen
varnostni zadržek.«.
V tretjem odstavku se besedilo »in da ni bil« nadomesti
z besedilom »ali je bil pravnomočno«. Besedi »treh mesecev«
pa se nadomestita z besedama »tri mesece«.
2. člen
V drugem odstavku 7. člena se na koncu besedila doda
nov stavek, ki se glasi: »K vlogi mora kandidat priložiti pisno
soglasje za varnostno preverjanje.«.
3. člen
Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vojaku prostovoljcu se prostovoljno služenje vojaškega roka prekine, če je ocenjen kot začasno nesposoben
za vojaško službo ter zaradi razlogov iz 33. člena Zakona o
vojaški dolžnosti.«.
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4. člen
V prvem odstavku 17. člena se prva alinea spremeni tako,
da se glasi:
»– če preneha izpolnjevati splošne pogoje iz 3. člena te
uredbe, razen pogoja starosti;«.
V četrtem odstavku se za besedo »prostovoljec« doda
besedilo »iz prve alinee, razen v primeru, če je ocenjen kot
nesposoben za vojaško službo,«.
5. člen
Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prejemki za izvajanje vojaške službe, določeni od
osnove iz prejšnjega člena, znašajo:
– ob nastopu služenja 13 odstotkov;
– prvi mesec služenja 18 odstotkov;
– drugi mesec služenja 27 odstotkov;
– tretji in nadaljnji meseci služenja 40 odstotkov.«.
6. člen
V prvem odstavku 20. člena se besedi »minimalne plače«
nadomestita z besedilom »90 odstotkov od osnove, ki jo predstavlja minimalna plača«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Kandidati in vojaki prostovoljci, ki so podpisali pogodbo
o prostovoljnem služenju vojaškega roka pred uveljavitvijo te
uredbe, opravijo postopke do napotitve na prostovoljno služenje vojaškega roka in prostovoljno služenje vojaškega roka po
določbah, ki so veljale pred uveljavitvijo te uredbe.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-10/2012
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EVA 2012-1911-0027
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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javnih služb (Uradni list RS, št. 109/10 in 98/11) se v prvem
odstavku 34. člena besedilo »31. 12. 2012« nadomesti z besedilom »31. december 2013«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-64/2012
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EVA 2012-2330-0250
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

3944.

Uredba o spremembi Uredbe o varnosti igrač

Na podlagi sedmega 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) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o varnosti igrač
1. člen
V Uredbi o varnosti igrač (Uradni list RS, št. 34/11 in
84/11 – popr.) se v skladu z Direktivo Komisije 2012/7/EU z
dne 2. marca 2012 o spremembi dela III Priloge II k Direktivi
2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z varnostjo igrač zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (UL L št. 64
z dne 3. 3. 2012, str. 7) v 13. točki III. dela Priloge II besedilo
»
Kadmij

1,9

0,5

23
«

nadomesti z besedilom
»
Kadmij

1,3

0,3

17
«.

3943.

Uredba o spremembi Uredbe o načinu
izvajanja obveznih državnih gospodarskih
javnih služb na področju urejanja voda
in o koncesijah teh javnih služb

Na podlagi 3., 7., 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 75/11), 11. in 36. člena Zakona
o javno‑zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) ter
161. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 –
ZGO‑1, 2/04 – ZZdrI‑A, 41/04 – ZVO‑1, 57/08 in 57/12) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o načinu izvajanja
obveznih državnih gospodarskih javnih služb
na področju urejanja voda in o koncesijah
teh javnih služb
1. člen
V Uredbi o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in o koncesijah teh

2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 20. julija
2013.
Št. 00725-8/2012
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EVA 2012-2711-0047
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

3945.

Sklep o določitvi višine vodnega povračila za
osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin
in vodnih zemljišč za leto 2013

Na podlagi 8. člena Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list
RS, št. 103/02 in 122/07) je Vlada Republike Slovenije sprejela
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SKLEP
o določitvi višine vodnega povračila
za osnove vodnih povračil za rabo vode,
naplavin in vodnih zemljišč za leto 2013
I.
Višina vodnega povračila za osnove vodnih povračil za
rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2013 so:
– za rabo vode za oskrbo s pitno vodo: 0,0638 eura na m3
odvzete vode;
– za rabo vode za proizvodnjo pijač in tehnološke namene, potrebe kopališč in naravnih zdravilišč: 0,092 eura na m3
odvzete vode;
– za rabo vode za zasneževanje smučišč: 0,0666 eura
na m3 odvzete vode;
– za rabo vode za namakanje kmetijskih površin: 0,0015
eura na m3 odvzete vode;
– za rabo vode za namakanje površin, ki niso kmetijska
zemljišča: 0,0919 eura na m3 odvzete vode;
– za tehnološke namene pri hlajenju v termoelektrarnah in
jedrskih elektrarnah: 0,00738 eura na m3 odvzete vode;
– za rabo vode, ki se odvzema iz objektov in naprav za
javno oskrbo s pitno vodo za proizvodnjo pijač in tehnoloških
namenov, pri katerih je voda pretežna sestavina proizvoda,
potrebe kopališč in naravnih zdravilišč ali namakanje površin:
0,1009 eura na m3 odvzete vode;
– za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni z močjo enako
ali večjo kot 10 MW: 1,8127 eura na MWh potencialne energije
vode, ki je razpoložljiva za proizvodnjo elektrike v skladu s
pridobljeno vodno pravico;
– za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni moči do
10 MW: 0,2361 eura na MWh potencialne energije vode, ki je
razpoložljiva za proizvodnjo elektrike v skladu s pridobljeno
vodno pravico;
– za pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave:
0,1948 eura na MWh potencialne energije vode, ki je razpoložljiva za mehansko delo v skladu s pridobljeno vodno pravico;
– za pridobivanje toplote: 0,974 eura na MWh energije, ki
je razpoložljiva za odvzem toplote iz vode;
– za vzrejo salmonidnih vrst rib: 0,0036 eura na 100 m3
letno razpoložljive vode za odvzem iz vodnega vira;
– za vzrejo ciprinidnih vrst rib: 0,000972 eura na m2 površine vodnega dobra, namenjenega vzreji rib;
– za školjčišče in gojišče morskih organizmov: 0,00498
eura na m2 površine morskega dobra, namenjenega vzreji
vodnih organizmov;
– za izvajanje ribolova v komercialnih ribnikih: 0,0194
eura na m2 površine vodnega dobra, namenjenega komercialnemu ribolovu;
– za rabo naplavin: 3,1 eura na m3 odvzetega proda in
13,9 eura na m3 odvzete mivke;
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje turističnih pristanišč za plovila: 2,07 eura na m2 površine vodnega zemljišča;
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje krajevnih, športnih in drugih pristanišč: 0,345 eura na m2 površine vodnega
zemljišča;
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje pristanišč, večjih
od 1.000.000 m2 za plovila: 0,25 eura na m2 površine vodnega
zemljišča;
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje sidrišč, večjih od
10.000.000 m2 za plovila: 0,0128 eura na m2 površine vodnega
zemljišča;
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje pristanišč, manjših od 1.000.000 m2, na območju vplutja in izplutja iz pristanišča, samo v pristaniščih, ki imajo to območje določeno: 0,0207
eura na m2 površine vodnega zemljišča;
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje krajevnih sidrišč
za plovila: 2,07 eura na m2 površine vodnega zemljišča;
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– za rabo vodnih zemljišč na vstopno izstopnih mestih:
0,345 eura na m2 površine vodnega zemljišča;
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje kopališč: 0,9597
eura na m2 površine vodnega zemljišča.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013.
Št. 42306-1/2012
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EVA 2012-2330-0097
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

3946.

Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve
okolja z emisijo ogljikovega dioksida

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe o okoljski
dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 43/05, 58/05, 87/05, 20/06, 78/08,
39/10, 13/11, 75/11 in 1/12) je Vlada Republike Slovenije
sprejela

SKLEP
o določitvi cene za enoto obremenitve okolja
z emisijo ogljikovega dioksida
I.
Cena za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega
dioksida je 0,0144 eura.
II.
Ta sklep se za motorni bencin iz 1. točke in plinska olja iz
3. točke priloge 1 Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje
zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 43/05,
58/05, 87/05, 20/06, 78/08, 39/10, 13/11, 75/11 in 1/12) začne
uporabljati 8. januarja 2013.
III.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi cene za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 110/10), uporablja pa se za
goriva iz prejšnje točke do 8. januarja 2013.
IV.
8. januarja 2013 preneha veljati Sklep o določitvi cene za
enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 79/12).
V.
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2013.
Št. 00728-63/2012
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EVA 2012-2330-0255
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Sklep o prenosu delov državnih cest med občinske ceste

Na podlagi četrtega odstavka 43. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12) je Vlada Republike Slovenije
sprejela

SKLEP
o prenosu delov državnih cest med občinske ceste
I.
Novozgrajeni in rekonstruirani deli državnih cest iz II. do XVII. točke tega sklepa, ki so bili z Uredbo o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 33/98, 48/99, 102/99, 69/00, 79/00, 97/00, 62/01, 82/01, 52/02, 95/02, 18/03, 65/03, 119/03, 86/05,
118/05, 71/06, 98/06, 116/07, 23/09, 30/10 in 109/10 – ZCes-1) opredeljeni kot kategorizirani deli državnih cest, se prenesejo med
občinske ceste.
II.
Med občinske ceste Občine Grosuplje se prenese del
državne ceste:
številka
ceste

A2

številka
odseka

0120

ime odseka

Priključek Cikava

stacionaža
od km

do km

0,400

0,970

dolžina
(v km)

0,570

vzrok prenosa
Opusti se deviirani del kraka A, vključno z
novim krožiščem, do državne ceste R3-646
zaradi navezovalnih cest in posledično spremembe prometne funkcije ceste.

III.
Med občinske ceste Občine Kostanjevica ob Krki se preneseta dela državnih cest:
številka
ceste

številka
odseka

ime odseka

stacionaža
od km

do km

dolžina
(v km)

vzrok prenosa

R2-419

1205

Šentjernej–Križaj

6,170

8,000

1,830

Del odseka državne ceste je nadomeščen z
deviacijo odseka državne ceste – obvoznico
Kostanjevica.

R3-672

3927

Smednik–Zameško– 9,200
Kostanjevica

9,257

0,057

Potek državne ceste R3-672/3927 je skrajšan
zaradi nove navezave na R2-419/1205 – obvoznica Kostanjevica ob Krki.

IV.
Med občinske ceste Občine Mengeš se prenese del državne ceste:
številka
ceste

R1-225

številka
odseka

1140

ime odseka

Mengeš–Duplica

stacionaža
od km

0,000

do km

0,600

dolžina
(v km)

0,600

vzrok prenosa
Del odseka državne ceste je nadomeščen z
deviacijo državne ceste G2-104/1140 Mengeš–Duplica–obvoznica Mengeš.

V.
Med občinske ceste Občine Miren - Kostanjevica se prenese del državne ceste:
številka
ceste

R3-614

številka
odseka

1046

ime odseka

Šempeter–Miren

stacionaža
od km

4,940

do km

5,090

dolžina
(v km)

0,150

vzrok prenosa
Del odseka državne ceste je nadomeščen
z navezavo na krožišče deviacije državne
ceste R3-614 Šempeter–Miren.

VI.
Med občinske ceste Občine Naklo se prenese del državne
ceste:
številka
ceste

številka
odseka

AC A2

0404

ime odseka

Priključek Podbrezje

stacionaža
od km

0,117

do km

0,207

dolžina
(v km)

0,090

vzrok prenosa
Priključni avtocestni krak je nadomeščen
z novim razcepom Podtabor.
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VII.
Med občinske ceste Mestne občine Novo mesto se prenese del državne ceste:
številka
ceste

R3-664

številka
odseka

2501

ime odseka

Gaber–Uršna sela–
Novo mesto

stacionaža
od km

do km

21,747

22,107

dolžina
(v km)

0,360

vzrok prenosa
Končni del odseka državne ceste je nadomeščen z deviacijo odseka državne ceste
– Šmihelska cesta v Novem mestu.

VIII.
Med občinske ceste Občine Piran se preneseta dela
državnih cest:
številka
ceste

številka
odseka

stacionaža

ime odseka

od km

do km

dolžina
(v km)

vzrok prenosa

G1-11

1062

Koper–Dragonja

13,500

14,190

0,690

Del odseka državne ceste je nadomeščen z
deviacijo državne ceste G1-11/1062 Koper–
Dragonja–obvoznica Dragonja.

R3-628

1427

Sečovlje–Dragonja

3,010

3.050

0,040

Del odseka državne ceste je nadomeščen
z novim križiščem na deviaciji državne ceste G1-11/1062 Koper–Dragonja–obvoznica
Dragonja.

IX.
Med občinske ceste Občine Postojna se prenese del
državne ceste:
številka
ceste

R3-913

številka
odseka

6109

stacionaža

ime odseka

od km

Bukovje–Predjama

1,390

do km

1,487

dolžina
(v km)

0,097

vzrok prenosa
Del odseka državne ceste se funkcionalno
vključi med javne lokalne prometne površine kulturno-zgodovinskega kompleksa Predjamski grad.

X.
Med občinske ceste Občine Radlje ob Dravi se prenese
del državne ceste:
številka
ceste

G1-1

številka
odseka

0242

stacionaža

ime odseka

od km

Radlje

0,000

do km

2,070

dolžina
(v km)

2,070

vzrok prenosa
Odsek državne ceste je nadomeščen z obvoznico Radlje.

XI.
Med občinske ceste Občine Radovljica se prenese del
državne ceste:
številka
ceste

številka
odseka

R3-635

1121

stacionaža

ime odseka

Lesce–Kamna
ca–Lipnica

od km

Gori-

0,00

do km

1,700

dolžina
(v km)

1,700

vzrok prenosa
Del odseka državne ceste je nadomeščen
z novo navezovalno cesto R2-452/0208
Lesce–Črnivec.

XII.
Med občinske ceste Občine Rečica ob Savinji se prenese
del državne ceste:
številka
ceste

številka
odseka

R3-751

5507

ime odseka

Nizka–Rečica ob Savinji

stacionaža
od km

0,840

do km

0,910

dolžina
(v km)

0,070

vzrok prenosa
Del odseka državne ceste se funkcionalno vključi med javne prometne površine
naselja.
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XIII.
Med občinske ceste Občine Sevnica se prenese del državne ceste:
številka
ceste

številka
odseka

R3-679

3909

ime odseka

Breg–Sevnica–Brestanica

stacionaža
od km

do km

10,070

10,340

dolžina
(v km)

0,270

vzrok prenosa
Del odseka državne ceste je nadomeščen
z rekonstrukcijo odseka državne ceste R3679/3909 od km 9,200 do 10,370.

XIV.
Med občinske ceste Občine Šempeter - Vrtojba se prenese del državne ceste:
številka
ceste

številka
odseka

R3-614

1046

ime odseka

Šempeter–Miren

stacionaža
od km

1,080

do km

4,200

dolžina
(v km)

3,120

vzrok prenosa
Del odseka državne ceste je nadomeščen
z deviacijo državne ceste R3-614 Šempeter–-Miren–obvoznica Vrtojba.

XV.
Med občinske ceste Občine Šmarješke Toplice se prenese del državne ceste:
številka
ceste

R3-667

številka
odseka

1385

ime odseka

Zbure–Kronovo

stacionaža
od km

do km

2,700

3,180

dolžina
(v km)

0,480

vzrok prenosa
Del odseka državne ceste je nadomeščen z
deviacijo odseka državne ceste – obvoznica
Šmarjeta.

XVI.
Med občinske ceste Občine Štore se prenese del državne
ceste:
številka
ceste

R3-744

številka
odseka

2346

ime odseka

Štore–Svetina–Laško

stacionaža
od km

do km

0,00

0,660

dolžina
(v km)

0,660

vzrok prenosa
Del odseka državne ceste je nadomeščen z
novim nadvozom Lipa–Štore čez železniško
progo in Voglajno.

XVII.
Med občinske ceste Občine Trebnje se prenesejo deli
državnih cest:
številka
ceste

številka
odseka

ime odseka

stacionaža
od km

do km

dolžina
(v km)

vzrok prenosa

R3-650

1161

Štefan–Trebnje

0,000

1,800

1,800

Odsek državne ceste je nadomeščen s potekom državne ceste R2-448, odsek 0220 Pluska–Trebnje.

R1-215

1162

Trebnje–Mokronog

1,200

1,250

0,050

Del odseka državne ceste je nadomeščen z
deviacijo R1-215 in izgradnjo izvennivojskega
križanja z železnico. Ohranjeni del ceste služi
kot navezava obstoječe javne poti.

R1-215

1162

Trebnje–Mokronog

1,600

1,900

0,300

Del odseka državne ceste je nadomeščen z
deviacijo R1-215 in izgradnjo izvennivojskega
križanja z železnico.

R1-215

1456

Trebnje

0,000

1,450

1,450

Odsek državne ceste je nadomeščen z delom
bivše hitre ceste H1, ki je kategorizirana v R2448, in novim odsekom ceste R1-215 (viadukt
Trebnje), ki sta v funkciji obvoznice Trebnje.

H1

0412

Priključek Trebnje

0,210

0,622

0,412

Bivši priključek iz H1 za Trebnje je nadomeščen z novim viaduktom Trebnje, ki povezuje
južno obvozno cesto (R2-448) z naseljem.
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odseka
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ime odseka

Trebnje–Novo
(Bučna vas)
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stacionaža
od km

mesto 0,000

do km

0,320

dolžina
(v km)

0,320

vzrok prenosa
Del odseka državne ceste je nadomeščen z
novo deviacijo in navezavo te ceste na krožišče Trebnje.

XVIII.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2013.
Št. 00729-47/2012
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EVA 2012-2430-0207
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

3948.

Sklep o spremembi zneskov za izračun
minimalnega kapitala in zneskov zajamčenega
kapitala zavarovalnic

Na podlagi enajstega odstavka 110. člena in petega odstavka 112. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS,
št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo in 90/12) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembi zneskov za izračun minimalnega
kapitala in zneskov zajamčenega kapitala
zavarovalnic
I.
V skladu z Obvestilom o prilagoditvi nekaterih zneskov,
določenih v direktivah o življenjskem in neživljenjskem zavarovanju, v skladu z inflacijo (2011/C 365/06) (UL C št. 365 z dne
15. decembra 2011, str. 5) in Obvestilom o prilagoditvi nekaterih zneskov, določenih v Direktivi o pozavarovanju, v skladu
z inflacijo (2011/C 365/05) (UL C št. 365 z dne 15. decembra
2011, str. 4) se v Zakonu o zavarovalništvu (Uradni list RS,
št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo in 90/12):
– v 1. točki drugega odstavka 110. člena znesek
»57.500.000 eurov« obakrat nadomesti z zneskom »61.300.000
eurov«,
– v 1. točki tretjega odstavka 110. člena znesek
»40.300.000 eurov« obakrat nadomesti z zneskom »42.900.000
eurov«,
– v 1. točki drugega odstavka 112. člena znesek
»2.300.000 eurov« nadomesti z zneskom »2.500.000 eurov«,
– v 2. točki drugega odstavka in v tretjem odstavku
112. člena znesek »3.500.000 eurov« nadomesti z zneskom
»3.700.000 eurov«,
– v četrtem odstavku 112. člena se znesek »3.200.000
eurov« nadomesti z zneskom 3.400.000 eurov«.
II.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep
o spremembi zneskov za izračun minimalnega kapitala in
zneskov zajamčenega kapitala zavarovalnic (Uradni list RS,
št. 83/09) in četrta alineja I. točke Sklepa o spremembi zneskov
za izračun minimalnega kapitala in zneskov zajamčenega kapitala zavarovalnic (Uradni list RS, št. 9/07) v delu, ki se nanaša
na četrti odstavek 112. člena Zakona o zavarovalništvu.

III.
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2013.
Št. 00712-73/2012
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EVA 2012-1611-0199
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

3949.

Sklep o oprostitvi plačila upravne takse
zaradi naravne nesreče, ki se je na območju
Republike Slovenije zgodila 5. novembra 2012

Na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno
besedilo) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o oprostitvi plačila upravne takse zaradi naravne
nesreče, ki se je na območju Republike Slovenije
zgodila 5. novembra 2012
1. člen
(1) Taksni zavezanci, ki morajo zaradi naravne nesreče,
ki se je na območju Republike Slovenije zgodila dne 5. novembra 2012, zamenjati javne listine iz tarifne številke 14,
17 ali 22 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list
RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo), so oproščeni
plačila upravne takse (v nadaljnjem besedilu: taksa) za dejanja
in dokumente iz tarifne številke 14, 17 ali 22 ter plačila takse v
drugih upravnih postopkih, ki se bodo vodili v zvezi z odpravo
posledic te naravne nesreče.
(2) Oprostitev plačila takse iz prejšnjega odstavka se uveljavi na zahtevo taksnega zavezanca. Oprostitev plačila takse
se lahko uveljavlja tudi tako, da se taksnim zavezancem, ki so
do uveljavitve tega sklepa plačali takso, pa je v skladu s tem
sklepom ne bi bili dolžni plačati, plačana taksa vrne.
(3) Taksni zavezanec lahko zahteva vračilo takse v
60 dneh od uveljavitve tega sklepa. O vračilu s sklepom odloči
organ, ki je takso iz prejšnjega odstavka zaračunal. Taksa se
vrne v 30 dneh od izdaje sklepa.
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2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 42601-2/2012
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EVA 2012-1611-0201
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

3950.

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2012

Na podlagi tretjega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 –
ZUKD-1, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12 in 94/12) in četrtega odstavka 2. člena Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije
(Uradni list RS, št. 30/07, 36/07 in 37/10) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2012
1. člen
V Sklepu o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2012 (Uradni list RS, št. 56/12) se v prilogi »Seznam upravičencev do donacij za leto 2012« na koncu področja 1.8. USTANOVE S PODROČJA DELA, DRUŽINE IN SOCIALNIH ZADEV dodajo
naslednji upravičenci:
»
IME OZIROMA NAZIV

NASLOV SEDEŽA

USTANOVA – FUNDACIJA ZA POMOČ
OTROKOM PIKICA

Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani 18335900

USTANOVA ŽUPANOV DOBRODELNI SKLAD

Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje

48130737

FUNDACIJA MOST

Klanec 14 a, 5250 Solkan

86333542

FUNDACIJA MOJA NARAVA – USTANOVA ZA
POMOČ LJUDEM V STISKI

Ljubljanska cesta 106, 1230 Domžale

60580755

FUNDACIJA SONJA, USTANOVA ZA
DOBRODELNOST IN RAZVOJ SOCIALNEGA
PODJETNIŠTVA

Cankarjevo nabrežje 1, 1000 Ljubljana

33390851

»

DAVČNA ŠTEVILKA

V področju 12.1. USTANOVE S PODROČJA VISOKEGA ŠOLSTVA, ZNANOSTI IN TEHNOLOGIJE se podatki:

IME OZIROMA NAZIV

NASLOV SEDEŽA

DAVČNA ŠTEVILKA

USTANOVA DR. ANTONA TRSTENJAKA

RESLJEVA CESTA 007, 1000 LJUBLJANA

85033073

»

«.

«

nadomestijo s podatki:

IME OZIROMA NAZIV

NASLOV SEDEŽA

DAVČNA ŠTEVILKA

USTANOVA DR. ANTONA TRSTENJAKA

TRUBARJEVA CESTA 3, 1000 LJUBLJANA

85694487
«.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42101-2/2012
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EVA 2012-1611-0168
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
3951.

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2013

Na podlagi 118. in 122. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1,
24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12 in 94/12), drugega odstavka 199. člena in prvega odstavka 237. člena Zakona za uravnoteženje
javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) ter na podlagi podatka Statističnega urada Republike Slovenije izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2013
1. člen
Zneski olajšav, določeni v 111. členu, prvem in drugem odstavku 112. člena, petem odstavku 113. člena, prvem in drugem
odstavku 114. člena in v prvem odstavku 117. člena ter zneski skupnega dohodka, ki so določeni v drugem in tretjem odstavku
111. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF,
75/12 in 94/12; v nadaljnjem besedilu ZDoh-2) se za leto 2013 uskladijo tako, da znašajo:
1. splošna olajšava
1.1. dodatna splošna olajšava za zavezance s skupnimi dohodki do 10.866,37 eura
1.2. dodatna splošna olajšava za zavezance s skupnimi dohodki nad 10.866,37 eura do 12.570,89 eura
2. osebne olajšave:
– invalidu s 100% telesno okvaro
– po dopolnjenem 65. letu starosti
3. posebna osebna olajšava za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta
4. posebna olajšava za prvega vzdrževanega otroka
5. posebna olajšava za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo
6. za vsakega nadaljnjega vzdrževanega otroka se olajšava za prvega vzdrževanega otroka oziroma
olajšava za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo poveča za:
– drugega vzdrževanega otroka za
– tretjega vzdrževanega otroka za
– četrtega vzdrževanega otroka za
– petega vzdrževanega otroka za
– vse nadaljnje vzdrževane otroke za glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka
7. posebna olajšava za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana
8. olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
9. posebna osebna olajšava za rezidenta – čezmejnega delovnega migranta

3.302,70 eura
3.217,12 eura
1.115,94 eura
17.658,84 eura
1.421,35 eura
2.477,03 eura
2.436,92 eura
8.830,00 eura

212,32 eura
1.981,62 eura
3.750,93 eura
5.520,22 eura
1.769,30 eura
2.436,92 eura
2.819,09 eura
7.576,62 eura.

2. člen
Zneski neto letnih davčnih osnov iz prvega odstavka 122. člena ZDoh-2 se za leto 2013 uskladijo tako, da znašajo:
če znaša neto letna davčna osnova v eurih
nad

znaša dohodnina v eurih

do
8.021,34

16 %

8.021,34

18.960,28

1.283,41

+

27 %

nad

8.021,34

18.960,28

70.907,20

4.236,92

+

41 %

nad

18.960,28

25.535,16

+

50 %

nad

70.907,20

70.907,20

3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2013.
Št. 421-195/2012/10
Ljubljana, dne 18. decembra 2012
EVA 2012-1611-0205
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance
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3952.

Pravilnik o omejevanju uporabe določenih
nevarnih snovi v električni in elektronski
opremi

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

PRAVILNIK
o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi
v električni in elektronski opremi
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2011/65/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
(UL L št. 174 z dne 1. 7. 2011, str. 88), zadnjič spremenjeno z
Delegirano Direktivo Komisije 2012/50/EU z dne 10. oktobra
2012 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri uporabi svinca zaradi
prilagoditve tehničnemu napredku (UL L št. 348 z dne 18. 12.
2012, str. 16) in Delegirano Direktivo Komisije 2012/51/EU
z dne 10. oktobra 2012 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem
pri uporabi kadmija zaradi prilagoditve tehničnemu napredku
(UL L št. 348 z dne 18. 12. 2012, str. 18), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2011/65/ES), določa omejitve in posebne pogoje
uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski
opremi (v nadaljnjem besedilu: EEO).
2. člen
(področje uporabe)
Ta pravilnik se uporablja za EEO, uvrščeno v kategorije,
določene v Prilogi I Direktive 2011/65/ES.
Ta pravilnik se uporablja brez poseganja v predpise glede
varnosti in zdravja ter kemikalij, ali v predpise glede ravnanja
z odpadki.
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za naslednje
vrste ali skupine EEO:
– ki se uporablja za zaščito bistvenih interesov javne ali
nacionalne varnosti Republike Slovenije, vključno z orožjem,
strelivom in vojnim materialom, namenjenim za izrecno vojaške
namene,
– ki je namenjena za uporabo v vesolju,
– ki je oblikovana specifično kot del druge opreme, ki je
izvzeta ali ne spada v področje uporabe tega pravilnika in ki jo
je mogoče zamenjati le z enako, posebej oblikovano opremo,
– ki je posebej oblikovana za raziskave in razvoj ter je na
voljo le na podlagi izmenjave med podjetji,
– za velika nepremična industrijska orodja, velike nepremične naprave, potniška ali tovorna prevozna sredstva, razen
nehomologiranih dvokolesnih vozil,
– za necestne premične stroje, ki so na voljo izključno
profesionalnim uporabnikom,
– za aktivne medicinske pripomočke za vsaditev,
– za fotovoltaične panelne plošče, namenjene uporabi v
sistemu, ki ga za stalno uporabo na vnaprej določenem mestu
oblikujejo, sestavijo in namestijo strokovnjaki, da bi proizvajal
energijo iz sončne svetlobe za javne, poslovne, industrijske ali
zasebne namene.
3. člen
(opredelitev izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. "aktivni medicinski pripomoček za vsaditev" pomeni
vsak aktivni medicinski pripomoček za vsaditev, kot ga določa
zakon, ki ureja medicinske pripomočke;
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2. "dajanje na trg" pomeni, da je EEO prvič na voljo na
trgu Unije;
3. "distributer" pomeni vsako fizično ali pravno osebo
v dobavni verigi, razen proizvajalca ali uvoznika, ki omogoči
dostopnost EEO na trgu;
4. "EEO" pomeni opremo, ki je za svoje pravilno delovanje odvisna od električnega toka ali elektromagnetnih polj,
in opremo za proizvodnjo, prenos in merjenje toka in polj ter
je oblikovana za uporabo za napetostni razred, ki ne presega
1000 voltov za izmenični tok in 1500 voltov za enosmerni tok;
5. "gospodarski subjekti" pomeni proizvajalca, pooblaščenega zastopnika, uvoznika in distributerja;
6. "harmoniziran standard" pomeni standard, ki ga je
sprejel eden od organov za standardizacijo, določenih v predpisih, ki določajo postopke notificiranja na področju standardov,
tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti;
7. "homogeni material" pomeni material, ki ima v celoti
enotno sestavo ali material, sestavljen iz kombinacije materialov, ki ga ni mogoče razstaviti ali ločiti na različne materiale z
mehaničnimi dejanji, kot so odvitje vijakov, rezanje, drobljenje,
mletje in brušenje;
8. "instrumenti za spremljanje in nadzor za industrijsko
uporabo" pomeni instrumente za spremljanje in nadzor, ki so
namenjeni izključno za industrijsko ali profesionalno uporabo;
9. "in vitro diagnostični medicinski pripomoček" pomeni in
vitro diagnostični medicinski pripomoček, kot ga določa zakon,
ki ureja medicinske pripomočke;
10. "kabli" pomeni vse kable z nazivno napetostjo manj
kot 250 voltov, ki služijo kot povezava ali podaljšek za povezavo EEO z električno vtičnico ali za medsebojno povezavo
dveh ali več EEO;
11. "medicinski pripomoček" pomeni medicinski pripomoček, kot ga določa zakon, ki ureja medicinske pripomočke;
12. "nadzor trga" pomeni dejavnosti, ki jih izvajajo pristojni
organi, in ukrepe, ki jih sprejmejo, da bi zagotovili skladnost
EEO z zahtevami, določenimi v tem pravilniku, in da te ne
predstavljajo nevarnosti za zdravje, varnost ali druge vidike
zaščite javnih interesov;
13. "necestni premični stroji, ki so na voljo izključno za
profesionalne uporabnike" pomeni stroje z vgrajenim lastnim
virom energije, ki med obratovanjem zahteva bodisi premičnost
bodisi neprekinjeno ali polprekinjeno premikanje med nizom
stalnih delovnih mest, in ki so na voljo izključno profesionalnim
uporabnikom;
14. "notranji nadzor proizvodnje" je postopek ugotavljanja
skladnosti EEO, pri katerem proizvajalec izpolni obveznosti in
na lastno odgovornost izjavi, da EEO izpolnjuje zahteve tega
pravilnika;
15. "odpoklic" pomeni vsak ukrep za vrnitev proizvoda, ki
je že na voljo končnemu uporabniku;
16. "odvisna" iz 4. točke tega člena pomeni, da EEO
za opravljanje vsaj ene od predvidenih funkcij, razvidnih iz
njenega izgleda ali predstavitve, potrebuje električni tok ali
elektromagnetno polje;
17. "omogočiti dostopnost na trgu" pomeni vsako dobavo
EEO za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu Unije v okviru
gospodarske dejavnosti, odplačno ali neodplačno;
18. "oznaka CE" pomeni oznako, s katero proizvajalec
izjavlja, da je proizvod skladen z veljavnimi zahtevami iz zakonodaje Unije, ki usklajuje pogoje za trženje proizvodov in
določa njeno namestitev;
19. "pooblaščeni zastopnik" pomeni vsako fizično ali pravno osebo s sedežem v Uniji, ki jo je proizvajalec pisno pooblastil, da v njegovem imenu izvaja določene naloge;
20. "presoja skladnosti" pomeni postopek, v skladu s
katerim se ugotovi, ali so izpolnjene zahteve tega pravilnika v
zvezi z EEO;
21. "proizvajalec" pomeni fizično ali pravno osebo, ki izdeluje EEO ali za katerega se taka EEO oblikuje ali izdeluje in
trži pod njegovim imenom ali blagovno znamko;
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22. "rezervni del" pomeni ločen del EEO, ki lahko nadomesti del EEO. EEO brez tega dela ne more delovati, kot je
predvideno. Ko se del EEO nadomesti z rezervnim delom, je
delovanje EEO ponovno vzpostavljeno ali se izboljša;
23. "tehnična specifikacija" pomeni dokument, ki določa
tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati proizvod, proces ali
storitev;
24. "umik" pomeni vsak ukrep za preprečitev dostopnosti
proizvoda iz dobavne verige na trgu;
25. "uvoznik" pomeni vsako fizično ali pravno osebo s
sedežem v Uniji, ki da EEO iz tretje države na trg v Uniji;
26. "velika nepremična industrijska orodja" pomeni velik
sklop strojev, opreme ali komponent, ki skupaj služijo določenemu namenu, ki jih na vnaprej določenem mestu trajno namestijo ali odstranijo strokovnjaki ter ki jih strokovnjaki uporabljajo
in vzdržujejo v obratu industrijske proizvodnje ali obratu za
raziskave in razvoj;
27. "velika nepremična naprava" pomeni veliko kombinacijo več aparatov in, kadar je primerno, drugih naprav, ki jih
na vnaprej določenem mestu sestavijo, namestijo in odstranijo
strokovnjaki ter so namenjene za stalno uporabo.
4. člen
(pogoji za dajanje na trg)
EEO, kabli in rezervni deli za popravilo, ponovno uporabo,
posodabljanje funkcij delovanja ali povečanje zmogljivosti, ki
jih gospodarski subjekti dajejo na trg v Republiki Sloveniji, v
homogenih materialih ne smejo vsebovati snovi iz Priloge II
Direktive 2011/65/ES v koncentracijah, ki presegajo vrednosti
iz navedene priloge.
Omejitve uporabe snovi iz prejšnjega odstavka ne veljajo
za:
1. kable ali rezervne dele za popravilo ali ponovno uporabo, posodabljanje funkcij delovanja ali povečanje zmogljivosti:
– EEO, ki je bila dana v promet pred 1. julijem 2006,
– medicinskih pripomočkov, danih na trg pred 22. julijem
2014,
– in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov, danih na
trg pred 22. julijem 2016,
– instrumentov za spremljanje in nadzor za industrijsko
uporabo, danih na trg pred 22. julijem 2014,
– instrumentov za spremljanje in nadzor za industrijsko
uporabo, danih na trg pred 22. julijem 2017,
– EEO, za katero velja izjema in je bila dana na trg pred
potekom navedene izjeme, če gre za prav to izjemo;
2. ponovno uporabljene rezervne dele, pridobljene iz
EEO, dane na trg pred 1. julijem 2006 in uporabljene v opremi,
ki je dana na trg pred 1. julijem 2016, če se ponovna uporaba
opravi v zaprtem sistemu ponovne uporabe med podjetji, ki ga
je mogoče nadzorovati, in če so podjetja obveščena o takšni
ponovni uporabi delov;
3. uporabo za namene in pod pogoji iz Priloge III in
Priloge IV Direktive 2011/65/ES.
O uporabi iz 3. točke prejšnjega odstavka odloča Evropska komisija na predlog gospodarskega subjekta v skladu s
postopkom iz 5. člena Direktive 2011/65/ES.
5. člen
(notranji nadzor proizvodnje)
Proizvajalec mora pripraviti tehnično dokumentacijo, ki
omogoča ugotavljanje skladnosti EEO z zahtevami iz prvega
odstavka prejšnjega člena ter vključuje analizo in oceno tveganja. Tehnična dokumentacija mora opredeliti te zahteve in v obsegu, ki je pomemben za tako ugotavljanje, zajeti oblikovanje,
proizvodnjo in delovanje EEO. Tehnična dokumentacija mora
vsebovati vsaj naslednje elemente:
– splošni opis EEO,
– konceptualne, konstrukcijske in proizvodne načrte ter
shematski prikaz sestavnih delov, montažnih sklopov, vezij itd.,

Uradni list Republike Slovenije
– opis in razlage, potrebne za razumevanje načrtov in
shematskih prikazov iz prejšnje alinee ter delovanje EEO,
– seznam harmoniziranih standardov oziroma drugih
ustreznih tehničnih specifikacij, katerih navedbe so bile objavljene v Uradnem listu Evropske unije ali na spletnih straneh
pristojnega organa in ki so uporabljeni v celoti ali deloma,
ter opis rešitev, sprejetih za izpolnitev bistvenih zahtev tega
pravilnika, kjer harmonizirani standardi niso bili uporabljeni.
V primeru delno uveljavljenih harmoniziranih standardov je
treba v tehnični dokumentaciji navesti dele, ki so bili uveljavljeni,
– rezultate opravljenih projektnih izračunov, pregledov
itd. in
– poročila o preizkusih.
6. člen
(obveznosti proizvajalcev)
Proizvajalci morajo zagotoviti, da je bila EEO, ki jo dajo
na trg, načrtovana in izdelana v skladu z omejitvami iz drugega
odstavka 4. člena tega pravilnika.
Proizvajalci morajo izvesti postopek notranjega nadzora
proizvodnje, ki je določen v prejšnjem členu, ali za njegovo
izvedbo pooblastiti tretjo osebo, in izdelati zahtevano tehnično
dokumentacijo.
Ko proizvajalci s postopkom iz prejšnjega odstavka dokažejo, da EEO izpolnjuje veljavne zahteve, morajo pripraviti
izjavo EU o skladnosti in na končni proizvod pritrditi oznako CE.
Kadar druga veljavna zakonodaja zahteva uporabo vsaj enako
strogega postopka ocenjevanja skladnosti, lahko proizvajalci
skladnost z zahtevami iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika dokažejo v okviru tega postopka in pripravijo eno tehnično
dokumentacijo.
Proizvajalci morajo hraniti tehnično dokumentacijo in izjavo EU o skladnosti iz 12. člena tega pravilnika deset let po tem,
ko je bila EEO dana na trg.
Proizvajalci morajo izvajati postopke za ohranjanje skladnosti proizvodne serije, pri čemer morajo upoštevati spremembe pri oblikovanju proizvoda ali njegovih lastnosti ter spremembe harmoniziranih standardov ali tehničnih specifikacij
glede skladnosti EEO.
Proizvajalci morajo voditi register neustrezne EEO in njenega odpoklica ter o tem obveščati distributerje.
Proizvajalci morajo na EEO navesti vrsto, serijo ali serijsko številko ali kateri koli drugi identifikacijski element, ali,
kadar velikost ali narava EEO tega ne dopušča, te podatke
navesti na embalaži ali v dokumentaciji, ki spremlja EEO.
Proizvajalci morajo na EEO navesti svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in naslov,
na katerem so dosegljivi glede informacij o EEO. Kadar to ni
mogoče, lahko te podatke navedejo na embalaži ali spremni
listini EEO. V naslovu mora biti naveden center za stike, kjer
je proizvajalec dosegljiv. Kadar za posamezne skupine EEO
drugi veljavni predpisi predpisujejo vsaj enako stroge določbe
o označevanju imena in naslova proizvajalca, se za njeno
označevanje uporabljajo določbe teh predpisov.
Proizvajalci, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da EEO,
ki so jo dali na trg, ni v skladu s tem pravilnikom, morajo nemudoma izvesti korektivne ukrepe, da zagotovijo skladnost
EEO ali pa jo, če je to potrebno, umakniti ali odpoklicati. O
teh ukrepih morajo takoj obvestiti Urad Republike Slovenije
za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ) in mu
predložiti informacije, zlasti o neskladnostih in sprejetih korektivnih ukrepih.
Proizvajalci morajo na podlagi utemeljene zahteve pristojnega organa posredovati vse informacije in dokumentacijo za
dokazovanje skladnosti EEO s tem pravilnikom, Na zahtevo
pristojnega organa morajo sodelovati pri vsaki dejavnosti, katere cilj je zagotoviti skladnost EEO, ki so jih dali na trg, s tem
pravilnikom.
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7. člen
(pooblaščeni zastopnik)
Proizvajalci lahko s pisnim pooblastilom imenujejo pooblaščenega zastopnika.
Pooblaščeni zastopnik opravlja naloge, določene v pooblastilu, ki ga prejme od proizvajalca. Pooblastilo pooblaščenemu zastopniku omogoča, da opravlja vsaj naslednje naloge:
– za inšpektorje, pristojne za kemikalije, ima na voljo
izjavo EU o skladnosti in tehnično dokumentacijo deset let po
tem, ko je bila EEO dana na trg,
– na podlagi utemeljene zahteve pristojnega organa predloži vse informacije in dokumentacijo, potrebne za dokazovanje skladnosti EEO s tem pravilnikom,
– na zahtevo pristojnega organa v okviru svojih pooblastil
sodeluje pri vseh dejavnostih, katerih cilj je zagotoviti skladnost
EEO s tem pravilnikom.
Proizvajalci na pooblaščenega zastopnika ne morejo prenesti obveznosti iz prvega odstavka prejšnjega člena in odgovornosti za pripravo tehnične dokumentacije.
8. člen
(obveznosti uvoznikov)
Uvozniki lahko dajejo na trg le EEO, ki je v skladu s tem
pravilnikom.
Preden uvozniki dajo EEO na trg, morajo zagotoviti, da je
proizvajalec izvedel ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti
in pripravil tehnično dokumentacijo. Zagotoviti morajo, da ima
EEO oznako CE, da je opremljena z zahtevanimi dokumenti,
ter da je proizvajalec spoštoval zahteve, določene v šestem in
sedmem odstavku 6. člena tega pravilnika.
Če uvoznik meni ali upravičeno domneva, da EEO ni v
skladu z pogoji iz 4. člena tega pravilnika, lahko da EEO na trg
šele po tem, ko so neskladja odpravljena. O izvedenih ukrepih
mora obvestiti proizvajalca in pristojni organ.
Uvozniki morajo na EEO navesti svoje ime, registrirano
trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in naslov, na
katerem so dosegljivi glede informacij o EEO. Kadar to ni mogoče, lahko podatke iz prejšnjega stavka navedejo na embalaži
ali spremni listini EEO.
Uvozniki morajo voditi register neustrezne EEO in njenega odpoklica ter o tem obveščati distributerje. Kadar za
posamezne skupine EEO drugi veljavni predpisi predpisujejo
vsaj enako stroge določbe o označevanju imena in naslova
proizvajalca, se za njeno označevanje uporabljajo določbe teh
predpisov.
Če uvozniki ugotovijo, da EEO, ki so jo dali na trg, ni v
skladu s tem pravilnikom, morajo nemudoma izvesti korektivne
ukrepe, da zagotovijo skladnost EEO, ali pa jo, če je to potrebno, umakniti ali odpoklicati. O tem morajo obvestiti pristojni
organ in mu predložiti informacije, zlasti o neskladnostih in
sprejetih korektivnih ukrepih.
Uvozniki morajo hraniti izvod izjave EU o skladnosti deset
let po tem, ko je bila EEO dana na trg, ter jo na zahtevo predložiti inšpektorjem, pristojnim za kemikalije.
Na podlagi utemeljene zahteve pristojnega organa ali inšpektorjev, pristojnih za kemikalije, morajo uvozniki posredovati
vse informacije in dokumentacijo, potrebne za dokazovanje
skladnosti EEO s tem pravilnikom. Na zahtevo pristojnega
organa morajo sodelovati pri vsaki dejavnosti, katere cilj je
zagotoviti skladnost EEO, ki so jih dali na trg, s tem pravilnikom.
9. člen
(obveznosti distributerjev)
Distributerji skrbijo, da ima EEO, katere dostopnost omogočajo na trgu, oznako CE in da je opremljena z zahtevanimi
dokumenti v jeziku, ki ga potrošniki in drugi končni uporabniki
brez težav razumejo, ter da sta proizvajalec in uvoznik ravnala
v skladu z zahtevami iz sedmega in osmega odstavka 6. člena
tega pravilnika ter četrtega odstavka prejšnjega člena.

Št.

102 / 21. 12. 2012 /

Stran

10961

Kadar distributer meni ali upravičeno domneva, da EEO ni
v skladu s 5. členom tega pravilnika, lahko omogoči dostopnost
EEO na trgu šele po tem, ko so neskladja odpravljena, ter o
tem obvesti proizvajalca ali uvoznika in inšpekcijo, pristojno za
kemikalije.
Distributerji, ki menijo ali upravičeno domnevajo, da EEO,
katere dostopnost omogočajo na trgu, ni v skladu s tem pravilnikom, morajo izvesti potrebne korektivne ukrepe, s katerimi
se doseže skladnost EEO, ali pa jo, če je to potrebno, umaknejo ali odpokličejo. O tem takoj obvestijo pristojni organ in
mu predložijo informacije, zlasti o neskladnostih in sprejetih
korektivnih ukrepih.
Na podlagi utemeljene zahteve pristojnega organa morajo
distributerji posredovati vse informacije in dokumentacijo, potrebne za dokazovanje skladnosti EEO s tem pravilnikom in z
njim na njegovo zahtevo sodelovati pri vsaki dejavnosti, katere
cilj je zagotoviti skladnost EEO, katere dostopnost na trg so
omogočili, s tem pravilnikom.
10. člen
(primeri, v katerih obveznosti proizvajalcev veljajo
za uvoznike in distributerje)
Če uvoznik ali distributer da na trg EEO pod svojim imenom ali blagovno znamko, ali spremeni EEO, ki je že na trgu,
na način, ki lahko vpliva na izpolnjevanje veljavnih zahtev, se
za namene tega pravilnika obravnava kot proizvajalec in zanj
veljajo obveznosti proizvajalca iz 6. člena tega pravilnika.
11. člen
(identifikacija gospodarskih subjektov)
Gospodarski subjekti morajo na zahtevo inšpekcije, pristojne za kemikalije, za obdobje desetih let po tem, ko je bila
EEO dana na trg, posredovati podatke o:
– vsakem gospodarskem subjektu, ki jim je dobavil EEO;
– vsakem gospodarskem subjektu, ki so mu dobavili EEO.
12. člen
(izjava EU o skladnosti)
Proizvajalec s pripravo izjave EU o skladnosti prevzame
odgovornost za skladnost EEO s tem pravilnikom.
V izjavi EU o skladnosti navede, da je bilo dokazano, da
so pogoji iz 4. člena tega pravilnika izpolnjeni.
Izjava EU o skladnosti mora biti sestavljena po vzorcu, določenem v Prilogi VI Direktive 2011/65/ES. Vsebovati
mora vse informacije, navedene v tej prilogi, ki morajo biti
dopolnjene in posodobljene ob vsaki spremembi, ki lahko
vpliva na skladnost EEO s tem pravilnikom. Za EEO, dano
na trg v Republiki Sloveniji, mora biti izjava EU o skladnosti
v slovenskem jeziku.
Kadar za posamezne skupine EEO drugi veljavni predpisi
predpisujejo vsaj enako strog postopek ocenjevanja skladnosti,
se lahko skladnost z omejitvami iz prvega odstavka 4. člena
tega pravilnika dokaže v okviru takega postopka. Dovolj je, da
se pripravi ena tehnična dokumentacija.
13. člen
(oznaka CE)
Za oznako CE veljajo splošna načela iz 30. člena Uredbe
(ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi
s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93
(UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 30).
Oznaka CE mora biti vidno, čitljivo in neizbrisno nameščena na dokončano EEO ali na njeno tablico s podatki. Če to
ni mogoče ali je to upravičeno zaradi narave EEO, se oznaka
namesti na embalažo in na dokumente, ki spremljajo EEO.
Oznaka CE mora biti nameščena, preden je EEO dana
na trg.
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14. člen

(domneva skladnosti)
Če ni dokazov o nasprotnem, se šteje, da je EEO, ki je
opremljena z oznako CE, v skladu s tem pravilnikom.
Za materiale, komponente in EEO, ki so opravili preskuse
ali meritve za ugotavljanje skladnosti s pogoji iz 4. člena tega
pravilnika, ali ki so bili ocenjeni v skladu s harmoniziranimi standardi, se domneva, da so v skladu z zahtevami tega pravilnika.
Seznam slovenskih standardov, ki privzemajo harmonizirane standarde iz prejšnjega odstavka, objavi pristojni organ
na svojih spletnih straneh.
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odločbe o« črta besedilo »omejitvi dovoljenja za opravljanje
storitev upravljanja investicijskih skladov iz drugega odstavka
94. člena ZISDU-2 in«.
V 14. členu v enajstem odstavku Tarifne številke 78 se besedilo »osmega in devetega odstavka« nadomesti z besedilom
»devetega in desetega odstavka«.
Št. 00700-14/2012-13
Ljubljana, dne 17. decembra 2012
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

15. člen
(dostopnost na trgu po začetku uporabe pravilnika)
Posamezna EEO iz 17. člena tega pravilnika, ki je bila
dana na trg pred datumom začetka uporabe tega pravilnika za
to skupino EEO, lahko ostane dostopna na trgu.
16. člen

3954.

(razveljavitev predpisa)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni
in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 87/09, 32/10, 90/10,
86/11 in 91/11 – popr.), ki pa se uporablja do 2. januarja 2013.
17. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne:
– 2. januarja 2013 za EEO, uvrščeno v kategorije 1., 2., 3.,
4., 5., 6., 7. in 10. iz Priloge I Direktive 2011/65/ES,
– 22. julija 2014 za medicinske pripomočke ter instrumente za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo,
– 22. julija 2016 za in vitro diagnostične medicinske pripomočke,
– 22. julija 2017 za instrumente za spremljanje in nadzor
za industrijsko uporabo,
– 22. julija 2019 za EEO, uvrščeno v kategorijo 11 iz Priloge I Direktive 2011/65/ES.

Popravek Sklepa o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Bled za leto 2013

POPRAVEK
Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled
za leto 2013
V Sklepu o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2013 (Uradni list RS, št. 96/12) z dne 14. 12. 2012, se v 1. členu leto,
za katero veljata vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča, pravilno glasi 2013.
Št. 422-11/2012-30
Bled, dne 18. decembra 2012
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

Št. 0070-84-2012
Ljubljana, dne 17. decembra 2012
EVA 2011-2711-0085
Tomaž Gantar l.r.
Minister
za zdravje

3955.

Popravek Sklepa o začasnem financiranju
Mestne občine Celje v obdobju januar–marec
2013

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 –
UPB1, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN) izdajam

POPRAVKI
3953.

Popravek Sprememb in dopolnitev Tarife
o taksah in nadomestilih

POPRAVEK
Sprememb in dopolnitev Tarife o taksah
in nadomestilih
V Spremembah in dopolnitvah Tarife o taksah in nadomestilih, objavljenih v Uradnem listu RS, št. 80/12 z dne 26. 10.
2012 se v 8. členu v sedmem odstavku Tarifne številke 42
besedilo v oklepaju »v zvezi s 53/2. členom ZISDU-2« nadomesti z besedilom »v zvezi s 64/3. členom ZISDU-2«, v drugem
odstavku Tarifne številke 43 pa se za besedilom »in za izdajo

POPRAVEK
Sklepa o začasnem financiranju
Mestne občine Celje v obdobju
januar–marec 2013
V Sklepu o začasnem financiranju Mestne občine Celje
v obdobju januar–marec 2013, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 92/12 dne 6. 12. 2012, se v besedilu 7. člena beseda
»odlok« nadomesti z besedo »sklep«.
Št. 410-29/2012
Celje, dne 19. decembra 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.
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3956.

Tehnični popravek Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Postojna

V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 79/12 z dne 19. 10.
2012, so bile ugotovljene redakcijske napake, zato na podlagi
11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07 in
109/09) dajem

TEHNIČNI POPRAVEK
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Postojna
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10, 90/10, 110/10, 105/11, 79/12,
80/12) se v Prilogi 1 pod točko 3. PODROBNI PROSTORSKI
IZVEDBENI POGOJI ZA OBMOČJA OBRAMBE – izven naselja ponovno vpišejo sledeče krajinske enote, ki so bile s
spremembami in dopolnitvami tekstualnega dela OPN Postojna
(Uradni list RS, št. 79/12) pomotoma izbrisane.
KE 04/2
Poček
KE 06/2
Poček
KE 01/4
Mačkovec
KE 03/5
Mačkovec
KE 02/6
Suhi vrh
KE 05/3
Polhova jama
KE 05/4
Polhova jama
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Popravek Pravilnika o dodeljevanju denarnih
spodbud študentov v Občini Veržej

Na podlagi 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/96, 90/05 in 102/07) in
16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08)
objavljam

POPRAVEK
Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud
študentov v Občini Veržej
V Pravilniku o dodeljevanju denarnih spodbud študentom
v Občini Veržej (Uradni list RS, št. 77/12, popr. 93/12) je bila
ugotovljena redakcijska napaka, zato se s tem popravkom v
drugi alineji prvega odstavka 4. člena za besedo »trikratno«
črta beseda »dvakratno«.
Št. 603-1/2012-4
Veržej, dne 18. decembra 2012
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

K1, K2, G
Poček – nadzorovana raba.

K1, K2, G
Poček – nadzorovana raba.

G
Mačkovec – nadzorovana raba.

PREKLICI
G
Mačkovec – nadzorovana raba.

3958.
G
Suhi vrh – možna izključna raba.

Preklic Sklepa o dopustnosti širitve območja
stavbnih zemljišč za potrebe kmetije
Grm, Mala vas (parc. št. 152/1 (del), 153/0
(del), 155/0 (del) in 158/0, (vse) k.o. 1797
Zdenska vas)

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni
list RS, št. 28/08) in sklepa Občinskega sveta Občine Dobrepolje sprejetega na 13. seji dne 22. 11. 2012

G, K2
Polhova jama – nadzorovana raba.

PREKLICUJEM
G, K2
Polhova jama – nadzorovana raba.

Št. 3505-13/2010-4
Postojna, dne 17. decembra 2012
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

objavo Sklepa o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč za potrebe kmetije Grm, Mala vas (parc. št. 152/1 (del),
153/0 (del), 155/0 (del) in 158/0, (vse) k.o. 1797 Zdenska vas),
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 95/12, z dne 13. 12.
2012.
Št. 350-0004/2012-05
Videm, dne 18. decembra 2012
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.
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VSEBINA

VLADA

3868.

3937.

Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri
Novem mestu do priključka Maline
10916

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost 10807

3869.

3938.

Uredba o koordinaciji služb na morju

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev
in drugih javnofinančnih prihodkov
10809

3939.

Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin 10936

3870.

3940.

Uredba o kategorizaciji državnih cest

3941.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in varščinami
10948

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih
prihodkov
10809

3871.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o določanju cen subvencioniranega prevoza
10812

3942.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
prostovoljnem služenju vojaškega roka
10950

3943.

Uredba o spremembi Uredbe o načinu izvajanja
obveznih državnih gospodarskih javnih služb na
področju urejanja voda in o koncesijah teh javnih
služb
10951

3944.

Uredba o spremembi Uredbe o varnosti igrač

3945.

Sklep o določitvi višine vodnega povračila za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih
zemljišč za leto 2013
10951

3946.

Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve okolja
z emisijo ogljikovega dioksida
10952

3947.
3948.

3949.

3950.

10935
10938

USTAVNO SODIŠČE
3872.

10951

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3873.

Sklep o prenosu delov državnih cest med občinske
ceste
10953

Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Prevalje
10824

3874.

Sklep o spremembi zneskov za izračun minimalnega kapitala in zneskov zajamčenega kapitala
zavarovalnic
10956

Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Dravograd
10826

3875.

Sklep o oprostitvi plačila upravne takse zaradi
naravne nesreče, ki se je na območju Republike
Slovenije zgodila 5. novembra 2012
10956

Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem
10829

3876.

Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Mežica
10831

3877.

Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Muta
10834

3878.

Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije
10836

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o objavi
seznama upravičencev do donacij za leto 2012
10957

MINISTRSTVA
3863.

Pravilnik o izračunavanju in poročanju o stanju
rezerv nafte in naftnih derivatov
10777

3864.

Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju
vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti,
kulture in športa
10779

3865.

Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine
za leto 2012
10781

3866. Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne
olajšave za vzdrževane družinske člane in vloge
za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno
kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost za leto
2012
10790
3867.

Odločba o ugotovitvi, da bi z odložitvijo uveljavitve
in z zavrnitvijo Zakona o Slovenskem državnem
holdingu in Zakona o ukrepih Republike Slovenije
za krepitev stabilnosti bank na referendumu nastale protiustavne posledice
10813

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine
od drugih dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2012
10801

3951.

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero
dohodnine za leto 2013
10958

3952.

Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih
snovi v električni in elektronski opremi
10959

OBČINE
CELJE
3879.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu na območju Zvodenskega hriba – faza 1
10837

3880.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi

3881.

Sklep o začasnem financiranju Občine Divača v
obdobju januar–marec 2013
10841

3882.

Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne
takse v Občini Divača za leto 2013
10842

3883.

Sklep o vrednosti točke za izračun najemnine za
oddajo poslovnih prostorov Občine Divača v najem
za leto 2013
10842

3884.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Divača za
leto 2013
10842

10841

DIVAČA
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NAKLO

3885.

Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2013

10842

3905.

3886.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Horjul 10844

Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu POD POLICO
10864

3906.

Sklep o delni oprostitvi plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
10865

3907.

Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj v Občini
Naklo za leto 2013
10865

3908.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Piran za leto 2013
10865

3909.

Sklep o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
10866

3910.

Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) za območje Lucija
center
10867

3911.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) Termalna riviera
10868

3912.

Sklep o začasnem financiranju Občine Polzela v
obdobju januar–marec 2013
10872

3913.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Semič
10873

3914.

Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Semič
10874

3915.

Sklep o začasnem financiranju Občine Semič v obdobju januar–marec 2013
10875

3887. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov
10846
3888.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013
10846

3889.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

10846

HRPELJE - KOZINA
3890.

Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Hrpelje - Kozina v letu 2013
10846

3891.

Sklep o začasnem financiranju Občine Ilirska Bistrica v obdobju januar–marec 2013
10847

ILIRSKA BISTRICA

IVANČNA GORICA
3892.

Sklep o številu in višini štipendije iz proračuna
Občine Ivančna Gorica za šolsko leto 2012/2013 10848

KANAL
3893.

Sklep o začasnem financiranju Občine Kanal ob
Soči v obdobju januar–marec 2013
10848

KRANJ
3894.

Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj
10849

3895.

Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Mezinček
10857

3896.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj
za leto 2013
10858

3897.

Sklep o uskladitvi cen programov vzgoje in varstva
v Osnovni šoli Log - Dragomer, Enota Vrtec Log Dragomer
10858

PIRAN

POLZELA

SEMIČ

SEŽANA
3916.

LOG - DRAGOMER

SLOVENSKA BISTRICA

LOGATEC
3898.

Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
10858

MEŽICA
3899.

Ugotovitev o prehodu mandata občinskega svetnika na naslednjo kandidatko
10877

Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v
obdobju januar–marec 2013
10859

3917.

Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenska
Bistrica v obdobju januar–marec 2013
10877

SODRAŽICA
3918.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Sodražica za leto 2012
10878

3919.

Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2013

10879

3920.

Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2014

10881

3921.

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Straža v najem
10883

3922.

Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč na parcelnih številkah 823 in 824, obe k.o. Bolehnečici
10884

STRAŽA

MOKRONOG - TREBELNO

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

3900.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mokronog
- Trebelno za leto 2013
10860

3901.

Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2013

10861

3923.

3902.

Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2013
10863

Odlok o organiziranju pomoči družini na domu in
merilih za plačilo storitev
10884

3924.

3903.

Sklep o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu
2013
10864

Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe
zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine
Šalovci
10886

3925.

Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci v
obdobju januar–marec 2013
10894

3926.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci za leto 2013
10896

MOZIRJE

ŠALOVCI

MURSKA SOBOTA
3904.

Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2013
10864
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ŠEMPETER - VRTOJBA
3927.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Javnega zavoda »Zavod za kulturo,
šport, turizem in mladino Šempeter - Vrtojba«
10896

3928.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju socialno-humanitarnih dejavnosti
v Občini Šempeter - Vrtojba
10897

3929.

Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Štore
za leto 2012
10897

3930.

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih organov Občine Štore
10898

ŠTORE

TABOR
3931.

Sklep o začasnem financiranju Občine Tabor
v obdobju januar–marec 2013
10900

ZREČE
3932.

Cenik daljinskega ogrevanja

3933.

Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2013

3934.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žiri
10903

3935.

Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov 10909

3936.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni
v programe predšolskega varstva
10915

10900

ŽIRI
10900

POPRAVKI
3953.

Popravek Sprememb in dopolnitev Tarife o taksah
in nadomestilih
10962

3954.

Popravek Sklepa o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Bled za leto 2013
10962

3955.

Popravek Sklepa o začasnem financiranju Mestne
občine Celje v obdobju januar–marec 2013
10962

3956.

Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna
10963

3957.

Popravek Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud študentov v Občini Veržej
10963

3958.

Preklic Sklepa o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč za potrebe kmetije Grm, Mala vas
(parc. št. 152/1 (del), 153/0 (del), 155/0 (del) in
158/0, (vse) k.o. 1797 Zdenska vas)
10963

PREKLICI

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
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