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Deklaracija o usmeritvah za delovanje
Republike Slovenije v institucijah Evropske
unije v obdobju januar 2013–junij 2014
(DeUDIEU1314)

Na podlagi drugega stavka drugega odstavka 5. člena
Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04, 43/10 in 107/10)
in 110. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je Državni
zbor na seji dne 7. marca 2013 sprejel

DEKLARACIJO
o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije
v institucijah Evropske unije v obdobju januar
2013–junij 2014 (DeUDIEU1314)
Ob zavedanju nezamenljivega poslanstva in temeljnih
ciljev Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) ter vloge
Republike Slovenije kot njene članice,
ob ponovni potrditvi zavezanosti evropskim vrednotam
in ciljem, kakor so opredeljeni v Pogodbi o Evropski uniji in
Pogodbi o delovanju Evropske unije,
v želji po razvidnih ciljih Republike Slovenije v institucijah
EU, še zlasti v Svetu,
ob upoštevanju 18-mesečnega programa Sveta (1. januar 2013–30. junij 2014) in Delovnega programa Komisije
za leto 2013,
ob upoštevanju prednostnih nalog, ki si jih je za to obdobje zastavila Republika Slovenija,
DRŽAVNI ZBOR s to deklaracijo
sprejema temeljne politične usmeritve glede strateških
vprašanj, s katerimi se bo Republika Slovenija srečevala pri
nadaljnjem odločanju v postopkih sprejemanja zakonodajnih
in drugih aktov EU v obdobju januar 2013–junij 2014, ter se v
okviru svojih pristojnosti pridružuje skupnim prizadevanjem pri
izvajanju te deklaracije.
Prizadevanja za izhod iz krize so priložnost za Republiko
Slovenijo, za nov in poglobljen trajnostno usmerjen razvoj v
okviru EU.
Za Republiko Slovenijo kot državo članico EU prinaša
prihajajoče enoinpolletno obdobje nove in velike izzive. Čas
krize je prinesel spremembe v temeljnih pogojih delovanja
evropskega in slovenskega gospodarstva, cena slovenskega
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zadolževanja narašča, zagotavljanje trajne gospodarske rasti
je čedalje večji izziv, na finančnih trgih se pojavlja vse večja
diferenciacija držav članic EU. Prav tako smo soočeni z omejenimi oziroma čedalje dražjimi naravnimi viri, priče smo velikim
spremembam v okolju in posledicam človekovega pritiska na
okolje, ki močno vplivajo na gospodarstvo in kmetijstvo ter na
splošno počutje in zdravje državljanov. EU doživlja nove preizkušnje, potrebne so spremembe v njenem delovanju in ustroju.
Kljub težavnim razmeram se lahko nadejamo dejstva, da
kriza prinaša tudi izzive, tako glede razvojnih paradigem kot
tudi paradigem makroekonomskega razvoja, ki jih Republika
Slovenija lahko izkoristi kot dejavna in enakopravna država
članica EU. Za to bo uporabila vse vzvode, ki jih nudi EU, še
zlasti njen pravni in institucionalni okvir, vire financiranja in
njeno vlogo globalnega akterja.
Republika Slovenija želi dejavno prispevati k razpravi o
reformi EU in njenih institucij, saj je njihovo učinkovito delovanje pogoj za napredek držav članic.
Finančna in gospodarska kriza ter spreminjajoče se razmere v mednarodni skupnosti so izzvale nov premislek o prihodnosti EU ter predloge za prenovitev njene institucionalne ureditve. Sintagmo »več Evrope« v Republiki Sloveniji razumemo
kot globljo integracijo – ekonomsko, monetarno, javnofinančno
in politično; v tem okviru pa večjo učinkovitost, konkurenčnost
in demokratičnost EU.
Razpravo o prihodnji ureditvi EU je treba voditi v vseh
državah članicah EU kot najširšo možno razpravo, v kateri
morajo dejavno sodelovati državljani kot temelj nadnacionalne
skupnosti. Le tako bo imel proces preoblikovanja potrebno
demokratično legitimnost. Ne glede na to, za kakšno obliko prihodnje Unije se bomo države članice uspele dogovoriti v prihodnjih nekaj letih, je pomembno, da se ne odpovemo nobeni od
temeljnih vrednot, do katerih nas je pripeljal zgodovinski razvoj
Evrope in ki so v današnjem času ena od najbolj prepoznavnih
značilnosti njene identitete.
Na dileme nadaljnjega razvoja EU moramo v Republiki
Sloveniji najti odgovore v odprti javni razpravi z udeležbo civilne
družbe ter strokovne in splošne javnosti. Vključenost javnosti v
to razpravo je še toliko bolj pomembna v letu 2013, evropskem
letu državljanov. Samo široka razprava z vsemi pomembnimi
deležniki slovenske družbe bo prinesla široko sprejeto vizijo
o vlogi Republike Slovenije v EU in njeni prihodnosti. V tem
pogledu si bo Republika Slovenija še naprej prizadevala za
večjo preglednost delovanja EU, saj je dostop do dokumentov
institucij EU odslej tudi ena od temeljnih državljanskih pravic.
Pomemben vidik dobrega delovanja EU so njene učinkovite institucije, delujoče v skladu s pristojnostmi, ki jih določa
temeljna zakonodaja, v njih pa morajo biti uravnoteženo zastopane vse države članice. V letu 2014, ki bo leto evropskih
volitev, v Republiki Sloveniji pričakujemo, da bo to ponovna
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priložnost za poglobljeno evropsko razpravo, v kateri bodo svojo vlogo oblikovanja evropske politične zavesti morale odigrati
tudi evropske politične stranke.
Republika Slovenija ostaja zagovornica nadaljnjega poglabljanja ekonomske in monetarne unije s postavitvijo jasnih
pravil delovanja, kar bo pripomoglo k finančni stabilnosti in
krepitvi gospodarstva.
Del novih obrisov prihodnje EU že nastaja z vizijo in
udejanjanjem v celoti delujoče ekonomske in monetarne unije
(v nadaljnjem besedilu: EMU). EU je od začetka finančne in
dolžniške krize naredila pomembne korake na poti k zagotovitvi
finančne stabilnosti območja evra ter celotne EU. Vendar pa
doslej izvedeni ukrepi še niso povrnili zaupanja na finančnih
trgih. Finančna kriza je razgalila nekatere pomanjkljivosti v
ustroju enotnega valutnega območja, ki nima enake stopnje
integracije na ekonomskem, fiskalnem in bančnem področju.
Republika Slovenija zato podpira poglabljanje in krepitev EMU
s ciljem dosegati močnejšo in vzdržno gospodarsko rast, zaposlovanje in socialno kohezijo. Da bi ohranili enotni trg, mora
biti celoten proces vzpostavljanja poglobljene EMU odprt in
pregleden tudi za države članice, ki niso del območja evra, pri
tem pa morajo biti države območja evra pripravljene sprejeti
odgovornost za nadaljnje poglabljanje integracije, četudi ne bi
bilo mogoče soglasje o vseh podrobnostih.
Na področju vzpostavitve bančne unije potrebujemo integriran okvir. Republika Slovenija se zavzema za hitro sprejetje
pravnega okvira za enotni nadzorni mehanizem in za njegovo
izvajanje. Tem ukrepom morajo slediti tudi preostali elementi
bančne unije, ki bodo omogočili njeno celovito delovanje.
V prihodnjem obdobju bo prioriteta Republike Slovenije
tudi okrepitev javnofinančnega in ekonomskega stebra EMU.
Zavzemamo se za razvoj mehanizmov fiskalne solidarnosti v
območju evra v omejenem obsegu, ki bodo v prvi vrsti prispevali k blažitvi posledic uvedbe reform.
Gospodarska rast in nova delovna mesta, učinkovita in
delujoča infrastruktura ter delujoč enotni trg so temeljni pogoji
za napredek in razvoj Republike Slovenije ter EU.
Gospodarska rast in ustvarjanje delovnih mest mora ostati
prednostna naloga tako Evrope kot Republike Slovenije. K
temu mora jasno prispevati tudi prihodnji večletni finančni okvir
Unije, ki mora močneje podpreti doseganje ciljev Strategije
Evropa 2020, torej pospeševanje konkurenčnosti, trajnostne rasti in odpiranja delovnih mest. V zvezi s tem Republika Slovenija podpira čimprejšnji dogovor o prihodnjem večletnem finančnem okviru in še naprej zagovarja ohranitev močne razvojno
usmerjene kohezijske politike in politike razvoja podeželja kot
pomembnih virov sredstev okoljsko sprejemljivih razvojnih investicij. Ob tem si prizadeva za čimprejšnje sprejetje vseh podlag,
potrebnih za uspešen začetek izvajanja prihodnjega večletnega
finančnega okvira, ter za čim bolj ciljno usmerjeno in učinkovito
porabo sredstev. Zato je podprla Pakt za rast in delovna mesta,
ki so ga junija 2012 potrdili voditelji držav in vlad. Ključni vzvod
za doseganje ciljev iz pakta je nadaljnja krepitev enotnega trga,
ki pomeni velik potencial za rast slovenskega in evropskega
gospodarstva. Republika Slovenija se zavzema za čimprejšnje sprejetje obstoječih in nadaljnjih zakonodajnih pobud s
tega področja, še zlasti s področja javnih naročil, intelektualne
lastnine, storitev in pretoka delovne sile. Tako za Republiko
Slovenijo in za Evropo kot celoto pa nedvomno velja, da rasti
in novih kakovostnih delovnih mest, predvsem pa popolnega
izkoriščanja razvojnih možnosti posameznih regij ne more biti
brez uspešne in učinkovite, v primernem obsegu opredeljene
kohezijske politike, za kar si Republika Slovenija vseskozi
prizadeva. Poleg tega Republika Slovenija poudarja nujnost
pravočasnega zaključka pogajanj o zakonodajnem svežnju v
letu 2013, saj bo le tako mogoče zagotoviti pripravo potrebnih
dokumentov za nemoten začetek izvajanja kohezijske politike
v prihodnjem programskem obdobju.
Enotni trg je treba krepiti na področju izgradnje nove
infrastrukture in obnove obstoječe – predvsem prometnih, energetskih in telekomunikacijskih povezav. Pomemben dejavnik za
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dvig konkurenčnosti je tudi razvoj enotnega digitalnega trga,
katerega celovito delovanje si obetamo do leta 2015. Republika
Slovenija se bo zavzemala za popolnoma delujoč enotni trg tudi
na področju energetike, ki naj bi bil izoblikovan do leta 2014.
Za učinkovito delovanje trga bo treba pozornost usmeriti tudi
v izgradnjo energetske infrastrukture, opredeliti prednostne
koridorje in merila za projekte skupnega interesa.
Za Republiko Slovenijo sta oblikovanje in izgradnja prihodnjega enotnega evropskega prometnega omrežja ena od
ključnih prioritet. Nadaljnja revizija vseevropskih prometnih
omrežij zastavlja nove srednjeročne in dolgoročne cilje politike
financiranja in gradnje. To je za Republiko Slovenijo kot državo
na križišču pomembnih povezav med različnimi deli Evrope
izrednega pomena.
Zavedamo se pomena vlaganja v raziskave in inovacije
kot temeljnega načina za krepitev trajnostne rasti, blaginje
državljanov in odpiranja novih delovnih mest z visoko dodano
vrednostjo. Prizadevamo si za celovito izvajanje skupnih programov na področju raziskav in inovacij ter krepitev prostega
pretoka znanja.
V okviru ukrepov za nove možnosti za rast na enotnem
trgu si je treba še naprej prizadevati za izboljšanje mobilnosti
delavcev. Republika Slovenija podpira vsa nadaljnja prizadevanja za sprejetje zakonodaje o poklicnih kvalifikacijah in
napotitvi delavcev.
Mala in srednje velika podjetja so tako v Republiki Sloveniji kot tudi v EU glavni motor gospodarskega razvoja. V
današnjih razmerah je treba predvsem vzpostaviti stabilno
in učinkovito podporno okolje za podjetja, ki bo omogočalo
njihovo rast in razvoj, vključno z lažjim dostopom do ugodnih
finančnih virov ter administrativno razbremenitvijo.
Prihodnost Republike Slovenije je v zagotavljanju učinkovite rabe virov in kakovosti bivanja ob ohranjanju zdravega
življenjskega okolja, biotske raznovrstnosti ter pridelavi varne
in kakovostne hrane.
Gospodarski razvoj mora nujno spremljati reševanje dilem
v odnosu do varovanja okolja ter pridelave varne in kakovostne
hrane. Republika Slovenija se bo pri razvoju teh politik zavzemala za rešitve, ki bodo dolgoročno vzdržne. Čedalje bolj v
ospredje prihaja dejstvo, da morata biti razvoj evropskega
gospodarstva in izgradnja ustrezne infrastrukture prilagojena
posledicam podnebnih sprememb; upoštevati morata način
rabe in dostopnost ter razpoložljivost naravnih virov, obenem
pa zagotavljati varno in kakovostno hrano ter zdravo življenjsko
okolje. Edino tak pristop ohranja visoke standarde bivanja, kot
jih je Evropa uživala doslej.
Okoljska politika mora še naprej jamčiti varstvo ljudi in
okolja ter hkrati prispevati h konkurenčnosti njenih držav članic, pri čemer je treba upoštevati specifične gospodarske in
finančne razmere tako posamezne države kot globalno. V
tem kontekstu se bo Republika Slovenija zavzemala za tiste
rešitve, ki bodo ob pogojih varovanja okolja nudile razvojne
priložnosti. Tako si bomo prizadevali za nadaljnje vključevanje
okoljskih ciljev v sektorske politike in za izboljšanje teh v skladu z najnovejšimi znanstvenimi dognanji o vplivih na zdravje
ljudi in okolje. Dodatno se bomo zavzemali za boljše izvajanje
obstoječe zakonodaje namesto priprave nove, razen takrat, ko
to ne bo nujno potrebno.
Na področju kmetijstva in ribištva si bo Republika Slovenija prizadevala za nadaljnje spodbujanje konkurenčnost in
proizvodnjo visoko kakovostih proizvodov, ob upoštevanju trajnostnih načel, učinkovite rabe virov, zahtev potrošnikov, zdravja
ljudi, živali in rastlin. Tudi v prihodnje bo zagovarjala uveljavitev
načela kratkih dobavnih verig, se zavzemala za lokalno oskrbo
z živili in čim večjo samooskrbo (tudi zaradi negotovosti pri
zagotavljanju hrane v svetu), kakor tudi za zagotavljanje čim
večje stabilnosti dohodkov v kmetijstvu. Tudi v tem smislu se
bo še naprej zavzemala za enakomeren razvoj podeželskih
območij in za ohranjanje delovnih mest na podeželju, pri čemer
mora biti politika razvoja podeželja za izvajanje ciljev v zadostni
meri podprta s sredstvi EU. Z vidika ohranjanja identitete kot
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ribiške in pomorske dežele se bo v institucijah EU zavzemala
za iskanje rešitev, ki bodo omogočale ekonomsko preživetje
ribičev in trajnostni razvoj evropskega ribištva in ribogojstva. Pri
tem bo še zlasti zagovarjala ustrezno upoštevanje posebnosti
in potreb malih ribiških sektorjev v morskih regijah, kot sta
Jadran in Sredozemlje.
Republika Slovenija ostaja del območja pravice, svobode
in varnosti.
Ob naporih za oživitev slovenskega gospodarstva, izvajanju reform, skrbi za uravnotežen in trajnostni razvoj ostaja
zavedanje o Republiki Sloveniji kot socialni in pravni državi na
prvem mestu. Republika Slovenija bo v okviru naporov EU za
zagotavljanje območja pravice, svobode in varnosti še naprej
namenjala pozornost pravosodnemu sodelovanju v civilnih in
kazenskih zadevah, saj so zadevni instrumenti nujni za nemoteno delovanje notranjega trga.
Prizadevala si bo zagotavljati čim boljšo varnost slovenskih in drugih državljanov EU z nadzorom schengenske zunanje meje. Z nadaljnjo širitvijo se bodo zunanje meje EU v prihodnjem obdobju premaknile, vendar bo schengenski nadzor
na slovenski meji nespremenjen. Da bo še naprej omogočen
svoboden in hiter pretok ljudi, si bo prizadevala, da uporaba
napovedanih novih tehnoloških sistemov EU na področju notranje varnosti ne bo omejila že dosežene prehodnosti meja.
Čeprav je Republika Slovenija bolj tranzitna kot ciljna država za
različne oblike čezmejnih dejavnosti organiziranega kriminala,
vključno s prehodom ilegalnih migrantov, bo tej problematiki še
naprej namenjala vso pozornost.
Na področju zakonitih migracij bo po sprejetju zakonodaje
potrebno njeno pravilno in natančno izvajanje na nacionalni
ravni. Enako velja za zakonodajo za vzpostavitev skupnega
evropskega azilnega sistema. Ne glede na to, da je bil letos
narejen občuten napredek pri sprejemanju sprememb zakonodajnih aktov na področju vzpostavitve skupnega evropskega
azilnega sistema, Republika Slovenija z izidom pogajanj v
Svetu ni popolnoma zadovoljna. Zato se bo zavzemala za odločen nastop v pogajanjih z Evropskim parlamentom tudi glede
preostalih odprtih vprašanj.
Prizadevala si bo za spoštovanje človekovih pravic in svoboščin, vključno s pravicami pripadnikov avtohtonih narodnih,
etničnih in jezikovnih manjšin.
Za uveljavitev interesov v regiji sta za Republiko Slovenijo
ključna nadaljnje regionalno povezovanje in podpora širitvenemu procesu EU.
Republika Slovenija je močno povezana s svojo širšo
geografsko okolico in v tem kontekstu tudi z regijo Zahodnega
Balkana. V slovenskem interesu je stabilizacija regije, tako v
varnostno-političnem ter v gospodarskem smislu. Pri tem je
verodostojna širitvena politika EU najpomembnejši vzvod za
pospeševanje reform v državah, ki se ji približujejo. Republika
Slovenija bo zato še naprej ostala trdna zagovornica širitvenega
procesa. Delujoča pravna država, spoštovanje mednarodnih
zavez, pospešeno sodelovanje in harmonizacija na področju
ekonomskih politik ter dobri sosedski odnosi, regionalno sodelovanje in sprava so ključni dejavniki uspešnega približevanja
držav Zahodnega Balkana EU. V tem smislu bo Republika
Slovenija tudi v prihodnje s prenosom svojih izkušenj in znanj
pomagala državam Zahodnega Balkana pri vključevanju v EU.
Hkrati bo še naprej poudarjala, da je prvi pogoj uspešne pomiritve, dobrih sosedskih odnosov in regionalnega sodelovanja med
drugim tudi spoštovanje in izvajanje mednarodnih sporazumov.
Ob podpori in pomoči državam Zahodnega Balkana pri
približevanju in v postopku pogajanj bo skrbno spremljala njihov napredek na vseh področjih, vključno z izpolnjevanjem
mednarodnopravnih sporazumov, kakršen je Sporazum o vprašanjih nasledstva (Uradni list RS – MP, št. 20/02, Zakon o
ratifikaciji Sporazuma o vprašanjih nasledstva), ki je eden od
temeljev trajnih in stabilnih odnosov med državami regije, ki jih
sporazum zadeva.
Še naprej bo dejavna tudi v varnostnih prizadevanjih za
trajnostno stabilizacijo regije. V tem pogledu je pomembno
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ohraniti sedanjo raven našega dejavnega sodelovanja v operacijah in dejavnostih EU, Nata in OVSE ter v okviru dvostranskih
programov reforme varnostnega sektorja.
Zahodni Balkan ostaja prednostna regija tudi na področju
razvojnega sodelovanja. Za tesnejše povezovanje z državami
Zahodnega Balkana ter njihovo hitrejše približevanje EU si bo
Republika Slovenija prizadevala tudi v okviru konkretnih projektov in drugih dejavnosti, ki se financirajo iz sredstev EU prek
instrumenta za predpristopno pomoč.
Za uspešno uresničevanje svojih interesov bo še naprej
aktivna v regionalnih povezavah. Sodelovanje v regionalnih
pobudah, ki jih podpira in usmerja EU, je ena od pomembnih
razsežnosti zagotavljanja slovenske prisotnosti v regiji.
PREDNOSTNE NALOGE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA DELO V SVETU V OBDOBJU
JANUAR 2013–JUNIJ 2014
Horizontalne zadeve
Evropa 2020
Strategija EU za pametno, trajnostno in vključujočo rast
Evropa 2020 (v nadaljnjem besedilu: Strategija EU 2020)
ostaja ključna podlaga za gospodarsko okrevanje in nadaljnjo
krepitev konkurenčnosti EU, zato si bo Republika Slovenija
prizadevala za sprejetje ukrepov za doseganje njenih ciljev.
Pomemben element je Evropski semester, v okviru katerega
države članice uskladijo svojo proračunsko, makroekonomsko in strukturno politiko. Republika Slovenija zato namenja
posebno pozornost izvajanju priporočil za leto 2012. V tej luči
podpiramo prizadevanja za učinkovito upravljanje Evropskega
semestra in pozdravljamo Letni pregled rasti za leto 2013, ki
pomeni začetek novega semestra. Republika Slovenija podpira
prednostne ukrepe, da je treba več narediti za zagon rasti in
spodbujanje konkurenčnosti ter v boju zoper brezposelnost
ob hkratni diferencirani javnofinančni konsolidaciji in krepitvi
stabilnosti bančnega sistema. Kot splošni okvir za ukrepanje
na nacionalni ravni, ravni evrskega območja in ravni EU za
doseganje rasti in delovnih mest so voditelji držav in vlad junija
2012 sprejeli Pakt za rast in delovna mesta, ki ga je podprla
tudi Republika Slovenija.
Naslednji večletni finančni okvir 2014+
Glede na dejstvo, da do dogovora o naslednjem večletnem finančnem okviru Unije do konca leta 2012 ni prišlo,
Republika Slovenija še naprej podpira prizadevanja, da do
dogovora pride čim prej, najkasneje spomladi 2013. Podaljševanje pogajanj bi namreč povzročilo zamude pri izvajanju
programov naslednjega finančnega okvira, morebitna nezmožnost dogovora pa celo podaljševanje letnega proračuna 2013
v prihodnost, kar bi ob sicer nekoliko večjem obsegu proračuna
zaradi nepredvidljivosti srednjeročnega načrtovanja vodilo v
nezmožnost izvajanja večletnih projektov. Dogovor je tako v
interesu vseh, saj bi imela tako zamik kot nezmožnost dogovora izrazito negativen vpliv pri razvoju in ustvarjanju delovnih
mest v Uniji.
Republika Slovenija pri tem še naprej podpira razvojno
usmerjenost prihodnjega srednjeročnega finančnega okvira, ki
bo v večji meri kot doslej podpiral doseganje ciljev Strategije
Evropa 2020. V tej luči še naprej zagovarja ohranitev močne
kohezijske politike in politike razvoja podeželja, saj gre za politiki, ki poleg programov, namenjenih vlaganjem v raziskave,
inovacije in izobraževanje, najbolj prispevata k zagotavljanju
trajnostne rasti in zaposlovanja. Hkrati gre za politiki, v okviru
katerih lahko Republika Slovenija tudi v obdobju po letu 2013 v
največji možni meri udejanja zastavljene razvojne cilje. Ravno
zato bo Republika Slovenija še naprej nasprotovala drastičnemu zniževanju sredstev na teh področjih.
V letu 2013 se bodo nadaljevala tudi pogajanja o prihodkovni strani predloga večletnega finančnega okvira 2014–2020,
tj. sistemu lastnih virov EU, in sicer tako na ravni sprejemanja
večletnega finančnega okvira kot tudi na delovni ravni Skupine
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za sistem lastnih virov EU. Republika Slovenija bo v letu 2013
delovala v skladu s sprejetimi stališči RS.
Ne glede na zamik končnega dogovora pa bo Republika
Slovenija kar najhitreje pristopila k pripravi vseh potrebnih izvajalskih dokumentov in konkretnih projektov, na podlagi katerih
bo možen čimprejšnji začetek izvajanja naslednjega večletnega
finančnega okvira.
Kohezijska politika
Za Republiko Slovenijo pomeni kohezijska politika eno
izmed ključnih prioritet v pogajanjih o večletnem finančnem
okviru, pri čemer si bo Republika Slovenija prizadevala za
ustrezen obseg kohezijskih sredstev, ki bo omogočil zadostno
raven nujno potrebnih razvojnih investicij v Republiki Sloveniji,
predvsem za izboljšanje konkurenčnosti, ustvarjanje novih delovnih mest, zagotavljanje čistejšega okolja vključno z visoko
kakovostno infrastrukturo. V letu 2013 se pogajanja glede
zakonodajnega svežnja na področju kohezijske politike, ki določa vse bistvene vidike izvajanja kohezijske politike v obdobju
2014–2020, nadaljujejo predvsem v okviru trialoga z Evropskim
parlamentom. Republika Slovenija, ki je bila v dosedanjem
poteku pogajanj uspešna, se bo tudi v letu 2013 zavzemala
za kakovosten in obenem čim hitrejši dogovor o zakonodajnih
predlogih, saj bo le tako omogočeno, da se do leta 2014 lahko
sprejmejo vsi potrebni ukrepi in dokumenti, ki bodo omogočili
nemoten začetek izvajanja kohezijske politike v naslednjem
programskem obdobju. Vzporedno s pogajanji o zakonodajnem
svežnju v Republiki Sloveniji potekajo priprave partnerskega
sporazuma, ki bo strateška podlaga za pripravo operativnih
programov na področju kohezijske politike v obdobju 2014–
2020 in s tem za uspešen začetek izvajanja kohezijske politike
v naslednjem programskem obdobju. Partnerski sporazum bo
vseboval ključne zaveze na nacionalni in regionalni ravni pri
implementaciji sredstev skladov skupnega strateškega okvira
– Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad,
Evropski kohezijski sklad, Evropski sklad za razvoj podeželja
in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo.
Institucionalne zadeve
Čeprav razvoj dogodkov evropske agende kaže, da bodo
zaradi vse bolj integrirane EU na koncu verjetno potrebne
tudi spremembe temeljnih pogodb, se Republika Slovenija
zavzema, da se aktualne rešitve iščejo predvsem v okvirih, ki
jih omogočajo obstoječe pogodbe in sekundarna zakonodaja.
Republika Slovenija meni, da bi v prihajajočem obdobju
evropske institucije morale dokončati implementacijo obveznosti, ki so jim bile naložene z uveljavitvijo Lizbonske pogodbe, in
sicer na področju izvajanja solidarnostne klavzule, ustanovitve
evropskega javnega tožilstva, sprememb zakonodaje na področju dostopa javnosti do dokumentov kot tudi glede predlogov
sprememb zakonodaje za večjo vključitev temeljnih človekovih
pravic v institucionalno delovanje EU.
Republika Slovenija podpira idejo in cilje Uredbe o statutu
in financiranju evropskih političnih strank, saj naj bi ta pripomogla h krepitvi evropske javne sfere in dialoga z evropskimi
državljani. Republika Slovenija ocenjuje, da je predlog Uredbe Evropskega parlamenta o določbah, ki podrobneje urejajo
uresničevanje preiskovalne pravice Evropskega parlamenta,
nesprejemljiv, tako z vidika institucionalnega ravnovesja v EU
kot tudi z vidika načela suverenosti držav članic in načela prenesenih pristojnosti.
Republika Slovenija podpira nadaljevanje pogajanj v
smeri oblikovanja novih dogovorov oziroma sporazumov med
institucijami EU, pri tem pa se zavzema, da so pristojnosti posamezne institucije v skladu s določbami Pogodb.
Pomemben vidik dobrega delovanja EU so učinkovite
institucije EU in uravnotežena zastopanost človeških virov. V
sedanji reformi kadrovskih predpisov bo Republika Slovenija
zagovarjala vzpostavitev geografskega ravnovesja med zaposlenimi iz vseh držav članic, ob hkratnem ohranjanju načela zaposlovanja na podlagi najvišjih standardov sposobnosti,
učinkovitosti in neodvisnosti.
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Državni zbor bo v okviru pristojnosti, ki mu jih dajeta pravni red EU in nacionalna zakonodaja, po potrebi izvajal postopke
nadzora nad upoštevanjem načela subsidiarnosti v osnutkih zakonodajnih aktov institucij EU ter sodeloval v političnem dialogu
z Evropsko komisijo (v nadaljnjem besedilu: Komisija). Hkrati
si bo v zvezi z načrtom za pravo in poglobljeno ekonomsko in
monetarno unijo prizadeval, da bo z vidika demokratične legitimnosti in odgovornosti ustrezno vključen v nadzor in proces
oblikovanja te unije.
Makroekonomska politika ter ekonomska in monetarna
unija (EMU)
Republika Slovenija podpira pobude za poglobitev in krepitev ekonomske in monetarne unije, katere del je med drugim
oblikovanje bančne unije. Morebitno oblikovanje posebnega
instrumenta solidarnosti, t. i. fiskalne kapacitete, bi moralo biti
pred sprejetjem natančneje opredeljeno tako z vidika financiranja kot pogojev uporabe. Razvijati bi ga veljalo za namen
blažitve morebitnih negativnih posledic strukturnih reform in
gospodarskega cikla. Republika Slovenija podpira tudi nadaljnje korake k novi zasnovi ekonomskega upravljanja, ki se oblikuje na ravni EU z namenom krepitve nadzora nad fiskalnimi
in makroekonomskimi politikami. Pri tem se bo osredotočila
na uresničevanje in izvajanje sprejetih zavez na način, da bo
sledila tudi svojim strukturnim in makroekonomskim izzivom.
Pri vseh navedenih pobudah Republika Slovenija podpira izpolnitev zadane časovnice, pri tem pa ne sme trpeti vsebina
nove ekonomske in monetarne unije ter zasnova makroekonomskega in fiskalnega nadzora.
Republika Slovenija bo cilje ekonomske politike zastavila
skladno s prioritetami na EU ravni ob upoštevanju strukturnih
in makroekonomskih okvirov na nacionalni ravni ter jih bo predložila Komisiji v nacionalnih dokumentih v okviru evropskega
semestra (Nacionalni reformni program in Program stabilnosti).
Finančne storitve in prosto gibanje kapitala, bančna unija
Republika Slovenija podpira ustanovitev integriranega
finančnega okvira, katerega prvi korak predstavlja enotni mehanizem bančnega nadzora z osrednjo vlogo Evropske centralne banke (ECB). Podpira tudi nadaljnjo izpeljavo celotnega
regulatornega okvira, vključno z ustrezno ureditvijo okvira za
reševanje finančnih institucij in jamstva za vloge ter izvajanje
sprejetih predpisov.
Prav tako se Republika Slovenija zavzema za konsistentnost rešitev v vseh zakonodajnih predlogih, ki se nanašajo na
regulacijo bank in nadzor nad njimi (npr. zakonodajni predlogi
v zvezi s kapitalskimi zahtevami ter sanacijo in reševanjem
kreditnih institucij in investicijskih podjetij).
Republika Slovenija podpira prizadevanja Komisije, ki so
usmerjena v iskanje ustreznih načinov regulacije vzporednega
bančnega sistema, saj le-ta kljub izpostavljenosti enakim tveganjem kot tradicionalne finančne institucije ni podvržen enako
strogemu nadzoru in pravilom glede poslovanja.
Z zanimanjem pričakujemo pregled Evropskega sistema
finančnega nadzora s strani Komisije, ki je napovedan v uredbah o ustanovitvi evropskih nadzornih organov.
Obdavčitev
Republika Slovenija podpira uvedbo davka na finančne
transakcije tako na ravni celotne EU kot tudi na ravni ožje
skupine držav članic EU, podpira pa tudi predlog za okrepljeno
sodelovanje določenih držav članic EU, saj le-ta sledi enakim ciljem, kot so opredeljeni s prvotnim predlogom direktive.
Republika Slovenija je tudi sopodpisala zahtevo za začetek
postopka okrepljenega sodelovanja. Republika Slovenija meni,
da je davek na finančne transakcije mogoče uporabiti kot vir
financiranja proračuna EU le, če bo ta davek uveden na ravni
celotne EU, razen če se državam članicam, ki bi uvedle davek
na finančne transakcije, zagotovi sorazmerno zmanjšanje njihovega prispevka v proračun EU na drug način.
Republika Slovenija podpira spremembe in dopolnitve
Direktive o obdavčitvi dohodka od prihrankov v obliki plačil
obresti ter nadaljnje delo na področju pogajanj o prenovitvi sporazumov o ukrepih, enakovrednih tistim iz omenjene direktive,
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s Švico, Lihtenštajnom, San Marinom, Andoro in Monakom,
saj so namenjeni preprečevanju finančnih goljufij in zaščiti
finančnih interesov Unije.
Republika Slovenija pozdravlja predlog celovite spremembe energetske direktive, saj je pomemben instrument pri
doseganju že zastavljenih ciljev na področju blaženja podnebnih sprememb, je v skladu z izhodišči strategije prehoda na
nizkoogljično družbo in bi lahko pomenila podlago za koordiniranje zelene javnofinančne reforme. Tako vključevanje okoljske
komponente v obdavčitev energentov in električne energije za
Republiko Slovenijo ni sporno, saj jo že upošteva pri oblikovanju višine trošarin na energente. Republika Slovenija podpira
predlog Komisije za črtanje določbe, ki omogoča nižjo obdavčitev rabe plinskega olja za komercialni prevoz blaga in potnikov,
kar ni v skladu s cilji prenove energetske direktive, saj sektor
prometa povzroča velik delež izpusta toplogrednih plinov in
otežuje prizadevanje Republike Slovenije za dosego sprejetih
obveznosti iz Kjotskega protokola.
Republika Slovenija je zadržana do predloga direktive
o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih
oseb (Common Consolidated Corporate Tax Base – CCCTB).
Meni, da je predlog – zlasti za majhne ekonomije – zelo zahteven za implementacijo ter izvajanje. Na sistemski ravni ima
predlog pozitivne in negativne učinke, upoštevaje zlasti, kakšne
bodo morebitne končne rešitve.
Republika Slovenija podpira predlog o spremembi direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost
glede mehanizma za hiter odziv v primerih goljufij na področju
DDV. Podpira prizadevanja Komisije za takojšnje ukrepanje v
primeru velikih in nepričakovanih goljufij na področju DDV v
določenih gospodarskih sektorjih.
Republika Slovenija si bo v prihodnjem obdobju še posebej prizadevala za izpolnjevanje zavez in ukrepe na področju
davčnih goljufij, utaj davkov in davčnih oaz.
Letni proračun
V vsakoletnem utečenem postopku sprejemanja letnih
proračunov EU si bo Republika Slovenija prizadevala za sestavo proračuna, ki bo sledil medinstitucionalnemu dogovoru o
večletnem finančnem načrtu. Vsebinsko bo namenila posebno
pozornost sredstvom za kohezijsko in strukturno politiko ter
politiko razvoja podeželja. V splošnem bo zagovarjala takšen
obseg proračuna EU, ki bo hkrati omogočil nemoteno izvajanje
vseh politik in vplačevanje v proračun EU skladno z dejanskimi
potrebami po plačilih.
Statistika
Republika Slovenija se bo s svojimi predstavniki na vseh
ravneh dejavno vključevala v postopke odločanja ter priprave,
usklajevanja in sprejemanja zakonodajnih aktov v zvezi s statistiko. Prizadevala si bo za usklajevanje z vsemi zainteresiranimi stranmi že na zgodnji stopnji oblikovanja zahtev po novih
statističnih podatkih.
Zavzemala se bo predvsem za ustrezne spremembe
Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki, ki dopolnjuje obstoječi pravni okvir za evropsko statistiko. Glavni
cilj predloga je nadaljnja krepitev upravljanja evropskega statističnega sistema za ohranitev njegove visoke verodostojnosti
in za ustrezen odziv na potrebe po podatkih. Najpomembnejši
področji predloga sta strokovna neodvisnost nacionalnih statističnih uradov ter podpis t. i. »zavez za zaupanje v statistiko«
s strani držav članic. Republika Slovenija predlog uredbe
načeloma podpira, nasprotuje pa uvedbi »zavez za zaupanje
v statistiko«. To so politične deklaracije, ki naj bi zavezale
vlade držav članic, da bodo zagotavljale ustrezno institucionalno okolje nacionalnim statističnim uradom, tako da bodo
le-ti lahko pripravljali statistiko ustrezne kakovosti in s tem
ohranjali zaupanje javnosti v statistiko. Republika Slovenija
pa ima določbe, ki bi bile vključene v »zavezo za zaupanje v
statistiko«, vsebovane že v Zakonu o državni statistiki (Uradni
list RS, št. 45/95 in 9/01).
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ENOTNI TRG IN INDUSTRIJA
Enotni trg
Vloga enotnega trga pri zagotavljanju konkurenčnega poslovnega okolja za podjetja, povečanju izbire za potrošnike ter
ustvarjanju novih delovnih mest je ključna za doseganje ciljev
Strategije EU 2020. Enotni trg se mora tudi v prihodnje prilagajati, da bi podjetja in potrošniki lahko v celoti izkoristili njegov
potencial. Komisija je oktobra 2012 predstavila Akt za enotni
trg II, ki predstavlja dopolnitev Akta za enotni trg iz aprila 2011
in vsebuje dvanajst konkretnih prednostnih ukrepov s področij
integriranih omrežij, čezmejne mobilnosti prebivalstva in gospodarskih subjektov, e-gospodarstva in socialnega podjetništva,
kohezije ter zaupanja potrošnikov, ki naj bi prispevali k dodatni
krepitvi enotnega trga. Republika Slovenija bo še naprej aktivno sodelovala pri doseganju soglasja pri zakonodajnih in drugih
aktih Unije, ki se že obravnavajo na podlagi prvega Akta za
enotni trg, iz drugega pa bodo posamezni predlogi predstavljeni
Svetu in Evropskemu parlamentu v prvem četrtletju 2013. Republika Slovenija načeloma podpira predlagane ukrepe v okviru
Akta za enotni trg II, ki jih razume, kakor je v svojem poročilu
o delovanju enotnega trga že zapisal prof. Monti, kot del »paketnega dogovora« glede strategije na tem področju. Posebej
je naklonjena uresničitvi pobud o elektronskem izstavljanju
računov v zvezi z oddajo javnih naročil in izboljšanja varnosti
proizvodov ter njihovega nadzora na trgu EU, zadržana pa je
do liberalizacije železniških potniških storitev in do predloga o
popolni neodvisnosti železniških infrastrukturnih upravljavcev.
Komisija je decembra 2011 sprejela paket direktiv o javnem naročanju z namenom modernizacije in poenostavitev
veljavnih pravil javnega naročanja in koncesij. Paket je del Akta
za enotni trg in ga sestavljajo trije predlogi: direktiva o javnem
naročanju, direktiva o podeljevanju koncesijskih pogodb in
direktiva o javnih naročilih naročnikov v vodnem, energetskem
in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev. V zvezi
z vsemi tremi predlogi bodo pogajanja z Evropskim parlamentom potekala v začetku leta 2013. Direktiva o javnem naročanju predvideva uvedbo e-javnega naročanja v letu 2016, kar
Republika Slovenija podpira. Republika Slovenija prav tako
pozdravlja načrt Komisije za posodobitev enotnega trga za
industrijske proizvode, katere cilj je odprava obstoječih ovir pri
trgovanju, še posebej pri proizvodih z visokim potencialom za
rast. Namen je tudi zagotoviti višjo usklajenost ustrezne zakonodaje ter poenostavitev njene uveljavitve.
Republika Slovenija pozdravlja pobudo Komisije v zvezi
s pripravo strateških prioritet za podelitev mandatov evropskim institucijam za standardizacijo (CEN/CENELEC/ETSI), s
pomočjo katerih bi zagotovili podporo EU politikam za mednarodno konkurenčnost, inovacije, digitalno interoperabilnost in
tehnološki napredek. Načrtovan neodvisen pregled doseganja
strateških ciljev in izvajanja evropskega sistema standardizacije bo dobra dodatna podlaga za opredelitev nadaljnjih nalog
na tem področju.
Republika Slovenija se bo še naprej zavzemala za urejanje področja varstva intelektualne lastnine glede posodobitve
sistema blagovnih znamk, boja proti piratstvu ter ponarejanju
ipd. Poleg tega bo opravila vse potrebno, da skupaj s Portugalsko oblikuje Center za arbitražo in mediacijo, ki bo v okviru
Enotnega patentnega sodišča EU prispeval k bolj učinkoviti
uveljavitvi patentnih pravic.
Na področju tehnične harmonizacije motornih vozil bo
Republika Slovenija posvetila posebno pozornost Predlogu
uredbe o poenostavitvi postopka selitve motornih vozil, registriranih v drugi državi članici, na enotnem trgu, katerega splošni
cilj je izboljšati delovanje enotnega trga z odpravo upravnih ovir
v zvezi s postopkom ponovne registracije motornih vozil. Republika Slovenija načeloma podpira predlog uredbe, opozarja pa
na finančne posledice in morebitno administrativno breme, ki bi
jih predlog uredbe lahko povzročil v državah članicah.
Za Republiko Slovenijo je še vedno prednostna naloga
nadaljevanje akcijskega programa za odpravo administrativnih
ovir in zmanjšanje zakonodajnih bremen za 25 odstotkov za
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obdobji 2012 in 2013, predvsem za mala in srednja podjetja,
odpravljanje administrativnih ovir, zmanjševanje zakonodajnih
bremen, poenostavitev zakonodaje in pospešeno izvajanje presoje posledic predpisov.
Največji poudarek namenjamo procesu razbremenjevanja
na področju okolja in prostora, širšemu delovno pravnem področju, koheziji (črpanje evropskih sredstev), področju financ
(davki in trošarine ter druge dajatve) in področju gospodarstva
(statusno pravne zadeve in poslovna oziroma finančna poročila) ter na področju prenavljanja reguliranih dejavnosti in
poklicev.
Republika Slovenija bo podpirala tudi vse aktivnosti za
praktično uveljavitev pravil »razumne zakonodaje« tudi v institucijah EU. Tako na ravni delovnih teles EU kot tudi s sodelovanjem v pozivih »enako mislečih držav«, kjer prednjačita
Združeno kraljestvo in Nemčija. Pri tem bo aktivno sodelovala
pri pripravi priporočil in usmeritev na sporočilo Komisije o
razumni zakonodaji, ki bo izšla v sredini decembra letos ter
na sporočilo Komisije o desetih najbolj obremenjujočih zakonodajnih aktih za mala in srednje velika podjetja, ki bo izšla v
začetku prihodnjega leta.
V prihodnjem obdobju je predvidena tudi nadaljnja razprava glede Uredbe št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, ki pomeni
izpeljavo pravice dostopa iz 255. člena Pogodbe o ustanovitvi
Evropske skupnosti.
Varstvo potrošnikov
Republika Slovenija pozdravlja načrt Komisije za krepitev
varstva potrošnikov na enotnem trgu (zapisano tudi v Aktu za
enotni trg II), da pripravi nov predlog direktive o splošni varnosti
proizvodov, vključno s krepitvijo sistema nadzora na trgu, ki naj
bi bil urejen z novo uredbo na ravni EU, ter tudi druge mehanizme, ki se nanašajo na varstvo potrošnikov.
Industrijska politika in konkurenčnost
Industrijska politika EU temelji na horizontalnih ukrepih v
kombinaciji s posebnimi ukrepi za spodbujanje tistih sektorjev,
ki to potrebujejo in so bistveni za konkurenčnost industrije
EU. Pri tem se pozornost posveča prehodu na nizkoogljično
gospodarstvo v celotni vrednostni verigi. Komisija posveča
pozornost pravzaprav vsem industrijskim sektorjem. Podlago
za to predstavlja vodilna pobuda v okviru Strategije EU 2020 o
sodobni industrijski politiki za obdobje globalizacije.
Zaradi še zmeraj perečih posledic krize za industrijo v EU
je Komisija letos objavila dopolnitve vodilne pobude sodobne
industrijske politike, da bi zagotovila močno evropsko industrijo, ki bi pripomogla k okrevanju gospodarstva EU. Pri tem se
pozornost še naprej posveča vsem industrijskim sektorjem, saj
le-ti prispevajo h krepitvi evropskega gospodarstva. Poleg že
znanih ukrepov iz leta 2010 se dodatna pozornost na ravni EU
posveča krepitvi naložb v evropsko industrijo (čiste, okoljske
tehnologije, inovacije, trajnostna energija), premostitvi razkoraka med dosežki raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij
ter trženjem teh, boljšemu dostopu podjetij do finančnih sredstev, okrepitvi enotnega trga, pospeševanju izvajanja pobude
»razumna zakonodaja«, zaščiti pravic intelektualne lastnine,
avtorskim pravicam ter zagotavljanju visoko usposobljene delovne sile.
Republika Slovenija pripravlja sodobno industrijsko politiko, ki temelji na splošnih usmeritvah na ravni EU ter se
osredotoča prav tako na horizontalne ukrepe, namenjene vsem
industrijskim sektorjem. Podobno kot na evropski ravni izvaja
posebne prilagojene ukrepe za tiste sektorje, ki to potrebujejo
in so posebnega pomena za slovensko gospodarstvo. Izzivi
slovenske industrije so podobni izzivom na ravni EU, v prvi vrsti
prehod na zeleno gospodarstvo. Republika Slovenija aktivno
sodeluje pri pripravi horizontalnih in sektorskih priporočil in
usmeritev za izvajanje sodobne industrijske politike na ravni EU
in bo takšno sodelovanje zagotavljala tudi v prihodnje.
Osrednjo evropsko politiko za podjetništvo predstavlja
Akt za mala podjetja za Evropo (pobuda SBA). Ukrepi so
namenjeni okrepitvi konkurenčnosti podjetij v EU s posebnim
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poudarkom na malih in srednje velikih podjetjih (v nadaljnjem
besedilu: MSP). Pri tem so prednostni ukrepi v tem trenutku
namenjeni ponovnemu oživljanju tovrstnih podjetij v EU, ki jih
je gospodarska kriza močno prizadela: boljši dostop MSP do
finančnih sredstev, boljši dostop MSP do enotnega trga EU
ter na trge tretjih držav, nadaljevanje odpravljanja upravnih
bremen ter zagotovitev čim bolj jasne in enostavne evropske
zakonodaje za MSP.
Skladno s pobudo SBA na ravni EU izvaja Republika Slovenija nacionalni program SBA. Tudi v prihodnje bo Republika
Slovenija aktivno sodelovala v razpravah za pripravo ukrepov,
usmeritev in priporočil za krepitev MSP na ravni EU, prihodnje
leto pa bo pozornost najprej usmerjena v dokončni dogovor o
programih COSME in Obzorje 2020, ki bosta pomemben vir
financiranja v prihodnji finančni perspektivi. Prav tako bo aktivno sodelovala v razpravah o evropskem akcijskem načrtu za
podjetništvo, ki ga bo Komisija predvidoma objavila do konca
letošnjega leta.
Državne pomoči
Komisija je maja 2012 sprejela sporočilo o posodobitvi področja državnih pomoči, s katero je določila cilje ambicioznega
paketa reform. Posodobila bo področja državnih pomoči v ključnih sektorjih (pomoč tveganemu kapitalu, regionalna pomoč,
okoljska pomoč, itd.), konec leta 2013 pa bo predstavila Uredbo
o splošnih skupinskih izjemah. Republika Slovenija ne nasprotuje vsebini sporočila Komisije o posodobitvi področja državnih
pomoči EU, si pa prizadeva, da bi ublažila posledice, ki bodo
nastopile v letu 2014 na področju regionalnih državnih pomoči.
Carinska unija
Prenovljen predlog Uredbe o carinskem zakoniku Unije je
bil podan zaradi zaostankov na področju uvajanja novih informacijskih tehnologij, uskladitve z novimi določbami Lizbonske
pogodbe ter prilagoditve razvoju carinske zakonodaje po letu
2008 ter zaradi nekaterih potrebnih vsebinskih izboljšav. V
zvezi s spremembami prenovljenega carinskega zakonika Republika Slovenija zagovarja čim manjše odmike od že sprejetih
ključnih razvojno usmerjenih določb ter podpira samo spremembe, ki so nujno potrebne zaradi ugotovljene zastarelosti
oziroma neustreznosti glede na razvoj prakse in tehnologije.
Ob tem vztraja pri upoštevanju dosežene ravni razvoja in informacijske usposobljenosti organov in gospodarskih subjektov.
Republika Slovenija podpira čimprejšnjo uveljavitev novega
carinskega zakonika Unije. Ni pa naklonjena rešitvam v smeri
zgolj spremembe datuma za uveljavitev Uredbe o moderniziranem carinskim zakoniku (plan B), ker bi s tem popolnoma
izgubili momentum za nujno potrebno okrepitev in največjo
možno harmonizacijo zakonodaje, ki utrjuje konkurenčnost
evropskega gospodarstva na mednarodni ravni.
Program Carina 2020 bo prispeval k izvajanju Strategije
Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast, in sicer
z okrepitvijo delovanja carinske unije. Glavni operativni cilji
programa so podpora pripravi, uporabi in izvajanju zakonodaje
in politike na področju carin, razvoj evropskih informacijskih sistemov ter najboljših delovnih praks, izboljšanje usposobljenosti
carinskih uradnikov in izboljšanje sodelovanja med sodelujočimi državami. Republika Slovenija podpira sprejetje predloga
Uredbe o vzpostavitvi akcijskega programa za carino – Carina
2020, vključno z obema novima izjavama k zapisniku Sveta
(izjava v zvezi s preučitvijo prihodnje možnosti financiranja
opreme za carinske kontrole iz enega samega fonda in izjava
o tem, da program 2020 ne posega v določbe naslova V Pogodbe o delovanju EU).
PROMET, TELEKOMUNIKACIJE IN ENERGIJA
Promet
Republika Slovenija bo na področju prometa v okviru
krepitve enotnega trga namenila osrednjo pozornost oblikovanju prihodnjega enotnega evropskega prometnega omrežja.
Tako bo na področju prometa še naprej posvečala posebno
pozornost reviziji omrežij TEN-T, ki opredeljuje dolgoročne cilje
politike TEN-T do leta 2030 oziroma do leta 2050, med kate-
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rimi je navedena tudi vzpostavitev jedrnega (do leta 2030) in
celovitega omrežja TEN-T (do leta 2050), kakor tudi opredelitev
EU projektov skupnega in obojestranskega interesa. Republika
Slovenija načeloma podpira obstoječo revizijo omrežja TEN-T,
kakor je bila nazadnje potrjena na Svetu, saj je v pogajanjih
uspela uveljaviti vse svoje interese glede vključitev svojih prometnih povezav v celovito omrežje TEN-T, kakor tudi v jedrno
omrežje TEN-T, razen uvrstitve železniškega odseka med Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana in Salzburgom ter posledično
celotne multimodalne osi na tej relaciji v jedrno omrežje; za
uvrstitev slednje se bo še naprej zavzemala med pogajanji. V
povezavi z revizijo omrežij TEN-T Republika Slovenija namenja
posebno pozornost tudi instrumentu za povezovanje Evrope
(v nadaljnjem besedilu: IPE), ki predstavlja celostni instrument
za vlaganja v prednostne naloge na področju prometnih, energetskih in telekomunikacijskih omrežij EU v obdobju naslednje
finančne perspektive od leta 2014 do 2020. Podpira Predlog
uredbe IPE (kot je bil nazadnje potrjen na Svetu), ki vsebuje seznam koridorjev jedrnega omrežja, saj je v tem seznamu vključena v dva zelo pomembna koridorja, in sicer v Mediteranski in
Baltsko-jadranski koridor, ter ima jedrno povezavo z Zahodnim
Balkanom in možnost sofinanciranja čezmejnih projektov na
področju cest. V okviru zgoraj navedenih prednostnih nalog se
bo na področju izgradnje TEN-T omrežij še naprej zavzemala
za uveljavitev in zaščito slovenskih interesov glede poteka V.
in okrepitve pomena X. vseevropskega prometnega koridorja,
kakor tudi za ohranitev statusa Luke Koper, kot enega pomembnejših severno jadranskih pristanišč EU, ter za njegovo
povezavo z zaledjem, pri čemer bo za Republiko Slovenijo v
prihodnje pomembna predvsem realizacija izgradnje oziroma
posodobitve železniških povezav v Republiki Sloveniji. Vključenost v navedena koridorja zagotavlja sodobno prometno in
blagovno povezavo Republike Slovenije z ostalo EU in tretjimi
državami, zlasti z Zahodnim Balkanom.
V okviru enotnega trga je za Republiko Slovenijo pomemben tudi tako imenovani četrti železniški paket, ki uvaja odprtje
notranjih trgov železniškega potniškega prometa konkurenci,
zmanjšanje časa začetka trženja voznega parka (z okrepitvijo
vloge Evropske železniške agencije) in izboljšanje upravljanja
železniške infrastrukture (za krepitev učinkovitosti železniškega prometa in izboljšanje konkurence). Republika Slovenija je
zadržana do takojšne liberalizacije (brez ustreznega prehodnega obdobja) železniških potniških storitev in predlaga prvotno
zaključek implementacije že sprejete evropske zakonodaje s
področja železniškega prometa. V zvezi s predlagano liberalizacijo notranjega železniškega potniškega trga bi bilo treba
zagotoviti, da se pogodba o prevozu potnikov v notranjem in
čezmejnem potniškem prometu, sklenjena med Vlado Republike Slovenije in Slovenskimi železnicami od 1. 1. 2010 do 31.
12. 2019, kot tudi možnost podaljšanja te pogodbe, izvrši brez
dodatnih pogojev in s tem zagotovi ustrezna stabilnost zagotavljanja obvezne gospodarske javne službe, kot tudi prevoznika,
ki po tej pogodbi izvaja tovrstne storitve.
Na področju enotnega trga bo Republika Slovenija namenila posebno pozornost tudi zakonodajni pobudi EU na
področju notranjega cestnega trga tako imenovanemu cestnemu paketu, ki naj bi z nadaljnjo odpravo omejitev kabotaže
izboljšal gospodarsko in okoljsko učinkovitost cestnega tovornega prometa. V okviru te pobude bodo vzpostavljeni bolj
poenoteni konkurenčni pogoji z vključitvijo določb za uporabo
socialnih predpisov v državi gostiteljici v primeru dolgoročnega
bivanja voznikov ter določb za bolj poenoteno izvrševanje.
Republika Slovenija podpira nadaljnjo poenotenje standardov
EU na področju cestnega tovornega prometa, in sicer v smislu
nadaljevanja liberalizacije trgov cestnega tovornega prometa
(odstranitev preostalih ovir za kabotažo).
Za Republiko Slovenijo je pomembna tudi vzpostavitev
resnično enotnega trga za pomorski promet, tako imenovanega
projekta »Modri pas«, katerega namen je odprava večkratnih
kontrol za prevoz blaga v pomorskem prometu, ki se prevaža znotraj EU, vključno z večkratnimi carinskimi kontrolami,
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s ciljem, da se upravno breme za pomorski promet znotraj
EU zmanjša na raven, ki je primerljiva z upravnimi bremeni
pri drugih vrstah prometa. Republika Slovenija je naklonjena
nadaljnjemu delu za poenostavitev administrativnih postopkov
v pomorskem prometu ter uveljavitvi prostega pretoka blaga v
notranjem trgu z namenom krepitve pomorskega gospodarstva.
Med predsedovanjem prihodnjega tria bo Komisija na področju
pomorstva objavila tudi Okvir za prihodnjo pristaniško politiko
EU (vključno z zakonodajnim predlogom), ki bo spodbujal
krepitev učinkovitosti in splošne kakovosti pristaniških storitev,
pri čemer bo obravnaval vprašanja obveznosti držav članic
glede dobrega načrtovanja pristanišč in povezav z notranjostjo, preglednosti javnega financiranja in pristaniških taks ter
prizadevanj za upravno poenostavitev v pristaniščih ter pregled
omejitev opravljanja storitev v pristaniščih, pri obravnavi katerih
bo Republika Slovenija dejavno sodelovala.
V okviru ukrepov za vzpostavitev enotnega trga na področju letalskega prometa bo Republika Slovenija posvetila
pozornost paketu o »Enotnem evropskem nebu« – Enotno
nebo II plus (sporočilo, uredba o enotnem evropskem nebu,
uredba o Evropski agenciji za varnost v letalstvu), s katerim
so obravnavana mnoga vprašanja, ki so ostala nerešena pri
razvoju enotnega evropskega neba in ki se nanašajo predvsem
na uspešnost zagotavljanja navigacijskih storitev v zračnem
prometu in potrebo po razjasnitvi institucionalnega okolja na
ravni EU, s čimer bo zagotovljeno, da se vloge in odgovornosti
različnih organizacij dopolnjujejo, ne da bi se prekrivale. Republika Slovenija je naklonjena pospešenemu izvajanju ukrepov
v okviru projekta »Enotnega evropskega neba«, ki bo izboljšal
varnost, zmogljivost, učinkovitost in vpliv letalskega prometa
na okolje.
Energija
Enotni energetski trg naj bi bil izoblikovan do leta 2014.
Tretji zakonodajni paket bi moral biti izveden že marca 2011,
zato bo treba vse napore usmeriti v prenos direktiv. Tudi v
naslednjem 18-mesečnem obdobju so zato predvideni ukrepi za dokončno vzpostavitev notranjega energetskega trga
EU do leta 2014. Za krepitev vloge potrošnikov bo Komisija
sodelovala z državami članicami za zagotovitev, da lahko vsi
potrošniki v celoti uveljavljajo pravico do izbire najugodnejše
ponudbe, in spodbujala uvedbo pametnih števcev za boljše
spremljanje in večji nadzor porabe energije. Ocenjuje se, da bi
lahko potrošniki v EU prihranili do 13 milijard evrov letno, če bi
se odločili za prehod na najcenejšega obstoječega ponudnika
električne energije. Komisija si bo prizadevala tudi za odpravo
posredovanja držav pri maloprodajnih cenah energije, ki izkrivlja trge in potrošnikom ne zagotavlja najugodnejše ponudbe.
Trenutno maloprodajne cene energije niso regulirane le v devetih državah članicah (Avstrija, Češka republika, Nemčija,
Finska, Irska, Luksemburg, Nizozemska, Slovenija, Švedska
in Združeno kraljestvo).
Za učinkovito delovanje trga bo treba pozornost usmeriti
tudi v izgradnjo energetske infrastrukture. Predlog uredbe o
smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo nadomešča obstoječe smernice TEN-E in je tesno povezan z instrumentom za povezovanje Evrope, ki bo nadomestil sedanjo finančno uredbo za TEN. Predlog uredbe opredeljuje prednostne
koridorje in merila za projekte skupnega interesa. Poleg tega
zajema regulativno obravnavo ter področji izdajanja dovoljenj in
sodelovanja javnosti v postopku izgradnje infrastrukture. Republika Slovenija zagovarja pomen čezmejnih vplivov in čezmejne
delitve stroškov ter tri prednostne koridorje: (1) elektroenergetske povezave sever-jug v srednjevzhodni in jugovzhodni
Evropi, (2) plinske povezave sever-jug v srednjevzhodni in
jugovzhodni Evropi ter (3) južni plinski koridor. Znotraj teh koridorjev bo uveljavljala konkretne projekte, ki bodo kandidirali
za status projekta skupnega interesa. Takšni projekti bodo
omogočili bolj zanesljivo oskrbo z energijo.
V letu 2013 bo aktualna obravnava dveh zakonodajnih
pobud s področja obnovljive energije. Spreminja se direktiva
o obnovljivih virih energije v delu, ki se dotika vprašanja traj-
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nostnih meril za biogoriva, Komisija pa pripravlja tudi predlog
trajnostnih meril za biomaso. Za Republiko Slovenijo je v razpravah o spodbujanju rabe biogoriv pomembno, da rešitve ne
povzročijo manjše samooskrbe s hrano in izgube najkakovostnejših zemljišč za pridelavo hrane ter izgube biotske raznovrstnosti doma in po svetu; da ustvarijo enake konkurenčne
pogoje za proizvajalce biogoriv ter da ustrezno prispevajo
k doseganju ciljev za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.
Republika Slovenija je zadržana do predlaganih meril trajnosti
za biomaso, saj vedno poudarja enotna merila trajnostnega gospodarjenja z gozdovi (za vse gozdno-lesne sortimente
enako, brez favoriziranja le enega sortimenta iz gozda, npr.
lesne biomase). Energetska izraba lesne biomase iz gozdov
je pomemben obnovljivi vir energije, vendar mora zagotavljati
trajnostna merila celotnega gozda kot ekosistema in upoštevati
vse funkcije gozda.
V prihodnji evropski energetski politiki se pričakujejo aktivnosti tudi na področju energetskih tehnologij in inovacij.
Nadaljevalo se bo spodbujanje razvoja energetskih tehnologij
v skladu z energetskim načrtom do leta 2050, spodbujanje
ukrepov v zvezi z raziskavami na področju energije, predstavitvami in razvojem trga na ravni Evropske unije ter odstranitev
tržnih, regulativnih in vedenjskih ovir za razvoj trga energetskih
inovacij (v okviru programa Inteligentna energija – Evropa III).
Telekomunikacije in informacijska družba (digitalna agenda)
Enotni digitalni trg mora biti dokončan do leta 2015. Republika Slovenija podpira cilje digitalne agende in se strinja, da
je v prihodnje treba skrbeti za pospešen razvoj tega področja.
Za razvoj širokopasovnih omrežij in digitalnih storitev bo
treba doseči dogovor glede Predloga uredbe za vseevropska
telekomunikacijska omrežja, ki je v obravnavi. Republika Slovenija meni, da uredba pomeni pozitivno usmeritev pri podpori
projektom, ki lahko prispevajo k večji konkurenčnosti evropskega gospodarstva, medsebojni povezanosti in interoperabilnosti
nacionalnih omrežij kot tudi dostop do teh omrežij ter podpirajo
razvoj enotnega digitalnega trga.
Boljšo širokopasovno pokritost bo omogočala tudi pobuda
glede zmanjševanja stroškov za namestitev širokopasovne
infrastrukture. Cilj predlagane uredbe bo bistveno zmanjšanje
stroškov namestitve visokohitrostnih širokopasovnih omrežij
po EU. To bi spodbudilo naložbe v skladu s specifičnimi cilji
digitalne agende o hitrem internetu.
Republika Slovenija tudi podpira in pozdravlja predlog
uredbe o elektronski identifikaciji in skrbniških storitvah za
elektronske transakcije na notranjem trgu, saj celovit evropski
čezmejni in medsektorski pravni okvir za storitve elektronske
identifikacije, preverjanje pristnosti, elektronski podpis in z njimi
povezane pomožne skrbniške storitve pomeni prvi pogoj za odpravo razdrobljenosti evropskega digitalnega trga in povečanje
zaupanja v čezmejne e-storitve ter s tem odpravo ključnih ovir
za zagon digitalnega gospodarstva.
Neizkoriščen potencial pa predstavljajo informacije javnega sektorja, ki so pomemben primarni material za proizvode
in storitve z digitalno vsebino. Med ukrepi, ki jih je Komisija
sprejela v okviru Digitalne agende, je zato tudi prenova Direktive o ponovni uporabi informacij javnega sektorja. Republika
Slovenija v splošnem podpira cilje predloga spremembe direktive o ponovni uporabi, predvsem prizadevanja za omogočanje
čim večjega obsega ponovne uporabe podatkov in čim bolj
enostavnega in učinkovitega postopka pridobitve podatkov za
ponovno uporabo.
E-uprava ostaja ključna pri podpori enotnemu trgu EU,
ustvarjanju konkurenčne Unije ter pri uresničevanju potreb
državljanov in podjetnikov. Prav tako je njena vloga pomembna
pri zagotavljanju učinkovitosti in uspešnosti javne uprave. Republika Slovenija si prizadeva za izvajanje elektronskih storitev
e-uprave, ki bodo omogočale čezmejno opravljanje storitev.
Smernice tega razvoja so dane v Digitalni agendi in Akcijskem
načrtu za razvoj e-uprave na ravni EU do leta 2015, politična
podlaga za te smernice pa je bila dogovorjena že leta 2009 v
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ministrski deklaraciji, sprejeti na konferenci v Malmöu. Ena od
glavnih prioritet razvoja slovenske e-uprave je izpolnjevanje
zahtev Direktive o storitvah na notranjem trgu. Republika Slovenija si prizadeva vzpostaviti enostavno okolje, dostopno prek
sodobnih e-storitev, za lažji vstop na trg in poslovanje, tako
za domače kot tudi za tuje državljane in poslovne subjekte.
V ta namen se vzpostavlja poslovni portal, ki bo svojim uporabnikom ponudil celovite informacije in elektronsko podporo
urejanju vseh formalnosti, ki jih poslovni subjekti potrebujejo
za svoje poslovanje oziroma opravljanje storitev. Prav tako se
v elektronske rešitve uvaja vrsta funkcij, ki bodo zagotavljale
interoperabilnost na nacionalni ravni kot tudi čezmejno interoperabilnost. Pri slednji je pomembno sodelovanje z drugimi
državami in Komisijo. Republika Slovenija sodeluje v različnih
pilotnih projektih velikih razsežnosti v okvirnem programu za
konkurenčnost in inovacije (CIP), ki pomagajo državam članicam doseči interoperabilnost svojih storitev.
Septembra 2013 se bo iztekel tudi mandat Evropski agenciji za varnost omrežij in informacij (ENISA). V zaključni fazi
je zato nova uredba, ki bo nadomestila obstoječo. Republika
Slovenija meni, da je treba delovanje Evropske agencije za varnost omrežij in informacij posodobiti in okrepiti, da se bo lahko
učinkovito in prožno odzivala na izzive, povezane z varnostjo
omrežij in informacij in bo resnični center znanja, od katerega
bodo imele koristi države članice, institucije, gospodarstvo,
potrošniki in državljani EU.
VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJA
Visoko šolstvo
Prihodnja predsedstva v ospredje postavljajo kakovost
in pravičnost izobraževanja, na področju visokega šolstva pa
bodo prednostno obravnavala mednarodno, socialno in regionalno dimenzijo visokega šolstva.
Odprt dostop do visokega šolstva in neovirano dokončanje študija, mednarodna mobilnost ter zaposljivost visoko
izobraženih kadrov so med ključnimi cilji Republike Slovenije, ki
bodo neposredno krepili konkurenčno sposobnost slovenskega
gospodarstva in EU.
Za dosego teh ciljev si bo Republika Slovenija prizadevala
okrepiti sodelovanje visokošolskih institucij z gospodarstvom
pri oblikovanju in izvajanju študijskih programov, ki bodo nudili
visoko izobraženim kadrom kompetence, potrebne za hiter in
učinkovit odziv na potrebe trga dela.
Republika Slovenija se bo zavzemala za večjo internacionalizacijo visokega šolstva kot enega od ključnih elementov
kakovosti in razvoja visokošolskega sektorja. Internacionalizacija z virtualno mobilnostjo, mednarodnim sodelovanjem visokošolskih institucij v mrežah, projektih in pri izvajanju skupnih
študijskih programov ter s fizično mobilnostjo tako študentov
kot visokošolskih učiteljev in sodelavcev spodbuja pridobivanje
znanja in izboljšuje kulturne in komunikacijske kompetence
diplomantov.
Na področju socialne dimenzije visokega šolstva si bo Republika Slovenija prizadevala za ustrezno zastopanost oziroma
vključevanje posameznih družbenih skupin v visoko šolstvo.
Zato bo razvila mehanizme prepoznavanja skupin, ki so podpovprečno zastopane v visokem šolstvu, in preučila razloge za
te razlike. Oblikovali se bodo tudi sistemi spremljanja študentskega telesa in odkrivanja ovir za učinkovit študij ter na podlagi
ugotovitev sprejemali ukrepi za uspešno dokončanje študija
– predvideno je npr. poenotenje sistema socialnih transferjev
za študente.
Raziskave, razvoj in inovacije
EU se zaveda pomena vlaganja v raziskave in inovacije
kot temeljne metode za krepitev rasti, blagostanja državljanov
in odpiranje novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo
v Evropi. Tako tudi Strategija Evropa 2020, katerega del je
prvič poenoten evropski finančni okvir za raziskave in inovacije Obzorje 2020 s predvidenim proračunom 80 milijard
evrov, opredeljuje raziskave in inovacije kot osrednjo gonilno
silo za doseganje pametne, trajnostne in vključujoče rasti ter

Uradni list Republike Slovenije
konkurenčnosti EU na globalni ravni. V tem kontekstu so se
tudi države članice, med njimi torej tudi Republika Slovenija,
zavezale k cilju EU, da bodo do leta 2020 dosegle cilj vlaganj
javnih in zasebnih sredstev v raziskovalne dejavnosti v skupni
višini 3  % BDP. Predvsem bi pa bilo treba v času recesije znatno pospešiti oblikovanje Evropskega raziskovalnega prostora
(ERA), ki lahko med drugim pripomore k zmanjšanju razdrobljenosti raziskav v Evropi in s tem k večji učinkovitosti javnih
vlaganj ter izgradnji kritične mase odličnosti.
Kljub ozaveščenosti, da je na raziskavah in inovacijah
temelječe znanje najmočnejša valuta konkurenčnega gospodarstva, pa kazalniki znanstvene kakovosti, odličnosti in učinka
kažejo na slabšanje položaja EU v svetu in na stalno preseljevanje nadarjenih znanstvenikov. Na agendi EU so tako nujni
ukrepi oziroma njihovo čimprejšnje izvajanje za izboljšanje
uspešnosti raziskav za spodbujanje rasti in ustvarjanje delovnih mest. EU mora namreč za čim večji prispevek programa
Obzorje 2020 povečati učinkovitost, uspešnost in odličnost
tako javnih raziskovalnih sistemov kot poglobiti sodelovanje z
zasebnimi raziskovalnimi sistemi.
Republika Slovenija bo tudi v prihodnje delovala v skladu s svojimi splošnimi prednostnimi cilji: povečati število raziskovalcev, dograjevati in izpopolnjevati velike raziskovalne
infrastrukture, uveljavljati vseživljenjsko učenje in odpraviti
administrativne ovire za pretok raziskovalcev. Večji poudarek
želi dati izboljševanju možnosti za razvoj raziskovalne kariere
z družinam prijaznimi modeli, kar bi pritegnilo več žensk in
pripadnikov mlajše generacije.
Republika Slovenija si je v okviru Strategije EU 2020
zadala cilje, da vlaganja v raziskave in razvoj dosežejo 3 %
BDP. S tem je bila v ospredje postavljena potreba tako po
javnih kot zasebnih vlaganjih v raziskave, razvoj in inovacije,
večji poudarek kot na vložkih pa mora biti na učinkih. Tako si
je treba še naprej prizadevati za povečanje učinkovitosti javnih
vložkov, izboljšanje okvirnih pogojev za zasebne raziskave in
razvoj v EU ter pametno politiko javnih vlaganj, ki pritegnejo
dodatna zasebna sredstva, kamor so naravnani številni ukrepi
Strategije EU 2020.
IZOBRAŽEVANJE, MLADINA, KULTURA, ŠPORT
Izobraževanje in usposabljanje
Da bi EU ostala konkurenčna na globalni ravni, potrebuje
državljane z ustreznimi znanji in spretnostmi. Strategija EU
2020 poudarja pomembno vlogo izobraževanja in usposabljanja za doseganje gospodarske rasti, višjo zaposlenost in socialno kohezijo. Sklepi Evropskega sveta 4. 2. 2012 so poudarili
pomen izobraževanja; ministri za izobraževanje so novembra
2011 prepoznali ključno vlogo investiranja v izobraževanje, da
bi spodbudili rast in zaposlenost. Februarja 2012 je Svet sprejel
skupno poročilo o izvajanju strateškega okvira za sodelovanje
na področju izobraževanja »ET 2020«, ki poudarja pomen
učinkovitih investicij in reform v izobraževanju in usposabljanju
za izhod iz trenutne finančne, gospodarske in socialne krize
v Evropi.
Pomanjkanje znanstvenih podatkov in ustreznih raziskav
med kakovostjo izobraževanja in gospodarsko rastjo pomeni
oviro. Učinkovite in kakovostne investicije v izobraževanje in
usposabljanje, bi lahko postavile temelje za hiter izhod iz krize
in trajnostno gospodarsko rast v EU. Republika Slovenija meni,
da bi ta gospodarska rast bila dosežena na način, da se ne
le izobraževanje prilagodi potrebam na trgu dela, ampak tudi
da pripravimo mlade ljudi, da bodo motivirani in se bodo pripravljeni neprestano učiti in na ta način dolgoročno prispevati
gospodarstvu in družbi. Republika Slovenija tudi predlaga, da
je treba izboljšati sodelovanje med sektorjem zaposlovanja in
sektorjem izobraževanja.
Republika Slovenija bo velik pomen posvetila Predlogu
uredbe o programu »Erasmus za vse«. Svet je maja 2012 sprejel delni splošni pristop o programu (brez garancijske posojilne
sheme). V letu 2013 se bo nadaljevalo sprejemanje programa
po rednem postopku. Republika Slovenija zastopa naslednja
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stališča: večja uravnoteženost dodeljevanja sredstev državam
članicam, saj sedanji sistem omogoča velike razlike znotraj
EU; potreba po večji sektorski uravnoteženosti programa, kar
pomeni, da Republika Slovenija pričakuje večjo pozornost za
manjše projekte; ter potreba po večji pozornosti poklicnemu
izobraževanju. V naslednjem koraku pogajanj, ko se bo dogovarjalo o uravnoteženi porazdelitvi sredstev po sektorjih znotraj
programa kot tudi po aktivnostih, je zato po mnenju Republike
Slovenije potreben temeljit razmislek.
V Svetu se bo nadaljevalo tudi delo o garancijski posojilni
shemi, ki je del Predloga uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta o programu »Erasmus za vse« in za katerega splošni
pristop še ni bil dogovorjen. Republika Slovenija pozdravlja
uvedbo jamstvene sheme študentskih posojil za magistrski
študij v tujini. Uvajanje novega instrumenta, ki povečuje dostopnost študija v tujini in prevzemanje soodgovornosti študentov
za njihovo prihodnost je zelo dobrodošlo, a le pod pogojem, da
bo enako dostopen študentom v vseh državah članicah.
Republika Slovenija bo velik poudarek posvetila kakovostnemu delu učiteljev in vodstvenemu kadru v šolah in vzgojiteljem v vrtcih. Demografske spremembe, ki zaradi starajoče
se populacije vedno bolj vplivajo na socialni sistem, je dodatno
obremenila še gospodarska kriza, ki vpliva na vse družbene
sisteme, tudi na šolstvo. Učitelji so v tej situaciji še posebej
izpostavljeni, saj je na eni strani vse manj otrok, soočajo se s
konkretnimi varčevalnimi ukrepi, ki posegajo tudi v eksistenčno
osnovo, na drugi strani pa so dnevno v neposrednem stiku z
najbolj ranljivimi deli družbe, ki najbolj neposredno čutijo breme krize pri starših in te težave nosijo s seboj v šolo. Težjega
položaja učiteljev si skoraj ne bi mogli zamisliti, vendar so to
dejstva, ki jih ne moremo spregledati in še manj zanemariti. Republika Slovenija bo izpostavila naslednja dejstva, ki so zanjo
najpomembnejša za kakovostno delo učiteljev: premišljena izbira kandidatov za študij pedagoških poklicev (ne zgolj najboljši
po znanju temveč tudi z ustreznimi socialnimi kompetencami);
mobilnost učiteljev kot pomembno orodje za dvig kakovosti –
manj administracije in več možnosti za delo z učenci, dijaki in s
starši; več poudarka na inovativnosti učiteljev, saj je dokazano,
da imajo le-ti več inovativnih učencev in dijakov; dvig ugleda in
vloge učiteljev tudi v lokalni skupnosti; uvajanje podjetniškega
razmišljanja, ki vključuje tudi socialno povezanost.
Področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja je za
Republiko Slovenijo eno od prednostnih področij. Prizadevala
si bo uresničevati kratkoročne cilje, kakor so zastavljeni v »Bruškem komunikeju« (2011–2014).
Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju
evropskega ogrodja kvalifikacij je bilo sprejeto leta 2008. Izvajanje Priporočila naj bi prispevalo k izboljševanju preglednosti,
primerljivosti in priznavanju kvalifikacij ter s tem spodbudilo
čezmejno mobilnost. Leto 2012 je postavljeno kot mejnik, do
katerega naj bi države članice nacionalna ogrodja kvalifikacij
umestila v evropsko ogrodje kvalifikacij. Prihodnja predsedstva
bodo pregledala stanje na tem področju. Republika Slovenija
nacionalno ogrodje kvalifikacij že umešča v evropsko ogrodje
kvalifikacij.
Z nacionalnim in evropskim ogrodjem kvalifikacij je tesno
povezano področje priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja, kjer si bo Republika Slovenija tako na ravni EU kot
na nacionalni ravni prizadevala za priznavanje tako pridobljenih
znanj. Republika Slovenija je na tem področju že naredila precej, saj je priznavanje neformalno pridobljenih znanj v Republiki
Sloveniji možno, seveda pa obstajajo določene sistemske težave, ki pa jih bo treba postopoma razrešiti. Izboljšanje sistema
v prihodnosti bo seveda nujno, zahtevalo pa bo sodelovanje
različnih resorjev. Kot rok za umestitev neformalnih in pridobljenih znanj v nacionalno ogrodje kvalifikacij je na predlog
držav članic postavljeno leto 2018, čeprav je Komisija prvotno
postavila rok leta 2015.
Prihodnja predsedstva se bodo posvetila vsebinam pravičnosti in kakovosti v izobraževanju, za kar si bo prizadevala
tudi Republika Slovenija.
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Mladina
V obdobju januar 2013–junij 2014 bo prednostna naloga
na področju mladine socialno vključevanje mladih. V okviru
tega ostaja prednostna naloga Republike Slovenije nespremenjena; še naprej bo zagovarjala učinkovito horizontalno mladinsko politiko, ki bo s svojimi ukrepi posegla na vsa področja,
pomembna za mlade. Zaradi naraščajoče brezposelnosti mladih bo še posebej zagovarjala ukrepe, ki bodo olajšali prehod
mladih iz izobraževanja v zaposlovanje in njihov položaj na trgu
dela. V tem pogledu bo še posebej pomembno spodbujanje
podjetništva in podjetniškega duha med mladimi, kar bo prednostna naloga grškega predsedstva.
Tako kot v preteklosti si bo Republika Slovenija tudi v
prihodnje prizadevala za civilno udejstvovanje in participacijo
mladih ter povečanje vloge mladinskega dela; razvijala bo
ključne dejavnosti, katerih cilj je spodbujati participacijo mladih. Še posebej bo to pomembno v letu 2013 – letu aktivnega
državljanstva.
Strukturiran dialog z mladimi Republika Slovenija prepoznava kot pomembno orodje, ki spodbuja participacijo mladih
pri upravljanju javnih zadev in politik, ki zadevajo življenje mladih, zato si bo prizadevala za krepitev strukturiranega dialoga
v vseh javnih politikah.
Republika Slovenija podpira naslednjo prednostno nalogo
socialne vključenosti mladih, predvsem z vidika dejstva, da je
z gospodarsko krizo prav med mladimi največ brezposelnih in
se povečuje tudi odsotnost in marginaliziranost mladih na vseh
ravneh. Pri tem si bo prizadevala za krepitev medresorskega
sodelovanja in iskanja sinergijskih učinkov med različnimi resornimi politikami. Pri tem bo velik del naporov usmerjen tudi
v družbeno, politično in formalno priznavanje neformalnega
učenja mladih in mladinskega dela, kar bo prednostna naloga
irskega predsedstva. Še posebej pomembna bo umestitev
neformalnega izobraževanja mladih v izgradnjo nacionalnega
ogrodja kvalifikacij.
Predlagane prioritete dela na področju mladinske politike
so skladne s cilji, opredeljenimi tudi v Nacionalnem programu
za mladino v Republiki Sloveniji, ki jih bomo lažje dosegli tudi
z ustrezno vlogo, ki jo ima Komisija pri izvajanju EU Strategije
za mlade. Republika Slovenija poudarja pomen opredeljevanja
ciljev, ki naj se dejansko opredelijo tudi s posameznimi finančnimi inštrumenti, ki jih ima EU na voljo in zajemajo vse programe EU, vključno s kohezijskimi sredstvi. Izvajanje Strategije
Evropa 2020 mora prispevati tudi k uresničitvi EU Strategije za
mlade (2009–2018) in obratno.
Republika Slovenija s svojimi mladinskimi organizacijami
dobro sodeluje z deželami Zahodnega Balkana, ki sodijo v poseben sporazum, z državami Vzhodne Evrope pa precej manj,
zato bo podpirala pristop celostnega sodelovanja s sosedskimi
državami. Z odprtjem novih pobud sodelovanja z državami
Vzhodne Evrope in Kavkaza bo tudi Republika Slovenija spodbujena k tesnejšemu sodelovanju in gradnji demokratizacije
teh dežel.
Kultura in avdiovizualna politika
Republika Slovenija bo aktivno sodelovala v postopku
sprejemanja Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta
o programu »Ustvarjalna Evropa« (2014–2020). Akt se obravnava po rednem zakonodajnem postopku. Delni splošni pristop
za program (brez garancijske sheme) je bil sprejet maja 2012 in
ga je Republika Slovenija podprla, ker so bili v njem pomembnejši argumenti in zadržki v besedilu primerno upoštevani.
Novembra 2012 je bil sprejet delni splošni pristop za garancijski instrument, ki je sprejemljiv tudi za Republiko Slovenijo,
ker je skladen s predhodnim stališčem Republike Slovenije o
celotnem programu »Ustvarjalna Evropa«, ki je izpostavljalo
prizadevanje za zagotovitev bolj enakovrednega položaja v
evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, tako da se upoštevajo države z nizko proizvodno zmogljivostjo ter države in regije
z geografsko in jezikovno omejenim območjem. To je v primeru
garancijskega instrumenta zagotovljeno z dopolnitvijo posebnega cilja (ki poleg povečanja finančne zmogljivosti kulturnih
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in ustvarjalnih sektorjev vključuje tudi določbo o prizadevanju
za uravnoteženo geografsko in sektorsko pokritost) in tudi z
upoštevanjem tega načela pri izboru finančnih posrednikov.
Za program »Evropa za državljane« (2014–2020) je bil
maja 2012 sprejet delni splošni pristop, ki ga Republika Slovenija podpira, saj so bili njeni pomembnejši argumenti in
zadržki v besedilu predsedstva primerno upoštevani. Program
se sprejema po posebnem zakonodajnem postopku. Republika
Slovenija bo pri nadaljnji obravnavi in sprejemanju programa
aktivno sodelovala.
Republika Slovenija bo v času predsedovanja prihodnje
trojke aktivna na področju udejanjanja v letu 2010 sprejetega
Delovnega načrta za področje kulture 2011–2014. Prizadevala
si bo za uresničevanje prioritet delovnega načrta, in sicer: kulturna raznolikost, medkulturni dialog ter dostopna in vključujoča
kultura; kulturne in ustvarjalne industrije; kompetence in mobilnost; kulturna dediščina vključno z mobilnostjo zbirk; kultura v
zunanjih odnosih; statistični podatki s področja kulture.
Kulturi in medkulturnemu dialogu se priznava velik pomen
pri učenju razumevanja vrednot – skupaj z medkulturnimi kompetencami so zelo pomembna kot tudi učinkovita sredstva pri
spodbujanju socialne kohezije.
Republika Slovenija si bo tudi v prihodnjem obdobju prizadevala za varovanje in spodbujanje kulturne in jezikovne
raznolikosti, razvijanje medkulturnega dialoga in razvoj medkulturnih kompetenc, vključno z večjezičnostjo, kot tudi za vključitev kulturnih tematik v druge politike – predvsem mladinsko
in zunanjo politiko, znanost, avdiovizualno politiko ter politiko
izobraževanja.
Rezultati študij dokazujejo, da kulturne in kreativne industrije pomembno prispevajo h gospodarski rasti v EU kot tudi k
zaposlenosti. Republika Slovenija pozdravlja, da se zavedanje
in razprave o prispevku kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, ki so
bile doslej preveč omejene le na svet ministrov, pristojnih za
kulturo, širijo tudi v druge formacije Sveta, še zlasti v Svet za
konkurenčnost. Ta sektor pa se v času krize sooča z resnimi
izzivi, kakršne predstavljajo jezikovna in geografska razdrobljenost, težave pri dostopanju do finančnih sredstev in izzivi
digitalnega premika ter globalizacije.
Republika Slovenija poudarja, da je za razvoj sektorja
nujno treba spodbuditi povezovanje ustvarjalcev ter preostalih
gospodarskih sektorjev kot je npr. vključevanje industrijskega
oblikovanja v inovacijske projekte podjetij ter na splošno oblikovanja v njihove marketinške strategije na vseh ravneh, od
lokalne do nacionalne in ravni EU. Odgovornost za sektor ne
sme biti prepuščena zgolj kulturnim politikam; potrebujemo
razumevanje na širših ravneh družbenega življenja in celovit
(holističen) pristop za vključitev spodbud sektorja v vseh relevantnih strategijah in politikah. Zato je nujno, da na ravni EU zagotovimo primerno zakonsko okolje (zlasti ureditev razmer na
področju intelektualne lastnine in davkov), dostop do finančnih
virov, spodbujamo sinergije z drugimi politikami ter izmenjavo
dobrih praks držav članic.
Republika Slovenija bo v Svetu poudarjala, da je za
doseganje globalne konkurenčnosti kulturnih in ustvarjalnih
sektorjev ter promocijo ustvarjalnih posameznikov potreben
trajnostni medsektorski pristop tako na nacionalnih ravneh kot
na ravni EU.
V okviru delovnega načrta bo na dnevnem redu tudi kultura v zunanjih odnosih. Republika Slovenija se bo trudila krepiti
sodelovanje med sektorjema kulture in zunanjih odnosov.
Nadaljevala se bo obravnava in sprejemanje Sklepa
Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi aktivnosti EU
za Evropske prestolnice kulture od leta 2020 do 2033. Republika Slovenija podpira predlog nadaljevanja projekta Evropske
prestolnice kulture po letu 2019, saj ta ustrezno odgovarja na
izzive in identificira težave, s katerimi se soočajo aktualne prestolnice. Meni, da predlog akta gradi na izkušnjah iz aktualnega
ukrepa in ga nadgrajuje v pravo smer, saj bo z njim mogoče
zagotoviti tudi geografsko uravnoteženo izvajanje ukrepa. Pozdravlja vrsto izboljšav, predvsem bolj jasna merila, ter okrepitev
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spremljajočih dejavnosti v obdobju priprave, izvajanje evalvacij,
možnost sodelovanja držav kandidatk in potencialnih kandidatk. Podpira ohranitev možnosti, da se mesta povezujejo s
sosednjimi regijami. V zvezi s podeljevanjem naziva kulturne
prestolnice Republika Slovenija opozarja, da bi veljajo primerno vlogo dodeliti Svetu (v predlogu dokumenta se pristojnost
prenaša na Komisijo). Glede podeljevanja nagrade Meline
Mercouri pa predlaga izplačilo v dveh delih (3 mesece pred
začetkom leta, polovico pa sredi samega leta).
Digitalno predvajanje filmov omogoča cenejšo, enostavnejšo in hitrejšo distribucijo filmov. Večja pretočnost filmov pa
omogoča večjo promocijo evropskih del in s tem tudi promocijo
kulturne in jezikovne raznolikosti (podnaslavljanje v različnih
jezikih, tudi manjšinskih, ki izginjajo zaradi majhnega števila govorcev oziroma neuporabe) ter večjo socialno kohezijo.
Največjo oviro pri prehodu na digitalizacijo kinodvoran pomeni
strošek nabave digitalnih projektorjev, predvsem pa je strošek
digitalne opreme nesorazmerno razdeljen. Finančno breme
prehoda na digitalno predvajanje filmov nosijo prikazovalci
filmov (kinodvorane), distributerji pa imajo največ koristi (stroški distribucije se močno znižajo, do filmov se lahko dostopa
celo prek spleta). Za velike prikazovalce (multiplekse) oziroma
komercialne prikazovalce filmov je nabava opreme finančno
obvladljiva, pomeni pa velik zalogaj za majhne kinematografe,
ki ne morejo posegati po komercialnih modelih financiranj,
imajo pa pomembno vlogo prav na področju socialne kohezije.
Republika Slovenija se zavzema za sprejemanje ukrepov,
s katerimi bo zagotavljala celotno pokritost svojega ozemlja s
kinematografi, ki izvajajo evropsko naravnano programsko politiko, hkrati pa bo sodelovala pri oblikovanju dolgoročnih sistemskih ukrepov, s katerimi bo na globalnem kinematografskem
trgu zagotovila promocijo in distribucijo evropskih filmskih del.
Spletna distribucija avdiovizualnih del je relativno nov
način dostopa do avdiovizualnih del. Največja ovira za razvoj
evropskega spletnega trga avdiovizualnih in glasbenih del so
piratstvo, kršenje pravic intelektualne lastnine, fragmentacija
trga in neobstoj ureditve čezmejnih avtorskih pravic (multiple
territory licensing). Republika Slovenija bo spodbujala Komisijo,
naj nadaljuje ukrepe za ureditev pravic intelektualne lastnine
na ravni EU in ukrepe za razvoj evropskega spletnega trga
avdiovizualnih in glasbenih del, s tem pa bo posledično vplivala
na večji obtok ter tudi večjo produkcijo.
Šport
Prednostne naloge Republike Slovenije na področju športa ostajajo v prihodnjem 18-mesečnem obdobju nespremenjene.
Glede gospodarskega vidika športa si bo Republika Slovenija prizadevala za krepitev podatkovne osnove za oblikovanje športnih politik, ki temelji na dejstvih. Republika Slovenija
podpira nadaljevanje dela na področju sistematskega zbiranja
podatkov, ki bi bili uporabni za oblikovanje politik, saj je bila v
skupini prvih držav, ko je nastajal sistem SSA (Športni satelitski
račun).
Socialni vidik športa je v Republiki Sloveniji zelo poudarjen, saj ima šport v družbi posebno pomembno vlogo ter
izredno kohezivno moč, kar je zlasti pomembno za vključevanje
marginalnih in drugih skupin v družbo. Republika Slovenija
si bo prizadevala pozitivni vpliv športa še nadalje izkoriščati z izvajanjem projektov predvsem na lokalni ravni in zlasti
na ravni osnovnih oblik športne organiziranosti (»grassroot
sport«), predvsem da bi se neprivilegirane družbene skupine
lažje vključile v družbo. Šport je odlično sredstvo za aktivno
participacijo državljanov v družbenih procesih, kar bo zlasti
poudarjeno v letu 2013 – letu aktivnega državljanstva, za
uspešnost v izobraževanju in zaposlovanju kot pomembnima
dejavnikoma življenjske blaginje, neprecenljiv vpliv pa ima šport
tudi na zdravje.
Na področju integritete športa Republika Slovenija podpira sprejetje vzajemno usklajenih in s civilno športno sfero dogovorjenih strožjih ukrepov na področju boja proti neetičnemu
ravnanju v športu, nelegalnim športnim stavam, pranju denarja,
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prirejanju športnih rezultatov ter proti vsem vrstam zlorab in
manipuliranju v športu na nacionalni kot tudi na evropski in
globalni ravni. Meni, da bi pri reševanju tega vprašanja morali strniti moči na mednarodni ravni s sodelovanjem celotne
mednarodne skupnosti in še zlasti v tesnem sodelovanju s
svetovnim športnim gibanjem na čelu s strokovno športno
organizacijo, Mednarodnim olimpijskim komitejem. Prav tako
podpira sprejetje mednarodne Konvencije proti manipuliranju v
športu, ki jo je v junija 2012 začel pripravljati Svet Evrope. Republika Slovenija se bo tudi vnaprej aktivno zavzemala za boj
proti dopingu v skladu s kodeksom WADA (World Anti-Doping
Agency). Glede zastopanja v WADA bo aktivno sodelovala pri
pripravi stališč, s katerimi bodo države članice EU enotno in
usklajeno nastopale pri ključnih vprašanjih.
ZAPOSLOVANJE, SOCIALNE ZADEVE, ENAKE MOŽNOSTI IN ZDRAVJE
Zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti
Republika Slovenija si bo v skladu z vsakoletnim Nacionalnim reformnim programom dejavno prizadevala za doseganje ciljev Strategije EU 2020, in sicer da bo do leta 2020
zaposlenih 75 % prebivalcev v starosti od 20 do 64 let ter da
se bo število revnih in socialno izključenih zmanjšalo za 40.000.
Politike zaposlovanja in sociale so eden od bistvenih
elementov strategije EU 2020 in načina dela prek evropskega
semestra. Republika Slovenija se bo v tem okviru, tudi prek
strukturnih reform pokojninskega sistema in trga dela, še naprej
odzivala na gospodarske in socialne izzive, povezane z visoko
brezposelnostjo in demografskimi spremembami. Komisija je
začela z izvajanjem ambicioznega svežnja ukrepov za zaposlovanje, ki določa ključne ukrepe za podporo ustvarjanju
novih delovnih mest, ponovno vzpostavitev dinamike trga dela
in izboljšanje upravljanja EU. Republika Slovenija sveženj o
zaposlovanju vidi predvsem kot ključno vodilo zaposlovalnih
politik in podlago za pripravo Nacionalnega reformnega programa 2013, saj dokumenti predstavljajo raznolik sklop tem,
nekakšen srednjeročni načrt za doseganje cilja zaposlovanja
v okviru Strategije EU 2020. Komisija je 5. decembra 2012
predlagala tudi sveženj ukrepov za zaposlovanje mladih, ki
temelji na pobudi o priložnostih za mlade ter vključuje predloge
o jamstvih za mlade in kakovosten okvir za pripravništva, kar
Republika Slovenija načeloma podpira.
V okviru ukrepov za nove možnosti za rast na enotnem
trgu bo Republika Slovenija še naprej podpirala prizadevanja
za izboljšanje mobilnosti delavcev in povečanje socialne kohezije. Nizka mobilnost kvalificiranih strokovnjakov v EU, boljša
zaščita delavcev, ki so napoteni na začasno delo v tujino,
boljše usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela so
nekateri od ključnih problemov delovanja notranjega trga EU.
Zato Republika Slovenija podpira nadaljnja prizadevanja za
sprejetje revidirane Direktive o poklicnih kvalifikacijah in Direktive o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev ter
izboljšanje delovanja mreže EURES, portala evropskih služb za
zaposlovanje, ki še ni v celoti izkoriščen za namene mobilnosti
in zaposlovanja delavcev EU. Republika Slovenija opozarja na
hiter prenos direktiv na vseh naštetih področjih.
Republika Slovenija bo sodelovala tudi pri morebitni nadaljnji obravnavi predlogov direktiv, kjer že dalj časa ni napredka. Direktiva o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na
področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk,
ki so pred kratkim rodile ali dojijo, je za Republiko Slovenijo
zelo pomembna, saj bi lahko bistveno vplivala na slovensko
zakonodajo na področju organizacije porodniškega in starševskega dopusta. Pri obravnavi direktive bo Republika Slovenija izhajala iz obstoječega stališča. Pri morebitnem novem
predlogu Direktive o delovnem času bo Republika Slovenija
še naprej zagovarjala potrebo po ohranitvi možnosti izjeme od
najdaljšega tedenskega delovnega časa 48 ur (t. i. »opt-out«).
Prav tako bo Republika Slovenija še naprej sodelovala pri
sprejemanju Direktive o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost
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ali spolno usmerjenost, s katero želi EU vzpostaviti enotno
najmanjšo raven zaščite pred diskriminacijo tudi zunaj zaposlovanja, dela in poklicnega usposabljanja. Republika Slovenija podpira tudi nadaljevanje dela na Direktivi o prenosljivosti
pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, kjer je ciprsko
predsedstvo po večletnem premoru ponovno začelo delo na
podlagi predloga iz leta 2007. Podpira tudi sprejetje Direktive
o varovanju delavcev pred tveganji zaradi elektromagnetnih
sevanj ter Predlog uredbe o Programu Evropske unije za socialne spremembe in inovacije, ki sta trenutno še v obravnavi.
Med predsedovanjem prihodnjega tria bo Komisija objavila tudi zakonodajna predloga za posodobitev javnih služb
za zaposlovanje (reforma EURES-a v smeri širitve področja
uporabe) in Evropsko platformo za boj proti delu na črno, pri
katerih bo Republika Slovenija dejavno sodelovala.
Republika Slovenija podpira krepitev integracije načela
enakosti spolov v Strategiji EU 2020, s posebnim poudarkom
na vključevanju žensk na trg dela, odpravi razlik v plačilu med
ženskami in moškimi, preseganju stereotipov na področju izobraževanja, zmanjševanju revščine, usklajevanju poklicnega
in družinskega življenja ter na zagotavljanju enakosti spolov v
odzivih na gospodarsko in finančno krizo. Prav tako podpira
nadaljevanje sistematičnega spremljanja izvajanja pekinških
izhodišč za ukrepanje.
Med predsedovanjem prihodnjega tria bo zagotovo ena
od glavnih tem predlog direktive o zagotavljanju uravnotežene
zastopanosti spolov na neizvršnih direktorskih mestih družb, ki
kotirajo na borzi, in s tem povezanimi ukrepi. Cilj direktive, ki ga
bodo morale zasebne družbe doseči do začetka leta 2020, javna podjetja pa do začetka leta 2018, je 40-odstotna prisotnost
žensk na neizvršnih direktorskih mestih družb, ki kotirajo na
borzi. Republika Slovenija bo svoje stališče oblikovala po tem,
ko bo pridobila vse bistvene informacije glede števila podjetij,
ki jih zadeva ureditev v predlagani direktivi ter po posvetovanju
z vsemi ustreznimi akterji.
Komisija je pred kratkim (konec oktobra) objavila predlog
Uredbe o Skladu za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Večina
držav je sicer podprla idejo o ohranitvi pomoči, vendar menijo,
da je predlog sistema preveč zapleten. Republika Slovenija bo
oblikovala svoje stališče, izhajala pa bo iz tega, da mora biti
sistem jasen in obvladljiv ter da so se v prejšnjem inštrumentu
porabila vsa sredstva.
Zdravje
Evropski sistemi zdravstvenega varstva se soočajo z izzivi, ki so posledica demografskih gibanj in sprememb starostne
strukture prebivalstva, naraščanja kroničnih bolezni, pričakovanja ljudi o boljšem dostopu do visoko kakovostne zdravstvene
oskrbe in novih zdravstvenih tehnologij ter po drugi strani omejitev in negotovosti zaradi gospodarske in finančne krize. V teh
pogojih pričakujemo, da bodo ukrepi in aktivnosti EU usmerjeni
v podporo državam članicam pri zagotavljanju vzdržnih in učinkovitih sistemov zdravstvenega varstva in varovanju zdravja
prebivalstva. Republika Slovenija bo dejavno sodelovala pri
pripravi in sprejemanju teh ukrepov in kot prednostne cilje
zagovarjala zmanjševanje razlik v zdravju ter preprečevanje in
obvladovanje nenalezljivih kroničnih bolezni, pri čemer je zanjo
še posebej pomembno Evropsko partnerstvo za boj proti raku,
ki ga Republika Slovenija tudi vodi.
V kratkem pričakujemo predlog revizije direktive
2001/37/ES o izdelavi, predstavitvi in prodaji tobačnih izdelkov, ki naj bi prispevala k preprečevanju kajenja med mladimi
in drugimi ranljivimi skupinami ob hkratnem upoštevanju pravil
notranjega trga. Republika Slovenija podpira strožje ukrepe na
tem področju in si bo prizadevala, da se na ravni EU prepovejo
nove oblike nikotinskih in tobačnih izdelkov ter se sprejmejo
dodatni ukrepi, ki dokazano prispevajo k zmanjševanju izpostavljenosti tobačnemu dimu, vplivajo na zmanjševanje rabe
tobačnih izdelkov in spodbujajo opustitev kajenja pri tistih, ki
že kadijo.
V pričakovanju skorajšnjega dogovora v Svetu bo Republika Slovenija pri pogajanjih z Evropskim parlamentom še
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naprej podpirala sprejetje predloga sklepa o čezmejnih nevarnostih za zdravje. Prav tako bo še naprej podpirala obsežna
in tehnično zahtevna pogajanja glede dveh uredb s področja
medicinskih pripomočkov in uredbe o kliničnih preskušanjih, ki
sta v začetni fazi obravnave. Pomemben predlog, ki je trenutno
že sredi zahtevnih pogajanj, je t. i. »transparenčna« direktiva,
ki ureja področje cen zdravil in povračil iz javnih sredstev. Republika Slovenija se v postopku obravnave zavzema predvsem
za rešitve, ki bodo skladne in sorazmerne nacionalnim prizadevanjem na področju zagotavljanja hitrejšega dostopa do zdravil,
s katerimi proizvajalci zdravil želijo oskrbovati trg, in vzdržnosti
financiranja zdravil iz javnih sredstev.
V okviru politik EU za obvladovanje dejavnikov tveganja
za kronične bolezni si bo Republika Slovenija prizadevala tudi
za pripravo nove strategije EU za zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola, še posebej na področju zmanjševanja
finančne dostopnosti alkohola in nadaljnjega omejevanja čezmejnega oglaševanja in trženja alkoholnih pijač.
OKOLJE
Med največje izzive in prednostne naloge okoljske politike
sodijo oblikovanje prihodnje evropske okoljske politike, podnebne spremembe, učinkovita raba virov, vključno s trajnostno
proizvodnjo in potrošnjo, biotska raznovrstnost, upravljanje vodnih virov, varstvo zraka in ravnanje z odpadki. Ustrezno mesto
morajo najti tudi okolju prijazni davčni ukrepi in drugi ekonomski
instrumenti v podporo prehodu v zeleno gospodarstvo, vključno
z okolju prijaznimi subvencijami.
Horizontalna okoljska vprašanja
Republika Slovenija bo nadaljevala prizadevanja za doslednejšo vključitev okolja v sektorske politike EU, zlasti v
okviru uresničevanja ciljev vodilne pobude iz Strategije Evropa
2020 – »Evropa, gospodarna z viri« – in na njej temelječih
ukrepov. Nov okoljski akcijski načrt na ravni EU bo moral natančno opredeliti okoljske prednostne naloge EU do leta 2020
in jih povezati z ostalimi politikami EU. Glede učinkovite rabe
virov se bo Republika Slovenija še naprej zavzemala za izboljšanje gospodarske rasti ob hkratnem zmanjšanju rabe virov
in spodbujanju eko-inovacij. Za gospodarnejšo rabo naravnih
virov so ključni: dosledna vključitev ciljev trajnostne rabe virov v
sektorske politike, izvajanje ukrepov za vzpostavitev krožnega
gospodarstva, spodbujanje uporabe in upoštevanje metode
ocene celotnega življenjskega kroga, raziskave in razvoj v
smeri nadomeščanja strateških virov, spreminjanje odpadkov
v vir, zagotavljanje podatkov o resnični ceni blaga in storitev,
vključevanje zunanjih (predvsem okoljskih) stroškov v ceno
izdelkov in storitev. Če bi želeli odgovoriti na vse ključne izzive Strategije Evropa 2020, moramo zagotoviti enakopravno
vključevanje ciljev trajnostne rabe virov, zato morajo ti čim
prej postati sestavni del letnega pregleda rasti in nacionalnih
razvojnih programov.
Republika Slovenija meni, da je treba s prenovljeno Direktivo o presoji vplivov na okolje posodobiti in izboljšati njeno
povezavo z direktivo IED. Zelo pomembno je, da prenova ne
bo povzročila dodatnih administrativnih ovir in bo zagotovila
ustrezno upoštevanje okoljevarstvenih zahtev pri dovoljevanju
projektov.
Podnebne spremembe
Prehod v nizkoogljično družbo in zmanjševanje odvisnosti
od fosilnih goriv sta še naprej v središču razvojnih izzivov Evrope in Republike Slovenije. Podnebne spremembe zahtevajo
skladne ukrepe za zmanjševanje izpustov in za prilagajanje
nepovratnim procesom v vseh sektorskih politikah. Republika Slovenija bo v nadaljevanju razprav o srednjeročnih ciljih
evropske podnebne politike za leto 2030 in dolgoročnih za
leto 2050, na podlagi že sprejetih ukrepov za 2020 podpirala
upoštevanje znanstvenih priporočil mednarodnega panela za
podnebne spremembe, hkrati pa bo znotraj EU zahtevala pravično porazdelitev bremen potrebnih ukrepov.
V zvezi s tem za Republiko Slovenijo ostajajo pomembna naslednja vprašanja: varstvo kakovosti zraka; trajnostna
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oskrba s hrano; trajnostno in celostno upravljanje vodnih virov
za proizvodnjo hidroenergije; trajnostna raba in ohranjanje
biotske raznovrstnosti ter ekosistemskih storitev; trajnostno
gospodarjenje z gozdnimi ekosistemi za zagotavljanje njihove
okoljske funkcije in vira biomase, lesa za izdelke, ki skladiščijo
ogljik, in ponora ogljika; prostorsko načrtovanje kot eden izmed
pomembnih preventivnih instrumentov za prilagajanje podnebnim spremembam – povezano načrtovanje prostorskega in
urbanega razvoja.
Pri sprejemanju morebitnih dodatnih predpisov za ustreznejše delovanje sheme za trgovanje z emisijami toplogrednih
plinov bo Republika Slovenija tudi v prihodnje skrbela za interese slovenskega gospodarstva.
Predpisi, ki bodo urejali področje biogoriv, biomas in CO2
iz vozil, bodo morali prispevati k doseganju nacionalnih energetskih in podnebnih ciljev.
V mednarodnih pogajanjih si bo prizadevala za pripravo
ustreznega mednarodnega globalnega sporazuma v skladu z
urnikom, dogovorjenim decembra 2011 v Durbanu ter s sklepi
konference pogodbenic decembra 2012 v Dohi.
Glede prilagajanja na podnebne spremembe pa se bo na
ravni EU zavzemala za sprejetje skupne strategije EU, podporo
prilagajanju s strani drugih programov in politik EU ter za regionalno povezovanje in ustanavljanje regionalnih centrov na
območjih s podobnimi podnebnimi spremembami.
Biotska raznovrstnost in biološka varnost
V okviru EU je Republika Slovenija država z izjemno
biotsko raznovrstnostjo in visokim deležem območij Nature
2000; zaradi tega ima pomembno mesto pri uresničevanju politike ohranjanja biotske raznovrstnosti v EU. Pri dopolnjevanju
zakonodajnega okvira EU si bomo prizadevali za doseganje
relevantnih globalnih strateških ciljev za biotsko raznovrstnost
prek uresničevanja skupnih ciljev EU za ohranjanje biotske
raznovrstnosti do leta 2020 ter za uravnotežene rešitve, ki bodo
prinašale koristi za naravo in človeka. Republika Slovenija si
bo prizadevala za vključevanje varovanja biotske raznovrstnosti v vse relevantne sektorske politike, še posebej v evropsko
kmetijsko in ribiško politiko. Na področju nove biotehnologije in
gensko spremenjenih organizmov si bo še naprej prizadevala
za visoko stopnjo zagotavljanja biološke varnosti za zdravje
ljudi in okolje. Zavzemala se bo tudi za poglobitev sodelovanja z institucijami EU na področju presoje tveganja GSO za
okolje, zdravje ljudi, živali in rastlin. Prizadevala si bo tudi za
iskanje rešitev, ki bi omogočale državam članicam, da lahko
same odločajo o pridelavi gensko spremenjenih organizmov,
odobrenih v EU.
Vodna politika
Republika Slovenija si bo še naprej prizadevala za učinkovito upravljanje vodnih virov in usklajeno ukrepanje na ravni
EU, na vseh področjih varstva, urejanja in rabe voda. Glede
na povečevanje nevarnosti skrajnih vremenskih pojavov, kot
so poplave ali suše, je treba posebno pozornost nameniti tudi
tej problematiki. Upravljanje z vodami je treba integrirati v vse
sektorske politike, povezane z rabo vode.
Kakovost zraka
Varstvo zraka je tudi zaradi neugodnih podnebnih razmer,
ki lahko že ob relativno nizkih gostotah emisij pripomorejo
k visokim koncentracijam onesnaževal v zraku, tradicionalno
eno izmed prednostnih področij okoljske politike in ukrepov v
Republiki Sloveniji. Zato si bo Republika Slovenija prizadevala
za nadaljnji razvoj okoljskih politik EU na tem področju. Pri
tem bo podprla zlasti politike in ukrepe, ki bodo usmerjeni v
zmanjševanje obremenitev v prekomerno onesnaženih urbanih
okoljih. Republika Slovenija tudi meni, da bo pri morebitnem
nadaljnjem zaostrovanju mejnih vrednosti treba upoštevati specifične nacionalne pogoje držav članic. Ključno je zagotoviti čim
večjo sinergijo med varstvom zraka in blaženjem podnebnih
sprememb.
Odpadki
V pogajanjih o prenovljenem zakonodajnem okviru si bo
Republika Slovenija prizadevala za uvajanje gospodarnega
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ravnanja z viri, kjer je gospodarjenje z odpadki pomemben
člen. Pri tem pa je ključno slediti 5-stopenjski hierarhiji ravnanja
z odpadki: preprečevanje nastajanja odpadkov, priprava za
ponovno uporabo, recikliranje, drugi postopki predelave, npr.
energetska predelava, in odstranjevanje odpadkov. Prizadevala si bo za rešitve, ki ustrezajo tudi majhnim trgom. Pomembno
je, da prenova ne bo povzročila dodatnih bremen in upočasnila
izvajanja dobrih praks. V skladu z vizijo strateškega okvira
(2012–2021) Baselske konvencije se bo Republika Slovenija še
naprej zavzemala za varstvo okolja, zdravje ljudi ter okolju primerno ravnanje z odpadki in njihov ustrezen prehod prek meja.
Jedrska varnost
Varnost jedrskih objektov je prednostna naloga Republike
Slovenije; upoštevajo se vsi mednarodno veljavni varnostni
standardi. Za zdaj Republika Slovenija ne razmišlja o opustitvi
možnosti rabe jedrske energije v prihodnje, pri čemer pa mora
biti varnost na prvem mestu. Pri upoštevanju rezultatov t. i.
varnostnih stresnih testov jedrskih elektrarn v EU in pripravi
akcijskega načrta si bo tudi v prihodnje prizadevala za učinkovite in strokovne rešitve.
Republika Slovenija bo tudi v prihodnje dejavno vključena
v razpravo o novi direktivi o temeljnih varnostnih standardih
varstva pred sevanji, obenem pa bo podpirala sklepanje mednarodnih sporazumov Euratom s tretjimi državami na področju
sodelovanja pri uporabi jedrske energije in jedrski varnosti.
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN PREHRANA
Kmetijstvo
Na področju kmetijstva ostaja prednostna usmeritev Republike Slovenije njen prispevek in čim večji izkupiček pri
reformi skupne kmetijske politike EU (v nadaljnjem besedilu:
SKP). Nov zakonodajni okvir SKP daje možnost ukrepanja v
taki smeri, da bo Republika Slovenija lahko dosegla zastavljene
cilje in jih lahko tudi prilagodila svojim razmeram. Republika
Slovenija v splošnem ocenjuje, da so pogajanja o SKP korak
v pravo smer, na posameznih področjih pa bodo potrebne še
nadaljnje spremembe, zlasti glede uvedbe novega sistema
neposrednih plačil, ki ostajajo proizvodno vezana, ozelenitve
neposrednih plačil in samega obsega sredstev za izvajanje
SKP. Če se bo proračun EU za finančno obdobje 2014–2020
zelo zmanjšal in se bodo občutno znižala tudi sredstva za SKP,
Republika Slovenija meni, da se s tem lahko razvodeni tudi
sama reforma SKP.
Republika Slovenija podpira posodobitev in poenotenje
neposrednih plačil. Strinja se tudi s predlogom, da se postopoma ukinejo zgodovinska plačila, vendar pa uvedba enotnega
plačila za Republiko Slovenijo ni ustrezna rešitev. Za Republiko
Slovenijo je ključno, da lahko tudi v prihodnje dodeli različne
višine plačil za njive in travinje oziroma prožnost pri izvedbi
novega sistema na ravni držav članic. Republika Slovenija
podpira koncept ozelenitve kot druge bistvene novosti v okviru
reforme, ni pa še povsem zadovoljna z opredelitvijo in zahtevami posameznih ukrepov. To še posebej velja za ukrepa »ohranjanje trajnega travinja« in »površine z ekološkim pomenom«.
V zvezi s slednjim je za Republiko Slovenijo nesprejemljivo, da
bi na njivskih površinah, ki so v Republiki Sloveniji po obsegu
na prebivalca na repu EU, uvajali praho. Zato Republika Slovenija predlaga izvajanje teh dveh ukrepov na ravni države ali
regije in ne na ravni kmetije.
Glede predloga uredbe za razvoj podeželja Republika
Slovenija meni, da le-ta zagotavlja primeren in dovolj prožen
okvir z ustreznimi ukrepi za pripravo programa, ki bo prilagojen
slovenskim potrebam. Ukrepi politike razvoja podeželja so na
slovenskem podeželju sprožili pomemben proces spodbujanja
podjetniške in okoljevarstvene miselnosti, kar mora novo programsko obdobje dodatno utrditi in še povečati učinke. Zato je
za Republiko Slovenijo ključno vprašanje obsega in razdelitve
sredstev za razvoj podeželja za naslednje programsko obdobje med države članice. Republika Slovenija meni, da bi v
okviru pretekle učinkovitosti morali upoštevati delež sredstev
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posamezne države članice v celotnem programskem obdobju
2007–2013 in ne samo v letu 2013. V okviru finančnih določb
je za Republiko Slovenijo odprto tudi vprašanje stopnje predfinanciranja in stopnje sofinanciranja s strani EU, predvsem z
vidika regij, ki v novem programskem obdobju ne bodo več
imele statusa manj razvitih regij.
Gozdarstvo
Kot tretja najbolj gozdnata država v EU si bo Republika
Slovenija na področju gozdarstva prizadevala za uveljavitev načel trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v okviru vseh pobud
na ravni EU in za podpiranje aktivnega upravljanja z gozdovi, s
katerim se hkrati uresničuje gospodarska, okoljska in socialna
funkcija gozdov.
Veterinarske in fitosanitarne zadeve
Republika Slovenija podpira prizadevanja za sprejetje obstoječih in nadaljnjih zakonodajnih pobud na področju zdravja
in dobrobiti živali, zdravja rastlin, rastlinskega reprodukcijskega
materiala in uradnega nadzora na teh področjih.
V tej luči si bo Republika Slovenija prizadevala za ustrezno ravnotežje med preventivnimi in kurativnimi ukrepi na področju varovanja zdravja živali in rastlin ter izboljšanja institucionalnih struktur za zagotavljanje hitrejšega in ustreznejšega
odziva v primeru izbruha bolezni in sanitarnih kriz.
Republika Slovenija pozdravlja poenostavitev zakonodaje
na področju zdravja živali. Republika Slovenija meni, da je
prenova zakonodaje EU v obliki nove Uredbe o zdravju živali,
ki bo predstavljala krovni zakonodajni akt na tem področju,
izrednega pomena, pri čemer pa bo treba paziti na uravnoteženost ukrepov.
Na področju zdravja rastlin Republika Slovenija podpira
načrtovane spremembe zakonodaje EU v smeri prenove oziroma posodobitve zakonodaje v okviru nove Uredbe o zdravju
rastlin in Uredbe o trženju rastlinskega razmnoževalnega materiala. Republika Slovenija podpira horizontalno uskladitev
obeh področij glede na postopke uradnega nadzora ter sofinanciranja stroškov v okviru varne hrane s strani EU. V tej luči
Republika Slovenija aktivno sodeluje pri izboljšanju sistema,
da bi pokril nova tveganja zaradi globalnih sprememb trgovine,
podnebja in gospodarskih razmer.
Republika Slovenija podpira tudi spremembe zakonodaje
na področju semen in razmnoževalnega ter sadilnega materiala, ki jih prinaša predlog nove uredbe o rastlinskem razmnoževalnem materialu. Ob tem si bo Republika Slovenija prizadevala za jasen in enostaven pravni okvir, ki bo na eni strani
spodbujal inovativnost in razvoj na področju in s tem zagotavljal
večjo konkurenčnost sektorja, na drugi strani pa omogočal
ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo rastlinskih
genskih virov. Na področju gozdnega reprodukcijskega materiala si bo Republika Slovenija prizadevala za ohranitev ureditve,
ki je vsebovana v veljavnih predpisih.
Nadalje Republika Slovenija meni, da mora povečanje
kmetijske pridelave ob hkratnem zagotavljanju učinkovite in
trajnostne rabe virov stremeti k trajnostni rabi gnojil in pesticidov. Doseči je treba napredek na področjih celostne strategije
zatiranja škodljivih organizmov, biotičnega varstva rastlinskih
bolezni in škodljivcev, izboljšati uporabo sredstev za varstvo
rastlin in zmanjšati emisije toplogrednih plinov, ki nastanejo pri
vzreji živali in obdelavi zemlje.
Varna in kakovostna hrana
Republika Slovenija pozdravlja v letu 2012 objavljeno
Sporočilo Komisije o Evropskem partnerstvu za inovacije
»Kmetijska produktivnost in trajnost« ter podpira načrtovano
revizijo Komisije glede političnega in pravnega okvira EU za
ekološko pridelavo v letu 2013. Cilj je vzpostaviti sistem trajnostnega upravljanja kmetijstva in proizvodnjo visoko kakovostnih
kmetijskih pridelkov, ki izpolnjujejo zahteve potrošnikov ob uporabi postopkov, ki ne škodujejo okolju, zdravju ljudi ali dobremu
počutju živali. Informirana izbira potrošnikov je ključen element
v celotni oskrbovalni verigi. Spreminjanje potrošniških vzorcev in s tem povezano izobraževanje (ozaveščanje kupcev)
ter informiranje (ustrezno označevanje izdelkov in sam način
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pakiranja) bi lahko izboljšala raven javnega zdravja, povečala
vključevanje zdravih sestavin v proizvode (npr. mleko ali olje z
vsebnostjo omega-3 maščobnih kislin), kar bi lahko dosegli z
nadaljnjim razvojem hranilnih snovi in z vzrejo živali.
Ribištvo
V okviru reforme skupne ribiške politike Republika Slovenija podpira pobude, ki so namenjene ohranjanju in trajnostnemu upravljanju ribolovnih virov, vendar ob tem opozarja, da je z
reformo poleg zagotavljanja trajnostnih okoljskih pogojev treba
poskrbeti tudi za družbeno in ekonomsko trajnost. Republika
Slovenija zato pozdravlja vse ukrepe, ki gredo v tej smeri.
Z reformo kot tudi s prihodnjim Evropskim skladom za
pomorstvo in ribištvo je treba zagotoviti ohranitev in trajnostni
razvoj ribiškega sektorja v EU, pri čemer je treba posebno
pozornost nameniti manjšim ribiškim sektorjem, kakršen je
slovenski. V tej luči pozdravljamo višjo stopnjo sofinanciranja
za mali priobalni ribolov v okviru prihodnje finančne perspektive. V prihodnji finančni perspektivi 2014–2020 bi bilo treba
ustrezno nasloviti potrebe ribištva v posameznih regijah kot
sta Jadran in Sredozemlje, ne le v okviru reforme skupne
ribiške politike.
Čeprav je slovenski ribiški sektor majhen, je za Republiko
Slovenijo zelo pomemben; na morju tako z vidika prepletenosti z gospodarstvom obalnih in lokalnih območij kot tudi z
vidika ohranjanja identitete Republike Slovenije kot pomorske
in ribiške države; na celinskih vodah pa je zelo pomembna
dejavnost akvakulture, ki omogoča preskrbo s sveže vzrejenimi
ribami. Republika Slovenija bo zato tudi v prihodnje podpirala
investicije v ribogojnice, spremljala pripravo strateških smernic za razvoj ribogojstva s strani Komisije ter se zavzemala
za upoštevanje specifičnih lastnosti slovenskega ribogojskega
sektorja pri pripravi sklepov Sveta v zvezi z ribogojstvom. V
letu 2013 bo Republika Slovenija pripravila Nacionalni strateški
načrt za razvoj ribogojstva, ki bo v prihodnji finančni perspektivi
2014–2020 prek Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo
omogočal ustrezne podpore temu sektorju.
Ribiški sektor (ribolov, ribogojstvo, predelava, lokalni razvoj) bo moral prek svojih funkcij tudi v prihodnje prispevati k
ohranjanju in dvigovanju rasti in števila in kakovosti delovnih
mest v Republiki Sloveniji in s tem k doseganju prednostnih
nalog Strategije Evropa 2020.
V okviru pogovorov o izboljševanju delovanja Generalne
komisije za ribištvo v Sredozemlju (GFCM), katere članica je
tudi Republika Slovenija, je stališče Republike Slovenije, da je
treba najprej izboljšati zbiranje podatkov ter zagotoviti pripravo
skupnih ocen stanja staležev. Pri pogovorih o pripravi možnih
večletnih načrtov upravljanja ribjih staležev pa je nujno zagotoviti ustrezen proces koordinacije med tistimi državami članicami
GFCM, ki jih bodo ti načrti zadevali.
PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE
Republika Slovenija podpira sodelovanje na področju
pravosodja in notranjih zadev v okviru EU, ki za obdobje
2010–2014 poteka skladno z usmeritvami iz Stockholmskega
programa. Republika Slovenija meni, da se je v drugi fazi izvajanja tega programa treba osredotočiti na prioritete, ki bodo določene po vmesnem pregledu izvajanja tega programa. Analiza
izvajanja Stockholmskega programa bo hkrati dobra podlaga
za pripravo naslednjega programa za obdobje 2015–2019.
Pravosodno sodelovanje
Republika Slovenija meni, da so v času gospodarske
krize izrednega pomena civilni in kazenskopravni ukrepi, ki se
sprejemajo za krepitev enotnega trga in konkurenčnosti EU,
ki bodo med drugim okrepili zaupanje vlagateljev v finančne
trge EU. Gre za niz ukrepov za olajšanje preživetja podjetij in
nudenje novih priložnost za podjetnike kot tudi zaščito finančnih
in drugih interesov EU, posameznikov in pravnih subjektov.
Ukrepi so skladni s stališčem Republike Slovenije, da morajo biti pravosodni postopki čim učinkovitejši, čim cenejši in
karseda poenostavljeni. Poseben poudarek je treba dati tudi
preprečevanju kaznivih dejanj.
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Posebno pozornost bomo v prihodnjem obdobju posvetili
napovedani novi Uredbi o Eurojustu in s tem povezani vzpostavitvi Urada evropskega javnega tožilca. Urad naj se v primeru
vzpostavitve vsaj v začetnem obdobju osredotoča na kazniva
dejanja, storjena zoper finančne interese Unije.
Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah
Na kazenskopravnem področju je Republika Slovenija
ena izmed zagovornic približevanja nacionalnih zakonodaj
na področju kazenskega materialnega in procesnega prava
in meni, da mora skupna podlaga EU vsebovati minimalne
procesne standarde v kazenskih postopkih, da se bo načelo
vzajemnega priznavanja lahko čim bolj učinkovito izvajalo. Po
mnenju Republike Slovenije skupni minimalni standardi prispevajo k medsebojnemu zaupanju med pravosodnimi organi
držav članic. Trenutno potekajo pogajanja med Evropskim parlamentom in Svetom o Predlogu direktive o pravici do dostopa
do odvetnika v kazenskem postopku in pravici do komunikacije
v primeru prijetja (ukrep C). Republika Slovenija podpira čim
višje standarde in čim hitrejše sprejetje.
Republika Slovenija pozdravlja napredek, ki je bil v EU
dosežen v kratkem času od začetka obravnave predloga
direktive o zamrznitvi in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, kot tudi glede predloga direktive
o kazenskih sankcijah za trgovanje z notranjimi informacijami
in tržno manipulacijo. Svet za pravosodje in notranje zadeve
je dosegel splošni pristop o obeh predlogih na decembrskem
zasedanju.
Republika Slovenija si bo prizadevala za čimprejšnje
sprejetje direktive o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim
interesom Unije, z uporabo kazenskega prava, saj meni, da
bo direktiva pripomogla k boljši zaščiti javnih sredstev Unije in
zmanjšanju škode, ki nastaja v proračunu EU zaradi goljufij in
podobnih protipravnih dejanj.
Republika Slovenija tudi pozdravlja namero Komisije, da
bo kmalu predstavila Predlog direktive o zaščiti evra pred ponarejanjem s kazenskim pravom.
Republika Slovenija je zadovoljna, da sprejetje zakonodaje glede zaščite žrtev kaznivih dejanj poteka po načrtih.
Republika Slovenija kot ena izmed pobudnic direktive o
evropskem preiskovalnem nalogu obžaluje, da pogajanja še
niso bila zaključena in upa na pozitiven razplet v času naslednjega predsedovalnega tria.
Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah
Na civilnem področju Republika Slovenija pozdravlja predloge, ki gredo v smeri odpravljanja vmesnih ukrepov (eksekvature), potrebnih za izvršitev sodnih odločb, ki so izdane
v drugi državi članici. Ob tem Republika Slovenija poudarja,
da morajo biti ohranjene minimalne procesne varovalke za
udeležene stranke in po potrebi usklajena kolizijska pravila.
Republika Slovenija pozdravlja že sprejeti dogovor na ravni
Sveta glede prenove Uredbe o pristojnosti in priznavanju ter
izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah
(Bruselj I).
Republika Slovenija izraža podporo predlogu uredbe o
uvedbi evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov,
katere cilj je olajšanje čezmejne izterjave dolgov v civilnih in
gospodarskih zadevah. Zadevna uredba predlaga sprejetje
samostojnega evropskega postopka oziroma instrumenta za
zamrznitev bančnih računov na podlagi enakih pogojev, ne
glede na državo, v kateri ima sedež pristojno sodišče.
Republika Slovenija ocenjuje, da je bil dosežen določen
napredek glede predlagane zakonodaje o pristojnosti, pravu,
ki se uporablja, ter priznavanju in izvrševanju sodnih odločb
na področju premoženjskih razmerij med zakoncema in glede
pristojnosti, prava, ki se uporablja, ter priznavanju in izvrševanju sodnih odločb na področju premoženjskopravnih posledic
registriranih partnerskih skupnosti. Republika Slovenija upa,
da bodo pogajanja glede obeh aktov zaključena v času naslednjega predsedovalnega tria. Hkrati Republika Slovenija
obžaluje, da predloga ne zajemata tudi »de facto« partnerskih
zvez oziroma zunajzakonskih skupnosti.
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Republika Slovenija na splošno pozdravlja zakonodajni
sveženj za okrepitev pravic žrtev v EU, ki bo vzpostavil hiter
in učinkovit mehanizem za zagotovitev, da država članica, v
katero se ogrožena oseba preseli, brez vmesnih formalnosti
prizna zaščitni ukrep v civilnih zadevah, ki ga je izdala prva
država članica.
Republika Slovenija ima pomisleke do predloga uredbe o
skupnem evropskem prodajnem pravu, saj meni, da ne naslavlja pravih problemov čezmejne trgovine. Hkrati ima Republika
Slovenija pomisleke in dvome v dodano vrednost predlaganega
instrumenta.
Ostale vsebine s področja pravosodja
Na področju varstva osebnih podatkov Republika Slovenija pozdravlja prizadevanja Komisije za celovito reformo
pravnega okvira varstva osebnih podatkov, vendar opozarja
na spornost nekaterih predlaganih rešitev. Glavni pomisleki
Republike Slovenije so vrsta pravnega akta, vpliv na gospodarstvo in javne finance, skorajda popolni odvzem zakonodajne pristojnosti državam članicam EU, prenos nenadzorovanih
zakonodajnih pristojnosti na Komisijo.
Republika Slovenija pričakuje, da bodo pogajanja glede
pristopa EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah v naslednjem obdobju uspešno zaključena.
Republika Slovenija podpira sprejetje obeh finančnih
uredb s področja pravosodja, ki določata financiranje programov za obdobje 2014–2020. Republika Slovenija meni, da
programa zagotavljata preglednost in poenostavitev izvajanja
programov ter s tem lažje financiranje horizontalnih projektov
kot so e-pravosodje, izobraževanje v pravosodju in zaščita
žrtev, tako v kazenskem kot v civilnem postopku.
Notranje zadeve
Republika Slovenija na področju notranjih zadev deluje v
skladu s sprejetimi programskimi dokumenti EU, ki opredeljujejo številna posebna področja kot so zakonite in nezakonite migracije, azil, upravljanje in nadzor meja, policijsko sodelovanje
in boj proti organiziranem kriminalu ter terorizmu.
Zelo intenzivno se bo nadaljevalo delo na področju priprave pravnih podlag za večletni finančni okvir na področju
pravosodja in notranjih zadev, ki po novem vzpostavlja dva
sklada: Sklad za azil in migracije ter Sklad za notranjo varnost.
Sprejetju uredb bo sledila priprava večletnih programov dela za
posamezna področja glede na opredeljene nacionalne prioritete in prilagoditev notranje organizacije dela novim finančnim
pravilom.
Priseljevanje in azil
Pri sprejemanju zakonodaje na področju zakonitih migracij Republika Slovenija podpira sprejetje Predloga direktive o
pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav v okviru
premestitev znotraj podjetja in predloga direktive o pogojih za
vstop in prebivanje državljanov tretjih držav zaradi sezonskega
dela. Po pričakovanem sprejetju obeh direktiv na ravni EU sledi
še implementacija v notranjem pravnem redu.
S sprejetjem Direktive o premeščencih bo EU postala privlačnejša za ključne delavce v multinacionalnih podjetjih, saj bo
zaposlenim iz tretjih držav olajšala vstop in jih izenačila z državljani EU. Direktiva bo tej kategoriji migrantov zagotavljala tudi
pravico do takojšnjega združevanja družine. Sprejetje direktive
bo povečalo tudi konkurenčnost evropskega gospodarstva in s
tem večjih slovenskih podjetij.
Direktiva o sezonskih delavcih bo ohranila pristojnosti
držav članic, da same nadzorujejo svoj trg delovne sile, hkrati
pa bo vzpostavila pregleden sistem njihovega začasnega prebivanja. Hitrejši postopki za sprejetje in zagotovitev minimalnega
obsega pravic bodo preprečevali tudi izkoriščanje delovnih
migrantov in nelojalno konkurenco za sezonske delavce, ki
so državljani EU. Ker se direktiva nanaša na številna delovna
področja, na primer gradbeništvo in na kmetijstvo, bo morala
Republika Slovenija po sprejetju te direktive prilagoditi pomemben del domače zakonodaje.
Učinkovit nadzor zunanjih meja EU je ključen za preprečevanje nezakonitih migracij, organiziranega kriminala in
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terorizma. Z namenom njihovega preprečevanja slovenska
policija operativno sodeluje z mejnimi policijami drugih držav
in z agencijo EU za zunanje meje (FRONTEX), ki zagotavlja
skupna usposabljanja in opravlja različne druge koordinacijske
dejavnosti.
Republika Slovenija si bo prizadevala, da uporaba napovedanih novih tehnoloških sistemov EU na področju nadzora
zunanje kopenske meje EU ne bo omejila že dosežene stopnje
prehodnosti te meje. Republika Slovenija vidi napovedan predlog za uvedbo sistema EU za registracijo vstopa in izstopa kot
dobrodošlo pomoč in olajšanje dela mejnih policistov, obenem
pa tudi kot pripomoček za boljši nadzor nad dolžino bivanja
teh oseb v schengenskem prostoru. Republika Slovenija sicer
z zanimanjem pričakuje tudi predlog Komisije o programu evidentiranja dobronamernih potnikov.
V zvezi s predlogom uredbe o novem schengenskem
ocenjevalnem mehanizmu in predlogom uredbe o spremembi
schengenskega mejnega zakonika v delu, ki se nanaša na
ponovno vzpostavitev nadzora na notranjih mejah, Republika
Slovenija podpira politične dogovore, ki so bili sprejeti v Svetu. Republika Slovenija tudi obžaluje institucionalni zaplet z
Evropskim parlamentom glede obeh aktov in upa, da bosta
čim prej sprejeta.
V zvezi z obema aktoma Republika Slovenija še vedno
meni, da morajo pri ocenjevalnem mehanizmu države članice
EU ohraniti pristojnosti v svojih rokah ob tesnem sodelovanju s
Komisijo. V primeru resnih pomanjkljivosti pri nadzoru zunanje
meje pa Republika Slovenija pozdravlja poseben postopek za
določitev hitrega odgovora na izjemne okoliščine, ki ogrožajo
delovanje schengenskega sistema kot celote.
Republika Slovenija podpira vzpostavitev skupnega
evropskega azilnega sistema, ki bo prinesel dvig azilnih standardov in povečanje pravic beguncev, obenem pa opozarja na
možne negativne posledice prenovljene zakonodaje, katere
izvajanje bo odprlo nove možnosti za zlorabe azilnega sistema,
naložilo dodatno administrativno breme in povečalo stroške zaradi povečanja obsega pravic prosilcev za mednarodno zaščito.
Po sprejetju aktov iz azilnega paketa bosta okvirno potrebni še
dve leti za njihov prenos v nacionalne zakonodaje.
Notranja varnost
Republika Slovenija podpira aktivnosti in časovni načrt za
izvajanje Strategije notranje varnosti za EU, sprejete na podlagi
Stockholmskega programa, in oblikovanje evropskega modela
varnosti. Za Republiko Slovenijo ostaja pri sodelovanju s tretjimi državami tudi na tem področju prioritetna regija Zahodni
Balkan. Republika Slovenija se bo v EU še naprej zavzemala
za dobro sodelovanje s temi državami in jih dejavno podpirala
v njihovem predpristopnem procesu, pri čemer je posebnega
pomena tudi tako imenovani proces Brdo, ki bdi nad harmonizacijo predpristopnega poglavja 24.
Republika Slovenija podpira proces širitve schengenskega prostora na Bolgarijo in Romunijo, ker sta obe državi za
vstop že izpolnili vse potrebne tehnične pogoje. Republika
Slovenija vstop Romunije in Bolgarije ne pogojuje z dodatnimi
pogoji, kot je na primer mehanizem za sodelovanje in preverjanje, saj bi bilo uvajanje kakršnihkoli novih pravil nekorektno
ter diskriminatorno. Republika Slovenija upa, da bo ustrezen
sklep Sveta o vstopu obeh držav v schengensko območje
sprejet v letu 2013.
Republika Slovenija prav tako upa, da bo v skladu s sprejeto časovnico do konca marca 2013 ali kakšen mesec kasneje
uspel prehod na schengenski informacijski sistem druge generacije – SIS II. Republika Slovenija je članica koordinacijske
skupine, ki je zadolžena za izvedbo funkcionalnega testiranja
tega sistema. Sodelovala je tudi pri pripravi scenarijev za teste
in testnih podatkov ter pri organizaciji in izvedbi testiranj.
Republika Slovenija meni, da je sedanji predlog direktive
Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj (EU PNR
– Passenger Name Record) uravnotežen, saj zagotavlja visok
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standard varstva osebnih podatkov na eni strani, na drugi pa
deluje v interesu boja zoper grožnjo terorizma in preprečevanja
hudih kaznivih dejanj. Republika Slovenija meni, da sprejetje
tega akta ne bi smel več biti predmet nadaljnje blokade Evropskega parlamenta zaradi institucionalnih nesoglasij s Svetom,
povezanih s sprejemanjem schengenske zakonodaje.
Z vidika notranje varnosti je ključnega pomena priprava
novih pravnih podlag za evropski agenciji CEPOL in Europol, ki
vsaka na svojem področju pomembno prispevata k spodbujanju policijskega sodelovanja, izgradnji skupne evropske policijske kulture ter boju proti organiziranemu kriminalu in terorizmu
na EU ravni. V tem pogledu bo še posebej pomemben prispevek Europola v sodelovanju z državami članicami in drugimi
deležniki pri pripravi prve Ocene ogroženosti zaradi hudega in
organiziranega kriminala (SOCTA). Ocena bo hkrati tudi podlaga za opredelitev prihodnjih prioritet in pripravo operativnih
dejavnosti na ravni EU. V tem pogledu si bomo zlasti prizadevali za učinkovito in dosledno zastopanje interesov Republike
Slovenije ter uresničevanje naših prizadevanj za krepitev in
spodbujanje operativnega sodelovanja v okviru odbora COSI.
Še vedno čakamo na predloge aktov glede vzpostavitve
sistema sledenja financiranja terorističnih dejavnosti (TFTS)
in solidarnostne klavzule. Oba predloga bosta pomembno prispevala k dopolnitvi varnostne arhitekture EU na področju boja
proti terorizmu.
Republika Slovenija si veliko obeta tudi od vzpostavitve
Evropskega modela za izmenjavo informacij (t. i. EIXM) in
posodobljene Strategije EU za boj proti drogam za obdobje
2013–2020. Aktivno se bo vključila tudi v nov pristop na ravni
EU glede vprašanja politike kibernetske varnosti, ki dobiva
vse bolj horizontalno dimenzijo in tako vključuje tudi področje
kibernetske kriminalitete.
Civilna zaščita
Republika Slovenija si bo ob prenovi zakonodaje na področju civilne zaščite, ki se bo predvidoma zaključila v obdobju
te deklaracije, prizadevala za povečanje zmožnosti za odzivanje na nesreče, skladno s krepitvijo ukrepov na področju
preventive, ki se pripravljajo tudi v okviru drugih politik Unije.
Pri tem in pri pripravi izvedbenih aktov ter njihovem izvajanju bo
tudi v prihodnje zagovarjala upoštevanje načel subsidiarnosti
in proporcionalnosti pri opredelitvi ukrepov ter solidarnosti pri
odzivu na večje nesreče v okviru EU in v tretjih državah.
Ob prenovi zakonodaje bo nadalje podpirala povečano vključevanje držav kandidatk in potencialnih kandidatk v
mehanizem civilne zaščite EU ter zagotavljala podporo državam sosedske politike pri razvoju civilne zaščite. Prizadevala
si bo za nadaljnjo vodilno vlogo pri uresničevanju programa
predpristopne pomoči državam Zahodnega Balkana in Turčije
na področju civilne zaščite, ki ga je uspešno izvajala v letih
2011–2012.
Civilna zaščita s spodbujanjem celostnega pristopa postaja stičišče različnih politik, ki prispevajo k zmanjševanju
nesreč oziroma odpravljanju njihovih posledic. Zaradi tega bo
Republika Slovenija zastopala stališče, da je treba zagotoviti
koherentnost in komplementarnost teh politik; npr. pri pripravi
akcijskega načrta EU za zaščito pred kemijskimi, biološkimi,
radiološkimi in jedrskimi nevarnostmi, pri zadevah, povezanih s
prilagajanjem podnebnim spremembam, na področju zmanjšanja tveganj pred nesrečami v tretjih državah, pri ustanavljanju
evropske prostovoljske enote idr.
V okviru prenove ukrepov za politično usklajevanje na
ravni EU (CCA) in pri oblikovanju implementacijskega sklepa
o izvajanju solidarnostne klavzule, kakor določa 222. člen Pogodbe o delovanju EU, bo zastopala stališče, da se omenjena
klavzula izvaja z uporabo že obstoječih mehanizmov, predvsem
mehanizma civilne zaščite EU.
ZUNANJE ZADEVE IN OBRAMBA
Sosedstvo
Evropska sosedska politika – Republika Slovenija se kot
država, ki je zgodovinsko in geografsko povezana s sredozem-
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sko in z vzhodnoevropsko soseščino EU, zavzema za celovito
krepitev odnosov med EU in državami evropske sosedske
politike. Države evropske soseščine so neločljivo povezane z
evropsko preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. Stabilna, demokratična, varna in gospodarsko razvita soseščina je ključen
element zagotavljanja varnosti in blaginje držav EU.
Republika Slovenija bo še naprej zagovarjala, da je pomembno državam vzhodnega partnerstva tudi v prihodnje zagotavljati mehanizme in instrumente, ki prinašajo spodbudo za
nadaljevanje reformnih procesov in približevanje EU. Hitrost
in stopnja procesov približevanja EU je odvisna od hitrosti in
stopnje reformnih in tranzicijskih procesov v državah samih.
Republika Slovenija bo podpirala podelitev jasne perspektive
članstva v EU tistim državam, ki imajo takšne cilje in dosegajo
standarde demokracije in človekovih pravic ter učinkovito izvajajo reformne procese.
Republika Slovenija bo podpirala demokratične procese
in krepitev partnerstev v južni soseščini EU. V skladu z revidirano politiko EU do držav južnega Sredozemlja bo podpora
posameznim državam vezana na dejanski napredek pri izvajanju političnih, socialnih in gospodarskih reform. Za Republiko
Slovenijo ostaja pomembna krepitev sodelovanja s civilno družbo (European Endowment for Democracy) in tudi s ključnimi
regionalnimi akterji. Republika Slovenija bo nadalje podpirala
prizadevanja v smeri regionalne integracije, pri tem ima EU na
voljo številne vzvode in mehanizme za podporo integracijskimi
procesom v arabskem svetu.
Republika Slovenija meni, da se mora evropska sosedska politika razvijati v smeri krepitve medsebojnih odnosov
na načelu enakopravnosti in skupne odgovornosti. V smislu
nadaljnjega razvijanja in preoblikovanja sosedske politike bo
Republika Slovenija še naprej zagovarjala pomen načela diferenciacije in pogojevanja. Odnos EU do posamezne države se
mora oblikovati v skladu z njenimi sposobnostmi, pričakovanji
in dejanskim napredkom. Republika Slovenija je pripravljena
deliti svoje izkušnje z državami soseščine, ki so na poti transformacije in demokratične tranzicije.
Z evropskimi in sredozemskimi državami je treba krepiti
sodelovanje tudi v okviru Unije za Sredozemlje in Evro-sredozemske univerze (EMUNI), ki je neposreden trajni prispevek
Republike Slovenije k enotnemu evro-sredozemskemu prostoru visokega šolstva, znanosti in raziskav. Republika Slovenija
si bo prizadevala za okrepitev dialoga z državami v okviru
procesa 5 + 5.
Bližnjevzhodni mirovni proces – Republika Slovenija si
bo prizadevala za nadaljnjo dejavno vlogo EU v mirovnem procesu, ki mora pripeljati do končne rešitve dveh držav, ki bosta
sobivali v miru. Republika Slovenija bo nadaljevala s humanitarnimi projekti, ki lajšajo življenje prebivalcem na palestinskih
ozemljih. Še naprej si bo prizadevala za usklajen pristop EU do
priznanja palestinske države.
Države Zaliva – izkoristiti je treba njihove gospodarske
zmogljivosti, saj so nekatere države Zaliva v zadnjem času
postale eno od svetovnih gospodarskih središč. Regija prav
tako pridobiva na svoji vlogi aktivnega političnega akterja v
soseščini. Republika Slovenija bo dejavno sodelovala v dialogu
EU s Svetom za sodelovanje v Zalivu (GCC).
EU kot globalni akter in odnosi s strateškimi partnerji
Republika Slovenija razvija in poglablja sodelovanje z
Združenimi državami Amerike (v nadaljnjem besedilu: ZDA)
z dvostranskim povezovanjem in v okviru transatlantskih odnosov krepi strateško partnerstvo EU z ZDA. Za Republiko
Slovenijo so gospodarski odnosi med EU in ZDA prioritetno
področje transatlantskega sodelovanja, še posebej v času
finančne krize ter krize na področju zaposlovanja na obeh
straneh, zato podpira vsa prizadevanja za čimprejšnji začetek
pogajanj o trgovinskem in investicijskem sporazumu. Enako
podpira pobude za krepitev sodelovanja med EU in ZDA na
področju politike do Azije in Pacifika ter pri drugih mednarodnih
aktualnih vprašanjih. Prizadeva si tudi, da transatlantski dialog
še naprej ohrani pozornost na stabilizacijo in integracijo držav
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Zahodnega Balkana. V okviru transatlanskega sodelovanja s
Kanado Republika Slovenija aktivno sodeluje in podpira napore za sklenitev Celovitega gospodarskega in trgovinskega
sporazuma ter Strateškega partnerskega sporazuma med EU
in Kanado.
Republika Slovenija si bo še naprej prizadevala za poglobljen dialog ter vzpostavitev pristnega strateškega partnerstva
med EU in Rusko federacijo. Zavzemala se bo za poglobitev
sodelovanja na področjih skupnih interesov ter konstruktiven
dialog o vprašanjih, na katera imata različne poglede. Republika Slovenija bo še naprej dejavna pri izvajanju Partnerstva
za modernizacijo in pri sooblikovanju novega Sporazuma o
partnerstvu in sodelovanju.
V skladu s svojo zunanjepolitično usmeritvijo bo Republika Slovenija v okviru EU usmerjena v nadaljnjo krepitev političnih odnosov s strateškimi in drugimi pomembnimi partnericami
v Aziji, med katerimi imajo prednost Kitajska, Japonska in
Indija. Republika Slovenija si bo prizadevala razširiti in poglobiti
dialog z omenjenimi državami na bilateralni ravni ter z njimi
dejavno sodelovati pri obravnavi vprašanj svetovnih izzivov, v
skladu s cilji okrepljene gospodarske diplomacije pa bo nadalje
iskala nove in utrjevala obstoječe tržne niše.
Republika Slovenija se bo zavzemala za uspešne zaključke pogajanj za sklenitev sporazumov o partnerstvu in
sodelovanju oziroma novih sporazumov o prosti trgovini (FTA)
ter okvirnih sporazumov EU s Kitajsko, z Indijo, Japonsko,
Avstralijo in državami Zveze držav Jugovzhodne Azije (v nadaljnjem besedilu: ASEAN).
EU in v njenem okviru Republika Slovenija prepoznavata
v Latinski Ameriki naravno zaveznico, kar temelji na zgodovinskih, kulturnih in civilizacijskih dejstvih. Prednostna naloga
slovenske zunanje politike glede Latinske Amerike in Karibov je
razvijati in krepiti dvostranske odnose s posameznimi državami
v regiji, zlasti z Brazilijo in Mehiko kot stabilnima in rastočima
trgoma. To nalogo uresničuje tudi z delovanjem v EU, ki ima
z omenjenima državama vzpostavljeno strateško partnerstvo.
Republika Slovenija bo še naprej posvečala posebno
pozornost kriznim žariščem. Krepitev vloge EU v Afganistanu
in Pakistanu bo še naprej zahtevala zavzetost držav članic. Republika Slovenija si bo v Afganistanu prizadevala, da bo svojo
zmanjšano aktivnost na varnostnem področju postopoma in v
skladu s svojimi zmožnostmi nadomeščala z delovanjem na področju usposabljanja, izobraževanja in razvojnega sodelovanja.
V kontekstu svojih dejavnosti v okviru EU bo Republika
Slovenija tvorno prispevala tudi k oblikovanju odzivov EU na
krizo v Siriji, Maliju in k nadaljnjemu sodelovanju EU z Irakom v
procesu stabilizacije in demokratizacije države. Prav tako se bo
zavzemala za nadaljevanje procesov demokratizacije Egipta,
Libije, Tunizije, Alžirije.
Republika Slovenija si bo prizadevala za nadaljnjo pospeševanje strukturiranega dialoga EU-ASEAN na različnih
področjih oziroma za vsestransko krepitev odnosov z ASEAN in
poglobitev dvostranskih vezi s članicami te zveze s pogajanji o
dvostranskih sporazumih o partnerstvu in sodelovanju ter sporazumih o prosti trgovini in z njihovim izvajanjem. Zaokrožitev
omenjenih dvostranskih pogajanj z zainteresiranimi državami
ASEAN bi pomenila nadaljnji korak v smeri zasledovanja interesa EU za sklenitev medregionalnega sporazuma o prosti
trgovini.
Bližnjevzhodni mirovni proces lahko napreduje samo s
celovitim in večdimenzionalnim regionalnim pristopom, ki bo
obema stranema dal potrebna varnostna zagotovila. Republika
Slovenija bo še naprej podpirala dejavno vlogo EU za doseganje napredka v mirovnem procesu.
V zvezi z razvojem iranskega jedrskega programa bo
Republika Slovenija še naprej spremljala dogajanje in si z
dejavnim vključevanjem v razprave EU o odnosih z Iranom
prizadevala za njegovo diplomatsko rešitev.
V okviru EU bo še naprej konstruktivno sodelovala pri
prizadevanjih za zagotavljanje miru in varnosti v podsaharski
Afriki. Prizadeva si bo za nadaljnjo krepitev političnih in gospo-
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darskih odnosov z državami podsaharske Afrike s poudarkom
na Republiki Južni Afriki, Zelenortskih otokih in Nigeriji.
Globalni izzivi in njihov vpliv na mednarodno varnost
– sodobne grožnje mednarodni varnosti niso povezane le z
nevarnostjo meddržavnih konfliktov ali z naraščanjem političnega ekstremizma, ki vključuje krepitev nedržavnih akterjev.
V ospredju sodobnih varnostnih groženj so tudi okoljske spremembe, ukvarjanje z demografskimi gibanji in migracijskimi
tokovi ter zagotavljanje uravnovešenosti mednarodnega gospodarskega in finančnega sistema.
Varnost in obramba
Republika Slovenija si bo še naprej prizadevala za nadaljnji razvoj skupne varnostne in obrambne politike v smislu
operacij, institucij in zmogljivosti. Nadaljevala bo sodelovanje v
operacijah in misijah skupne varnostne in obrambne politike EU
v Bosni in Hercegovini, na Kosovu, v Gruziji, na Palestinskih
ozemljih ter v operaciji Atalanta v vodah Somalije in se pridružila misiji urjenja malijske vojske (EUTM) v Maliju. Prizadevala si
bo za nadaljnjo krepitev strateškega partnerstva z mednarodnimi in regionalnimi organizacijami ter drugimi akterji. Posebnega
pomena pri tem je preseganje sedanjega zastoja na ravni EU
in Nata. Pri nadaljnjem razvoju in izboljšanju civilnih in vojaških
zmogljivosti bo podprla zlasti krepitev sinergije med civilnim in
vojaškim področjem, širitev nabora razpoložljivih instrumentov,
boljšo analitično podporo, večje vključevanje nevladnih organizacij in drugih akterjev. Na nacionalni ravni bo skladno s Strategijo sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah
in misijah posebno pozornost namenila dolgoročnemu razvoju
zmogljivosti, s posebnim poudarkom na civilnem področju,
krepitvi celovitega pristopa, transparentnosti ter javne podpore.
Tudi s sprejetjem akcijskega načrta za izvajanje resolucij VS
OZN 1325 in 1820 o ženskah, miru in varnosti bo povečevala
vlogo in število žensk v okviru skupne varnostne in obrambne
politike ter drugih mednarodnih operacij in misij. Na področju
neširjenja orožja in razorožitve si bo tudi v okviru sodelovanja
s tretjimi državami še naprej prizadevala za izvajanje sprejetih
strategij EU, akcijskih načrtov in skupnih ukrepov. V okviru
zunanjih vidikov boja proti terorizmu bo posebna pozornost
namenjena spoštovanju človekovih pravic in pravne države ter
nadaljnjemu sodelovanju z OZN in regionalnimi organizacijami.
Širitev EU
Republika Slovenija si bo še naprej prizadevala za nadaljevanje širitvenega procesa EU. Pri tem države Zahodnega
Balkana ostajajo njena prioriteta.
Sprejemanje praks in norm EU v okviru širitvenega procesa prinaša utrditev demokracij, modernizacijo ter stabilnost
vseh struktur v državi. Zato si bo Republika Slovenija v okviru
svojega delovanja v EU prizadevala, da bo Unija še naprej
namenjala ustrezno pozornost celotnemu Zahodnemu Balkanu. To bo ohranilo kredibilnost širitvenega procesa in utrdilo
zavedanje državljanov teh držav, da je članstvo v EU realen cilj,
posledično pa olajšalo sprejemanje potrebnih reformnih procesov, ki na kratki rok včasih niso priljubljeni. Pri tem se morajo
države zavedati, da so za napredek v procesu približevanja
EU poleg sprejemanja evropskega pravnega reda in reform
potrebni tudi njihovo dosledno izvajanje, spoštovanje pravne
države in vsevključujoči družbeni dialog. Izjemno pomemben
element približevanja držav Zahodnega Balkana EU pa je tudi
spoštovanje dobrososedskih odnosov, regionalno sodelovanje
ter v okviru tega spoštovanje in izvajanje mednarodnih sporazumov. Republika Slovenija bo ob podpori in pomoči državam
Zahodnega Balkana v procesu približevanja in v pogajalskem
procesu skrbno spremljala napredek držav na vseh področjih,
vključno z izpolnjevanjem mednarodnopravnih sporazumov kot
je Sporazum o vprašanjih nasledstva, ki je eden od osnovnih
temeljev za trajne in stabilne odnose med državami regije, ki
jih sporazum zadeva.
Za tesnejše povezovanje z državami Zahodnega Balkana
ter njihovo hitrejše približevanje EU si bo Republika Slovenija
prizadevala tudi v okviru izvajanja mednarodnega razvojnega
sodelovanja, kot tudi v okviru konkretnih projektov in drugih
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aktivnosti, ki se financirajo iz sredstev EU preko instrumenta
za predpristopno pomoč.
Republika Hrvaška – je pristopna pogajanja z EU zaključila 30. junija 2011. Evropski Svet je takrat sprejel sklep
o uvedbi nadzornega mehanizma, ki bo veljal za obdobje do
vstopa Republike Hrvaške v EU. Hrvaška pristopna pogodba
je bila podpisana 9. decembra 2011 v Bruslju. Indikativni datum
pristopa Republike Hrvaške v EU je 1. julij 2013, pod pogojem,
da bodo pristopno pogodbo ratificirale vse države članice.
Z nadzornim mehanizmom bo EU do vstopa Republike
Hrvaške v EU spremljala izpolnjevanje vseh zavez, ki jih je le-ta
prevzela v pristopnih pogajanjih, še posebej pa obveznosti iz
poglavij: 8 (politika konkurence), 23 (pravosodje in temeljne
pravice) ter 24 (pravica, svoboda, varnost). Komisija je v okviru
oktobrskega širitvenega svežnja ocenila, da Republika Hrvaška
nadaljuje z napredkom pri prilagajanju nacionalne zakonodaje
in implementaciji evropskega pravnega reda, da še naprej
izpolnjuje politična merila, in da je glede na ekonomska merila
delujoče tržno gospodarstvo. Posebno skrb bo morala nameniti
predvsem pripravi na črpanje evropskih strukturnih skladov; rekonstrukciji hrvaškega ladjedelništva; krepitvi vladavine prava z
namenom, da se izboljšata javna uprava in sodni sistem (zlasti
zmanjšanje sodnih zaostankov, boj proti organiziranemu kriminalu idr.); preprečevanju korupcije in učinkovitemu boju proti
njej ter tudi upravljanju z zunanjimi mejami EU. Republika Hrvaška mora sprejeti tudi potrebne ukrepe glede trgovanja z nafto
in bio-gorivi, da bodo v skladu z evropskim pravnim redom. V
poročilu je omenjen tudi napredek pri izvajanju arbitražnega
sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.
Dodatno je izpostavljeno vnovično zagotovilo Republike Hrvaške za nadaljevanje pogajanj o vprašanju jamstev za devizne
vloge pred Banko za mednarodne poravnave v Baslu in tudi
imenovanje dveh finančnih strokovnjakov z namenom, da se
poišče za obe strani sprejemljiva rešitev. To pomeni ponovno in
jasno potrdilo, da gre v tem primeru za vprašanje nasledstva.
Prav tako je omenjena potreba po skupni rešitvi z Republiko
Slovenijo pri upravljanju nizko in srednje radioaktivnih odpadkov in jedrskega goriva.
Poglavja, ki v okviru nadzornega mehanizma še naprej
ostajajo v posebnem fokusu Republike Slovenije so: 1 – prost
pretok blaga (zaradi uredbe o skladiščenju naftnih derivatov),
15 – energija (problematika NEK in NSRAO), 23 – pravosodje
in temeljne pravice (sodni zaostanki) in 24 (zamude glede
zunanje meje). Poleg navedenega je Republika Slovenija še
naprej pozorna tudi na hrvaške zaveze v poglavju 4 – prost
pretok kapitala, in sicer v povezavi s problematiko Ljubljanske
banke na Hrvaškem. Pričakuje se, da bosta finančna strokovnjaka, ki sta ju imenovali vladi Republike Slovenije in Republike
Hrvaške, v najkrajšem možnem času našla ustrezno rešitev
za to vprašanje, saj je postopek ratifikacije hrvaške pristopne
pogodbe v Državnem zboru Republike Slovenije možno izpeljati šele po tem, ko bo navedena problematika rešena skladno
z mednarodnimi zavezami obeh držav in tistimi, ki jih je dala
Republika Hrvaška ob zaključku pogajanj za vstop v EU.
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško veže skupni
interes za stabilnost regije in krepitev evroatlantske perspektive
držav Zahodnega Balkana, zato so lahko prioritetne naloge po
vstopu Republike Hrvaške v EU na tem področju usmerjene v
aktivno sodelovanje v tem smislu.
Islandija – V pogajanjih dobro napreduje. Ima odprtih
večino poglavij in veliko tudi že začasno zaprtih. Pogajanja o
poglavjih, ki so za Islandijo težja, sicer še sledijo. Republika
Slovenija podpira nadaljevanje pristopnih pogajanj z Islandijo
ter njena prizadevanja za članstvo v EU in meni, da bi Islandija
lahko zaključila pogajanja v relativno kratkem času. Pri tem pa
poudarja potrebo po spoštovanju načel enake obravnave in
lastnih dosežkov.
Turčija – Pristopna pogajanja s Turčijo so v zadnjem času
zastala, saj Turčiji že več kot dve leti ni uspelo odpreti novega
pogajalskega poglavja. Zaradi zastoja v pristopnih pogajanjih
je Komisija z namenom oživitve odnosov med EU in Turčijo
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predlagala tehnično sodelovanje na področju pravnega reda
EU v okviru t. i. pozitivne agende. Poleg tega poteka med Turčijo in EU dialog o viznem sodelovanju in širši politični dialog
EU-Turčija. Republika Slovenija omenjene procese podpira,
poudarja pa, da ti predstavljajo dopolnitev pristopnega procesa,
nikakor pa ne njegovo nadomestilo. Republika Slovenija ostaja
zagovornica evropske perspektive Turčije. Pristopni proces z
EU daje namreč Turčiji močno spodbudo za krepitev demokracije, spoštovanja človekovih pravic in nadaljnjo modernizacijo
države.
Črna gora – Junija 2012 je bila sprejeta odločitev o začetku pristopnih pogajanj s Črno goro. Takrat se je pričel pregled usklajenosti črnogorske zakonodaje z zakonodajo EU po
posameznih pogajalskih poglavjih (t. i. screening). Pričakuje
se, da se bodo prva poglavja odprla konec leta 2012. Ključno
za napredek v pogajanjih pa bo predvsem izvajanje reform na
področjih pravosodja in temeljnih pravic ter pravice, svobode
in varnosti ter okrepitev administrativne kapacitete. Republika
Slovenija bo še naprej podpirala Črno goro v pristopnem procesu in ji ob tem nudila konkretno, strokovno pomoč, tudi v okviru
bilateralne tehnične pomoči.
Makedonija – Ima status kandidatke že od leta 2005.
Komisija je letos oktobra že četrtič ugotovila, da država izpolnjuje pogoje za začetek pristopnih pogajanj, da bi začetek
pogajanj spodbudil reševanje vprašanja imena in ob tem predlaga oblikovanje pogajalskega okvira, ki bi določal, da mora
biti vprašanje imena rešeno v začetni fazi pogajanj. Republika
Slovenija podpira začetek pristopnih pogajanj in vse rešitve, ki
bi vodile do napredka Makedonije v procesu približevanje EU.
Pri tem bo Makedonijo spodbujala h konstruktivnemu pristopu
za rešitev vprašanja imena ter ji nudila pomoč in podporo pri
nadaljevanju reformnih procesov.
Srbija – Marca 2012 je dobila status kandidatke. Ključni
pogoj za začetek pristopnih pogajanj je poleg potrebnega reformnega napredka predvsem nadaljevanje dialoga Beograd-Priština, ki bi pripeljal do normalizacije odnosov s Kosovom.
Republika Slovenija bo Srbijo še naprej spodbujala h konstruktivnemu nadaljevanju dialoga Beograd-Priština, gradnji
dobrososedskih odnosov in regionalnega sodelovanja z vsemi
državami regije ter k spoštovanju in izvajanju Sporazuma o
vprašanjih nasledstva.
Albanija – Glede na letošnje poročilo o napredku bi Albanija, če izpolni še preostale pogoje, ki so ji bili dodeljeni 2010,
lahko status kandidatke dobila v letu 2013. Republika Slovenija
podpira približevanje Albanije EU in odločitev o statusu kandidatke takoj, ko bo Komisija ocenila, da so pogoji izpolnjeni.
Bosna in Hercegovina – Ostaja država, v kateri je okrepljeno delovanje EU nujno potrebno. Napredek v zadnjem času
je nezadosten. V tem trenutku je najpomembnejša izpolnitev
sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v primeru
Sejdići-Finici, s čimer bo omogočena implementacija Stabilizacijsko pridružitvenega sporazuma in na tej podlagi tudi možnost
kredibilne predaje prošnje za članstvo v EU. Republika Slovenija bo še naprej spodbujala državo oziroma politične voditelje,
da si bolj odločno prizadevajo najti kompromisne rešitve za
napredek države in dobro državljanov ter izpolnijo cilje, ki so si
jih tudi sami zadali v kažipotu za napredek na poti v EU.
Kosovo – Komisija je letos za Kosovo predstavila študijo izvedljivosti glede sklenitve Stabilizacijsko-pridružitvenega
sporazuma. Republika Slovenija podpira jasno EU perspektivo Kosova in čimprejšnji začetek pogajanj za sklenitev SAS,
pred tem pa mora Kosovo izpolniti določene dodatne pogoje.
Ena ključnih nalog kosovske vlade vsekakor še naprej ostaja
ureditev vprašanja severa Kosova, s čimer je tesno povezan
dialog med Beogradom in Prištino. Ob tem Republika Slovenija poudarja, da mora biti Kosovo aktiven partner dialoga
Beograd-Priština in si tudi na svoji strani prizadevati za normalizacijo severa države.
Mednarodno razvojno sodelovanje
Izmed političnih usmeritev EU pa bo Republika Slovenija
na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja posebno
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pozornost posvetila razpravi o razvojni agendi po letu 2015 ter
oblikovanju takšnih ciljev trajnostnega razvoja, ki bodo omogočali uresničitev razvojnih ciljev tisočletja ter tudi drugih predhodno mednarodno dogovorjenih ciljev. Ob tem bo posebno skrb
namenila globalnemu partnerstvu za razvoj in vzajemni odgovornosti. Prizadevala si bo tudi za bolj pregledno delovanje in
poročanje o projektih razvojnega sodelovanja.
Skupna trgovinska politika
Republika Slovenija se skupaj z drugimi članicami zaveda pomena zunanje trgovine kot enega od ključnih orodij za
spodbujanje gospodarske rasti in zaposlovanja v EU. Slednje
potrjujejo tudi napovedi Mednarodnega denarnega sklada, v
skladu s katerimi naj bi bilo do leta 2015 90 % gospodarske
rasti ustvarjene zunaj EU, od tega tretjina na Kitajskem. Poštena konkurenca, izogibanje protekcionizmu in drugim ukrepom
za zaščito notranjih trgov posameznih gospodarskih partneric
so tako še vedno ključnega pomena za oživitev gospodarstva
na ravni EU.
Čeprav je EU še vedno trdno zavezana k multilateralnemu
trgovinskemu sistemu, daje čedalje večji poudarek sklepanju
celovitih sporazumov o prosti trgovini s posameznimi državami,
saj meni, da ti sporazumi ne samo omogočajo odpiranje novih
trgov za evropske proizvode in storitve, temveč so tudi v podporo multilateralni liberalizaciji in regulatornemu dialogu. Republika Slovenija podpira Komisijo v prizadevanjih za sklenitev
teh sporazumov. Med prednostnimi izpostavljamo sporazum o
prosti trgovini z Indijo, ki je v zaključni fazi ter začetek pogajanj
z Japonsko.
Republika Slovenija bo dejavno sodelovala v razpravah o
trgovinskih in investicijskih odnosih s strateškimi partnericami
EU. Zavzemala se bo za čimprejšnji začetek pogajanj o investicijskem sporazumu med EU in Kitajsko. Republika Slovenija
bo tudi dejavno spremljala nadaljnje aktivnosti za poglobitev
trgovinskih in investicijskih odnosov z ZDA v skladu z zaključki
Delovne skupine na visoki ravni za rast in zaposlovanje.
Republika Slovenija pripisuje velik pomen doslednega
spoštovanja pravil Svetovne trgovinske organizacije (v nadaljnjem besedilu: WTO), saj le-to pomembno prispeva k ustvarjanju predvidljivega in preglednega poslovnega okolja. Zavzemala se bo za napredek v pogajanjih o Razvojni agendi iz Dohe v
okviru WTO, predvsem na pogajalskih področjih, ki so najbolj
zrela za zgodnejši sporazum, kot sta olajševanje trgovine in
plurilateralna storitvena iniciativa. Republika Slovenija si bo
prizadevala tudi za čimprejšnji zaključek pogajanj za pristop
Bosne in Hercegovine, Srbije, Kazahstana in Azerbajdžana
k WTO.
Republika Slovenija se zavzema za takšno EU politiko
do tujih investicij, ki naj bo bolj ambiciozna od politik, ki so jih
oblikovale države članice pred uveljavitvijo Lizbonske pogodbe.
Med predlogi zakonodajnih aktov podpira čimprejšnje sprejetje
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira
za upravljanje finančnih odgovornosti, povezanih s sodišči za
reševanje sporov med vlagatelji in državo, ustanovljenimi z
mednarodnimi sporazumi, katerih pogodbenica je EU, katere
sprejetje je potrebno za nemoten prenos pristojnosti urejanja
področja investicij na raven EU, kot posledica uveljavitve Lizbonske pogodbe.
Republika Slovenija se bo dejavno vključevala v razpravo
o spremembi evropskega režima nadzora izvoza blaga z dvojno rabo na podlagi odzivov na Zeleno knjigo Evropske komisije:
»Sistem Evropske unije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo:
zagotavljanje varnosti in konkurenčnosti v spreminjajočem se
svetu« in v povezane zakonodajne predloge na tem področju.
Hkrati si bo na nacionalni ravni prizadevala za učinkovito posodobitev sistema za nadzor blaga, programske opreme in tehnologije z dvojno rabo za omogočanje enake konkurenčnosti
slovenskim podjetjem, boljšega dostopa do visokih tehnologij
in lažjega privabljanja TNI.
Dejavnosti Republike Slovenije bodo osredotočene tudi
na oblikovanje pravil za uradno podprte izvozne kredite tudi na
širši mednarodni ravni.
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Še naprej se bo zavzemala za ukrepe, ki zagotavljajo
odprtost trga, sprostitev zunanje trgovine, internacionalizacijo,
odstranjevanje carinskih in necarinskih ovir kot tudi neoviran
dostop do strateških surovin, ki so ključnega pomena za perspektivno visokotehnološko industrijo ter zagotavljanje učinkovite zaščite intelektualne lastnine.
Še naprej bo skrbela za ustrezno seznanjenost Komisije
z interesi in trgovinskimi ovirami slovenskega gospodarstva pri
vstopanju in poslovanju na trgih zunaj EU.
Št. 008-05/12-124/24
Ljubljana, dne 7. marca 2013
EPA 856-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

VLADA
795.

Uredba o izvajanju ukrepov za krepitev
stabilnosti bank

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena, četrtega odstavka 12. člena, šestega odstavka 22. člena, petega odstavka
23. člena, drugega odstavka 27. člena in petega odstavka
32. člena Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev
stabilnosti bank (Uradni list RS, št. 105/12) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina urejanja)
(1) Ta uredba v skladu z Zakonom o ukrepih Republike
Slovenije za krepitev stabilnosti bank (v nadaljnjem besedilu:
ZUKSB) določa:
1. merila in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati banke, da so
upravičene do ukrepov na podlagi te uredbe,
2. merila in pogoje za določitev in za izvajanje posameznih ukrepov na podlagi te uredbe.
(2) Merila in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati banke, da
so upravičene do ukrepov na podlagi te uredbe, se določajo
z zahtevami pri oblikovanju poslovne strategije, na podlagi
katere Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) na predlog medresorske komisije iz 20. člena ZUKSB
(v nadaljnjem besedilu: komisija) odloči o izvedbi ukrepov v
banki skladno s to uredbo in ZUKSB.
(3) Druga merila in pogoji za določitev ter izvajanje ukrepov za krepitev stabilnosti bank, ki se urejajo s to uredbo, so:
1. glede povečanja osnovnega kapitala bank in drugih
kapitalskih instrumentov banke:
– merila in kriteriji za povečanje osnovnega kapitala bank,
– udeležba banke z lastnimi viri;
2. glede prevzemanja tveganj bank s strani DUTB:
– merila za prevzem tveganj,
– vrste tveganih postavk, ki se lahko prevzamejo in tveganj, ki se lahko krijejo,
– vrste prevzema ali kritja tveganj, vključno z merili,
– pravice za povratni prenos tveganih postavk na banko,
ki je deležna ukrepov po tej uredbi,
– vprašanja vrednotenja prenesenih tveganih postavk;
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3. glede izdaje poroštva Republike Slovenije za prevzete
obveznosti namenske družbe:
– merila in pogoji za dodelitev poroštva države,
– vrste tveganj, ki se lahko krijejo pri izdaji poroštva za
obveznosti namenske družbe,
– provizija za izdana poroštva.
2. člen
(pomen kratic in pojmov)
(1) Kratice, uporabljene v tej uredbi, pomenijo:
1. ZUKSB pomeni Zakon o ukrepih Republike Slovenije
za krepitev stabilnosti bank (Uradni list RS, št. 105/12),
2. ZBan-1 pomeni Zakon o bančništvu (Uradni list RS,
št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 52/11 – popr., 9/11 –
ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12 in 105/12).
(2) Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. banka je banka ali hranilnica s sedežem v Republiki
Sloveniji, v katerih se skladno z zakonom lahko izvajajo ukrepi
za krepitev stabilnosti bank,
2. DUTB je družba za upravljanje terjatev bank, kakor je
opredeljena v ZUKSB,
3. neodvisni cenilec je oseba, ki ima potrebne kvalifikacije, znanje in izkušnje za izvajanje cenitve posamezne vrste
premoženja oziroma podjetij in ki je neodvisna od procesa
odločanja o poslih s premoženjem oziroma podjetja, ki je predmet cenitve. Ocene vrednosti premoženja oziroma podjetja, ki
jih izdela neodvisni cenilec, morajo biti pripravljene za namen
neprisilne prodaje na delujočem trgu v skladu z mednarodnimi
standardi ocenjevanja vrednosti, ki jih sprejema Odbor za
mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti (International
Valuation Standards Committee – IVSC);
4. neplačnik je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima značilnosti dolžnika, katerega finančna sredstva
oziroma prevzete obveznosti se skladno s Sklepom o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni
list RS, št. 28/07, 102/08, 3/09, 29/12 in 12/13) razvrščajo v
skupino D ali E.
(3) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kakor v ZBan-1.
3. člen
(vrste ukrepov)
(1) Upravičeni predlagatelji iz 20. člena ZUKSB lahko po
tej uredbi dajo pobudo za izvajanje ukrepov za krepitev stabilnosti bank za izvajanje naslednjih ukrepov:
1. odkup oziroma odplačni prevzem premoženja banke,
tako kakor izhaja iz 11. člena ZUKSB;
2. poroštva države za krepitev stabilnosti bank, in sicer:
– za prevzete obveznosti DUTB iz naslova izdanih obveznic ali drugih finančnih instrumentov ter najetih posojil po
12. in 22. členu ZUKSB,
– za obveznosti namenske družbe po 22. členu ZUKSB;
3. povečanje osnovnega kapitala banke in/ali drugih kapitalskih instrumentov banke, ki se po ZBan-1 upoštevajo pri
izračunu kapitala banke.
(2) Pobuda za ukrepe krepitve stabilnosti bank lahko
vključuje posamezne ukrepe ali kombinacijo ukrepov, s katerimi
se zagotavlja dolgoročna kapitalska ustreznost in dobičkonosno poslovanje banke skladno s to uredbo.
4. člen
(splošni kriteriji za uporabo ukrepov v banki)
(1) Ukrepi za krepitev stabilnosti bank, določeni s to
uredbo, se lahko izvajajo v banki, za katero vlada na predlog
komisije in z upoštevanjem dejavnikov iz tretjega odstavka
20. člena ZUKSB ugotovi, da:
1. Banka Slovenije v okviru opravljanja nadzora skladno
z ZBan-1 ugotavlja, da banka ne zagotavlja ali v naslednjih
12 mesecih verjetno ne bo sposobna zagotavljati kapitalske
ustreznosti skladno z zahtevami Banke Slovenije ali drugega
pristojnega nadzornega organa, in
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2. je zaradi okoliščin iz prejšnje točke ter z upoštevanjem
meril iz tretjega odstavka 254. člena ZBan-1 ogrožena stabilnost finančnega sistema.
(2) Komisija poda predlog iz prejšnjega odstavka tega
člena vladi vključno z informacijami Banke Slovenije o ukrepih
nadzora, ki jih je ta izrekla banki in iz katerih izhajajo ugotovitve
o dejstvih iz 1. točke prejšnjega odstavka, ter vključno z mnenjem DUTB glede predlaganega ukrepa.
(3) Komisija v predlogu iz prvega odstavka tega člena
poda mnenje glede ogrožene stabilnosti finančnega sistema
iz 2. točke prvega odstavka tega člena, z upoštevanjem dejavnikov iz tretjega odstavka 254. člena ZBan-1, skupaj z oceno,
ali bi zaradi težav, v katerih se je znašla banka, brez ukrepa
na podlagi te uredbe lahko nastali pomembni negativni učinki
na poslovanje drugih finančnih družb, na delovanje finančnih
trgov ali na splošno zaupanje vlagateljev ter drugih subjektov
v stabilno delovanje finančnega sistema.
5. člen
(predlog in priprava poslovne strategije za izvedbo ukrepov)
(1) Banka lahko predloži komisiji pobudo za pomoč v
obliki ukrepov na podlagi te uredbe. Pobuda banke mora vsebovati najmanj:
1. pojasnila glede položaja banke z opisom težav in analizo vzrokov za težave, v katerih se je znašla banka, skupaj
z ugotovitvami Banke Slovenije glede okoliščin iz prejšnjega
člena,
2. predlog ukrepov, ki naj se izvedejo, skupaj z elementi
poslovne strategije iz tretjega odstavka tega člena, ki jo v zvezi
s temi ukrepi predlaga banka,
3. pojasnila o dosedanjih aktivnostih za povečanje kapitala banke in omejevanje tveganj, ki jih je banka izvedla v zadnjih
12 mesecih in ki zaradi dejavnikov in okoliščin, ki niso odvisne
izključno od banke, niso bile uspešne.
(2) Banka, ki da pobudo za izvedbo ukrepa po tej uredbi,
mora komisiji in DUTB zagotoviti vse informacije, pojasnila,
listine in dokumente, potrebne za presojo upravičenosti in določitev pogojev za izvedbo ukrepa po tej uredbi.
(3) DUTB oziroma komisija na podlagi pobude banke in
skladno z ukrepi nadzora Banke Slovenije, iz katerih izhaja, da
so pri banki izpolnjene okoliščine iz prejšnjega člena, zahteva
od banke, da izdela podrobno realno uresničljivo poslovno strategijo za izvedbo predlaganih ukrepov ter skladno s smernicami
delovanja DUTB določi merila in zahteve, ki jih mora upoštevati
banka, ter elemente poslovne strategije, zlasti:
1. načrt prestrukturiranja, ki vključuje ukrepe banke za
zagotovitev uspešnega dolgoročnega poslovanja banke, skupaj z oceno učinkov predvidenih ukrepov po tej uredbi na
sposobnost banke, da zagotavlja dolgoročno dobičkonosno
poslovanje, stabilno kapitalsko ustreznost ter kratkoročno in
dolgoročno likvidnost,
2. opis ukrepov, s katerimi bo banka zagotovila prispevek
k prestrukturiranju z lastnimi sredstvi, sredstvi imetnikov kapitalskih instrumentov banke in z udeležbo novih investitorjev,
3. opis ukrepov, s katerimi bo banka omilila morebitno
izkrivljanje konkurence, do katerega bi prišlo zaradi izvajanja
ukrepov po tej uredbi,
4. oceno uspešnosti poslovanja banke in učinke na sposobnost zagotavljanja kapitalske ustreznosti banke in ustrezne
likvidnostne pozicije, če ukrepi v skladu s to uredbo ne bi
bili izvedeni, ter predvidene posledice teh okoliščin za stabilnost finančnega sistema glede na kriterije iz tretjega odstavka
254. člena ZBan-1,
5. opis ukrepov za zagotavljanje ustreznih informacij
DUTB glede uresničevanja poslovne strategije,
6. načrt ukrepov za povečanje obsega posojil, zlasti posojil malim in srednjim podjetjem ter ukrepov za uresničevanje
vzdržnega poslovnega modela,
7. opis sprememb glede politike prejemkov in nagrajevanj
poslovodstva, zaposlenih in drugih,
8. odločitve pristojnih organov banke o potrditvi zavez, ki
izhajajo iz poslovne strategije,
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9. vrste in lastnosti delnic banke oziroma drugih kapitalskih instrumentov banke,
10. določitve cene delnic ali drugih instrumentov banke,
ki bi jih vplačal DUTB na podlagi te uredbe,
11. opis zahtev za kritje ugotovljene izgube banke, ki je
posledica vrednotenja sredstev banke na podlagi te uredbe, v
breme obstoječih sredstev banke in v breme sredstev obstoječih imetnikov kapitalskih instrumentov banke,
12. zmanjšanja stroškov poslovanja,
13. omejitve glede izplačevanja dobička v obliki dividend
ali drugih izplačil delničarjem, poslovodstvu ali zaposlenim, ki
se izplačujejo iz dobička, skladno s pravili Evropske unije o
državnih pomočeh,
14. vzpostavitev pogojev za odprodajo naložbe DUTB v
načrtovanih okvirih in pogojih,
15. ukrepe za preprečevanje izkrivljanja konkurence skladno s pravili Evropske unije o državnih pomočeh,
16. aktivnosti, s katerimi se zagotavlja izpolnitev obveznosti namenske družbe do upnikov, za katere je bilo izdano
poroštvo države po tej uredbi,
17. druge relevantne okoliščine.
(4) Poslovna strategija iz tretjega odstavka tega člena
mora v zvezi s prenosom določenih tveganih postavk na DUTB
ali namensko družbo vsebovati tudi:
1. podatke o tveganih postavkah, ki se prenašajo,
2. ugotovitve v zvezi z vrednotenjem tveganih postavk
po tej uredbi,
3. obrazložitev pozitivnih učinkov prenosa tveganih postavk na izboljšanje kapitalske ustreznosti banke,
4. obrazložitev ukrepov za izboljšanje procesov upravljanja tveganj v banki oziroma v namenski družbi, na katero se
prenesejo tvegane postavke, zlasti glede izboljšanja procesov
upravljanja s tveganji.
6. člen
(merila za presojo poslovne strategije)
(1) Banka mora v poslovni strategiji izkazati, da bo na
podlagi določenih aktivnosti in ukrepov skladno s to uredbo:
1. sposobna zagotoviti dolgoročno vzdržno in uspešno
poslovanje, ob predpostavki okrevanja bančnega sektorja in
gospodarstva, ter stabilno kapitalsko ustreznost in ustrezno
likvidnostno pozicijo,
2. izvedla ukrepe za ustrezno udeležbo lastnih sredstev
in sredstev imetnikov kapitalskih instrumentov banke, ki se
upoštevajo pri izračunu kapitala banke skladno z ZBan-1, za
zagotovitev ciljev iz prejšnje točke in
3. izvedla ukrepe za preprečevanje ali omilitev morebitnega izkrivljanja konkurence, do katerega bi prišlo zaradi
izvajanja ukrepov po tej uredbi.
(2) Šteje se, da je strategija za ponovno vzpostavitev
uspešnega poslovanja dolgoročno vzdržna, če banka na
podlagi utemeljenih in upravičenih pričakovanj izkaže, da bo
najpozneje v petih letih postala dobičkonosna in sposobna
zagotavljati kapitalsko ustreznost iz lastnih sredstev in sredstev
imetnikov kapitalskih instrumentov banke.
(3) Udeležba lastnih sredstev in sredstev imetnikov kapitalskih instrumentov banke, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala banke po ZBan-1, pri ukrepih za povečanje osnovnega kapitala banke in drugih kapitalskih instrumentov banke je pogoj
za izvedbo ukrepov po tej uredbi. Pred ustrezno razporeditev
stroškov prestrukturiranja se izguba banke iz naslova vrednotenja na podlagi te uredbe pokrije v breme za to razpoložljivih
sredstev banke in sredstev obstoječih imetnikov kapitalskih
instrumentov banke.
(4) Ukrepi za preprečevanje oziroma omejevanje morebitnega izkrivljanja konkurence so ustrezni, če tako oceni
Evropska Komisija v mnenju o skladnosti ukrepa s pravili o
državnih pomočeh. Ukrepi za preprečevanje oziroma omejevanje izkrivljanja konkurence lahko obsegajo dezinvestiranje,
omejitev širitve poslovne mreže oziroma drugih podobnih aktivnosti banke, preprečitev izvajanja agresivnih poslovnih strategij
(na primer tako, da bi posredno povzročil monopolen ali hud
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oligopolen položaj), ali drugače zmanjšujejo ali preprečujejo
škodljive učinke omejevanja oziroma izkrivljanja konkurence,
pri čemer se upoštevajo tržni položaj banke in splošne značilnosti ter struktura trga, in cilj ukrepov po tej uredbi.
7. člen
(ocena poslovne strategije)
(1) Komisija v okviru postopka presoje pobude za izvedbo
ukrepa po tej uredbi pridobi oceno Banke Slovenije v zvezi s
poslovno strategijo glede:
1. učinkov predvidenih ukrepov na kapitalsko ustreznost
banke oziroma na sposobnost banke, da v prihodnje zagotavlja
kapitalsko ustreznost brez nadaljnjih ukrepov oziroma pomoči
DUTB ali države,
2. uporabe metod vrednotenja pri oceni dolgoročne ekonomske vrednosti skladno s to uredbo, vključno z določanjem
cene novih delnic oziroma drugih kapitalskih instrumentov ter
določanja cene zaradi prenosa tveganih postavk banke na
DUTB ali na namensko družbo,
3. sposobnosti banke, da s predvidenimi ukrepi in aktivnostmi zagotovi dolgoročno dobičkonosno poslovanje in stabilno kapitalsko ustreznost.
(2) Komisija lahko v okviru presoje poslovne strategije in
na podlagi ocene Banke Slovenije iz prejšnjega odstavka od
banke zahteva, da poslovno strategijo ustrezno prilagodi.
8. člen
(odločitev o uporabi ukrepov)
(1) Sklep vlade o uporabi ukrepa na podlagi te uredbe
vsebuje odložni pogoj, ki izvedbo ukrepa veže na prejem pozitivnega mnenja Evropske komisije o skladnosti ukrepa s pravili
o državnih pomočeh.
(2) Vlada na podlagi mnenja Evropske komisije, iz katerega izhajajo dodatne zahteve glede skladnosti ukrepa s
pravili o državnih pomočeh, lahko zahteva od banke ustrezno
prilagoditev poslovne strategije.
9. člen
(sklenitev pogodbe in dodatne omejitve)
(1) Na podlagi odločitve vlade o uporabi ukrepa na podlagi te uredbe in po prejemu pozitivnega mnenja Evropske komisije o skladnosti ukrepa s pravili o državnih pomočeh DUTB
sklene z banko pogodbo o izvedbi potrjenih ukrepov skladno s
poslovno strategijo.
(2) DUTB lahko po sklenitvi pogodbe iz prejšnjega odstavka na podlagi drugega odstavka 32. člena ZUKSB da komisiji
pobudo za dodatne omejitve bankam, ki so deležne ukrepov na
podlagi te uredbe, s katerimi se zagotovijo pogoji za odprodajo
kapitalske naložbe DUTB v banko, če:
1. odprodaja naložbe DUTB v načrtovanih okvirih in pogojih ni uresničljiva zaradi spremenjenih okoliščin na finančnih
trgih in drugih zunanjih okoliščin, ki niso odvisne izključno od
banke oziroma DUTB, in
2. predlagane omejitve za banko po mnenju Banke Slovenije ne vplivajo na sposobnost banke, da zagotavlja dolgoročno
dobičkonosno poslovanje in stabilno kapitalsko ustreznost skladno s potrjeno poslovno strategijo.
(3) Za predloge DUTB iz prejšnjega odstavka se smiselno
uporabljajo določbe 5. člena te uredbe.
2. POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA BANKE
IN DRUGIH KAPITALSKIH INSTRUMENTOV BANKE
10. člen
(vrste kapitalskih naložb)
Ukrep povečanja osnovnega kapitala banke in drugih
kapitalskih instrumentov banke se lahko izvede z denarnim
vplačilom novih navadnih delnic banke ali z denarnim vplačilom
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drugih kapitalskih instrumentov banke, ki se po ZBan-1 upoštevajo pri izračunu kapitala banke.
11. člen
(kriteriji za vplačilo v kapitalske instrumente banke)
(1) Kapitalska naložba v navadne delnice banke ali druge
kapitalske instrumente se izvede na podlagi sklepa skupščine
banke ali drugega organa banke, ki je pooblaščen za odločanje
o povečanju osnovnega kapitala banke z izdajo novih navadnih
delnic banke oziroma drugih kapitalskih instrumentov pod pogoji, določenimi skladno s to uredbo.
(2) Emisijska vrednost navadnih delnic banke, ki jih vplača DUTB na podlagi te uredbe, se določi največ v višini, ki je
določena za novo delnico na podlagi cenitvenega poročila
neodvisnega cenilca podjetij z upoštevanjem pravil vrednotenja
na podlagi te uredbe.
(3) Donosnost drugih kapitalskih instrumentov banke, ki
jih vplača DUTB na podlagi te uredbe, se določi z upoštevanjem profila tveganja banke, značilnosti kapitalskega instrumenta, vključno z njegovo ravnijo podrejenosti, tveganja,
donosnosti ter drugih lastnosti instrumenta.
(4) Vpis in vplačilo navadnih delnic in drugih kapitalskih
instrumentov banke se na podlagi javne ponudbe (prospekta)
najprej ponudi obstoječim delničarjem in drugim (zasebnim)
investitorjem, da se zagotovi minimalna udeležba sredstev
DUTB za potrebe dokapitalizacije banke.
(5) DUTB na podlagi javne ponudbe kapitalskih instrumentov vpiše tiste kapitalske instrumente banke, ki jih niso
vpisali investitorji na podlagi prejšnjega odstavka, pod pogojem
da že prvotno objavljeni prospekt določa ustrezno znižanje
emisijske vrednosti delnic oziroma ustrezno višji donos drugih
kapitalskih instrumentov banke, ki jih vpiše DUTB.
(6) Ne glede na prvi do peti odstavek tega člena lahko
DUTB izvede vplačilo v navadne delnice banke tudi na podlagi
odločbe Banke Slovenije o izrednem ukrepu nadzora v banki, ki
določa pogoje za povečanje osnovnega kapitala banke skladno
z ZBan-1.
12. člen
(povečanje kapitala prevzemne družbe)
(1) Če je banka, pri kateri so podane okoliščine iz 4. člena
te uredbe, zaradi katerih bi bila banka upravičena do ukrepov
po tej uredbi, v postopku združevanja ali drugem postopku, v
katerem sodeluje druga banka kot prevzemna družba za del ali
celotno banko v težavah, se lahko ukrep povečanja osnovnega
kapitala in/ali vplačila drugih kapitalskih instrumentov izvede
tudi v prevzemni banki, če se s tem na učinkovitejši način dosežejo cilji pomoči banki v težavah.
(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka se izvede v prevzemni
banki, če:
1. bi zaradi učinkov združitve po oceni Banke Slovenije
obstajalo tveganje, da prevzemna družba po prevzemu ne bo
sposobna zagotavljati kapitalske ustreznosti skladno z zahtevami Banke Slovenije ali drugega pristojnega nadzornega organa,
2. prevzemna banka ni sposobna pravočasno zagotoviti
kapitalske ustreznosti iz prejšnje točke brez ukrepa DUTB za
povečanje osnovnega kapitala in/ali vplačila drugih kapitalskih
instrumentov prevzemne banke in
3. bi bili ob neuspeli ali nepravočasni združitvi stroški
ukrepov po tej uredbi v banki, pri kateri so podane okoliščine iz
4. člena te uredbe, nesorazmerno višji.
(3) Ne glede na prejšnji člen se povečanje osnovnega kapitala ali drugih kapitalskih instrumentov prevzemne banke po
tem členu lahko izvede brez predhodne javne ponudbe, če so
k vpisu novih delnic in drugih instrumentov pred vpisom s strani
DUTB povabljeni vsi obstoječi delničarji bank, ki se združujeta.
(4) Ne glede na prejšnji člen lahko DUTB vpiše nove
delnice in druge kapitalske instrumente prevzemne banke po
enaki emisijski vrednosti, ki je določena za druge investitorje
(brez dodatnega znižanja), če so pri določanju menjalnega
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razmerja v postopku združevanja ustrezno upoštevana načela
vrednotenja iz te uredbe.
3. PREVZEM PREMOŽENJA
13. člen
(vrste prevzema tveganj)
(1) DUTB lahko odplačno prevzame premoženje banke
skladno z 11. členom ZUKSB tako, da pridobi ali z drugimi sredstvi krije tveganja banke pod pogoji, določenimi s to uredbo.
(2) DUTB odplačno pridobi tveganja banke z odplačnim
prevzemom tveganih postavk tako, da banka vsa upravičenja
iz naslova določenih tveganih postavk dokončno prenese na
DUTB (dokončni prenos lastninske pravice oziroma drugih
upravičenj), DUTB pa banki zagotovi nadomestilo skladno s
to uredbo. DUTB lahko odplačno prevzame tvegane postavke
banke le, če se v banki hkrati izvedejo ukrepi za povečanje
osnovnega kapitala banke ali drugih kapitalskih instrumentov
banke skladno s to uredbo v višini, da se zagotovi kapitalska
ustreznost banke v skladu z zahtevami nadzornika bančnega
sistema.
14. člen
(tvegane postavke)
(1) Tvegane postavke so postavke sredstev ali zunajbilančne postavke, kot so opredeljene v Klasifikaciji zunajbilančnih postavk (potencialnih terjatev), ki je Priloga 1 te uredbe
in njen sestavni del, ter za katere mora banka izračunavati
kapitalske zahteve po ZBan-1 in:
1. terjatve in potencialne terjatve banke do neplačnikov ali
2. druge terjatve, kapitalske naložbe, nepremičnine in
drugo premoženje, ki pomembno zmanjšuje sposobnost banke, da v prihodnosti zagotavlja kapitalsko ustreznost skladno z
zahtevami Banke Slovenije ali drugega pristojnega nadzornega
organa.
(2) Kot tvegane postavke se v skladu s to uredbo upoštevajo sredstva in zunajbilančne postavke, ki jih je banka
pridobila pred 1. septembrom 2012 in se uvrščajo v eno od
naslednjih kategorij:
1. terjatve in potencialne terjatve banke do neplačnikov,
če vrednost glavnice in natečenih obresti na dan vrednotenja
presega znesek 500.000 eurov,
2. kapitalske naložbe banke v delnice ali deleže v osnovnem kapitalu gospodarskih družb s sedežem v Republiki Sloveniji, ki jih je banka pridobila na podlagi realizacije pravic zavarovanja, ki so bile ustanovljene v korist banke na tej kapitalski
naložbi, ali ki jo je banka pridobila pri povečanju osnovnega
kapitala dolžnika s plačilom stvarnega vložka, katerega predmet so bile terjatve banke do tega dolžnika,
3. nepremičnine, ki jih je banka pridobila na podlagi realizacije pravic zavarovanja, ki so bile ustanovljene v korist banke
na tej nepremičnini.
(3) Med tvegane postavke se uvrstijo tudi sredstva ali
izvenbilančne postavke banke, ki ne izpolnjujejo zahtev za
uvrstitev med tvegane postavke, kot so določene v prvem in
drugem odstavku tega člena, če DUTB ali banka utemeljita, da
bo pridobitev teh sredstev ali zunajbilančnih postavk povečala
učinkovitost upravljanja DUTB ali povečala zaupanje v banko.
(4) Za namene drugega odstavka tega člena se kot dan
pridobitve sredstev in zunajbilančnih postavk s strani banke
šteje:
1. za terjatve – dan sklenitve osnovne pogodbe med
banko in dolžnikom oziroma v primeru potencialne terjatve z
dolžnikovim upnikom, ne glede na datum izplačila sredstev,
2. za kapitalske naložbe – dan pridobitve terjatve, ki je bila
zavarovana s to kapitalsko naložbo oziroma je bila prenesena
kot stvarni vložek pri povečanju osnovnega kapitala dolžnika, in
3. za nepremičnine – dan pridobitve terjatve, ki je bila
zavarovana s to nepremičnino.
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(5) Pri presoji dneva pridobitve terjatve za banko se
ne upoštevajo morebitne spremembe ali dopolnitve osnovne pogodbe glede preoblikovanja (prestrukturiranja) bistvenih
elementov terjatve (obresti, ročnost, znesek). Prav tako se
pri presoji dneva pridobitve terjatve ne upoštevajo morebitni
dogovori med banko in dolžnikom, s katerimi banka dolžniku
odobri novo posojilo za poplačilo terjatve po predhodni (osnovni) pogodbi z dolžnikom.
(6) DUTB lahko prevzame tvegane postavke banke, ki
predstavljajo kapitalsko naložbo ali nepremičnino le, če je
banka kadarkoli v zadnjih 12 mesecih izvedla aktivnosti za odprodajo teh sredstev pod tržnimi pogoji, ki pa niso bile uspešne
ali pa bi bile uspešne le v primeru, če bi se prodajna cena določila bistveno nižje od realne tržne vrednosti tega premoženja.
DUTB lahko prevzame kapitalsko naložbo ali nepremičnino
banke tudi v primeru, če banka v zadnjih 12 mesecih ni izvedla
aktivnosti za odprodajo teh sredstev, ker je zaradi objektivnih okoliščin, ki obstajajo na trgu, utemeljeno pričakovala, da
takšna prizadevanja ne bodo uspešna (glede na kriterije iz
prejšnjega stavka).
15. člen
(določitev tveganih postavk)
(1) Banka in DUTB z upoštevanjem meril iz prejšnjega
člena v poslovni strategiji določita tvegane postavke, ki se na
podlagi te uredbe prenesejo na DUTB.
(2) Tvegane postavke iz prejšnjega odstavka se določijo
z upoštevanjem učinkov teh tveganih postavk na sposobnost
banke za zagotavljanje kapitalske ustreznosti banke in glede
na cilje posameznega ukrepa.
3.1. Vrednotenje sredstev za namene prevzema tveganj
16. člen
(ocena realne dolgoročne ekonomske vrednosti)
(1) Tvegane postavke banke se za namen prenosa tveganj na DUTB na podlagi te uredbe ovrednotijo na podlagi
realne dolgoročne ekonomske vrednosti sredstev.
(2) Banka oceni realno dolgoročno ekonomsko vrednost
sredstev v skladu s to uredbo, oceno pa potrdi pooblaščeni
neodvisni revizor. Ocena sredstev se izvede po stanju na dan
prenosa na DUTB.
(3) Realna dolgoročna ekonomska vrednost sredstva je
vrednost, ki jo je za sredstvo razumno pričakovati v stabilnem
finančnem sistemu, potem ko prenehajo krizni pogoji. Ocena realne dolgoročne ekonomske vrednosti sredstva temelji na tržnih
podatkih ter realističnih in primernih predpostavkah glede bodočih denarnih tokov skladno s pravili EU o državnih pomočeh.
17. člen
(imenovanje pooblaščenega neodvisnega revizorja)
(1) DUTB imenuje neodvisnega revizorja, ki pred izvedbo
ukrepov na stroške banke preveri:
1. pravilnost izdelave ocene realne dolgoročne ekonomske vrednosti sredstev, ki so predmet prenosa na DUTB,
2. ustreznost določanja višine odbitkov po 23. členu te
uredbe pri določanju cene ob prenosu tveganih postavk na
DUTB in
3. pravilnost predvidenih učinkov vrednotenja na kapitalsko ustreznost banke.
(2) DUTB lahko za vrednotenje sredstev zaradi prenosa
na DUTB po tej uredbi kot pooblaščenega neodvisnega revizorja imenuje osebo, ki v preteklih treh letih ni sodelovala z
banko v zvezi s storitvami vrednotenja ali revidiranja in ki ni
kako drugače poslovno povezana z banko.
18. člen
(vrednotenje terjatev oziroma potencialnih terjatev)
(1) Pri vrednotenju terjatev oziroma potencialnih terjatev
je treba izhajati iz diskontirane vrednosti pričakovanih denar-
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nih tokov iz teh terjatev oziroma iz unovčitev zavarovanj teh
terjatev.
(2) Pri oceni vrednosti iz prejšnjega odstavka je treba
za del terjatev, za katere se ocenjuje, da ne bodo poplačane,
upoštevati sedanjo vrednost pričakovanih denarnih tokov iz
unovčitve prejetih zavarovanj za te terjatve. Za ta namen je
treba oceniti realno možnost povračila terjatev od porokov
oziroma garantov oziroma pošteno vrednost zavarovanj z nepremičninami in premičninami v skladu z 19. členom te uredbe
in pošteno vrednost zavarovanj z delnicami oziroma deleži v
kapitalu družb v skladu z drugim in tretjim odstavkom 20. člena
te uredbe. Pripadajoča zavarovanja se pri oceni vrednosti
terjatev oziroma potencialnih terjatev lahko upoštevajo le v
primeru, če banka razpolaga z vso potrebno dokumentacijo,
na podlagi katere je unovčitev zavarovanj pravno izvršljiva, in
če so ta zavarovanja unovčljiva v razumnem roku. Zavarovanja
z nepremičninami se za ta namen ovrednotijo v vrednosti, ki
ostane po odbitku zneskov vseh obveznosti, katerih izpolnitev
je zavarovana z isto nepremičnino in so pri tej nepremičnini
vknjižene z boljšim vrstnim redom, oziroma po odbitku sorazmernega dela zneskov tistih obveznosti, ki so v zemljiški knjigi
pri tej nepremičnini vknjižene z istim vrstnim redom.
(3) Vrednotenje terjatev oziroma potencialnih terjatev in
zavarovanj se z upoštevanjem prvega in drugega odstavka
tega člena izvede v skladu z Metodologijo za ocenjevanje
realne dolgoročne ekonomske vrednosti kreditnih terjatev, ki je
Priloga 2 te uredbe in njen sestavni del.
19. člen
(vrednotenje nepremičnin)
(1) Banka nepremičnine ovrednoti na podlagi cenitvenega poročila, ki ga izdela neodvisni cenilec in ki ni starejše od
enega leta.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko neodvisni cenilec
kot oceno vrednosti (dokončane) stanovanjske nepremičnine
uporabi posplošeno tržno vrednost, ki je določena z uporabo
metod množičnega vrednotenja nepremičnin in jo objavlja Geodetska uprava Republike Slovenije. Posplošena tržna vrednost
se lahko kot ocena vrednosti nepremičnine uporabi le za stanovanjske nepremičnine, če ta ne presega vrednosti 500.000
eurov. Posplošeno tržno vrednost neodvisni cenilec, popravi
z uporabo ustreznega odbitka, kadar oceni, da je to glede na
značilnosti konkretne stanovanjske nepremičnine potrebno.
(3) Neodvisni cenilec mora v cenitvi upoštevati stanje
nepremičnine na dan prenosa na DUTB.
(4) Prvi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi
za vrednotenje premičnin, na katerih so ustanovljene pravice
zavarovanja v korist banke za zavarovanje terjatev banke.
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deleža družbe izdajateljice (knjigovodska vrednost delnice =
celotni kapital družbe/(število delnic – število lastnih delnic)),
se naložba ovrednoti po (nižji) revidirani knjigovodski vrednosti
teh delnic oziroma deleža družbe izdajateljice.
3.2. Obseg tveganih postavk
21. člen
(obseg prevzetih sredstev)
(1) Banka in DUTB v zvezi z ukrepi za povečanje osnovnega kapitala banke ali drugih kapitalskih instrumentov banke
v skladu s to uredbo in upoštevanjem meril iz 14. člena te
uredbe opredelita tvegane postavke, ki se odplačno prenesejo
na DUTB, ter opredelita vrsto in višino (vrednost) nadomestila,
ki ga DUTB zagotovi banki za prenos tveganih postavk na
podlagi te uredbe.
(2) Obseg prevzetih sredstev in zunajbilančnih postavk
banke, ki izpolnjujejo merila iz 14. člena te uredbe, se določi v
skladu s 15. členom te uredbe, pri čemer se tvegane postavke
za namene prenosa na DUTB razvrščajo v skupine glede na
dejavnost, s katero se te tvegane postavke povezujejo in za
katere se določa skupna strategija upravljanja. Pri prenosu
skupin tveganih postavk na DUTB se najprej prenašajo tiste
skupine tveganih postavk, ki za banko pri zagotavljanju kapitalske ustreznosti predstavljajo največje breme.
(3) Višina nadomestila za odplačni prevzem tveganih
postavk je enaka vrednosti sredstev, ki se za namen prenosa
tveganih postavk na DUTB določi v skladu s to uredbo.
(4) Če ima banka do posameznega neplačnika poleg terjatev, ki ustrezajo merilom iz 14. člena te uredbe, tudi kapitalske
naložbe v tej osebi, ki z vidika upravljanja s tveganji predstavljajo za banko poslovno celoto, se lahko te kapitalske naložbe
prenesejo na DUTB skupaj s prenesenimi terjatvami ne glede
na merila iz prvega odstavka 14. člena te uredbe.
22. člen
(nadomestilo za prenos)
(1) DUTB zagotovi plačilo ustreznega nadomestila pri
odplačnem prevzemu tveganih postavk banke praviloma z izdajo in izročitvijo obveznic DUTB, za katere je izdano poroštvo
Republike Slovenije.
(2) DUTB lahko za plačilo ustreznega nadomestila pri odplačnem prevzemu tveganih postavk banke pri banki, v kateri
se izvajajo ukrepi, najame tudi posojilo s poroštvom Republike
Slovenije ali zagotovi druge vire financiranja skladno s statutom
in smernicami delovanja DUTB za odplačni prevzem tveganih
postavk.

20. člen

23. člen

(vrednotenje kapitalskih naložb)

(vrednost sredstev za namen prenosa)

(1) Banka kapitalske naložbe ovrednoti po pošteni vrednosti skladno z mednarodnimi standardi računovodskega
poročanja, določenimi v Uredbi Komisije (ES) št. 1126/2008 z
dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov skladno z Uredbo (ES) št. 1606/2002
Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 320 z dne 29. 11.
2008, str. 1), in sicer po tržni ceni z delujočega trga, če ta ni
znana, pa po pošteni vrednosti na podlagi tehnike ocenjevanja
vrednosti z največjo možno uporabo tržnih vhodnih podatkov.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek banka kapitalsko naložbo, ki presega 10-odstotni delež v kapitalu družbe in je hkrati
knjigovodska vrednost te naložbe večja od 1 milijona eurov,
ovrednoti na podlagi cenitvenega poročila neodvisnega cenilca
podjetij. Cenitveno poročilo v tem primeru ne sme biti starejše
od enega leta.
(3) Če je ocenjena vrednost naložbe v kapitalske instrumente iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena,
z izjemo ocenjene vrednosti po tržni ceni z delujočega trga,
višja od revidirane knjigovodske vrednosti teh delnic oziroma

(1) Vrednost sredstev, ki se kot tvegane postavke prenašajo na DUTB, se določi glede na ocenjeno realno dolgoročno
ekonomsko vrednost teh sredstev, zmanjšano za stroške refinanciranja DUTB.
(2) Stroški refinanciranja DUTB se upoštevajo pri določanju vrednosti sredstev ob prenosu tako, da se diskontna stopnja poveča za obrestno mero zadolževanja DUTB, pri čemer
se upošteva naslednja doba unovčevanja sredstev:
1. za kapitalske naložbe – 2 leti,
2. za nepremičnine – 4 leta,
3. za terjatev – doba zapadlosti terjatve, vendar ne pozneje od 31. decembra 2017.
(3) Vrednost sredstev se lahko za namen prenosa na
DUTB dodatno zniža za pričakovane stroške upravljanja s temi
sredstvi v okviru DUTB, pri čemer znižanje iz tega naslova ne
sme presegati 3 % vrednosti sredstev po diskontiranju.
(4) Pri določanju pričakovanih stroškov upravljanja se
upoštevajo povprečni stroški banke pri upravljanju premoženja
in morebitne izgube oziroma donosi iz naslova upravljanja.
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24. člen
(pravice za povratni prenos)
(1) DUTB lahko v šestih mesecih po dnevu prenosa sredstev banke na DUTB uveljavlja v razmerju do banke pravico do
povratnega prenosa določenih sredstev, ki so bila prenesena
na DUTB na podlagi te uredbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega
člena. Pravica do povratnega prenosa po tej uredbi se uredi v
pogodbi med banko in DUTB.
(2) DUTB lahko pravico do povratnega prenosa premoženja uveljavlja pod pogojem:
1. če se po izvedbi prevzema premoženja v zvezi s prevzetim premoženjem ugotovijo napake ali pomanjkljivosti, ki so
obstajale na dan prenosa in se štejejo kot stvarne ali pravne
napake prodane stvari skladno z zakonom, ki ureja obligacijska
razmerja,
2. če zaradi ugotovljenih napak DUTB ne more uresničiti
namena skladno z zakonom in
3. če DUTB ne more kako drugače odpraviti ugotovljenih
napak ali nadomestiti škode zaradi napake (na primer z uveljavljanjem pravic iz naslova zavarovalne pogodbe, uveljavljanjem
odgovornosti izvajalca za napake pri gradnji).
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena DUTB ne
more uveljavljati pravice do povratnega prenosa, če premoženja ne more vrniti ali ga ne more vrniti v stanju, v kakršnem je
bilo prejeto. V tem primeru DUTB namesto pravice do povratnega prenosa uveljavlja v razmerju do banke povračilo škode,
ki je nastala zaradi ugotovljene napake na premoženju.
3.3. Poroštva Republike Slovenije za obveznosti DUTB
25. člen
(vrste poroštev)
(1) Poroštvo Republike Slovenije se lahko izda za obveznosti DUTB iz naslova zadolževanja na finančnem ali medbančnem trgu, da bi DUTB zagotovil ustrezno nadomestilo
banki za odplačni prenos premoženja bank na DUTB.
(2) Poroštvo Republike Slovenije za obveznosti DUTB se
lahko izda tudi za obveznosti iz naslova obveznic, ki so vplačane s prenosom določenega premoženja bank, ki predstavlja
tvegane postavke, na DUTB.
26. člen
(merila in pogoji za izdajo poroštva)
(1) Poroštvo Republike Slovenije iz prvega odstavka prejšnjega člena se izda za tiste obveznosti DUTB, pri katerih so
izpolnjene zahteve, kot jih določa Evropska centralna banka
glede primernosti premoženja za zavarovanje terjatev Evropske centralne banke iz naslova izvajanja denarne politike.
(2) Poleg zahtev iz prejšnjega odstavka morajo biti glede
obveznosti, za katere se izda poroštvo Republike Slovenije
skladno s to uredbo, izpolnjene tudi naslednje zahteve:
1. skupna vrednost glavnice je največ v višini, ki je enaka
skupni vrednosti premoženja, ki se prenese na DUTB, na dan
prenosa,
2. pogodbeni pogoji in druge zaveze pogodbe ali listine
o zadolžitvi morajo biti v bistvenih elementih primerljivi tistim,
o katerih se za istovrstne posle dogovori Republika Slovenija.
(3) Ugotovitev, da so v zvezi z obveznostmi izpolnjene
lastnosti, ki se zahtevajo glede primernosti premoženja za
zavarovanje terjatev Evropske centralne banke iz naslova izvajanja denarne politike, učinkuje izključno za odločanje o upravičenosti izdaje poroštva države in ne prejudicira ali izključuje
drugačne ocene v okviru izvajanja denarne politike Evropske
centralne banke.
27. člen
(dodatne zaveze v zvezi z izdanim poroštvom)
V zvezi s terjatvami države do DUTB iz naslova izplačanega poroštva (regresna pravica) se lahko v pogodbi določijo
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pravice zavarovanja na premoženju DUTB ali druga jamstva v
korist države za poplačilo terjatev iz naslova regresne pravice.
28. člen
(obveščanje ministrstva)
(1) Na podlagi odločitve vlade o potrditvi poroštva države
za obveznosti DUTB lahko DUTB začne ali nadaljuje postopek
zadolževanja. O poteku postopka zadolževanja mora DUTB
obveščati ministrstvo, pristojno za finance.
(2) Po končanem postopku zadolževanja DUTB ministrstvu, pristojnemu za finance, predloži listino o zadolževanju.
(3) Poroštveno pogodbo ali listino o izdaji poroštva podpiše minister, pristojen za finance.
29. člen
(provizije za izdana poroštva DUTB)
(1) Vlada s sklepom o izdaji poroštva določi višino letne
provizije za izdano poroštvo DUTB. Ministrstvo, pristojno za
finance, pripravi predlog višine letne provizije glede na ročnost
poroštvene pogodbe, skladno z Merili za določitev višine letne
provizije glede na ročnost poroštvene pogodbe, ki so Priloga 3
te uredbe in njen sestavni del.
(2) Provizija za izdano poroštvo se plačuje kvartalno vnaprej, na transakcijski račun proračuna Republike Slovenije in
se med trajanjem poroštva ne povečuje.
4. PRENOS TVEGANIH POSTAVK NA NAMENSKO
DRUŽBO IN POROŠTVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA OBVEZNOSTI NAMENSKIH DRUŽB
30. člen
(prenos tveganih postavk na namensko družbo)
(1) Tvegane postavke banke se prenesejo na namensko
družbo v skladu s to uredbo, če se s prenosom tveganih postavk izboljša sposobnost banke glede zagotavljanja dolgoročne kapitalske ustreznosti skladno z zahtevami Banke Slovenije
ali drugega pristojnega nadzornega organa in sposobnost ponovne vzpostavitve dolgoročno uspešnega poslovanja. Banka
lahko prenese tvegane postavke na namensko družbo le, če
se v banki hkrati izvedejo ukrepi za povečanje osnovnega
kapitala banke ali drugih kapitalskih instrumentov v višini, da
se zagotovi kapitalska ustreznost banke v skladu z zahtevami
nadzornika bančnega sistema.
(2) Namenska družba lahko pridobi poroštvo Republike
Slovenije skladno s to uredbo za obveznosti namenske družbe
iz naslova zadolževanja na finančnem ali medbančnem trgu
zato, da bi zagotovila ustrezno nadomestilo banki za odplačni
prenos premoženja banke na namensko družbo.
(3) Poroštvo Republike Slovenije za obveznosti namenske družbe se lahko izda tudi za obveznosti namenske družbe
iz naslova obveznic, ki jih izda namenska družba in so vplačane
s prenosom določenega premoženja bank, ki predstavlja tvegane postavke, na namensko družbo.
(4) Za odplačni prenos tveganih postavk banke na namensko družbo se uporabljajo določbe 3. poglavja in podpoglavja 3.1 ter podpoglavja 3.2 te uredbe, če ni v tem poglavju
določeno drugače.
31. člen
(merila in kriteriji za izdajo poroštva)
Poroštvo Republike Slovenije za obveznosti namenske
družbe se izda, če so izpolnjena naslednja merila in kriteriji
glede:
1. ustanovitve in upravljanja namenske družbe,
2. premoženja, ki ga banke ustanoviteljice prenesejo na
namensko družbo,
3. lastnosti obveznic oziroma posojil, za katere se izdaja
poroštvo.
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32. člen

(ustanovitev in upravljanje namenske družbe)
(1) Delničarji namenske družbe, ki je upravičena do poroštva za svoje obveznosti po tej uredbi, so lahko poleg DUTB
le banke, ki izpolnjujejo merila iz 4. člena te uredbe, ki na
namensko družbo odplačno prenesejo tvegane postavke iz
14. člena te uredbe.
(2) Dejavnost namenske družbe mora biti omejena izključno na dejavnost upravljanja sredstev, ki se prenesejo na
namensko družbo v skladu s prejšnjim odstavkom.
(3) Pravila upravljanja namenske družbe morajo zagotoviti učinkovito upravljanje prenesenega premoženja glede na
lastnosti posameznih kategorij premoženja, vključno z izterjavo
in unovčevanjem tega premoženja.
33. člen
(obveznosti namenske družbe)
(1) Poroštvo Republike Slovenije za obveznosti namenske družbe iz drugega odstavka 30. člena te uredbe se izda za
tiste obveznosti namenske družbe (izdanih obveznic in bančnih
posojil), pri katerih so izpolnjene naslednji pogoji:
1. skupna vrednost glavnice je največ v višini, ki je enaka
skupni vrednosti sredstev, ki se prenesejo na namensko družbo
na podlagi te uredbe,
2. pogodbeni pogoji in druge zaveze iz pogodbe ali listine
o zadolžitvi morajo biti v bistvenih elementih primerljivi tistimi,
o katerih se za istovrstne posle dogovori Republika Slovenija.
(2) V zvezi s terjatvami države do namenske družbe iz
naslova izplačanega poroštva (regresna pravica) se lahko v
poslovni strategiji določijo pravice zavarovanja na premoženju
namenske družbe ali druga jamstva ustanoviteljic za poplačilo
terjatev države iz naslova regresne pravice.
34. člen
(provizije za izdana poroštva namenski družbi)
(1) Vlada s sklepom o izdaji poroštva določi višino letne
provizije za izdano poroštvo namenski družbi. Ministrstvo, pristojno za finance, pripravi predlog višine letne provizije glede
na ročnost poroštvene pogodbe na podlagi meril iz Priloge 3
te uredbe.
(2) Provizija za izdano poroštvo se plačuje kvartalno vnaprej, na transakcijski račun proračuna Republike Slovenije in
se med trajanjem poroštva ne povečuje.
5. KONČNA DOLOČBA
35. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-13/2013
Ljubljana, dne 13. marca 2013
EVA 2013-1611-0011
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
Priloga
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PRILOGA 1
Klasifikacija zunajbilančnih postavk (potencialnih terjatev)
1. ZUNAJBILANČNE POSTAVKE Z ZELO NIZKIM TVEGANJEM:
a) prevzete kreditne obveznosti (iz naslova pogodb o kreditiranju, nakupu vrednostnih
papirjev, zagotavljanju osebnih jamstev ali o akceptiranju menic), ki se lahko kadar koli
brezpogojno prekličejo brez predhodnega obvestila oziroma pri katerih pride do
samodejnega preklica, vezanega na poslabšanje kreditne kvalitete dolžnika. Limiti iz
kategorije izpostavljenosti iz naslova bančništva na drobno se lahko štejejo kot preklicni, če
zakonodaja o varstvu potrošnikov ali druga sorodna zakonodaja kreditni instituciji dovoljuje,
da v pogodbah dogovori brezpogojni preklic;
2. ZUNAJBILANČNE POSTAVKE Z NIZKIM TVEGANJEM:
a) pogojne obveznosti iz naslova odprtih ali potrjenih dokumentarnih akreditivov, pri katerih
blago, ki je predmet akreditiva, služi kot zavarovanje, oziroma iz naslova poslov, pri katerih
tudi obstoji možnost samoporavnave;
b) prevzete kreditne obveznosti (iz naslova pogodb o kreditiranju, nakupu vrednostnih
papirjev, zagotavljanju osebnih jamstev ali o akceptiranju menic) z originalno zapadlostjo do
1 leta, ki jih ni mogoče kadar koli brezpogojno preklicati brez predhodnega obvestila
oziroma pri katerih ne pride do samodejnega preklica, vezanega na poslabšanje kreditne
kvalitete;
3. ZUNAJBILANČNE POSTAVKE S SREDNJIM TVEGANJEM:
a) pogojne obveznosti iz naslova odprtih ali potrjenih dokumentarnih akreditivov, pri katerih
blago, ki je predmet akreditiva, ne služi kot zavarovanje;
b) pogojne obveznosti iz naslova izdanih ali potrjenih garancij za resnost ponudbe, garancij za
dobro izvršitev posla, garancij za odpravo napak v garancijski dobi, garancij za vračilo
zadržanih zneskov, garancij za plačilo carinskega dolga, garancij za plačilo davkov in drugih
osebnih jamstev, ki nimajo lastnosti kreditnih nadomestkov;
c) pogojne obveznosti iz naslova odprtih ali potrjenih nepreklicnih standby akreditivov, ki
nimajo lastnosti kreditnih nadomestkov;
d) prevzete kreditne obveznosti (iz naslova pogodb o kreditiranju, nakupu vrednostnih
papirjev, zagotavljanju osebnih jamstev ali o akceptiranju menic) z originalno zapadlostjo
nad 1 letom;
e) prevzete obveznosti iz naslova odkupa neprodanih kratkoročnih in srednjeročnih
evrozapisov (Note Issuance Facilities – NIFs) in obnavljajoče se prevzete obveznosti iz
naslova kreditiranja poslovanja na trgu kratkoročnih in srednjeročnih evrozapisov
(Revolving Underwriting Facilities – RUFs);
4. ZUNAJBILANČNE POSTAVKE Z VISOKIM TVEGANJEM:
a) pogojne obveznosti iz naslova izdanih ali potrjenih osebnih jamstev, ki imajo lastnosti
kreditnih nadomestkov (garancija za zavarovanje plačila, garancija za vračilo avansa ipd.);
b) pogojne obveznosti iz naslova kreditnih izvedenih finančnih instrumentov;
c) pogojne obveznosti iz naslova akceptov in indosamentov menic;
d) pogojne obveznosti iz naslova poslov z regresom;
e) pogojne obveznosti iz naslova odprtih ali potrjenih nepreklicnih standby akreditivov, ki imajo
lastnosti kreditnih nadomestkov;
f) prevzete obveznosti iz naslova dogovorov o terminskem nakupu sredstev (assets
purchased under outright forward purchase agreements);
g) prevzete obveznosti iz naslova terminskih dogovorov o obrestni meri depozita (forward
forward deposits);
h) prevzete obveznosti iz naslova neplačanega dela vrednostnih papirjev oziroma deleža v
kapitalu;
i) prevzete obveznosti iz naslova pogodb o prodaji in ponovnem nakupu sredstev (asset sale
and repurchase agreements), pri katerih lahko pride do ponovnega nakupa sredstev le na
podlagi zahteve tiste pogodbene stranke, ki je bila pri prodaji prejemnik sredstev;
j) druge pogojne in prevzete obveznosti.
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PRILOGA 2
Metodologija za ocenjevanje realne dolgoročne ekonomske vrednosti terjatev oziroma
potencialnih terjatev
1. Realna dolgoročna ekonomska vrednost terjatve oziroma potencialne terjatve se oceni na
podlagi diskontiranja denarnih tokov, ki se iz te terjatve pričakujejo neposredno ali z
unovčitvijo zavarovanja.
���� � �������� � � �������� � � � � �������� �,

kjer je:

E(.) pričakovana
�1 � ��� �� ∙ vrednost
��� �1 (matematično
∙ �1 � ���� ∙ ��
� ��� ���� ∙ ��upanje)
�����DCF
� tok v času t
� � � diskontiran� denarni
���
t
�1 � ��� ���
�1 � ����� � ��

2. Diskontirani pričakovani denarni tokovi se ocenijo na podlagi amortizacijskega načrta
terjatve in popravijo za pričakovano izgubo.
�
� � � � ∙�����
�,
��������
���
� � �����
�1 � ����
�� � ���������
��������
����
��� ∙���������.
���������
� ���
Diskontiran pričakovan denarni tok v času t E(DCFt) se izračuna z uporabo naslednje
formule:
������ � �

�1 � ��� �� ∙ ��� �1 ����� ���� ∙ �� ∙ �1 � ���� ∙ ��
��� � 1 �� �1�� �����
���
�1 � ��� ���
�1 � ����� � ��

��������������� � �����č�� �������� � �� ∙ ��������. ��������
kjer je:
�
���������
�1 � �t � ���
�� t�denarni
��������
�� ∙ ��������. ���������
CF
tok skladno
z �amortizacijskim
načrtom v∙ času
�� � �������� ���������
�������č���
� ��������
�������������
Gt naobrestena
preostala
(neodplačana)
glavnica v�������č���.
času t
rft netvegana obrestna mera za časovno obdobje od 0 do t
PDm verjetnost neplačila na časovnem horizontu m mesecev
� � �������� �,
���� � �������� � � �������� � � �
LGD izguba
ob neplačilu.
��� � 1 � �1 � �����
35 % ∙ �V� ∙ 140 %�� � � �5 % ∙ �E���� � �V� ∙ 140 %�� ��
potem LGD� �
.
Pri izračunu naobrestene preostale
E���� glavnice v času t privzamemo dvoje:
–
preostalo glavnico
izračunamo
kot
vsoto
bilančnih
postavk in zunajbilančnih postavk
���������������
� �����č��
��������
�����
��
��������.
��������
�� ∙ ��� ustrezno
�1 � ���
�1 � ��
∙∙ ��
∙ �1
� ����
∙ �� količnikom CF
�
(potencialnih
terjatev),
prilagojenih
s
konverzijskim
������ � �
�
�� �����
���
�
�,
��������
�
�
���� � �����–��� � �poplačilo
iz unovčenja zavarovanja
pričakujemo v obdobju n mesecev, zato preostalo
���
�1 � ��� ���
�1 � ����� � ��
glavnico naobrestimo
s pogodbeno
mero �������č���.
za to obdobje
�� � �������� ���������
�������č���
� �������� obrestno
�������������
Gt tako izračunamo kot:

�5 % ∙ ������������ ��� � ���� ∙ �����
�
���
.
�
��� ∙���
�1 � ��
�1 � ������
∙ ��
∙ �1∙ �
���� ∙ ����������
�
��������
� ��
��������.
∙ �1 � �� ���
� ���������
�
� ����������������
�
����� � �
�
�
� � �5 % ∙ �E���� � �V� ∙ 140 %�� ��
35 % ∙ �V� ∙ 140 %�����
��
�1potem
� ��� �LGD
�1 � ����� � ��
�
.
�
kjer je:
E����
rC pogodbena obrestna mera
�
n obdobje (št. mesecev),
v katerem
pričakuje
poplačilo iz unovčenja zavarovanja.
��
��� �
1 � �1 �se
���
�
��
���������
�1
�
�
��������
�
��
∙
��������.
���������
∙
�
�
�
�
PDm je verjetnost neplačila na časovnem horizontu m mesecev, ki se iz letne verjetnosti
neplačila PD izračuna
po formuli:
���������������
� �����č��
�������� � �� ∙ ��������. ��������
�5 % ∙ ������������ ��� � ���� ∙ �����
�
���� �
.
���������������
��� � 1 � �1 � �����
�� � ��������
��������� �������č��� � �������� ������������� �������č���.

������������� � �����č�� �������� � �� ∙ ��������. ��������

35 % ∙ �V� ∙ 140 %�� � � �5 % ∙ �E���� � �V� ∙ 140 %�� ��
potem
LGD
�
.
� � �������� ������������� �������č���.
��� ��������� �������č���
E����
35 % ∙ �V� ∙ 140 %�� � � �5 % ∙ �E���� � �V� ∙ 140 %�� ��
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3. Pri določanju vrednosti konverzijskega količnika (CF) se uporabi Sklep o izračunu
kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov
za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06, 104/07, 22/10, 85/10, 62/11 in 22/12;
Sklep o IRB), ki opredeljujejo regulatorno določene vrednosti CF. Tako se konverzijskemu
količniku za zunajbilančne postavke z zelo visokim tveganjem pripiše vrednost 100 %,
konverzijskemu količniku za zunajbilančne postavke s srednjim tveganjem vrednost 50 %,
konverzijskemu količniku za zunajbilančne postavke z nizkim tveganjem vrednost 20 % in
konverzijskemu količniku z zelo nizkim tveganjem vrednost 0 %. Klasifikacija zunajbilančnih
postavk je opredeljena v Prilogi II Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje
po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06, 104/07,
85/10, 97/10, 62/11, 100/11, 22/12 in 100/12; Sklep o SA).
4. Pri ocenjevanju denarnih tokov iz zavarovanj je treba upoštevati naslednje:
–
pri hipotekah – vrednost nepremičnine, ki je predmet zavarovanja mora biti ocenjena s
strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti ob upoštevanju določil Mednarodnih
1
standardov ocenjevanja vrednosti ,
–
pri deležih in delnicah – če je vrednost zavarovanja večja od 10-odstotnega deleža, se
vrednost zavarovanja določi na podlagi cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti,
sicer pa se pri vrednotenju upoštevajo določila MRSP, ki so določeni v Uredbi Komisije
(ES) št. 1126/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 320 z dne 29. 11. 2008,
str. 1),
–
za poroštva – upošteva se denarni tok le kadar je poroštvo dano s strani primernega
dajalca, kot je opredeljeno v 29. členu Sklepa o kreditnih zavarovanjih (Uradni list RS,
št. 135/06, 104/07, 112/08, 100/09, 85/10 in 100/12),
–
predviden čas za unovčenje zavarovanja.
5. Verjetnost neplačila (PD) se mora oceniti za vsako nasprotno stranko, ki še ni neplačnik,
medtem ko je PD za neplačnike 1 (100%). Če banka ne razpolaga z ocenami PD, bo za
potrebe vrednotenja zaradi prenosa na DUTB Banka Slovenije razkrila podatek o razvrstitvi
dolžnika
v bonitetni
razred internega bonitetnega sistema BS (ICAS) ter povprečen PD
���
� � �������� � � �������� � � � � �������� �,
vsakega razreda (bonitetna lestvica ICAS je v Tabeli I te priloge).
6. Za terjatve, ki jih prevzemnik (DUTB) oceni kot pomembne, se mora izdelati individualna
ocena denarnih tokov in ocena izgube ob neplačilu (LGD), medtem ko se ocenjevanje LGD
�
�1 � ��� ���� ∙ �� ∙ �1 � ���� ∙ ��
�1 � ��
� � ∙ ��
�
za
nepomembne
terjatve
lahko
�����
� poenostavi.
�� �
�
���
��
��
�1
�
�
�
�1
�
�
�
�� ob neplačilu nepomembnih
���� terjatev se uporabi modifikacijo2 določil
7. Pri določanju izgube
Sklepa o izračunu kapitalskih zahtev za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih
bonitetnih sistemov za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06, 104/07, 22/10, 85/10,
�
62/11
in 22/12),��������
ki opredeljujejo
regulatorno
določen∙ �1
LGD.
�� pravila se uporabijo tako za
�� � ���������
� �� ∙ ��������.
���������
� �� �Ta
plačnike, kot za neplačnike. Če obstajajo podatki, se LGD določi na nivoju izpostavljenosti,
sicer pa na nivoju dolžnika.
Najprej se izračuna vrednost izpostavljenosti
kot vsota bilančnih postavk in zunajbilančnih
�
��� � 1 �s �1
� �����
postavk, ustrezno prilagojenih
konverzijskim
količnikom CF (vrednosti CF so opredeljene
glede na klasifikacijo zunajbilančnih postavk enako kot v 3. točki te priloge):
��������������� � �����č�� �������� � �� ∙ ��������. ��������

Zavarovani
del �������č���
izpostavljenosti
se izračuna
kot razliko �������č���.
med vrednostjo izpostavljenosti in
���������
� ��������
�������������
�� � ��������
nezavarovanim delom izpostavljenosti. Od zavarovanega dela izpostavljenosti se nato
odšteje celotna vrednost jamstva Republike Slovenije in vrednost finančnih zavarovanj,
35 % ∙ �V� ∙ 140 %�� � � �5 % ∙ �E���� � �V� ∙ 140 %�� ��
potem
LGD
�
.
�
1
E���� http://www.ivsc.org
International Valuation Standards Council;
2
Za potrebe tega izračuna se za nezavarovani del uporabi LGD v višini 75% za razliko od
regulatorno določenega LGD, ki za nezavarovani del vzame 45%.
3

���� �

�5 % ∙ ������������ ��� � ���� ∙ �����
.
���������������
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ustrezno zmanjšanih za odbitke, kot so opredeljeni v Sklepu o kreditnih zavarovanjih (Uradni
�
list RS, št. 135/06, 104/07, 112/08, 100/09, 85/10 in 100/12):
� � �����
���������
� �����
���� � �����
�� � ���
��������
∙ ��������.
��� � � � ��
��� �,��������� ∙ �1 � �� ���
� �–�����
� ��������del
� � � �����
���� zavarovani
��� �osebnega
��� �,RS – vrednost bančnih vlog –
Ezfin = max(0,
vrednost
jamstva
vrednost delnic * (1 – 35,355%) – vrednost obveznic * (1 – 35,355%)).

�
���
�1 � ��� �� ∙ ��� �1 � ��
���1
∙ �1
����
� � � 1∙ �
�� ∙ ��
��
���
izpostavljenosti,
ki ostane po upoštevanju osebnega
�����E� �Zfin� je vrednost� zavarovanega
� � ���dela
���
���
���
�1 � ��
�1
∙ �� ∙ �1 � ���� ∙ ��
��� � ∙ ��
� �1
�
�� �
jamstva
Republike
Slovenije
in
finančnih
zavarovanj.
�1
�
�
�
�
�
�
����� � ���
�
����
�

�

���

�1 � � ���
�1 � ����� � ��
������������������ �����č�� �������� � ��
∙ ��������. ��������
Nato se izračuna vrednost zavarovanja s poslovnimi in stanovanjskimi nepremičninami:
�

�� � ��������� �������� � �� ∙ ��������. ��������� ∙ �1 � �� ���
�
�� � �������� ��������� �������č��� � �������� ������������� �������č���.
�� � ��������� �������� � �� ∙ ��������. ��������� ∙ �1 � �� ���

Izračuna se LGD za vrednost zavarovanj
z nepremičninami (LGDN) in skupni LGD (LGDZ), pri
�
��
���zavarovane
� 1 � �1 � ���
čemer za polno
izpostavljenosti
z nepremičninami veljajo izpostavljenosti, pri
35 % ∙ �V� ∙ 140 %�� � � �5�% ∙ �E���� � �V� ∙ 140 %�� ��
katerih
razmerje
zavarovanja
presega
��
potem
LGD� �med vrednostjo
.
��� � 1 � �1 � ��� z nepremičnino in izpostavljenostjo
140%, za kar se uporabi LGD v višini 35%: E����
��������������� � �����č�� �������� � �� ∙ ��������. ��������
če (V���������������
N ≥ EZfin * 140%),
LGD
N = 35%.� �� ∙ ��������. ��������
� potem
�����č��
��������

�� � �������� ��������� �������č��� � �������� ������������� �������č���.
Za nezavarovani del izpostavljenosti se uporabi LGD v višini 75 %. Od tod sledi pravilo za
�� � �������� ��������� �������č��� � �������� ������������� �������č���.
izračun delno zavarovane
z nepremičninami:
�5izpostavljenosti
% ∙ ������������
��� � ���� ∙ �����
���� �
.
���������������
če (VN < E�V
Zfin * 140%),��
��
35 % ∙ � ∙ 140 % � � �5 % ∙ �E���� � �V� ∙ 140 % ��
potem LGD� �
.
%�� � � �5 % ∙ �E���� � �V� ∙ 140 %�� ��
35 % ∙ �V� ∙ 140E����
potem LGD� �
.
E����
Končni LGD se izračuna po spodnji formuli:
���� �

�5 % ∙ ������������ ��� � ���� ∙ �����
.
���������������
�5
% ∙ ������������ ��� � ���� ∙ �����
���� �
.
���������������

Tabela I: ICAS bonitetna lestvica3
ICAS
bonitetni
razred

3

Povprečen
PD
1

0,03%

2

0,09%

3

0,25%

4

0,79%

5

2,53%

6

7,84%

7

36,80%

Uporablja se, če banka sama ne razpolaga z ustreznimi PDji.
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PRILOGA 3
Merila za določitev višine letne provizije glede na ročnost poroštvene pogodbe
Provizija/Marža

Ročnost
poroštvene/
posojilne pogodbe
3 mesece do 1 leto

50 bazičnih točk

Nad 1 letom

125 bazičnih točk
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Uredba o omejevalnih ukrepih za boj proti
terorizmu in izvajanju Uredbe Sveta (ES)
št. 2580/2001

Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih
Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti
in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij
(Uradni list RS, št. 127/06) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o omejevalnih ukrepih za boj proti terorizmu
in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) S to uredbo se določajo omejevalni ukrepi v skladu s
Skupnim stališčem Sveta 2001/931/SZVP z dne 27. decembra 2001 o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu
(UL L št. 344 z dne 28. 12. 2001, str. 93), zadnjič spremenjenim s Sklepom Sveta 2012/765/SZVP z dne 10. decembra
2012 o posodobitvi seznama oseb, skupin in organizacij,
za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča
2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu in o razveljavitvi Sklepa 2012/333/SZVP (UL L št. 337
z dne 11. 12. 2012, str. 50), (v nadaljnjem besedilu: Skupno
stališče 2001/931/SZVP).
(2) S to uredbo se določajo sankcije za prekrške iz te
uredbe in Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001 z dne 27. decembra 2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere
osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu (UL L št. 344 z
dne 28. 12. 2001, str. 70), zadnjič spremenjene z Izvedbeno
uredbo Komisije (EU) št. 1250/2012 z dne 20. decembra 2012
o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001 o posebnih
omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja
proti terorizmu (UL L št. 352 z dne 21. 12. 2012, str. 40), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 2580/2001/ES).
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stva, drugo finančno premoženje in gospodarske vire (točka
(b) prvega odstavka 2. člena Uredbe 2580/2001/ES in 2. člen
te uredbe);
c) razen izjem, dopustnih v skladu s 5. in 6. členom Uredbe 2580/2001/ES, in v nasprotju z 2. členom te uredbe omogoča fizični ali pravni osebi, skupini ali organizaciji, navedeni na
seznamu iz tretjega odstavka 2. člena Uredbe 2580/2001/ES
ali v Prilogi k Skupnemu stališču 2001/931/SZVP, finančne storitve ali storitve v njeno korist (drugi odstavek 2. člena Uredbe
2580/2001/ES in 2. člen te uredbe);
d) zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, ki imajo
za cilj ali posledico neposredno ali posredno zaobiti 2. člen
Uredbe 2580/2001/ES ali 2. člen te uredbe (3. člen Uredbe
2580/2001/ES in 2. člen te uredbe).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do
500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

2. člen
Uredba 2580/2001/ES se v Republiki Sloveniji uporablja tudi za osebe, za katere je v prilogi k Skupnemu stališču
2001/931/SZVP določeno, da jih ureja 4. člen Skupnega stališča 2001/931/SZVP.

4. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez
poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in
poslovne skrivnosti:
a) nemudoma ne pošlje vseh podatkov, ki bi pripomogli
k spoštovanju obveznosti iz Uredbe 2580/2001/ES, kakor je
npr. zamrznitev računov in zneskov v skladu z 2. členom Uredbe 2580/2001/ES, pristojnim organom, navedenim v prilogi k
Uredbi 2580/2001/ES, če prebiva ali ima sedež v Republiki Sloveniji, in neposredno ali prek teh pristojnih organov Komisiji EU
(prva alinea prvega odstavka 4. člena Uredbe 2580/2001/ES);
b) ne sodeluje s pristojnimi organi, navedenimi na spletnih
straneh iz priloge k Uredbi 2580/2001/ES, pri vsakem preverjanju takih podatkov (druga alinea prvega odstavka 4. člena
Uredbe 2580/2001/ES).
(2) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

III. KAZENSKE DOLOČBE

IV. NADZOR

3. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
a) razen izjem, dopustnih v skladu s 5. in 6. členom
Uredbe 2580/2001/ES, in v nasprotju z 2. členom te uredbe ne zamrzne vseh denarnih sredstev, drugega finančnega premoženja in gospodarskih virov, ki pripadajo fizični ali
pravni osebi, skupini ali organizaciji, navedeni na seznamu
iz tretjega odstavka 2. člena Uredbe 2580/2001 ali v Prilogi k
Skupnemu stališču 2001/931/SZVP, ki so v njeni lasti ali s katerimi ta razpolaga (točka (a) prvega odstavka 2. člena Uredbe
2580/2001/ES in 2. člen te uredbe);
b) razen izjem, dopustnih v skladu s 5. in 6. členom
Uredbe 2580/2001/ES, in v nasprotju z 2. členom te uredbe da
neposredno ali posredno v razpolaganje ali v korist fizični ali
pravni osebi, skupini ali organizaciji, navedeni na seznamu iz
tretjega odstavka 2. člena Uredbe 2580/2001/ES ali v Prilogi k
Skupnemu stališču 2001/931/SZVP, kakršna koli denarna sred-

5. člen
(1) Izvajanje določb te uredbe in Uredbe 2580/2001/ES
v okviru svojih pooblastil iz zadev stvarne pristojnosti organa
nadzirajo pristojni inšpekcijski in carinski organi, policija in
pristojni nosilci javnih pooblastil.
(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka organi
odvzamejo predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za
prekršek ali so nastali v zvezi z njim.
(3) O ugotovljenih kršitvah določb iz te uredbe in Uredbe
2580/2001/ES organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.

II. OMEJEVALNI UKREPI

V. KONČNI DOLOČBI
6. člen
Z uveljavitvijo te uredbe preneha veljati Uredba o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi
boja proti terorizmu (Uradni list RS, št. 67/05).
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7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-11/2013
Ljubljana, dne 13. marca 2013
EVA 2013-1811-0013
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

797.

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o označevanju
pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge
bistvene parametre

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 38/10 − ZUKN in 8/12) in za izvajanje 15. člena
Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju Uredbe (ES) o označevanju
pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge
bistvene parametre
1. člen
S to uredbo se določi pristojni organ v zvezi z izvajanjem
Uredbe (ES) št. 1222/2009 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 25. novembra 2009 o označevanju pnevmatik glede na
izkoristek goriva in druge bistvene parametre (UL L št. 342
z dne 22. 12. 2009, str. 46; v nadaljnjem besedilu: Uredba
1222/2009/ES).
2. člen
(1) Pristojni organ za izvajanje Uredbe 1222/2009/ES in te
uredbe je inšpekcija, pristojna za nadzor skladnosti motornih vozil.
(2) Organ iz prejšnjega odstavka nadzoruje izvajanje 4.,
5. in 6. člena Uredbe 1222/2009/ES v skladu z Uredbo (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).
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-16/2013
Ljubljana, dne 13. marca 2013
EVA 2012-2430-0189
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

798.

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih
finančnih instrumentih OTC, centralnih
nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih
poslov

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno preči-
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ščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih
instrumentih OTC, centralnih nasprotnih
strankah in repozitorijih sklenjenih poslov
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določajo pristojni organ za izvajanje Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L
št. 201 z dne 27. 7. 2012, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba
648/2012/EU), način opravljanja nadzora nad spoštovanjem
Uredbe 648/2012/EU ter nadzorni ukrepi in kazenske določbe
v zvezi z izvajanjem Uredbe 648/2012/EU.
2. člen
(opredelitve pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot
pojmi, opredeljeni v Uredbi 648/2012/EU.
3. člen
(pristojni organ)
(1) Organ, pristojen za izvajanje Uredbe 648/2012/EU in
te uredbe, je Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem
besedilu: agencija).
(2) Agencija je pristojna tudi za izdajanje dovoljenj CNS,
opravljanje nadzora in vodenje postopkov zaradi prekrškov iz
7. člena te uredbe.
4. člen
(način opravljanja nadzora)
(1) Agencija opravlja nadzor nad spoštovanjem Uredbe
648/2012/EU in te uredbe:
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem objavljenih
informacij in poročil ter obvestil oseb, ki morajo po Uredbi
648/2012/EU in tej uredbi ali drugih predpisih v zvezi z Uredbo
648/2012/EU poročati agenciji,
2. s pridobivanjem informacij in opravljanjem pregledov
poslovanja v skladu z 21. členom Uredbe 648/2012/EU,
3. z izrekanjem nadzornih ukrepov iz 5. člena te uredbe.
(2) Za odločanje agencije v posamičnih zadevah se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov.
5. člen
(nadzorni ukrepi agencije)
Če agencija pri nadzoru ugotovi kršitev Uredbe 648/2012/EU
in te uredbe, lahko izreče naslednje nadzorne ukrepe:
1. odredi ukrepe, potrebne za odpravo ugotovljene kršitve,
2. izreče globo v skladu s 7. členom te uredbe.
6. člen
(javna objava kršitev)
Agencija javno objavi pravnomočne odločbe o prekrških iz
7. člena te uredbe, razen če bi tako razkritje po mnenju agencije resno ogrozilo finančne trge ali povzročilo nesorazmerno
škodo vpletenim strankam.
7. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 12.000 do 150.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, ki:
1. ne izvede obveznega kliringa v skladu s 4. členom
Uredbe 648/2012/EU;
2. je CNS in ne sprejme kliringa pogodb o izvedenih
finančnih instrumentih OTC v skladu s 7. členom Uredbe
648/2012/EU;
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3. je mesto trgovanja in ne omogoči CNS dostopa do podatkov o trgovanju v skladu z 8. členom Uredbe 648/2012/EU;
4. je nasprotna stranka ali CNS in ne poroča ali zagotovi
možnosti poročanja v repozitorij sklenjenih poslov v skladu s
prvim odstavkom 9. člena Uredbe 648/2012/EU;
5. je nasprotna stranka in ne vodi pet let po prenehanju
pogodb evidence o vseh pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih, ki jih je sklenila, in o vseh spremembah v skladu z
drugim odstavkom 9. člena Uredbe 648/2012/EU;
6. je nefinančna nasprotna stranka in ne obvesti ESMA in
agencije v skladu s točko (a) prvega odstavka 10. člena Uredbe
648/2012/EU o pozicijah v izvedenih finančnih instrumentih
OTC, ki presegajo prag kliringa, kot je določen v tretjem odstavku 10. člena Uredbe 648/2012/EU;
7. je nefinančna nasprotna stranka in ne upošteva obveznosti kliringa za prihodnje pogodbe v skladu s 4. členom Uredbe 648/2012/EU, če zavzame pozicijo v pogodbah o izvedenih
finančnih instrumentih, ki v povprečju več kot 30 dni presega
prag kliringa, v skladu s točko (b) prvega odstavka 10. člena
Uredbe 648/2012/EU;
8. je nefinančna nasprotna stranka in ne opravi kliringa
za vse prihodnje pogodbe iz prvega odstavka 10. člena Uredbe 648/2012/EU v štirih mesecih od trenutka, ko začne zanjo
veljati obveznost kliringa, v skladu s točko (c) prvega odstavka
10. člena Uredbe 648/2012/EU;
9. je finančna ali nefinančna nasprotna stranka in nima
vzpostavljenih ustreznih postopkov in ureditve za merjenje,
spremljanje in zmanjševanje operativnega in kreditnega tveganja nasprotne stranke v skladu s prvim odstavkom 11. člena
Uredbe 648/2012/EU;
10. je finančna ali nefinančna nasprotna stranka in ne
vrednoti dnevno vrednosti odprtih pogodb v skladu z drugim
odstavkom 11. člena Uredbe 648/2012/EU;
11. je finančna ali nefinančna nasprotna stranka in nima
vzpostavljenih postopkov obvladovanja oziroma upravljanja tveganja v skladu s tretjim odstavkom 11. člena Uredbe
648/2012/EU, razen če izpolnjujejo pogoje za izjeme, določene
v 11. členu Uredbe 648/2012/EU;
12. je finančna nasprotna stranka ter ne razpolaga z ustreznim in sorazmernim deležem kapitala za upravljanje tveganja
v skladu s četrtim odstavkom 11. člena Uredbe 648/2012/EU;
13. je finančna ali nefinančna nasprotna stranka in ne objavi javno informacije o izvzetju v skladu z enajstim odstavkom
11. člena Uredbe 648/2012/EU.
(2) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 6.000 do 100.000 eurov se za prekršek
kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika
posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 200 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
KONČNA DOLOČBA
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00712-12/2013
Ljubljana, dne 13. marca 2013
EVA 2013-1611-0034
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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799.

Uredba o spremembi Uredbe o določitvi
izpostav, kot notranjih organizacijskih
enot carinske službe v Republiki Sloveniji,
in njihovem delovnem področju

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o carinski
službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo,
113/05 – ZJU-B, 40/09, 9/11 in 96/12 – ZPIZ-2) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o določitvi izpostav,
kot notranjih organizacijskih enot carinske
službe v Republiki Sloveniji, in njihovem
delovnem področju
1. člen
V Uredbi o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih
enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju (Uradni list RS, št. 44/07, 23/08, 119/08, 16/09,
96/09, 30/11 in 75/11) se 4.a člen spremeni tako, da se glasi:
»4.a člen
Za opravljanje carinskih formalnosti v zvezi s carinskimi
deklaracijami, sprejetimi izven uradnih ur krajevno pristojne
blagovne izpostave, je pristojna Izpostava Obrežje.
Izpostava Obrežje lahko na zahtevo deklaranta prepusti
blago tudi v zvezi s carinskimi deklaracijami, ki so bile sprejete
v času uradnih ur krajevno pristojne blagovne izpostave:
– če blago na dan sprejema deklaracije do poteka uradnih
ur še ni bilo prepuščeno, čeprav so bili pogoji za vnos v zadevni
postopek izpolnjeni;
– če je bilo odrejeno preverjanje deklaracije, pogoji za
vnos v zadevni postopek pa so bili izpolnjeni šele izven uradnih
ur krajevno pristojne izpostave.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-11/2013
Ljubljana, dne 13. marca 2013
EVA 2013-1611-0004
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

800.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja,
Limbuške dobrave in Dravskega polja

Na podlagi prvega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom
74. 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 spremembah in dopolnitvah Uredbe
o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja,
Limbuške dobrave in Dravskega polja
1. člen
V Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in

Uradni list Republike Slovenije
Dravskega polja (Uradni list RS, št. 24/07 in 32/11) se za tretjim
odstavkom 2. člena dodata nova četrti in peti odstavek, ki se
glasita:
»(4) Notranja območja se delijo na najožja vodovarstvena območja z najstrožjim vodovarstvenim režimom, na ožja
vodovarstvena območja s strožjim vodovarstvenim režimom
in na širša vodovarstvena območja z milejšim vodovarstvenim
režimom.
(5) Vodovarstveno območje se evidentira v vodnem katastru kot atributni del digitalne zbirke podatkov.«.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se v drugem stavku za besedo »Slovenije« dodata vejica in besedilo »razen za najožje vodovarstveno območje za zajetje Dobrovce, za katero je seznam
parcel povzet po digitalnem zemljiškem katastru iz septembra
2012, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije«.
3. člen
Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je
na notranjih območjih dovoljena rekonstrukcija obstoječih ali
gradnja novih vojaških objektov, objektov za potrebe zaščite in
reševanja ob naravnih in drugih nesrečah in objektov za varnost,
če se pri rekonstrukciji ne spremenita velikost in namembnost
objekta in če sprememba rabe objekta ali gradnja novega objekta ne pomeni povečanja tveganja za onesnaženje vodnega
telesa in če je pri rekonstrukciji ali gradnji novega objekta k projektnim rešitvam iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
po predpisih o graditvi objektov izdano vodno soglasje.«.
4. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
(1) Lastniki ali drugi posestniki zemljišč na notranjih vodovarstvenih območjih morajo upravljavcem vodovoda ali izvajalcu državnega monitoringa stanja voda dopustiti dostop in redno
vzdrževanje objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti
vode, izvajanje meritev ter odvzem vzorcev ali gradnjo novih
objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti vode.
(2) Ukinitev ali odstranitev objektov za izvajanje meritev iz
prejšnjega odstavka lahko odobri samo upravljavec vodovoda
ali izvajalec državnega monitoringa stanja voda, izvede pa od
njega pooblaščeni izvajalec.«.
5. člen
V drugem odstavku 15. člena se na koncu 3. točke pika
nadomesti s podpičjem in dodata se novi 4. in 5. točka, ki se
glasita:
»4. kmetijo z identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva KGM-MID 100362452 za:
– silos, ki je pomožni kmetijsko-gozdarski objekt iz tabele
1.3 priloge 1 te uredbe, pri čemer mora biti objekt neprepusten
za vodo;
5. kmetijo z identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva KGM-MID 100283984 za:
– silos, ki je pomožni kmetijsko-gozdarski objekt iz tabele
1.3 priloge 1 te uredbe, pri čemer mora biti objekt neprepusten
za vodo.«.
6. člen
V 23. členu se črtajo tretji, četrti, peti, šesti in sedmi
odstavek.
7. člen
Za 23. členom se dodajo novi 23.a, 23.b in 23.c člen, ki
se glasijo:
»23.a člen
(1) Na notranjih območjih so na kmetijskih zemljiščih
prepovedani:
– gnojenje brez gnojilnega načrta;
– gnojenje z ostanki greznic, malih komunalnih čistilnih
naprav, komunalnih ali skupnih čistilnih naprav;
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– gnojenje z blatom, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je mešanica komunalne odpadne vode, gnojnice in
gnojevke, ne glede na čas njegovega skladiščenja;
– shranjevanje organskih gnojil, razen uležanega hlevskega gnoja, v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov;
– shranjevanje komposta ali pregnitega blata 1. ali 2. razreda okoljske kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki
ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov;
– shranjevanje blata, določenega v skladu s predpisom, ki
ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu;
– uporaba komposta in pregnitega blata 2. razreda okoljske kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja
obdelavo biološko razgradljivih odpadkov;
– uporaba blata, določenega v skladu s predpisom, ki
ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.
(2) Gnojilni načrt iz prve alineje prejšnjega odstavka mora
biti izdelan v pisni obliki in mora biti ob inšpekcijskem nadzoru
na vpogled pristojnemu inšpektorju, če to zahteva. Vsebovati
mora najmanj podatke o vrsti in količini uporabljenega mineralnega ali organskega gnojila za posamezno kmetijsko rastlino
in okvirni čas gnojenja. Gnojilni načrt se izdela v skladu s
Smernicami za strokovno utemeljeno gnojenje, ki so objavljene
na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za kmetijstvo. Za
analizo tal za gnojilni načrt se lahko odvzame en povprečni
vzorec tal za več parcel skupaj, če gre za enako rabo in enake
talne lastnosti na teh parcelah.
23.b člen
(1) Poleg prepovedi iz prvega odstavka prejšnjega člena
so na kmetijskih zemljiščih na najožjih vodovarstvenih območjih
prepovedani tudi:
– gnojenje z gnojnico in gnojevko;
– preoravanje trajnega travinja, razen travinja (trave, detelje, deteljno-travne mešanice in travno-deteljne mešanice), ki
je vključeno v kolobar;
– uporaba mineralnih gnojil, ki vsebujejo dušik, od spravila
pridelka do 1. marca;
– uporaba komposta in pregnitega blata 1. razreda okoljske kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja
obdelavo biološko razgradljivih odpadkov;
– namakanje z vodo, ki so ji dodana rastlinska hranila,
razen če gre za pridelavo rastlin pod zaščitno folijo;
– shranjevanje uležanega hlevskega gnoja.
(2) Pri gnojenju z uležanim hlevskim gnojem na najožjih
vodovarstvenih območjih letni vnos dušika iz uležanega hlevskega gnoja na posamezno enoto rabe kmetijskih zemljišč
na najožjih vodovarstvenih območjih ne sme presegati 140 kg
N/ha.
(3) Mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik, se na najožjih
vodovarstvenih območjih lahko uporabljajo zunaj časovnih prepovedi iz prvega odstavka tega člena, če so pri izdelavi gnojilnega načrta in pri gnojenju z mineralnimi gnojili upoštevane
naslednje zahteve:
– za okopavine največja dovoljena količina dušika pri
začetnem gnojenju pred setvijo ne sme presegati 30 kg N/ha;
– največji enkratni odmerek dušika za dognojevanje okopavin ne sme presegati 80 kg N/ha. Prvo dognojevanje okopavin se izvede na podlagi hitrega talnega nitratnega testa, ki se
opravi enkrat za eno vrsto okopavine. Preizkus in vrednotenje
rezultatov preizkusa se izvedeta v skladu s Smernicami za
strokovno utemeljeno gnojenje iz drugega odstavka prejšnjega
člena;
– za ozimine enkratni vnos dušika z dognojevanjem spomladi ne sme presegati 60 kg N/ha. Jeseni je pred setvijo ozimin vnos dušika v tla z mineralnimi gnojili prepovedan;
– za trajno travinje ter travinje v okviru poljedelskega kolobarja na njivah (travno deteljne mešanice) največja dovoljena
količina dušika ne sme presegati 50 kg N/ha za vsako košnjo;
– za trajne nasade enkratni vnos dušika z dognojevanjem
ne sme presegati 60 kg N/ha;
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– za zelenjadnice največja dovoljena količina dušika pri
začetnem gnojenju ne sme presegati 40 kg N/ha. Enkratni
vnos dušika za dognojevanje zelenjadnic ne sme presegati
60 kg N/ha.
(4) Na najožjih vodovarstvenih območjih morajo biti kmetijska zemljišča celo leto pokrita z zeleno odejo, določeno v
skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.
(5) Če se na kmetijskih gospodarstvih izvaja paša živine
in so ograde s pašnimi površinami tudi na najožjih vodovarstvenih območjih, se živali v teh ogradah lahko pasejo na naslednji
način:
– dokrmljevanje živali ni dovoljeno,
– napajanje živali in namestitev korita za rudnine (solnika)
morata biti urejena tako, da se korito lahko premešča po pašni
površini in s tem zagotovi enakomerna porazdelitev živalskih
izločkov po zemljišču,
– pašo je treba prekiniti, če se na pašni površini travna
ruša uniči zaradi gaženja.
23.c člen
Gnojenje kmetijskih zemljišč z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, se mora na ožjih in širših vodovarstvenih območjih
izvajati tako, da enkratni vnos dušika z mineralnimi gnojili pri
začetnem gnojenju ne presega 60 kg N/ha, pri dognojevanju
pa 80 kg N/ha.«.
8. člen
V drugem odstavku 24. člena se besedilo »Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor in Ministrstvom za zdravje vsako
leto najpozneje do konca septembra« nadomesti z besedilom
»ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za zdravje, vsako leto najpozneje do konca
novembra«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Seznam iz prvega odstavka tega člena se objavi na
spletni strani ministrstva.«.
9. člen
V 24.b členu se besedilo »Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano« nadomesti z besedilom »ministrstva, pristojnega za kmetijstvo«.
10. člen
Za 24.b členom se doda nov 24.c člen, ki se glasi:
»24.c člen
Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka 23.b člena
te uredbe in določbe prvega odstavka 24. člena te uredbe se
ne uporabljajo za območje zajetja Dravski dvor in za območje
zajetja Dobrovce na parcelah, ki so navedene v prilogi 5, ki
je sestavni del te uredbe, in so namenjena za bodočo javno
oskrbo s pitno vodo.«.
11. člen
Prvi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na območju Mestne občine Maribor je na najožjem
vodovarstvenem območju Vrbanskega platoja na nekmetijskih
zemljiščih raba FFS prepovedana.«.
12. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»29. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe v zvezi s:
1. prepovedjo v zvezi z ravnanjem na kmetijskih zemljiščih in v gozdu opravljajo inšpektorji, pristojni za kmetijstvo in
gozdarstvo,
2. prepovedjo uporabe FFS in sredstev za zaščito lesa
opravljajo fitosanitarni inšpektorji,
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3. prepovedmi in omejitvami za gradnjo objektov in izvedbo gradbenih del ter s prepovedmi in omejitvami za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov opravljajo gradbeni
inšpektorji,
4. prepovedjo v zvezi z ravnanjem na nekmetijskih zemljiščih opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja, in
5. prepovedmi in omejitvami neposredno ob zajetju opravljajo zdravstveni inšpektorji.
(2) Nadzor nad izvajanjem ostalih določb te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.«.
13. člen
V prvem odstavku 30. člena se za 3. točko doda nova
4. točka, ki se glasi:
»4. na notranjih vodovarstvenih območjih uporablja kmetijska zemljišča ali ravna s kmetijskimi zemljišči v nasprotju s
23.a, 23.b in 23.c členom te uredbe,«.
Za dosedanjo 4. točko, ki postane 5. točka, se doda nova
6. točka, ki se glasi:
»6. ne dopusti dostopa in rednega vzdrževanja objektov
za izvajanje meritev količin in kakovosti vode ter za izvajanje
meritev in odvzem vzorcev, gradnje novih objektov oziroma ukinitve in odstranitve objektov za izvajanje meritev iz 10.a člena
te uredbe,«.
Dosedanja 5. do 10. točka postanejo 7. do 12. točka.
14. člen
V prilogi 2 se seznam parcel z naslovom »VODOVARSTVENO OBMOČJE I, IME Dobrovce« nadomesti z novim
seznamom parcel, ki se glasi:
»VODOVARSTVENO OBMOČJE 1A
Katastrska občina: 708_SKOKE
Parcele: 99/2, 100/3, 104/5, 104/6, 104/7, 107/2, 111/4,
111/5, 111/6, 111/7, 114/1, 114/2, 115, 118/1, 118/2, 119, 120,
123, 124/1, 124/2, 129, 130, 132/7, 133/1, 133/2, 134, 137/1,
137/2, 138/1, 138/2, 145/3, 145/4, 145/6, 152/1, 247, 248,
249/1, 249/2, 250, 251/1, 251/2, 252, 253/1, 253/2, 254/1,
254/2, 255, 256, 257/1, 257/2, 258, 259/1, 259/2, 260, 261,
262/1, 262/2, 263, 264, 265, 266/1, 266/2, 267/1, 267/2, 277,
278, 279, 280, 281, 294/5, 294/6, 295, 296, 297, 298, 299/1,
299/2, 300, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 322/1,
322/2, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336/1,
336/2, 337/1, 337/2, 338, 339, 340/1, 340/2, 341/1, 341/2, 342,
343, 345, 346, 347/2, 348/1, 349, 350, 351/2, 352/2, 352/3,
353, 354/1, 354/2, 355/3, 355/4, 356/2, 357, 358/1, 358/2,
359/3, 359/4, 360/2, 361, 362, 363/1, 367/1, 367/2, 368/1,
369/1, 370/1, 371/1, 371/2, 372/1, 372/2, 373/1, 373/2, 374/1,
374/2, 375/1, 376/1, 377/1, 378/1, 379/1, 380/1, 380/2, 381,
382, 383/1, 383/2, 384, 385, 386/1, 386/2, 387/1, 387/2, 388,
389, 390/1, 390/2, 390/3, 390/4, 391/1, 391/2, 1176
Del parcele: 85/2, 99/1, 100/2, 104/8, 105, 106, 108/1,
108/2, 109/1, 110/1, 110/2, 110/3, 110/4, 112/1, 112/2, 113/1,
113/2, 113/3, 116, 117/3, 117/4, 121/1, 121/2, 122/1, 122/2,
125/1, 125/2, 125/3, 127, 128, 131, 132/6, 132/10, 132/11,
135, 136/1, 136/2, 141, 142/1, 142/2, 145/1, 145/2, 145/5,
146, 151/1, 151/2, 152/2, 157/1, 157/2, 158, 163, 164/1, 164/2,
169/1, 169/2, 170, 173/1, 173/2, 174, 177/2, 177/3, 178/2, 181,
182/1, 182/2, 185, 186, 189/1, 189/2, 189/3, 190, 193/1, 193/2,
268/1, 268/2, 269, 272, 276, 282, 283, 284, 289/1, 289/2,
290, 344, 347/1, 348/2, 351/1, 352/1, 355/1, 355/2, 356/3,
359/1, 359/2, 360/1, 363/2, 364, 365/1, 365/2, 366/1, 367/3,
367/5, 368/2, 369/2, 370/2, 407, 408, 409, 410, 1175/1, 1175/3,
1175/4, 1177/2
VODOVARSTVENO OBMOČJE 1B
Katastrska občina: 693_MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Parcele: 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644,
2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654,
2655, 2656, 2660, 2661, 2662, 2663, 2669, 2670, 2677, 2688,
2689, 2690, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730,
2731, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767,
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2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777,
2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783/1, 2783/2, 2784/1, 2784/2,
2785/1, 2785/2, 2786/1, 2786/2, 2787/1, 2787/2, 2788/1,
2788/2, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796,
2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806,
2807, 2808, 2809/1, 2809/2, 2810, 2811, 2812, 2813/1, 2813/2,
2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823,
2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833
Del parcele: 2671, 2715, 2716, 2732, 2905
Katastrska občina: 708_SKOKE
Parcele: 64/1, 64/2, 64/3, 66, 68, 70/7, 70/8, 72, 73/1,
73/2, 74/1, 74/2, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4,
76/5, 76/6, 77/1, 77/2, 78, 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 80/1,
80/2, 81, 82, 83, 86, 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 87/5, 87/6, 88/1,
88/2, 88/3, 88/4, 91/1, 91/2, 92, 93/1, 93/2, 93/3, 94, 95/1,
95/2, 95/3, 96/1, 96/2, 97, 98/1, 98/2, 98/3, 99/3, 100/1, 101/1,
101/2, 102, 103, 104/1, 104/2, 104/3, 104/4, 107/1, 109/2,
111/1, 111/2, 111/3, 112/3, 112/4, 112/5, 117/1, 117/2, 121/3,
122/3, 122/4, 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, 132/1, 132/2, 132/3,
132/4, 132/5, 132/8, 132/9, 139/1, 139/2, 140/1, 140/2, 143/1,
143/2, 143/3, 143/4, 144/1, 144/2, 144/3, 144/4, 147, 148/1,
148/2, 148/3, 148/4, 149/1, 149/2, 150/1, 150/2, 153/1, 153/2,
154/1, 154/2, 155/1, 155/2, 156/1, 156/2, 159/1, 159/2, 160,
161, 162/1, 162/2, 165/1, 165/2, 166/1, 166/2, 167, 168, 171,
172/1, 172/2, 175, 176/1, 176/2, 177/1, 178/1, 179, 180, 183/1,
183/2, 184, 187, 188/1, 188/2, 188/3, 191, 192/1, 192/2, 194,
195/1, 195/2, 196, 197, 198/1, 198/2, 199/1, 199/2, 199/3,
199/4, 200/2, 200/3, 201, 202, 204, 205/2, 207/1, 207/2, 207/3,
207/4, 222/2, 223, 224, 225/1, 225/2, 226, 227, 228/1, 228/2,
229, 230, 231/1, 231/2, 232, 233/1, 233/2, 234, 285, 286/1,
286/3, 286/4, 288/1, 288/2, 291, 292, 293, 294/3, 294/4, 301/1,
301/2, 305/2, 305/3, 307/1, 307/2, 311/1, 311/2, 311/3, 311/4,
320, 321/1, 321/2, 323, 324, 325/1, 325/2, 326/1, 326/2, 356/1,
392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399/1, 399/2, 400/1, 401,
402/2, 402/3, 411, 412, 413/1, 413/2, 414/1, 414/2, 414/3,
414/4, 415/1, 415/2, 416, 417/1, 417/2, 417/3, 417/4, 417/5,
418, 419, 420/1, 420/2, 421/1, 421/2, 421/3, 421/4, 422/1,
422/2, 422/3, 423/1, 423/2, 425, 442, 443/1, 443/2, 444, 445,
446, 447, 448, 449, 450, 451, 452/1, 452/2, 453, 454/1, 454/2,
455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462/1, 462/2, 462/3, 462/4,
462/5, 462/6, 462/7, 463, 464/1, 464/2, 464/3, 465/1, 465/2,
465/3, 465/4, 469/1, 469/2, 470/1, 470/2, 470/3, 471/1, 471/2,
472, 473/1, 473/2, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 481/1, 481/2,
483/1, 483/3, 484, 485/1, 485/2, 485/3, 485/4, 486/1, 486/2,
487/1, 487/3, 487/4, 488/1, 488/2, 489/1, 489/2, 490/1, 490/2,
490/3, 490/4, 491, 492, 493, 494, 495/1, 495/2, 496/1, 496/2,
496/3, 497, 498, 499, 500/1, 500/4, 537, 538, 539, 540, 541,
542/1, 542/2, 543, 544/1, 544/2, 545, 546, 547, 548, 549, 550,
551, 552/1, 552/2, 553, 554/1, 554/2, 555, 556, 557/1, 557/2,
558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566/1, 566/2, 1174,
1178, 1180/2, 1180/3, 1196, 1197, 1201, 1223, 1224, 1225,
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1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235,
1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245,
1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255,
1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265,
1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275,
1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285
Del parcele: 85/2, 99/1, 100/2, 104/8, 105, 106, 108/1,
108/2, 109/1, 110/1, 110/2, 110/3, 110/4, 112/1, 112/2, 113/1,
113/2, 113/3, 116, 117/3, 117/4, 121/1, 121/2, 122/1, 122/2,
125/1, 125/2, 125/3, 127, 128, 131, 132/6, 132/10, 132/11,
135, 136/1, 136/2, 141, 142/1, 142/2, 145/1, 145/2, 145/5,
146, 151/1, 151/2, 152/2, 157/1, 157/2, 158, 163, 164/1, 164/2,
169/1, 169/2, 170, 173/1, 173/2, 174, 177/2, 177/3, 178/2, 181,
182/1, 182/2, 185, 186, 189/1, 189/2, 189/3, 190, 193/1, 193/2,
268/1, 268/2, 269, 272, 276, 282, 283, 284, 289/1, 289/2, 290,
344, 347/1, 348/2, 351/1, 352/1, 355/1, 355/2, 356/3, 359/1,
359/2, 360/1, 363/2, 364, 365/1, 365/2, 366/1, 367/3, 367/5,
368/2, 369/2, 370/2, 407, 408, 409, 410, 1173, 1175/1, 1175/3,
1175/4, 1177/2, 1181
Katastrska občina: 709_LOKA PRI ROŠNJI
Parcele: 1427, 1470, 1471«.
15. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga 1
sestavni del te uredbe.
Za prilogo 4 se doda nova priloga 5, ki je kot priloga 2
sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
(1) Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja in izdajo vodnega soglasja, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo
po dosedanjih predpisih.
(2) Inšpekcijski postopki z vzorčenjem tal na kmetijskih
zemljiščih na vodovarstvenih območjih v rastni sezoni 2013,
uvedeni pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu s to
uredbo.
17. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-15/2013
Ljubljana, dne 13. marca 2013
EVA 2013-2330-0005
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
Priloga
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PRILOGA 1:
»PRILOGA 3:
Tabela 1.1
CC.Si **
111
112
113

I
1
2
3

STANOVANJSKE STAVBE 1,3
Enostanovanjske stavbe
Večstanovanjske stavbe
Stanovanjske stavbe za posebne namene

VVO I
–
–
–

VVO II
pd
pd
pd

VVO III
+
+
+

CC.Si
121
122
12301
12302
12303
12304
1241

II
1
2
3
4
5
6
7

VVO I
–
–
–
–
–
–

VVO II
pd
pd
pd
pp
–
pd

VVO III
+
+
+
+
pp
+

–

pp7

pd11

1242
1251
1252

8
9
10

–
–

pp
pp

pd
pp

–

–

–

1261
1262
1263
1264
1265
12711

10 a
10 b
11
12
13
14
15
16

NESTANOVANJSKE STAVBE 1,3
Gostinske stavbe
Upravne in pisarniške stavbe
Trgovske stavbe
Sejemske dvorane, razstavišča
Bencinski servisi
Stavbe za druge storitvene dejavnosti
Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij
in z njimi povezane stavbe
Garažne stavbe
Industrijske stavbe
Rezervoarji, silosi in skladišča, razen rezervoarjev za zemeljski
plin ter silosov in skladišč nenevarnih snovi
Silosi in skladišča nenevarnih snovi
Rezervoarji za zemeljski plin
Stavbe za kulturo in razvedrilo
Muzeji in knjižnice
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
Stavbe za zdravstvo
Športne dvorane
Stavbe za rastlinsko pridelavo, vključno z rastlinjaki, ki niso
uvrščeni med enostavne objekte
Stavbe za rejo živali (do 5 glav velike živine)
Stavbe za rejo živali (več kot 5 glav velike živine)
Stavbe za spravilo pridelka
Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
Stavbe za opravljanje verskih obredov
Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti
Kulturni spomeniki
Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje

–
–
–
–
–
–
–

pp
pp
pd
pd
pd
pp
pd

pd
pp
+
+
+
pd
+

–

pp

pd

–
–
–
–
–
–
+
–

pd
pp
pd
pd
pd
pd
+
pd

pd
pp
+
+
+
pd
+
+

12712
12713
12714
12721
12722
12730
12740
CC.Si
21110
21120
21120
21210
21220
21311

17
17 a
18
19
20
21
22
23

III OBJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE 1,3
VVO I
1 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste
pip2
2 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne
pp
ceste
2 a Parkirišča
–
4 Glavne in regionalne železnice
pip10
5 Mestne železnice
–
6 Letališke steze in ploščadi, razen helikopterskega letališča nad
–
terenom na delu zgradbe
6 a Helikoptersko letališče nad terenom na delu stavbe
–

VVO II
pip2

VVO III
pip2

pd

+

pp2
pip
pip

pd2
pip
pip

–

pip

pp27

pp

Uradni list Republike Slovenije
21312
21410
21420
21510
21520
21530

CC.Si
22110

22121
22122
22130
22140
22210
22221
22222
22223
22231

22232

7
8
9
10
11
12

Letalski navigacijski objekti
Mostovi in viadukti
Predori in podhodi
Pristanišča in plovne poti
Pregrade in jezovi
Dovodni in odvodni kanali ter osuševalni sistemi, razen
namakalnih sistemov
12 a Namakalni sistemi
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pp
pp
–
–
pp

+
pd
pp5
pd
pd

+
pd
pd6
pd
pd

–

pp

+

–

pp28

pp28

VVO II

VVO III

–

pip

pip
pd
pd
pd
pd
pip
pd
+
pd
pd14
pd21,8,9

pp
pd
pd
+
+
pip
pd
+
+
pd14
pd21,8,9

–

pp16,19

pp15,19

pp15, 19

pd19

pd19

pd

pd

pd19

+19

pp

pp

pp

pp

pp
pd

pp
pd

IV CEVOVODI, KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN ENERGETSKI
VVO I
VODI 1,3
1 Naftovodi in prenosni (transportni) plinovodi, razen za zemeljski
–
plin
1 a Prenosni plinovodi za zemeljski plin
pip
2 Prenosni vodovodi
pp
3 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode
pd
4 Prenosna komunikacijska omrežja
–
5 Prenosni elektroenergetski vodi
–
6 Distribucijski plinovodi, razen za zemeljski plin
–
6 a Distribucijski plinovodi za zemeljski plin
pp
7 Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo
pd
8 Distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjeni zrak
–
9 Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti
pd14
10 Cevovodi za odpadno vodo
–21,22,8
10 a Iztok ali iztočni objekt za odvajanje industrijske odpadne vode,
če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s
–
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
10 b Iztok ali iztočni objekt za odvajanje komunalne odpadne vode,
če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s
–
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
10 c Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode,
če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s
–24,19
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in je pred iztokom
zagotovljena obdelava padavinske odpadne vode v lovilniku olj
10 d Iztok ali iztočni objekt za odvajanje odpadne vode, če gre za
neposredno odvajanje v površinsko vodo v skladu s predpisom,
–
ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v
vode in javno kanalizacijo
10 e Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode s
streh objektov, če gre za posredno odvajanje v podzemne
–
oziroma neposredno v površinske vode v skladu s predpisom,
ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v
vode in javno kanalizacijo
14 Komunalne in skupne čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali
–
večjo od 2000 populacijskih enot
14 a Male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, večjo od 200
–
populacijskih enot
14 b Industrijske čistilne naprave
–
14 c Čistilne naprave padavinske odpadne vode
–

2
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CC.Si
23010
23020
23030

23030

23040

CC.Si
24110
24122

24201
24202
24203

24204
24205
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15 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska
komunikacijska omrežja
16 Objekti in naprave za umetno napajanje ali bogatenje
podzemne vode iz enega vodonosnika v drugega

pp

pd

+

pp

pp

pp

KOMPLEKSNI INDUSTRIJSKI OBJEKTI 1,3
Rudarski objekti (vključno z gramoznicami)
Energetski objekti
Objekti kemične industrije, razen objektov iz 3 a in 3 b
Naprave, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega, v
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, razen naprav iz 5,
5a, 5b in 5c v CC.Si 24203
3 b Obrati, ki pomenijo vir tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z
nevarnimi kemikalijami, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
okolja
4 Drugi kompleksni industrijski objekti, ki niso uvrščeni drugje,
razen objektov iz 3 a in 3 b

VVO I
–
–
–

VVO II
–
pip
–

VVO III
pip13
pip
pp

–

pp

pp

–

pp

pp

–

–

pip

VI DRUGI GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI 1,3
1 Športna igrišča
2 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti
čas, razen igrišča za golf
Igrišče za golf
3 Vojaški objekti
4 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na
ogroženih območjih
5 Odlagališča odpadkov, razen odlagališč nenevarnih ali inertnih
odpadkov
5 a Odlagališča nenevarnih ali inertnih odpadkov
5 b Objekti za zbiranje ali obdelavo odpadkov, razen objektov za
zbiranje in obdelavo nenevarnih odpadkov
5 c Objekti za zbiranje in obdelavo nenevarnih odpadkov
6 Pokopališča
7 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje

VVO I
–

VVO II
pp

VVO III
pd

–

pp

pd

IZVAJANJE GRADBENIH DEL
Gradbišče v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, na
zemljišču s površino, večjo od 1 ha
Parkirišče na gradbišču za delovne stroje in naprave (brez
vzdrževanja vozil in strojev )
Prostor za vzdrževanje vozil in strojev ali začasna skladišča za
goriva in maziva ali gradbena kemična sredstva
Sanitarne enote na gradbišču
Začasna skladišča na gradbišču za betonske elemente
Oskrba strojev in naprav z gorivom na gradbišču (pretakanje
goriva)
Izkopi na gradbišču

V
1
2
3
3a

18

–
–

pp
–

pp
pp

pp

pp

pd

–

–

–

–

–

pp

–

–

pp

–
–
–

pp
–
pp

pp
pp
pd

VVO I

VVO II

VVO III

–

pp

pd

–

pd

+

–

pd

+

–12
–

–12
pd

–12
+

–

pd

+

pd 1,5

pd1,5

+3,6

Tabela 1.2

1
2
3
4
5
6
7

3
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Uporaba in čiščenje naprav za izdelavo betona ipd., strojev za
geotehnično vrtanje in rezkalnikov na gradbišču
9 Uporaba brizganega betona
10 Uporaba odpadnega gradbenega materiala
11 Uporaba gradbenega materiala, izdelanega iz odpadkov s
predelavo odpadkov, za gradnjo objektov

12 Uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izločajo
snovi, škodljive za vodo
13 Čiščenje in obdelava površin objektov in gradbenega materiala,
če pri tem nastaja odpadna voda (npr. pranje fasade)
14 Spreminjanje morfologije zemljišč z nasipavanjem ali
odstranjevanjem zemljine
15 a Gradnja tesnilnih zaves za zaščito vodnega vira
15 b Gradnja tesnilnih zaves za druge namene
16 Injektiranje
17 Vgradnja betonskih in lesenih pilotov s suhim vrtanjem,
izkopom ali zabijanjem
18 Vgradnja pilotov z vrtanjem z izplako
19 Vgradnja pilotov s cementacijo v vrtini
20 Vrtanje in izvedba vodnjakov za druge namene (za namakanje,
oskrbo s tehnološko vodo, uporabo geotermalne energije…)
21 Vrtanje za oskrbo s pitno vodo in za potrebe državnega
monitoringa stanja voda

Stran
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–

pd

+

–
–

pd
pp

+
pd

–

pp

+

–

–

–

–

+

+

–

pp1

pd3,6

pp
–
–

pp
pp
pd4

pd
pp
+

–

pd

pd

–
–

pp
pp

pd
+

–

–

pd14

pp14

pd14

pd14

VVO I
+
+
+

VVO II
+
+
+

VVO III
+
+
+

pd

+

+

Tabela 1.3

1
2
3
4

5

6
7
8

9
10
11
12
13

NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI ***
Majhna stavba
Ograja
Podporni zid
Pomožni objekt v javni rabi, razen sanitarne enote in objektov
za odvodnjavanje cest, železniških tirov, pristaniških ploščadi
sanitarna enota
objekti za odvodnjavanje cest, železniških tirov, pristaniških
ploščadi
Mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo od 50 do
vključno 200 populacijskih enot in mala komunalna čistilna
naprava z zmogljivostjo do 50 populacijskih enot
Nepretočna greznica
Rezervoar
Vodnjak, razen vrtine ali vodnjaka, potrebnega za raziskave
vrtina ali vodnjak, potreben za raziskave
Vodomet
Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja
Samostojno parkirišče
Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne
Pomol
Športno igrišče na prostem, razen igrišča za golf, grajenega
smučišča na vodi, poligona za motorna vozila, smučišča,
športnega strelišča

–

12

–

12

–12

–

pd

+

–26

pd

pd

–26
–20,31
–
pd14,33
+

pd25
pd31
pd14
pd14
+

pd25
pd31
pd14
pd14
+

pd

+

+

pd
+
pd

+
+
+

+
+
+

pd

+

+

4
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15
16
17

18
19
20
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igrišče za golf, grajeno smučišče na vodi, poligon za motorna
vozila, smučišče, športno strelišče
Vodno zajetje ali objekt za akumulacijo vode in namakanje,
razen objektov za zajem pitne vode in vodnih zbiralnikov za
pitno vodo
objekti za zajem pitne vode in vodni zbiralniki za pitno vodo
Objekt za oglaševanje
Objekt za rejo živali
Pomožni kmetijsko gozdarski objekt, razen silosa, obore,
grajenega molzišča, gnojišča, kompostarne za gnojevko,
zbiralnika gnojnice ali gnojevke, hlevskega izpusta
silos, obora, grajeno molzišče
gnojišče, kompostarna za gnojevko, zbiralnik gnojnice ali
gnojevke, hlevski izpust
Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost
Pomožni komunalni objekti
Pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na
smučišču
Pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter pomožni objekti za spremljanje stanja okolja
in naravnih pojavov, razen meteoroloških objektov za monitoring
kakovosti zraka, objektov za hidrološki monitoring površinskih
voda, objektov za monitoring podzemnih voda, objektov za
opazovanje neba, objektov za spremljanje sizmičnosti
meteorološki objekti za monitoring kakovosti zraka, objekti za
hidrološki monitoring površinskih voda, objekti za monitoring
podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za
spremljanje sizmičnosti

–

–

–

–

pd

pd

pd
+
–

pd
+
pd

+
+
pd

pd

+

+

–

pd

+

–

23,17

pd

17

pd17

–
–34

pd
+

+
+

pd

+

+

–

pd

+

pd

+

+

VZDRŽEVANJE OBJEKTOV ***
Dela v objektu
Dela na ovoju objekta
Zasteklitev objekta
Inštalacije in naprave v in na objektu, razen izvedbe vrtine ali
izkopa in namestitve toplotne črpalke voda - voda ali zemlja voda (geosonda, horizontalni kolektor…) in namestitve
premičnih rezervoarjev za utekočinjen naftni plin ali nafto s
priključkom na objekt
izvedba vrtine ali izkop in namestitev toplotne črpalke voda voda ali zemlja - voda (geosonda, horizontalni kolektor…)
namestitev premičnih rezervoarjev za utekočinjen naftni plin ali
nafto s priključkom na objekt
Dela v zvezi z zunanjo ureditvijo objekta
Dela v zvezi z nekategoriziranimi cestami in javnimi potmi

VVO I
+
+
+

VVO II
+
+
+

VVO III
+
+
+

pd

+

+

–

–

pd14

–20,32

pd32

pd32

pd
pd

+
+

+
+

II

GNOJENJE NEKMETIJSKIH ZEMLJIŠČ **

VVO I

VVO II

VVO III

1

Gnojenje z gnojnico in gnojevko

–

–

–

2

Gnojenje z uležanim hlevskim gnojem in kompostom iz
rastlinskih ostankov

+

+

+

21

1
2
3
4

5
6
Tabela 1.4

5
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3

Gnojenje z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik

–

+

+

4

Namakanje z vodo, ki so ji dodana rastlinska hranila

–

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

VVO I

VVO II

VVO III

–29

–29

–29

–29

–29

–29

VVO I
+
–

VVO II
+
–

VVO III
+
–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

–

–

–

–
–

+
+30

+
+

5

Gnojenje z blatom, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je
mešanica komunalne odpadne vode, gnojnice in gnojevke, ne
glede na čas njegovega skladiščenja
6 Shranjevanje organskih gnojil, določenih v skladu s predpisom,
ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz
kmetijskih virov
7 Shranjevanje komposta ali pregnitega blata 1. ali 2. razreda
okoljske kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja
obdelavo biološko razgradljivih odpadkov
8 Uporaba komposta in pregnitega blata 1. razreda okoljske
kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo
biološko razgradljivih odpadkov
9 Uporaba komposta in pregnitega blata 2. razreda okoljske
kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo
biološko razgradljivih odpadkov
10 Shranjevanje blata, določenega v skladu s predpisom, ki ureja
uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu
11 Uporaba blata, določenega v skladu s predpisom, ki ureja
uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu
12 Gnojenje z ostanki iz greznic, malih komunalnih čistilnih naprav,
komunalnih ali skupnih čistilnih naprav

III UPORABA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV NA
NEKMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH **
1 Uporaba fitofarmacevtskih sredstev v skladu s predpisi o
fitofarmacevtskih sredstvih v parkih, na pokopališčih, zelenicah
in športnih igriščih
2 Uporaba fitofarmacevtskih sredstev v skladu s predpisi o
fitofarmacevtskih sredstvih na objektih prometne infrastrukture

IV
1
2
3

4
5

6

7
8

RAVNANJE V GOZDU IN NA GOZDNIH ZEMLJIŠČIH
Pogozdovanje
Gnojenje z gnojem, gnojnico in gnojevko v gozdu
Shranjevanje komposta ali pregnitega blata 1. ali 2. razreda
okoljske kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja
obdelavo biološko razgradljivih odpadkov, ali blata, določenega
v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih
čistilnih naprav v kmetijstvu
Uporaba blata, določenega v skladu s predpisom, ki ureja
uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu
Uporaba komposta in pregnitega blata 1. razreda okoljske
kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo
biološko razgradljivih odpadkov
Uporaba komposta in pregnitega blata 2. razreda okoljske
kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo
biološko razgradljivih odpadkov
Uporaba sredstev za zatiranje drevesnih škodljivcev
Oskrba strojev in naprav z gorivom v gozdu

6
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Pomen oznak:
* V prvem stolpcu Preglednice 1 je navedena ustrezna raven vrst objektov, označena s številko,
v skladu s predpisi, ki urejajo enotno klasifikacijo vrst objektov ter objektov državnega pomena
(v nadaljnjem besedilu: CC.Si).
**Nekmetijska zemljišča so zemljišča v parkih, na pokopališčih, športnih igriščih, zelenicah,
gradbenih parcelah in objektih transportne infrastrukture.
*** Nezahtevni in enostavni objekti ter vzdrževanje objektov so v skladu s predpisi, ki urejajo
razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje.
VVO I pomeni najožje vodovarstveno območje.
VVO II pomeni ožje območje.
VVO III pomeni širše vodovarstveno območje.
+ pomeni, da je poseg v okolje dovoljen.
– pomeni, da je poseg v okolje prepovedan.
pd pomeni, da so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo objektov ter izvajanje
gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa ter izdano vodno
soglasje.
pp pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del in se
zanje izda vodno soglasje, če je k projektnim rešitvam iz projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja v postopku pridobitve vodnega soglasja izvedena analiza tveganja za
onesnaženje in je iz rezultatov te analize razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi
tega posega sprejemljivo in če se zaradi njegovega vpliva na vodni režim in stanje vodnega
telesa izvedejo zaščitni ukrepi, za katere iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje
izhaja, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo.
pip pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del,
kadar gre za poseg v skladu z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim
prostorskim načrtom in za katerega je izvedena celovita presoja vplivov na okolje ter
pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
Sprejemljivost vplivov na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na
zmanjšanje tveganja za onesnaženje preverja ministrstvo na podlagi ugotovitev analize
tveganja za onesnaženje v postopku izdaje mnenja k državnemu prostorskemu načrtu ali
občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu.
1

Če sta gradnja objektov in izvajanje gradbenih del na najožjem in ožjem vodovarstvenem
območju dovoljeni, se ne sme posegati v območje nihanja podzemne vode v vodonosniku. Prav
tako se z gradnjo ne sme zmanjšati krovna plast, če je ta upoštevana pri določanju
zmanjšanega obsega ali ukrepov ožjega vodovarstvenega območja. Območje nihanja
podzemne vode v vodonosniku je območje med najvišjo in najnižjo izmerjeno gladino oziroma
nivojem podzemne vode v nizu meritev gladine podzemne vode. Kot niz meritev gladine
podzemne vode se upoštevajo podatki monitoringa podzemne vode na vodovarstvenem
območju, ki ga vodi Agencija RS za okolje, ali podatki meritev gladine podzemne vode, ki jih
izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev, predpisanih v vodnem dovoljenju za
7
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izvajanje monitoringa podzemne vode, ali podatki meritev z avtomatskimi merilci nivojev
podzemne vode ali vsaj dvakratmesečnih ročnih meritev gladine podzemne vode na
vodovarstvenem območju v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih na
območju predvidenega posega izvaja investitor.
2

Zagotoviti je treba zajetje in čiščenje padavinske odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja
emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

3

Če sta gradnja objektov in izvajanje gradbenih del na širšem vodovarstvenem območju
dovoljeni, je treba graditi nad srednjo gladino podzemne vode. Če se transmisivnost
vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjša za več kot 10%, je gradnja izjemoma dovoljena tudi
globlje. Če je med gradnjo ali obratovanjem treba drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to
potrebno vodno soglasje. Srednja gladina oziroma nivo podzemne vode je srednja vrednost v
nizu meritev med najvišjo in najnižjo izmerjeno gladino oziroma nivojem podzemne vode. Kot
niz meritev gladine podzemne vode se upoštevajo podatki monitoringa podzemne vode na
vodovarstvenem območju, ki ga vodi Agencija RS za okolje, ali podatki meritev gladine
podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev, predpisanih v vodnem
dovoljenju za izvajanje monitoringa podzemne vode, ali podatki meritev z avtomatskimi merilci
nivojev podzemne vode ali vsaj dvakratmesečnih ročnih meritev gladine podzemne vode na
vodovarstvenem območju v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih na
območju predvidenega posega izvaja investitor.
4

Dovoljeno le, če gre za utrditev nestabilnega terena.

5

Izkopi na najožjih in ožjih vodovarstvenih območjih so dovoljeni, če so izvedeni več kakor 2 m
nad najvišjo gladino podzemne vode.
6

Izkopi na širšem vodovarstvenem območju so dovoljeni nad srednjo gladino podzemne vode,
razen v primerih, kadar je izjemoma dovoljena gradnja v skladu z opombo 3 te priloge.
7

Na postajah in terminalih je dovoljena gradnja prostostoječih rezervoarjev s spremljajočimi
cevovodi in pretakališči z uporabno prostornino do 450 l v zaščitni zgradbi ali prostostoječih
rezervoarjev s spremljajočimi cevovodi in pretakališčem s skupno prostornino vsakega
posameznega rezervoarja do 30 m3 v skladu s predpisom, ki ureja skladiščenje nevarnih
tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah.

8

Interna kanalizacija mora biti priključena na javno kanalizacijo. Za interno kanalizacijo mora biti
pred uporabo preverjena vodotesnost s standardiziranimi postopki.
9

Za javno kanalizacijo mora biti pred uporabo preverjena vodotesnost v skladu s
standardiziranimi postopki.
10

Dovoljeno, če gre za ukrep sanacije obstoječe železniške proge, ki mora biti izvedena v
tesnilni plasti, vsa padavinska odpadna voda mora biti speljana na območje zunaj
vodovarstvenega območja.
11

Kadar so na postajah vagoni s posodami za prevoz tekočin in plinov naloženi z nevarnimi
snovmi, morajo biti uvedeni posebni zaščitni ukrepi v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz
nevarnega blaga.
12

Razen če se uporabljajo kemična stranišča ali je urejeno odvajanje komunalne odpadne vode
iz sanitarnih enot v javno kanalizacijo.
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13

Pri izkopih zaradi izkoriščanja mineralnih surovin mora biti dno izkopa vsaj 2 m nad najvišjo
gladino podzemne vode glede na povprečje ravni gladin v zadnjih 10 letih. Najvišja gladina
podzemne vode je najvišja gladina v nizu meritev gladine oziroma nivoja podzemne vode. Kot
niz meritev gladine podzemne vode se upoštevajo podatki monitoringa podzemne vode na
vodovarstvenem območju, ki ga vodi Agencija RS za okolje, ali podatki meritev gladine
podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira, na podlagi zahtev, predpisanih v
vodnem dovoljenju za izvajanje monitoringa podzemne vode, ali podatki meritev z avtomatskimi
merilci nivojev podzemne vode ali vsaj dvakratmesečnih ročnih meritev gladine podzemne vode
na vodovarstvenem območju v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih
na območju predvidenega posega izvaja investitor.
14

Pri vrtanju, med obratovanjem in vzdrževanjem je treba izvesti vse ukrepe za preprečitev
odtekanja, ponikanja ali spiranja izvrtanine ali drugih snovi v podzemne vode ali zajetje. Po
prenehanju rabe je treba vrtino ukiniti tako, da je preprečeno kakršno koli onesnaženje
podzemne vode ali zajetja.
15

Dovoljeno, če območje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo ali če gre za začasno
rešitev v prehodnem obdobju do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja za komunalno
odpadno vodo ali do zagotovitve potrebnih zmogljivosti na javnem kanalizacijskem omrežju.
Komunalna odpadna voda mora ustrezati predpisanim zahtevam za odvajanje v vode.

16

Dovoljeno, če gre za odvajanje industrijske odpadne vode iz obstoječih objektov in naprav in
če območje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo ali odvajanje v javno kanalizacijo
tehnično ni izvedljivo ali če na komunalni ali skupni čistilni napravi, ki zaključuje javno
kanalizacijo, ni zagotovljena zmogljivost za čiščenje te industrijske odpadne vode. Industrijska
odpadna voda mora ustrezati predpisanim zahtevam za odvajanje industrijske odpadne vode v
vode.

17

Dno gnojišča, zbiralnika gnojnice in gnojevke, kompostarne za gnojevko ali hlevskega izpusta
mora biti najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Objekti morajo biti vodotesni.

18

Skledice zelenic in odbijališč morajo biti vodotesne, vsa padavinska voda s teh površin mora
biti speljana na območje zunaj vodovarstvenega območja.

19

Dno ponikovalnice mora biti vsaj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode, če gre za
posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

20

Razen če gre za ukrep pri obstoječi stanovanjski stavbi in so v postopku izdaje vodnega
soglasja za gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in
stanje vodnega telesa ter izdano vodno soglasje.
21

Cevovod, po katerem se odpadna voda odvaja v vodotok, mora biti izveden tako, da je
preprečeno ponikanje v podzemno vodo ali zajetje.
22

Razen če gre za gradnjo nove interne kanalizacije za odvajanje komunalne odpadne vode kot
sanacijski ukrep obstoječih stanovanjskih ali nestanovanjskih stavb.
23

Razen če gre za rekonstrukcijo obstoječih in izjemoma gradnjo novih gnojišč in zbiralnikov
gnojnice in gnojevke, kompostaren za gnojevko ter hlevskih izpustov kot sanacijski ukrep na že
obstoječem kmetijskem gospodarstvu.
24

Razen če gre za odvajanje padavinske odpadne vode iz obstoječih objektov.
9
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25

Dovoljeno, če gre za zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s
predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih
naprav.

26

Razen če gre za obstoječe stavbe, za katere je treba zagotoviti zbiranje, odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne
vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, in so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo
objektov ter izvajanje gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa ter
izdano vodno soglasje.

27

Prepovedana sta skladiščenje in pretakanje goriva.

28

Dovoljena je gradnja namakalnih sistemov za namakanje z razpršilci ali za kapljično
namakanje z vodo v skladu z gnojilnim načrtom.

29

Razen če gre za ukrep zaščite posamezne rastline s fitofarmacevtskim sredstvom v parkih, na
pokopališčih, zelenicah in športnih igriščih, ali če gre za ukrep varstva pred škodljivimi
organizmi, določenimi v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu rastlin, s fitofarmacevtskim
sredstvom v parkih, na pokopališčih, zelenicah in športnih igriščih, gradbenih parcelah in na
objektih prometne infrastrukture. Sredstvo mora biti za tak namen registrirano in za njegovo
uporabo mora biti izdano ustrezno dovoljenje. Uporaba fitofarmacevtskih sredstev je izjemoma
dovoljena šele takrat, ko ukrep varstva pred škodljivimi organizmi z ne kemijskim ukrepom
varstva rastlin (mehanski, biološki in biotehnični ukrepi) ni učinkovit.

30

Dovoljena je uporaba samo biološko razgradljivih olj.

31

Dovoljeno, če gre za rezervoar za vodo. Dovoljeno tudi, če gre za rezervoar za utekočinjen
naftni plin ali tekoče naftne derivate za ogrevanje s priključkom na stanovanjsko stavbo in je
rezervoar proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in
ugotavljanje skladnosti in je nameščen na vodotesno in stabilno podlago tako, da ne pride do
nenadzorovanega iztekanja in onesnaženja vode ali tal.

32

Dovoljeno, če je nameščen na vodotesno in stabilno podlago tako, da ne pride do
nenadzorovanega iztekanja in onesnaženja vode ali tal.

33

Premer vrtanja raziskovalne vrtine je lahko največ 76 mm, razen za raziskovalne vrtine za
javno oskrbo s pitno vodo.

34

Razen če gre za ukrep pri obstoječem objektu in so v postopku izdaje vodnega soglasja za
gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega
telesa ter izdano vodno soglasje.«.
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PRILOGA 2:
»PRILOGA 5:
Za zajetje Dobrovce
Katastrska občina: 693_MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Parcele: 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653,
2654, 2655, 2656, 2660, 2661, 2662, 2663, 2669, 2670, 2677, 2688, 2689, 2690, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727,
2728, 2729, 2730, 2731, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772,
2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783/1, 2783/2, 2784/1, 2784/2, 2785/1, 2785/2,
2786/1, 2786/2, 2787/1, 2787/2, 2788/1, 2788/2, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798,
2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809/1, 2809/2, 2810, 2811, 2812, 2813/1, 2813/2,
2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831,
2832, 2833
Del parcele: 2671, 2715, 2716, 2732, 2905
Katastrska občina: 708_SKOKE
Parcele: 64/1, 64/2, 64/3, 66, 68, 70/7, 70/8, 72, 73/1, 73/2, 74/1, 74/2, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 76/1, 76/2, 76/3,
76/4, 76/5, 76/6, 77/1, 77/2, 78, 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 80/1, 80/2, 81, 82, 83, 86, 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 87/5,
87/6, 88/1, 88/2, 88/3, 88/4, 91/1, 91/2, 92, 93/1, 93/2, 93/3, 94, 95/1, 95/2, 95/3, 96/1, 96/2, 97, 98/1, 98/2, 98/3,
99/3, 100/1, 101/1, 101/2, 102, 103, 104/1, 104/2, 104/3, 104/4, 107/1, 109/2, 111/1, 111/2, 111/3, 112/3, 112/4,
112/5, 117/1, 117/2, 121/3, 122/3, 122/4, 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, 132/1, 132/2, 132/3, 132/4, 132/5, 132/8,
132/9, 139/1, 139/2, 140/1, 140/2, 143/1, 143/2, 143/3, 143/4, 144/1, 144/2, 144/3, 144/4, 147, 148/1, 148/2,
148/3, 148/4, 149/1, 149/2, 150/1, 150/2, 153/1, 153/2, 154/1, 154/2, 155/1, 155/2, 156/1, 156/2, 159/1, 159/2,
160, 161, 162/1, 162/2, 165/1, 165/2, 166/1, 166/2, 167, 168, 171, 172/1, 172/2, 175, 176/1, 176/2, 177/1, 178/1,
179, 180, 183/1, 183/2, 184, 187, 188/1, 188/2, 188/3, 191, 192/1, 192/2, 194, 195/1, 195/2, 196, 197, 198/1,
198/2, 199/1, 199/2, 199/3, 199/4, 200/2, 200/3, 201, 202, 204, 205/2, 207/1, 207/2, 207/3, 207/4, 222/2, 223,
224, 225/1, 225/2, 226, 227, 228/1, 228/2, 229, 230, 231/1, 231/2, 232, 233/1, 233/2, 234, 285, 286/1, 286/3,
286/4, 288/1, 288/2, 291, 292, 293, 294/3, 294/4, 301/1, 301/2, 305/2, 305/3, 307/1, 307/2, 311/1, 311/2, 311/3,
311/4, 320, 321/1, 321/2, 323, 324, 325/1, 325/2, 326/1, 326/2, 356/1, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399/1,
399/2, 400/1, 401, 402/2, 402/3, 411, 412, 413/1, 413/2, 414/1, 414/2, 414/3, 414/4, 415/1, 415/2, 416, 417/1,
417/2, 417/3, 417/4, 417/5, 418, 419, 420/1, 420/2, 421/1, 421/2, 421/3, 421/4, 422/1, 422/2, 422/3, 423/1, 423/2,
425, 442, 443/1, 443/2, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452/1, 452/2, 453, 454/1, 454/2, 455, 456, 457,
458, 459, 460, 461, 462/1, 462/2, 462/3, 462/4, 462/5, 462/6, 462/7, 463, 464/1, 464/2, 464/3, 465/1, 465/2,
465/3, 465/4, 469/1, 469/2, 470/1, 470/2, 470/3, 471/1, 471/2, 472, 473/1, 473/2, 474, 475, 476, 477, 478, 479,
481/1, 481/2, 483/1, 483/3, 484, 485/1, 485/2, 485/3, 485/4, 486/1, 486/2, 487/1, 487/3, 487/4, 488/1, 488/2,
489/1, 489/2, 490/1, 490/2, 490/3, 490/4, 491, 492, 493, 494, 495/1, 495/2, 496/1, 496/2, 496/3, 497, 498, 499,
500/1, 500/4, 537, 538, 539, 540, 541, 542/1, 542/2, 543, 544/1, 544/2, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552/1,
552/2, 553, 554/1, 554/2, 555, 556, 557/1, 557/2, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566/1, 566/2, 1174,
1178, 1180/2, 1180/3, 1196, 1197, 1201, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233,
1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251,
1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269,
1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285
Del parcele: 85/2, 99/1, 100/2, 104/8, 105, 106, 108/1, 108/2, 109/1, 110/1, 110/2, 110/3, 110/4, 112/1, 112/2,
113/1, 113/2, 113/3, 116, 117/3, 117/4, 121/1, 121/2, 122/1, 122/2, 125/1, 125/2, 125/3, 127, 128, 131, 132/6,
132/10, 132/11, 135, 136/1, 136/2, 141, 142/1, 142/2, 145/1, 145/2, 145/5, 146, 151/1, 151/2, 152/2, 157/1, 157/2,
158, 163, 164/1, 164/2, 169/1, 169/2, 170, 173/1, 173/2, 174, 177/2, 177/3, 178/2, 181, 182/1, 182/2, 185, 186,
189/1, 189/2, 189/3, 190, 193/1, 193/2, 268/1, 268/2, 269, 272, 276, 282, 283, 284, 289/1, 289/2, 290, 344, 347/1,
348/2, 351/1, 352/1, 355/1, 355/2, 356/3, 359/1, 359/2, 360/1, 363/2, 364, 365/1, 365/2, 366/1, 367/3, 367/5,
368/2, 369/2, 370/2, 407, 408, 409, 410, 1173, 1175/1, 1175/3, 1175/4, 1177/2, 1181
Katastrska občina: 709_LOKA PRI ROŠNJI
Parcele: 1427, 1470, 1471«.
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Selniška dobrava

Na podlagi prvega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom
74. 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 spremembah in dopolnitvah Uredbe
o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Selniška dobrava
1. člen
V Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava (Uradni list RS, št. 72/06 in 32/11)
se za tretjim odstavkom 2. člena dodata nova četrti in peti
odstavek, ki se glasita:
»(4) Notranja območja se delijo na najožja vodovarstvena območja z najstrožjim vodovarstvenim režimom, na ožja
vodovarstvena območja s strožjim vodovarstvenim režimom
in na širša vodovarstvena območja z milejšim vodovarstvenim
režimom.
(5) Vodovarstveno območje se evidentira v vodnem katastru kot atributni del digitalne zbirke podatkov.«.
2. člen
Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je
na notranjih območjih dovoljena rekonstrukcija obstoječih ali
gradnja novih vojaških objektov, objektov za potrebe zaščite
in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah in objektov za
varnost, če se pri rekonstrukciji ne spremenita velikost in namembnost objekta in če sprememba rabe objekta ali gradnja
novega objekta ne pomeni povečanja tveganja za onesnaženje
vodnega telesa in če je pri rekonstrukciji ali gradnji novega
objekta k projektnim rešitvam iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov izdano vodno
soglasje.«.
3. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
(1) Lastniki ali drugi posestniki zemljišč na notranjih vodovarstvenih območjih morajo upravljavcem vodovoda ali izvajalcu državnega monitoringa stanja voda dopustiti dostop in redno
vzdrževanje objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti
vode, izvajanje meritev ter odvzem vzorcev ali gradnjo novih
objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti vode.
(2) Ukinitev ali odstranitev objektov za izvajanje meritev iz
prejšnjega odstavka lahko odobri samo upravljavec vodovoda
ali izvajalec državnega monitoringa stanja voda, izvede pa od
njega pooblaščeni izvajalec.«.
4. člen
V 12. členu se črtajo tretji, četrti, peti, šesti in sedmi
odstavek.
5. člen
Za 12. členom se dodajo novi 12.a, 12.b in 12.c člen, ki
se glasijo:
»12.a člen
(1) Na notranjih območjih so na kmetijskih zemljiščih
prepovedani:
– gnojenje brez gnojilnega načrta;
– gnojenje z ostanki greznic, malih komunalnih čistilnih
naprav, komunalnih ali skupnih čistilnih naprav;
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– gnojenje z blatom, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je mešanica komunalne odpadne vode, gnojnice in
gnojevke, ne glede na čas njegovega skladiščenja;
– shranjevanje organskih gnojil, razen uležanega hlevskega gnoja, v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov;
– shranjevanje komposta ali pregnitega blata 1. ali 2. razreda okoljske kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki
ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov;
– shranjevanje blata, določenega v skladu s predpisom, ki
ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu;
– uporaba komposta in pregnitega blata 2. razreda okoljske kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja
obdelavo biološko razgradljivih odpadkov;
– uporaba blata, določenega v skladu s predpisom, ki
ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.
(2) Gnojilni načrt iz prve alineje prejšnjega odstavka mora
biti izdelan v pisni obliki in mora biti ob inšpekcijskem nadzoru
na vpogled pristojnemu inšpektorju, če to zahteva. Vsebovati
mora najmanj podatke o vrsti in količini uporabljenega mineralnega ali organskega gnojila za posamezno kmetijsko rastlino
in okvirni čas gnojenja. Gnojilni načrt se izdela v skladu s
Smernicami za strokovno utemeljeno gnojenje, ki so objavljene
na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za kmetijstvo. Za
analizo tal za gnojilni načrt se lahko odvzame en povprečni
vzorec tal za več parcel skupaj, če gre za enako rabo in enake
talne lastnosti na teh parcelah.
12.b člen
(1) Poleg prepovedi iz prvega odstavka prejšnjega člena
so na kmetijskih zemljiščih na najožjih vodovarstvenih območjih
prepovedani tudi:
– gnojenje z gnojnico in gnojevko;
– preoravanje trajnega travinja, razen travinja (trave, detelje, deteljno-travne mešanice in travno-deteljne mešanice), ki
je vključeno v kolobar;
– uporaba mineralnih gnojil, ki vsebujejo dušik, od spravila
pridelka do 1. marca;
– uporaba komposta in pregnitega blata 1. razreda okoljske kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja
obdelavo biološko razgradljivih odpadkov;
– namakanje z vodo, ki so ji dodana rastlinska hranila,
razen če gre za pridelavo rastlin pod zaščitno folijo;
– shranjevanje uležanega hlevskega gnoja.
(2) Pri gnojenju z uležanim hlevskim gnojem na najožjih vodovarstvenih območjih letni vnos dušika iz uležanega
hlevskega gnoja na posamezno enoto rabe kmetijskih zemljišč na najožjih vodovarstvenih območjih ne sme presegati
140 kg N/ha.
(3) Mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik, se na najožjih
vodovarstvenih območjih lahko uporabljajo zunaj časovnih prepovedi iz prvega odstavka tega člena, če so pri izdelavi gnojilnega načrta in pri gnojenju z mineralnimi gnojili upoštevane
naslednje zahteve:
– za okopavine največja dovoljena količina dušika pri
začetnem gnojenju pred setvijo ne sme presegati 30 kg N/ha;
– največji enkratni odmerek dušika za dognojevanje okopavin ne sme presegati 80 kg N/ha. Prvo dognojevanje okopavin se izvede na podlagi hitrega talnega nitratnega testa, ki se
opravi enkrat za eno vrsto okopavine. Preizkus in vrednotenje
rezultatov preizkusa se izvedeta v skladu s Smernicami za
strokovno utemeljeno gnojenje iz drugega odstavka prejšnjega
člena;
– za ozimine enkratni vnos dušika z dognojevanjem spomladi ne sme presegati 60 kg N/ha. Jeseni je pred setvijo ozimin vnos dušika v tla z mineralnimi gnojili prepovedan;
– za trajno travinje ter travinje v okviru poljedelskega kolobarja na njivah (travno deteljne mešanice) največja dovoljena
količina dušika ne sme presegati 50 kg N/ha za vsako košnjo;
– za trajne nasade enkratni vnos dušika z dognojevanjem
ne sme presegati 60 kg N/ha;
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– za zelenjadnice največja dovoljena količina dušika pri
začetnem gnojenju ne sme presegati 40 kg N/ha. Enkratni
vnos dušika za dognojevanje zelenjadnic ne sme presegati
60 kg N/ha.
(4) Na najožjih vodovarstvenih območjih morajo biti kmetijska zemljišča celo leto pokrita z zeleno odejo, določeno v
skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.
(5) Če se na kmetijskih gospodarstvih izvaja paša živine
in so ograde s pašnimi površinami tudi na najožjih vodovarstvenih območjih, se živali v teh ogradah lahko pasejo na naslednji
način:
– dokrmljevanje živali ni dovoljeno,
– napajanje živali in namestitev korita za rudnine (solnika)
morata biti urejena tako, da se korito lahko premešča po pašni
površini in s tem zagotovi enakomerna porazdelitev živalskih
izločkov po zemljišču,
– pašo je treba prekiniti, če se na pašni površini travna
ruša uniči zaradi gaženja.
12.c člen
Gnojenje kmetijskih zemljišč z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, se mora na ožjih in širših vodovarstvenih območjih
izvajati tako, da enkratni vnos dušika z mineralnimi gnojili pri
začetnem gnojenju ne presega 60 kg N/ha, pri dognojevanju
pa 80 kg N/ha.«.
6. člen
V drugem odstavku 13. člena se besedilo »Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom
za okolje in prostor in Ministrstvom za zdravje vsako leto najpozneje do konca septembra« nadomesti z besedilom »ministrstvo,
pristojno za kmetijstvo, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim
za zdravje, vsako leto najpozneje do konca novembra«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Seznam iz prvega odstavka tega člena se objavi na
spletni strani ministrstva.«.
7. člen
V 13. b členu se besedilo »Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano« nadomesti z besedilom »ministrstva,
pristojnega za kmetijstvo«.
8. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe v zvezi s:
1. prepovedjo v zvezi z ravnanjem na kmetijskih zemljiščih in v gozdu opravljajo inšpektorji, pristojni za kmetijstvo in
gozdarstvo,
2. prepovedjo uporabe FFS in sredstev za zaščito lesa
opravljajo fitosanitarni inšpektorji,
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3. prepovedmi in omejitvami za gradnjo objektov in izvedbo gradbenih del ter s prepovedmi in omejitvami za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov opravljajo gradbeni
inšpektorji,
4. prepovedjo v zvezi z ravnanjem na nekmetijskih zemljiščih opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja, in
5. prepovedmi in omejitvami neposredno ob zajetju opravljajo zdravstveni inšpektorji.
(2) Nadzor nad izvajanjem ostalih določb te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.«.
9. člen
V prvem odstavku 15. člena se za 2. točko doda nova
3. točka, ki se glasi:
»3. ne dopusti dostopa in rednega vzdrževanja objektov
za izvajanje meritev količin in kakovosti vode ter za izvajanje
meritev in odvzem vzorcev, gradnje novih objektov oziroma ukinitve in odstranitve objektov za izvajanje meritev iz 11.a člena
te uredbe na notranjih vodovarstvenih območjih,«.
Za dosedanjo 3. točko, ki postane 4. točka, se doda nova
5. točka, ki se glasi:
»5. uporablja kmetijska zemljišča ali ravna s kmetijskimi
zemljišči v nasprotju z 12.a, 12.b in 12.c členom te uredbe,«.
Dosedanje 4. do 8. točka postanejo 6. do 10. točka.
10. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga
sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
(1) Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja in izdajo vodnega soglasja, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo
po dosedanjih predpisih.
(2) Inšpekcijski postopki z vzorčenjem tal na kmetijskih
zemljiščih na vodovarstvenih območjih v rastni sezoni 2013,
uvedeni pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu s to
uredbo.
12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-17/2013
Ljubljana, dne 13. marca 2013
EVA 2013-2330-0007
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
Priloga
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»PRILOGA 3:
Tabela 1.1
CC.Si **
111
112
113

I
1
2
3

STANOVANJSKE STAVBE 1,3
Enostanovanjske stavbe
Večstanovanjske stavbe
Stanovanjske stavbe za posebne namene

VVO I
–
–
–

VVO II
pd
pd
pd

VVO III
+
+
+

CC.Si
121
122
12301
12302
12303
12304
1241

II
1
2
3
4
5
6
7

VVO I
–
–
–
–
–
–

VVO II
pd
pd
pd
pp
–
pd

VVO III
+
+
+
+
pp
+

–

pp7

pd11

1242
1251
1252

8
9
10

–
–

pp
pp

pd
pp

–

–

–

1261
1262
1263
1264
1265
12711

10 a
10 b
11
12
13
14
15
16

NESTANOVANJSKE STAVBE 1,3
Gostinske stavbe
Upravne in pisarniške stavbe
Trgovske stavbe
Sejemske dvorane, razstavišča
Bencinski servisi
Stavbe za druge storitvene dejavnosti
Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij
in z njimi povezane stavbe
Garažne stavbe
Industrijske stavbe
Rezervoarji, silosi in skladišča, razen rezervoarjev za zemeljski
plin ter silosov in skladišč nenevarnih snovi
Silosi in skladišča nenevarnih snovi
Rezervoarji za zemeljski plin
Stavbe za kulturo in razvedrilo
Muzeji in knjižnice
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
Stavbe za zdravstvo
Športne dvorane
Stavbe za rastlinsko pridelavo, vključno z rastlinjaki, ki niso
uvrščeni med enostavne objekte
Stavbe za rejo živali (do 5 glav velike živine)
Stavbe za rejo živali (več kot 5 glav velike živine)
Stavbe za spravilo pridelka
Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
Stavbe za opravljanje verskih obredov
Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti
Kulturni spomeniki
Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje

–
–
–
–
–
–
–

pp
pp
pd
pd
pd
pp
pd

pd
pp
+
+
+
pd
+

–

pp

pd

–
–
–
–
–
–
+
–

pd
pp
pd
pd
pd
pd
+
pd

pd
pp
+
+
+
pd
+
+

12712
12713
12714
12721
12722
12730
12740

CC.Si
21110
21120
21120
21210
21220
21311

17
17 a
18
19
20
21
22
23

III OBJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE 1,3
VVO I
1 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste
pip2
2 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne
pp
ceste
2 a Parkirišča
–
4 Glavne in regionalne železnice
pip10
5 Mestne železnice
–
6 Letališke steze in ploščadi, razen helikopterskega letališča nad
–
terenom na delu zgradbe
6 a Helikoptersko letališče nad terenom na delu stavbe
–

VVO II
pip2

VVO III
pip2

pd

+

pp2
pip
pip

pd2
pip
pip

–

pip

pp27

pp
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21312
21410
21420
21510
21520
21530

CC.Si
22110

22121
22122
22130
22140
22210
22221
22222
22223
22231

22232
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7
8
9
10
11
12

Letalski navigacijski objekti
Mostovi in viadukti
Predori in podhodi
Pristanišča in plovne poti
Pregrade in jezovi
Dovodni in odvodni kanali ter osuševalni sistemi, razen
namakalnih sistemov
12 a Namakalni sistemi

Uradni list Republike Slovenije
pp
pp
–
–
pp

+
pd
pp5
pd
pd

+
pd
pd6
pd
pd

–

pp

+

–

IV CEVOVODI, KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN ENERGETSKI
VVO I
VODI 1,3
1 Naftovodi in prenosni (transportni) plinovodi, razen za zemeljski
–
plin
1 a Prenosni plinovodi za zemeljski plin
pip
2 Prenosni vodovodi
pp
3 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode
pd
4 Prenosna komunikacijska omrežja
–
5 Prenosni elektroenergetski vodi
–
6 Distribucijski plinovodi, razen za zemeljski plin
–
6 a Distribucijski plinovodi za zemeljski plin
pp
7 Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo
pd
8 Distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjeni zrak
–
9 Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti
pd14
10 Cevovodi za odpadno vodo
–21,22,8
10 a Iztok ali iztočni objekt za odvajanje industrijske odpadne vode,
če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s
–
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
10 b Iztok ali iztočni objekt za odvajanje komunalne odpadne vode,
če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s
–
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
10 c Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode,
če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s
–24,19
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in je pred iztokom
zagotovljena obdelava padavinske odpadne vode v lovilniku olj
10 d Iztok ali iztočni objekt za odvajanje odpadne vode, če gre za
neposredno odvajanje v površinsko vodo v skladu s predpisom,
–
ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v
vode in javno kanalizacijo
10 e Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode s
streh objektov, če gre za posredno odvajanje v podzemne
–
oziroma neposredno v površinske vode v skladu s predpisom,
ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v
vode in javno kanalizacijo
14 Komunalne in skupne čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali
–
večjo od 2000 populacijskih enot
14 a Male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, večjo od 200
–
populacijskih enot
14 b Industrijske čistilne naprave
–

pp

28

pp28

VVO II

VVO III

–

pip

pip
pd
pd
pd
pd
pip
pd
+
pd
pd14
pd21,8,9

pp
pd
pd
+
+
pip
pd
+
+
pd14
pd21,8,9

–

pp16,19

pp15,19

pp15, 19

pd19

pd19

pd

pd

pd19

+19

pp

pp

pp

pp

pp

pp

2
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CC.Si
23010
23020
23030

23030

23040

CC.Si
24110
24122

24201
24202
24203

24204
24205
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14 c Čistilne naprave padavinske odpadne vode
15 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska
komunikacijska omrežja
16 Objekti in naprave za umetno napajanje ali bogatenje
podzemne vode iz enega vodonosnika v drugega
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–

pd

pd

pp

pd

+

pp

pp

pp

KOMPLEKSNI INDUSTRIJSKI OBJEKTI 1,3
Rudarski objekti (vključno z gramoznicami)
Energetski objekti
Objekti kemične industrije, razen objektov iz 3 a in 3 b
Naprave, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega, v
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, razen naprav iz 5,
5a, 5b in 5c v CC.Si 24203
3 b Obrati, ki pomenijo vir tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z
nevarnimi kemikalijami, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
okolja
4 Drugi kompleksni industrijski objekti, ki niso uvrščeni drugje,
razen objektov iz 3 a in 3 b

VVO I
–
–
–

VVO II
–
pip
–

VVO III
pip13
pip
pp

–

pp

pp

–

pp

pp

–

–

pip

VI DRUGI GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI 1,3
1 Športna igrišča
2 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti
čas, razen igrišča za golf
Igrišče za golf
3 Vojaški objekti
4 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na
ogroženih območjih
5 Odlagališča odpadkov, razen odlagališč nenevarnih ali inertnih
odpadkov
5 a Odlagališča nenevarnih ali inertnih odpadkov
5 b Objekti za zbiranje ali obdelavo odpadkov, razen objektov za
zbiranje in obdelavo nenevarnih odpadkov
5 c Objekti za zbiranje in obdelavo nenevarnih odpadkov
6 Pokopališča
7 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje

VVO I
–

VVO II
pp

VVO III
pd

–

pp

pd

–
–

pp18
–

pp
pp

pp

pp

pd

–

–

–

–

–

pp

–

–

pp

–
–
–

pp
–
pp

pp
pp
pd

IZVAJANJE GRADBENIH DEL
Gradbišče v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, na
zemljišču s površino, večjo od 1 ha
Parkirišče na gradbišču za delovne stroje in naprave (brez
vzdrževanja vozil in strojev )
Prostor za vzdrževanje vozil in strojev ali začasna skladišča za
goriva in maziva ali gradbena kemična sredstva
Sanitarne enote na gradbišču
Začasna skladišča na gradbišču za betonske elemente
Oskrba strojev in naprav z gorivom na gradbišču (pretakanje
goriva)
Izkopi na gradbišču

VVO I

VVO II

VVO III

–

pp

pd

–

pd

+

–

pd

+

V
1
2
3
3a

Tabela 1.2

1
2
3
4
5
6
7

12

12

–
–

–
pd

–12
+

–

pd

+

pd 1,5

pd1,5

+3,6

3
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8

Uporaba in čiščenje naprav za izdelavo betona ipd., strojev za
geotehnično vrtanje in rezkalnikov na gradbišču
9 Uporaba brizganega betona
10 Uporaba odpadnega gradbenega materiala
11 Uporaba gradbenega materiala, izdelanega iz odpadkov s
predelavo odpadkov, za gradnjo objektov

12 Uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izločajo
snovi, škodljive za vodo
13 Čiščenje in obdelava površin objektov in gradbenega materiala,
če pri tem nastaja odpadna voda (npr. pranje fasade)
14 Spreminjanje morfologije zemljišč z nasipavanjem ali
odstranjevanjem zemljine
15 a Gradnja tesnilnih zaves za zaščito vodnega vira
15 b Gradnja tesnilnih zaves za druge namene
16 Injektiranje
17 Vgradnja betonskih in lesenih pilotov s suhim vrtanjem,
izkopom ali zabijanjem
18 Vgradnja pilotov z vrtanjem z izplako
19 Vgradnja pilotov s cementacijo v vrtini
20 Vrtanje in izvedba vodnjakov za druge namene (za namakanje,
oskrbo s tehnološko vodo, uporabo geotermalne energije…)
21 Vrtanje za oskrbo s pitno vodo in za potrebe državnega
monitoringa stanja voda

–

pd

+

–
–

pd
pp

+
pd

–

pp

+

–

–

–

–

+

+

–

pp1

pd3,6

pp
–
–

pp
pp
pd4

pd
pp
+

–

pd

pd

–
–

pp
pp

pd
+

–

–

pd14

pp14

pd14

pd14

VVO I
+
+
+

VVO II
+
+
+

VVO III
+
+
+

pd

+

+

Tabela 1.3

1
2
3
4

5

6
7
8

9
10
11
12
13

NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI ***
Majhna stavba
Ograja
Podporni zid
Pomožni objekt v javni rabi, razen sanitarne enote in objektov
za odvodnjavanje cest, železniških tirov, pristaniških ploščadi
sanitarna enota
objekti za odvodnjavanje cest, železniških tirov, pristaniških
ploščadi
Mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo od 50 do
vključno 200 populacijskih enot in mala komunalna čistilna
naprava z zmogljivostjo do 50 populacijskih enot
Nepretočna greznica
Rezervoar
Vodnjak, razen vrtine ali vodnjaka, potrebnega za raziskave
vrtina ali vodnjak, potreben za raziskave
Vodomet
Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja
Samostojno parkirišče
Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne
Pomol
Športno igrišče na prostem, razen igrišča za golf, grajenega
smučišča na vodi, poligona za motorna vozila, smučišča,
športnega strelišča

–

12

–

12

–12

–

pd

+

–26

pd

pd

–26
–20,31
–
pd14,33
+

pd25
pd31
pd14
pd14
+

pd25
pd31
pd14
pd14
+

pd

+

+

pd
+
pd

+
+
+

+
+
+

pd

+

+
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15
16
17

18
19
20
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igrišče za golf, grajeno smučišče na vodi, poligon za motorna
vozila, smučišče, športno strelišče
Vodno zajetje ali objekt za akumulacijo vode in namakanje,
razen objektov za zajem pitne vode in vodnih zbiralnikov za
pitno vodo
objekti za zajem pitne vode in vodni zbiralniki za pitno vodo
Objekt za oglaševanje
Objekt za rejo živali
Pomožni kmetijsko gozdarski objekt, razen silosa, obore,
grajenega molzišča, gnojišča, kompostarne za gnojevko,
zbiralnika gnojnice ali gnojevke, hlevskega izpusta
silos, obora, grajeno molzišče
gnojišče, kompostarna za gnojevko, zbiralnik gnojnice ali
gnojevke, hlevski izpust
Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost
Pomožni komunalni objekti
Pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na
smučišču
Pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter pomožni objekti za spremljanje stanja okolja
in naravnih pojavov, razen meteoroloških objektov za monitoring
kakovosti zraka, objektov za hidrološki monitoring površinskih
voda, objektov za monitoring podzemnih voda, objektov za
opazovanje neba, objektov za spremljanje sizmičnosti
meteorološki objekti za monitoring kakovosti zraka, objekti za
hidrološki monitoring površinskih voda, objekti za monitoring
podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za
spremljanje sizmičnosti

Stran

2889

–

–

–

–

pd

pd

pd
+
–

pd
+
pd

+
+
pd

pd

+

+

–

pd

+

–

23,17

pd

17

pd17

–
–34

pd
+

+
+

pd

+

+

–

pd

+

pd

+

+

VVO I
+
+
+

VVO II
+
+
+

VVO III
+
+
+

pd

+

+

–

–

pd14

–20,32

pd32

pd32

5
6

VZDRŽEVANJE OBJEKTOV ***
Dela v objektu
Dela na ovoju objekta
Zasteklitev objekta
Inštalacije in naprave v in na objektu, razen izvedbe vrtine ali
izkopa in namestitve toplotne črpalke voda - voda ali zemlja voda (geosonda, horizontalni kolektor…) in namestitve
premičnih rezervoarjev za utekočinjen naftni plin ali nafto s
priključkom na objekt
izvedba vrtine ali izkop in namestitev toplotne črpalke voda voda ali zemlja - voda (geosonda, horizontalni kolektor…)
namestitev premičnih rezervoarjev za utekočinjen naftni plin ali
nafto s priključkom na objekt
Dela v zvezi z zunanjo ureditvijo objekta
Dela v zvezi z nekategoriziranimi cestami in javnimi potmi

pd
pd

+
+

+
+

II

GNOJENJE NEKMETIJSKIH ZEMLJIŠČ **

VVO I

VVO II

VVO III

1

Gnojenje z gnojnico in gnojevko

–

–

–

2

Gnojenje z uležanim hlevskim gnojem in kompostom iz
rastlinskih ostankov

+

+

+

21

1
2
3
4

Tabela 1.4
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3

Gnojenje z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik

–

+

+

4

Namakanje z vodo, ki so ji dodana rastlinska hranila

–

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

VVO I

VVO II

VVO III

–29

–29

–29

–29

–29

–29

VVO I
+
–

VVO II
+
–

VVO III
+
–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

–

–

–

–
–

+
+30

+
+

5

Gnojenje z blatom, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je
mešanica komunalne odpadne vode, gnojnice in gnojevke, ne
glede na čas njegovega skladiščenja
6 Shranjevanje organskih gnojil, določenih v skladu s predpisom,
ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz
kmetijskih virov
7 Shranjevanje komposta ali pregnitega blata 1. ali 2. razreda
okoljske kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja
obdelavo biološko razgradljivih odpadkov
8 Uporaba komposta in pregnitega blata 1. razreda okoljske
kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo
biološko razgradljivih odpadkov
9 Uporaba komposta in pregnitega blata 2. razreda okoljske
kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo
biološko razgradljivih odpadkov
10 Shranjevanje blata, določenega v skladu s predpisom, ki ureja
uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu
11 Uporaba blata, določenega v skladu s predpisom, ki ureja
uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu
12 Gnojenje z ostanki iz greznic, malih komunalnih čistilnih naprav,
komunalnih ali skupnih čistilnih naprav

III UPORABA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV NA
NEKMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH **
1 Uporaba fitofarmacevtskih sredstev v skladu s predpisi o
fitofarmacevtskih sredstvih v parkih, na pokopališčih, zelenicah
in športnih igriščih
2 Uporaba fitofarmacevtskih sredstev v skladu s predpisi o
fitofarmacevtskih sredstvih na objektih prometne infrastrukture

IV
1
2
3

4
5

6

7
8

RAVNANJE V GOZDU IN NA GOZDNIH ZEMLJIŠČIH
Pogozdovanje
Gnojenje z gnojem, gnojnico in gnojevko v gozdu
Shranjevanje komposta ali pregnitega blata 1. ali 2. razreda
okoljske kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja
obdelavo biološko razgradljivih odpadkov, ali blata, določenega
v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih
čistilnih naprav v kmetijstvu
Uporaba blata, določenega v skladu s predpisom, ki ureja
uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu
Uporaba komposta in pregnitega blata 1. razreda okoljske
kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo
biološko razgradljivih odpadkov
Uporaba komposta in pregnitega blata 2. razreda okoljske
kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo
biološko razgradljivih odpadkov
Uporaba sredstev za zatiranje drevesnih škodljivcev
Oskrba strojev in naprav z gorivom v gozdu

6
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Pomen oznak:
* V prvem stolpcu Preglednice 1 je navedena ustrezna raven vrst objektov, označena s številko,
v skladu s predpisi, ki urejajo enotno klasifikacijo vrst objektov ter objektov državnega pomena
(v nadaljnjem besedilu: CC.Si).
**Nekmetijska zemljišča so zemljišča v parkih, na pokopališčih, športnih igriščih, zelenicah,
gradbenih parcelah in objektih transportne infrastrukture.
*** Nezahtevni in enostavni objekti ter vzdrževanje objektov so v skladu s predpisi, ki urejajo
razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje.
VVO I pomeni najožje vodovarstveno območje.
VVO II pomeni ožje območje.
VVO III pomeni širše vodovarstveno območje.
+ pomeni, da je poseg v okolje dovoljen.
– pomeni, da je poseg v okolje prepovedan.
pd pomeni, da so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo objektov ter izvajanje
gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa ter izdano vodno
soglasje.
pp pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del in se
zanje izda vodno soglasje, če je k projektnim rešitvam iz projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja v postopku pridobitve vodnega soglasja izvedena analiza tveganja za
onesnaženje in je iz rezultatov te analize razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi
tega posega sprejemljivo in če se zaradi njegovega vpliva na vodni režim in stanje vodnega
telesa izvedejo zaščitni ukrepi, za katere iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje
izhaja, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo.
pip pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del,
kadar gre za poseg v skladu z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim
prostorskim načrtom in za katerega je izvedena celovita presoja vplivov na okolje ter
pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
Sprejemljivost vplivov na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na
zmanjšanje tveganja za onesnaženje preverja ministrstvo na podlagi ugotovitev analize
tveganja za onesnaženje v postopku izdaje mnenja k državnemu prostorskemu načrtu ali
občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu.
1

Če sta gradnja objektov in izvajanje gradbenih del na najožjem in ožjem vodovarstvenem
območju dovoljeni, se ne sme posegati v območje nihanja podzemne vode v vodonosniku. Prav
tako se z gradnjo ne sme zmanjšati krovna plast, če je ta upoštevana pri določanju
zmanjšanega obsega ali ukrepov ožjega vodovarstvenega območja. Območje nihanja
podzemne vode v vodonosniku je območje med najvišjo in najnižjo izmerjeno gladino oziroma
nivojem podzemne vode v nizu meritev gladine podzemne vode. Kot niz meritev gladine
podzemne vode se upoštevajo podatki monitoringa podzemne vode na vodovarstvenem
območju, ki ga vodi Agencija RS za okolje, ali podatki meritev gladine podzemne vode, ki jih
izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev, predpisanih v vodnem dovoljenju za
7
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izvajanje monitoringa podzemne vode, ali podatki meritev z avtomatskimi merilci nivojev
podzemne vode ali vsaj dvakratmesečnih ročnih meritev gladine podzemne vode na
vodovarstvenem območju v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih na
območju predvidenega posega izvaja investitor.
2

Zagotoviti je treba zajetje in čiščenje padavinske odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja
emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

3

Če sta gradnja objektov in izvajanje gradbenih del na širšem vodovarstvenem območju
dovoljeni, je treba graditi nad srednjo gladino podzemne vode. Če se transmisivnost
vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjša za več kot 10%, je gradnja izjemoma dovoljena tudi
globlje. Če je med gradnjo ali obratovanjem treba drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to
potrebno vodno soglasje. Srednja gladina oziroma nivo podzemne vode je srednja vrednost v
nizu meritev med najvišjo in najnižjo izmerjeno gladino oziroma nivojem podzemne vode. Kot
niz meritev gladine podzemne vode se upoštevajo podatki monitoringa podzemne vode na
vodovarstvenem območju, ki ga vodi Agencija RS za okolje, ali podatki meritev gladine
podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev, predpisanih v vodnem
dovoljenju za izvajanje monitoringa podzemne vode, ali podatki meritev z avtomatskimi merilci
nivojev podzemne vode ali vsaj dvakratmesečnih ročnih meritev gladine podzemne vode na
vodovarstvenem območju v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih na
območju predvidenega posega izvaja investitor.
4

Dovoljeno le, če gre za utrditev nestabilnega terena.

5

Izkopi na najožjih in ožjih vodovarstvenih območjih so dovoljeni, če so izvedeni več kakor 2 m
nad najvišjo gladino podzemne vode.
6

Izkopi na širšem vodovarstvenem območju so dovoljeni nad srednjo gladino podzemne vode,
razen v primerih, kadar je izjemoma dovoljena gradnja v skladu z opombo 3 te priloge.
7

Na postajah in terminalih je dovoljena gradnja prostostoječih rezervoarjev s spremljajočimi
cevovodi in pretakališči z uporabno prostornino do 450 l v zaščitni zgradbi ali prostostoječih
rezervoarjev s spremljajočimi cevovodi in pretakališčem s skupno prostornino vsakega
posameznega rezervoarja do 30 m3 v skladu s predpisom, ki ureja skladiščenje nevarnih
tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah.

8

Interna kanalizacija mora biti priključena na javno kanalizacijo. Za interno kanalizacijo mora biti
pred uporabo preverjena vodotesnost s standardiziranimi postopki.
9

Za javno kanalizacijo mora biti pred uporabo preverjena vodotesnost v skladu s
standardiziranimi postopki.
10

Dovoljeno, če gre za ukrep sanacije obstoječe železniške proge, ki mora biti izvedena v
tesnilni plasti, vsa padavinska odpadna voda mora biti speljana na območje zunaj
vodovarstvenega območja.
11

Kadar so na postajah vagoni s posodami za prevoz tekočin in plinov naloženi z nevarnimi
snovmi, morajo biti uvedeni posebni zaščitni ukrepi v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz
nevarnega blaga.
12

Razen če se uporabljajo kemična stranišča ali je urejeno odvajanje komunalne odpadne vode
iz sanitarnih enot v javno kanalizacijo.

8
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13

Pri izkopih zaradi izkoriščanja mineralnih surovin mora biti dno izkopa vsaj 2 m nad najvišjo
gladino podzemne vode glede na povprečje ravni gladin v zadnjih 10 letih. Najvišja gladina
podzemne vode je najvišja gladina v nizu meritev gladine oziroma nivoja podzemne vode. Kot
niz meritev gladine podzemne vode se upoštevajo podatki monitoringa podzemne vode na
vodovarstvenem območju, ki ga vodi Agencija RS za okolje, ali podatki meritev gladine
podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira, na podlagi zahtev, predpisanih v
vodnem dovoljenju za izvajanje monitoringa podzemne vode, ali podatki meritev z avtomatskimi
merilci nivojev podzemne vode ali vsaj dvakratmesečnih ročnih meritev gladine podzemne vode
na vodovarstvenem območju v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih
na območju predvidenega posega izvaja investitor.
14

Pri vrtanju, med obratovanjem in vzdrževanjem je treba izvesti vse ukrepe za preprečitev
odtekanja, ponikanja ali spiranja izvrtanine ali drugih snovi v podzemne vode ali zajetje. Po
prenehanju rabe je treba vrtino ukiniti tako, da je preprečeno kakršno koli onesnaženje
podzemne vode ali zajetja.
15

Dovoljeno, če območje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo ali če gre za začasno
rešitev v prehodnem obdobju do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja za komunalno
odpadno vodo ali do zagotovitve potrebnih zmogljivosti na javnem kanalizacijskem omrežju.
Komunalna odpadna voda mora ustrezati predpisanim zahtevam za odvajanje v vode.

16

Dovoljeno, če gre za odvajanje industrijske odpadne vode iz obstoječih objektov in naprav in
če območje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo ali odvajanje v javno kanalizacijo
tehnično ni izvedljivo ali če na komunalni ali skupni čistilni napravi, ki zaključuje javno
kanalizacijo, ni zagotovljena zmogljivost za čiščenje te industrijske odpadne vode. Industrijska
odpadna voda mora ustrezati predpisanim zahtevam za odvajanje industrijske odpadne vode v
vode.

17

Dno gnojišča, zbiralnika gnojnice in gnojevke, kompostarne za gnojevko ali hlevskega izpusta
mora biti najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Objekti morajo biti vodotesni.

18

Skledice zelenic in odbijališč morajo biti vodotesne, vsa padavinska voda s teh površin mora
biti speljana na območje zunaj vodovarstvenega območja.

19

Dno ponikovalnice mora biti vsaj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode, če gre za
posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

20

Razen če gre za ukrep pri obstoječi stanovanjski stavbi in so v postopku izdaje vodnega
soglasja za gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in
stanje vodnega telesa ter izdano vodno soglasje.
21

Cevovod, po katerem se odpadna voda odvaja v vodotok, mora biti izveden tako, da je
preprečeno ponikanje v podzemno vodo ali zajetje.
22

Razen če gre za gradnjo nove interne kanalizacije za odvajanje komunalne odpadne vode kot
sanacijski ukrep obstoječih stanovanjskih ali nestanovanjskih stavb.
23

Razen če gre za rekonstrukcijo obstoječih in izjemoma gradnjo novih gnojišč in zbiralnikov
gnojnice in gnojevke, kompostaren za gnojevko ter hlevskih izpustov kot sanacijski ukrep na že
obstoječem kmetijskem gospodarstvu.
24

Razen če gre za odvajanje padavinske odpadne vode iz obstoječih objektov.
9
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25

Dovoljeno, če gre za zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s
predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih
naprav.

26

Razen če gre za obstoječe stavbe, za katere je treba zagotoviti zbiranje, odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne
vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, in so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo
objektov ter izvajanje gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa ter
izdano vodno soglasje.

27

Prepovedana sta skladiščenje in pretakanje goriva.

28

Dovoljena je gradnja namakalnih sistemov za namakanje z razpršilci ali za kapljično
namakanje z vodo v skladu z gnojilnim načrtom.

29

Razen če gre za ukrep zaščite posamezne rastline s fitofarmacevtskim sredstvom v parkih, na
pokopališčih, zelenicah in športnih igriščih, ali če gre za ukrep varstva pred škodljivimi
organizmi, določenimi v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu rastlin, s fitofarmacevtskim
sredstvom v parkih, na pokopališčih, zelenicah in športnih igriščih, gradbenih parcelah in na
objektih prometne infrastrukture. Sredstvo mora biti za tak namen registrirano in za njegovo
uporabo mora biti izdano ustrezno dovoljenje. Uporaba fitofarmacevtskih sredstev je izjemoma
dovoljena šele takrat, ko ukrep varstva pred škodljivimi organizmi z ne kemijskim ukrepom
varstva rastlin (mehanski, biološki in biotehnični ukrepi) ni učinkovit.

30

Dovoljena je uporaba samo biološko razgradljivih olj.

31

Dovoljeno, če gre za rezervoar za vodo. Dovoljeno tudi, če gre za rezervoar za utekočinjen
naftni plin ali tekoče naftne derivate za ogrevanje s priključkom na stanovanjsko stavbo in je
rezervoar proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in
ugotavljanje skladnosti in je nameščen na vodotesno in stabilno podlago tako, da ne pride do
nenadzorovanega iztekanja in onesnaženja vode ali tal.

32

Dovoljeno, če je nameščen na vodotesno in stabilno podlago tako, da ne pride do
nenadzorovanega iztekanja in onesnaženja vode ali tal.

33

Premer vrtanja raziskovalne vrtine je lahko največ 76 mm, razen za raziskovalne vrtine za
javno oskrbo s pitno vodo.

34

Razen če gre za ukrep pri obstoječem objektu in so v postopku izdaje vodnega soglasja za
gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega
telesa ter izdano vodno soglasje.«.
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802.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Apaškega polja

Na podlagi prvega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom
74. 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 spremembah in dopolnitvah
Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno
telo vodonosnika Apaškega polja
1. člen
V Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja (Uradni list RS, št. 59/07 in 32/11)
se za tretjim odstavkom 2. člena dodata nova četrti in peti
odstavek, ki se glasita:
»(4) Notranja območja se delijo na najožja vodovarstvena območja z najstrožjim vodovarstvenim režimom, na ožja
vodovarstvena območja s strožjim vodovarstvenim režimom
in na širša vodovarstvena območja z milejšim vodovarstvenim
režimom.
(5) Vodovarstveno območje se evidentira v vodnem katastru kot atributni del digitalne zbirke podatkov.«.
2. člen
Četrti odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je
na notranjih območjih dovoljena rekonstrukcija obstoječih ali
gradnja novih vojaških objektov, objektov za potrebe zaščite
in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah in objektov za
varnost, če se pri rekonstrukciji ne spremenita velikost in namembnost objekta in če sprememba rabe objekta ali gradnja
novega objekta ne pomeni povečanja tveganja za onesnaženje
vodnega telesa in če je pri rekonstrukciji ali gradnji novega
objekta k projektnim rešitvam iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov izdano vodno
soglasje.«.
3. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
(1) Lastniki ali drugi posestniki zemljišč na notranjih vodovarstvenih območjih morajo upravljavcem vodovoda ali izvajalcu državnega monitoringa stanja voda dopustiti dostop in redno
vzdrževanje objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti
vode, izvajanje meritev ter odvzem vzorcev ali gradnjo novih
objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti vode.
(2) Ukinitev ali odstranitev objektov za izvajanje meritev iz
prejšnjega odstavka lahko odobri samo upravljavec vodovoda
ali izvajalec državnega monitoringa stanja voda, izvede pa od
njega pooblaščeni izvajalec.«.
4. člen
V 14. členu se črtajo tretji, četrti, peti, šesti in sedmi
odstavek.
5. člen
Za 14. členom se dodajo novi 14.a, 14.b in 14.c člen, ki
se glasijo:
»14.a člen
(1) Na notranjih območjih so na kmetijskih zemljiščih
prepovedani:
– gnojenje brez gnojilnega načrta;
– gnojenje z ostanki greznic, malih komunalnih čistilnih
naprav, komunalnih ali skupnih čistilnih naprav;
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– gnojenje z blatom, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je mešanica komunalne odpadne vode, gnojnice in
gnojevke, ne glede na čas njegovega skladiščenja;
– shranjevanje organskih gnojil, razen uležanega hlevskega gnoja, v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov;
– shranjevanje komposta ali pregnitega blata 1. ali
2. razreda okoljske kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov;
– shranjevanje blata, določenega v skladu s predpisom, ki
ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu;
– uporaba komposta in pregnitega blata 2. razreda okoljske kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja
obdelavo biološko razgradljivih odpadkov;
– uporaba blata, določenega v skladu s predpisom, ki
ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.
(2) Gnojilni načrt iz prve alineje prejšnjega odstavka mora
biti izdelan v pisni obliki in mora biti ob inšpekcijskem nadzoru
na vpogled pristojnemu inšpektorju, če to zahteva. Vsebovati
mora najmanj podatke o vrsti in količini uporabljenega mineralnega ali organskega gnojila za posamezno kmetijsko rastlino
in okvirni čas gnojenja. Gnojilni načrt se izdela v skladu s
Smernicami za strokovno utemeljeno gnojenje, ki so objavljene
na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za kmetijstvo. Za
analizo tal za gnojilni načrt se lahko odvzame en povprečni
vzorec tal za več parcel skupaj, če gre za enako rabo in enake
talne lastnosti na teh parcelah.
14.b člen
(1) Poleg prepovedi iz prvega odstavka prejšnjega člena
so na kmetijskih zemljiščih na najožjih vodovarstvenih območjih
prepovedani tudi:
– gnojenje z gnojnico in gnojevko;
– preoravanje trajnega travinja, razen travinja (trave, detelje, deteljno-travne mešanice in travno-deteljne mešanice), ki
je vključeno v kolobar;
– uporaba mineralnih gnojil, ki vsebujejo dušik, od spravila
pridelka do 1. marca;
– uporaba komposta in pregnitega blata 1. razreda okoljske kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja
obdelavo biološko razgradljivih odpadkov;
– namakanje z vodo, ki so ji dodana rastlinska hranila,
razen če gre za pridelavo rastlin pod zaščitno folijo;
– shranjevanje uležanega hlevskega gnoja.
(2) Pri gnojenju z uležanim hlevskim gnojem na najožjih vodovarstvenih območjih letni vnos dušika iz uležanega
hlevskega gnoja na posamezno enoto rabe kmetijskih zemljišč na najožjih vodovarstvenih območjih ne sme presegati
140 kg N/ha.
(3) Mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik, se na najožjih
vodovarstvenih območjih lahko uporabljajo zunaj časovnih prepovedi iz prvega odstavka tega člena, če so pri izdelavi gnojilnega načrta in pri gnojenju z mineralnimi gnojili upoštevane
naslednje zahteve:
– za okopavine največja dovoljena količina dušika pri
začetnem gnojenju pred setvijo ne sme presegati 30 kg N/ha;
– največji enkratni odmerek dušika za dognojevanje okopavin ne sme presegati 80 kg N/ha. Prvo dognojevanje okopavin se izvede na podlagi hitrega talnega nitratnega testa, ki se
opravi enkrat za eno vrsto okopavine. Preizkus in vrednotenje
rezultatov preizkusa se izvedeta v skladu s Smernicami za
strokovno utemeljeno gnojenje iz drugega odstavka prejšnjega
člena;
– za ozimine enkratni vnos dušika z dognojevanjem spomladi ne sme presegati 60 kg N/ha. Jeseni je pred setvijo ozimin vnos dušika v tla z mineralnimi gnojili prepovedan;
– za trajno travinje ter travinje v okviru poljedelskega kolobarja na njivah (travno deteljne mešanice) največja dovoljena
količina dušika ne sme presegati 50 kg N/ha za vsako košnjo;
– za trajne nasade enkratni vnos dušika z dognojevanjem
ne sme presegati 60 kg N/ha;
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– za zelenjadnice največja dovoljena količina dušika pri
začetnem gnojenju ne sme presegati 40 kg N/ha. Enkratni
vnos dušika za dognojevanje zelenjadnic ne sme presegati
60 kg N/ha.
(4) Na najožjih vodovarstvenih območjih morajo biti kmetijska zemljišča celo leto pokrita z zeleno odejo, določeno v
skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.
(5) Če se na kmetijskih gospodarstvih izvaja paša živine in
so ograde s pašnimi površinami tudi na najožjih vodovarstvenih
območjih, se živali v teh ogradah lahko pasejo na naslednji način:
– dokrmljevanje živali ni dovoljeno,
– napajanje živali in namestitev korita za rudnine (solnika)
morata biti urejena tako, da se korito lahko premešča po pašni
površini in s tem zagotovi enakomerna porazdelitev živalskih
izločkov po zemljišču,
– pašo je treba prekiniti, če se na pašni površini travna
ruša uniči zaradi gaženja.
14.c člen
Gnojenje kmetijskih zemljišč z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, se mora na ožjih in širših vodovarstvenih območjih
izvajati tako, da enkratni vnos dušika z mineralnimi gnojili pri
začetnem gnojenju ne presega 60 kg N/ha, pri dognojevanju
pa 80 kg N/ha.«.
6. člen
V drugem odstavku 15. člena se besedilo »Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor in Ministrstvom za zdravje vsako
leto najpozneje do konca septembra« nadomesti z besedilom
»ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za zdravje, vsako leto najpozneje do konca
novembra«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Seznam iz prvega odstavka tega člena se objavi na
spletni strani ministrstva.«.
7. člen
V 15.b členu se besedilo »Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano« nadomesti z besedilom »ministrstva, pristojnega za kmetijstvo«.
8. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
»(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe v zvezi s:
1. prepovedjo v zvezi z ravnanjem na kmetijskih zemljiščih in v gozdu opravljajo inšpektorji, pristojni za kmetijstvo in
gozdarstvo,
2. prepovedjo uporabe FFS in sredstev za zaščito lesa
opravljajo fitosanitarni inšpektorji,
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3. prepovedmi in omejitvami za gradnjo objektov in izvedbo gradbenih del ter s prepovedmi in omejitvami za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov opravljajo gradbeni
inšpektorji,
4. prepovedjo v zvezi z ravnanjem na nekmetijskih zemljiščih opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja, in
5. prepovedmi in omejitvami neposredno ob zajetju opravljajo zdravstveni inšpektorji.
(2) Nadzor nad izvajanjem ostalih določb te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.«.
9. člen
V prvem odstavku 17. člena se za 2. točko doda nova
3. točka, ki se glasi:
»3. ne dopusti dostopa in rednega vzdrževanja objektov
za izvajanje meritev količin in kakovosti vode ter za izvajanje
meritev in odvzem vzorcev, gradnje novih objektov oziroma ukinitve in odstranitve objektov za izvajanje meritev iz 13.a člena
te uredbe na notranjih vodovarstvenih območjih,«.
Za dosedanjo 3. točko, ki postane 4. točka, se doda nova
5. točka, ki se glasi:
»5. uporablja kmetijska zemljišča ali ravna s kmetijskimi
zemljišči v nasprotju s 14.a, 14.b in 14.c členom te uredbe,«.
Dosedanje 4. do 7. točka postanejo 6. do 9. točka.
10. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga
sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
(1) Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja in izdajo vodnega soglasja, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo
po dosedanjih predpisih.
(2) Inšpekcijski postopki z vzorčenjem tal na kmetijskih
zemljiščih na vodovarstvenih območjih v rastni sezoni 2013,
uvedeni pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu s to
uredbo.
12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-16/2013
Ljubljana, dne 13. marca 2013
EVA 2013-2330-0008
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
Priloga
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PRILOGA:
»PRILOGA 3:
Tabela 1.1
CC.Si **
111
112
113

I
1
2
3

STANOVANJSKE STAVBE 1,3
Enostanovanjske stavbe
Večstanovanjske stavbe
Stanovanjske stavbe za posebne namene

VVO I
–
–
–

VVO II
pd
pd
pd

VVO III
+
+
+

CC.Si
121
122
12301
12302
12303
12304
1241

II
1
2
3
4
5
6
7

VVO I
–
–
–
–
–
–

VVO II
pd
pd
pd
pp
–
pd

VVO III
+
+
+
+
pp
+

–

pp7

pd11

1242
1251
1252

8
9
10

–
–

pp
pp

pd
pp

–

–

–

1261
1262
1263
1264
1265
12711

10 a
10 b
11
12
13
14
15
16

NESTANOVANJSKE STAVBE 1,3
Gostinske stavbe
Upravne in pisarniške stavbe
Trgovske stavbe
Sejemske dvorane, razstavišča
Bencinski servisi
Stavbe za druge storitvene dejavnosti
Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij
in z njimi povezane stavbe
Garažne stavbe
Industrijske stavbe
Rezervoarji, silosi in skladišča, razen rezervoarjev za zemeljski
plin ter silosov in skladišč nenevarnih snovi
Silosi in skladišča nenevarnih snovi
Rezervoarji za zemeljski plin
Stavbe za kulturo in razvedrilo
Muzeji in knjižnice
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
Stavbe za zdravstvo
Športne dvorane
Stavbe za rastlinsko pridelavo, vključno z rastlinjaki, ki niso
uvrščeni med enostavne objekte
Stavbe za rejo živali (do 5 glav velike živine)
Stavbe za rejo živali (več kot 5 glav velike živine)
Stavbe za spravilo pridelka
Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
Stavbe za opravljanje verskih obredov
Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti
Kulturni spomeniki
Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje

–
–
–
–
–
–
–

pp
pp
pd
pd
pd
pp
pd

pd
pp
+
+
+
pd
+

–

pp

pd

–
–
–
–
–
–
+
–

pd
pp
pd
pd
pd
pd
+
pd

pd
pp
+
+
+
pd
+
+

12712
12713
12714
12721
12722
12730
12740
CC.Si
21110
21120
21120
21210
21220
21311

17
17 a
18
19
20
21
22
23

III OBJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE 1,3
VVO I
1 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste
pip2
2 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne
pp
ceste
2 a Parkirišča
–
4 Glavne in regionalne železnice
pip10
5 Mestne železnice
–
6 Letališke steze in ploščadi, razen helikopterskega letališča nad
–
terenom na delu zgradbe
6 a Helikoptersko letališče nad terenom na delu stavbe
–

VVO II
pip2

VVO III
pip2

pd

+

pp2
pip
pip

pd2
pip
pip

–

pip

pp27

pp
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21312
21410
21420
21510
21520
21530

CC.Si
22110

22121
22122
22130
22140
22210
22221
22222
22223
22231

22232
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7
8
9
10
11
12

Letalski navigacijski objekti
Mostovi in viadukti
Predori in podhodi
Pristanišča in plovne poti
Pregrade in jezovi
Dovodni in odvodni kanali ter osuševalni sistemi, razen
namakalnih sistemov
12 a Namakalni sistemi
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pp
pp
–
–
pp

+
pd
pp5
pd
pd

+
pd
pd6
pd
pd

–

pp

+

–

IV CEVOVODI, KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN ENERGETSKI
VVO I
VODI 1,3
1 Naftovodi in prenosni (transportni) plinovodi, razen za zemeljski
–
plin
1 a Prenosni plinovodi za zemeljski plin
pip
2 Prenosni vodovodi
pp
3 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode
pd
4 Prenosna komunikacijska omrežja
–
5 Prenosni elektroenergetski vodi
–
6 Distribucijski plinovodi, razen za zemeljski plin
–
6 a Distribucijski plinovodi za zemeljski plin
pp
7 Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo
pd
8 Distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjeni zrak
–
9 Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti
pd14
10 Cevovodi za odpadno vodo
–21,22,8
10 a Iztok ali iztočni objekt za odvajanje industrijske odpadne vode,
če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s
–
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
10 b Iztok ali iztočni objekt za odvajanje komunalne odpadne vode,
če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s
–
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
10 c Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode,
če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s
–24,19
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in je pred iztokom
zagotovljena obdelava padavinske odpadne vode v lovilniku olj
10 d Iztok ali iztočni objekt za odvajanje odpadne vode, če gre za
neposredno odvajanje v površinsko vodo v skladu s predpisom,
–
ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v
vode in javno kanalizacijo
10 e Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode s
streh objektov, če gre za posredno odvajanje v podzemne
–
oziroma neposredno v površinske vode v skladu s predpisom,
ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v
vode in javno kanalizacijo
14 Komunalne in skupne čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali
–
večjo od 2000 populacijskih enot
14 a Male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, večjo od 200
–
populacijskih enot
14 b Industrijske čistilne naprave
–
14 c Čistilne naprave padavinske odpadne vode
–

pp

28

pp28

VVO II

VVO III

–

pip

pip
pd
pd
pd
pd
pip
pd
+
pd
pd14
pd21,8,9

pp
pd
pd
+
+
pip
pd
+
+
pd14
pd21,8,9

–

pp16,19

pp15,19

pp15, 19

pd19

pd19

pd

pd

pd19

+19

pp

pp

pp

pp

pp
pd

pp
pd
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CC.Si
23010
23020
23030

23030

23040

CC.Si
24110
24122

24201
24202
24203

24204
24205

Št.
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15 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska
komunikacijska omrežja
16 Objekti in naprave za umetno napajanje ali bogatenje
podzemne vode iz enega vodonosnika v drugega

Stran

2899

pp

pd

+

pp

pp

pp

KOMPLEKSNI INDUSTRIJSKI OBJEKTI 1,3
Rudarski objekti (vključno z gramoznicami)
Energetski objekti
Objekti kemične industrije, razen objektov iz 3 a in 3 b
Naprave, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega, v
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, razen naprav iz 5,
5a, 5b in 5c v CC.Si 24203
3 b Obrati, ki pomenijo vir tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z
nevarnimi kemikalijami, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
okolja
4 Drugi kompleksni industrijski objekti, ki niso uvrščeni drugje,
razen objektov iz 3 a in 3 b

VVO I
–
–
–

VVO II
–
pip
–

VVO III
pip13
pip
pp

–

pp

pp

–

pp

pp

–

–

pip

VI DRUGI GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI 1,3
1 Športna igrišča
2 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti
čas, razen igrišča za golf
Igrišče za golf
3 Vojaški objekti
4 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na
ogroženih območjih
5 Odlagališča odpadkov, razen odlagališč nenevarnih ali inertnih
odpadkov
5 a Odlagališča nenevarnih ali inertnih odpadkov
5 b Objekti za zbiranje ali obdelavo odpadkov, razen objektov za
zbiranje in obdelavo nenevarnih odpadkov
5 c Objekti za zbiranje in obdelavo nenevarnih odpadkov
6 Pokopališča
7 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje

VVO I
–

VVO II
pp

VVO III
pd

–

pp

pd

IZVAJANJE GRADBENIH DEL
Gradbišče v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, na
zemljišču s površino, večjo od 1 ha
Parkirišče na gradbišču za delovne stroje in naprave (brez
vzdrževanja vozil in strojev )
Prostor za vzdrževanje vozil in strojev ali začasna skladišča za
goriva in maziva ali gradbena kemična sredstva
Sanitarne enote na gradbišču
Začasna skladišča na gradbišču za betonske elemente
Oskrba strojev in naprav z gorivom na gradbišču (pretakanje
goriva)
Izkopi na gradbišču
Uporaba in čiščenje naprav za izdelavo betona ipd., strojev za
geotehnično vrtanje in rezkalnikov na gradbišču
Uporaba brizganega betona

V
1
2
3
3a

18

–
–

pp
–

pp
pp

pp

pp

pd

–

–

–

–

–

pp

–

–

pp

–
–
–

pp
–
pp

pp
pp
pd

VVO I

VVO II

VVO III

–

pp

pd

–

pd

+

–

pd

+

–12
–

–12
pd

–12
+

–

pd

+

pd 1,5

pd1,5

+3,6

–

pd

+

–

pd

+

Tabela 1.2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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10 Uporaba odpadnega gradbenega materiala
11 Uporaba gradbenega materiala, izdelanega iz odpadkov s
predelavo odpadkov, za gradnjo objektov
12 Uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izločajo
snovi, škodljive za vodo
13 Čiščenje in obdelava površin objektov in gradbenega materiala,
če pri tem nastaja odpadna voda (npr. pranje fasade)
14 Spreminjanje morfologije zemljišč z nasipavanjem ali
odstranjevanjem zemljine
15 a Gradnja tesnilnih zaves za zaščito vodnega vira
15 b Gradnja tesnilnih zaves za druge namene
16 Injektiranje
17 Vgradnja betonskih in lesenih pilotov s suhim vrtanjem,
izkopom ali zabijanjem
18 Vgradnja pilotov z vrtanjem z izplako
19 Vgradnja pilotov s cementacijo v vrtini
20 Vrtanje in izvedba vodnjakov za druge namene (za namakanje,
oskrbo s tehnološko vodo, uporabo geotermalne energije…)
21 Vrtanje za oskrbo s pitno vodo in za potrebe državnega
monitoringa stanja voda

–

pp

pd

–

pp

+

–

–

–

–

+

+

–

pp1

pd3,6

pp
–
–

pp
pp
pd4

pd
pp
+

–

pd

pd

–
–

pp
pp

pd
+

–

–

pd14

pp14

pd14

pd14

VVO I
+
+
+

VVO II
+
+
+

VVO III
+
+
+

pd

+

+

Tabela 1.3

1
2
3
4

5

6
7
8

9
10
11
12
13

NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI ***
Majhna stavba
Ograja
Podporni zid
Pomožni objekt v javni rabi, razen sanitarne enote in objektov
za odvodnjavanje cest, železniških tirov, pristaniških ploščadi
sanitarna enota
objekti za odvodnjavanje cest, železniških tirov, pristaniških
ploščadi
Mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo od 50 do
vključno 200 populacijskih enot in mala komunalna čistilna
naprava z zmogljivostjo do 50 populacijskih enot
Nepretočna greznica
Rezervoar
Vodnjak, razen vrtine ali vodnjaka, potrebnega za raziskave
vrtina ali vodnjak, potreben za raziskave
Vodomet
Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja
Samostojno parkirišče
Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne
Pomol
Športno igrišče na prostem, razen igrišča za golf, grajenega
smučišča na vodi, poligona za motorna vozila, smučišča,
športnega strelišča
igrišče za golf, grajeno smučišče na vodi, poligon za motorna
vozila, smučišče, športno strelišče

–

12

–

12

–12

–

pd

+

–26

pd

pd

–26
–20,31
–
pd14,33
+

pd25
pd31
pd14
pd14
+

pd25
pd31
pd14
pd14
+

pd

+

+

pd
+
pd

+
+
+

+
+
+

pd

+

+

–

–

–
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14 Vodno zajetje ali objekt za akumulacijo vode in namakanje,
razen objektov za zajem pitne vode in vodnih zbiralnikov za
pitno vodo
objekti za zajem pitne vode in vodni zbiralniki za pitno vodo
15 Objekt za oglaševanje
16 Objekt za rejo živali
17 Pomožni kmetijsko gozdarski objekt, razen silosa, obore,
grajenega molzišča, gnojišča, kompostarne za gnojevko,
zbiralnika gnojnice ali gnojevke, hlevskega izpusta
silos, obora, grajeno molzišče
gnojišče, kompostarna za gnojevko, zbiralnik gnojnice ali
gnojevke, hlevski izpust
18 Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost
19 Pomožni komunalni objekti
20 Pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na
smučišču
21 Pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami ter pomožni objekti za spremljanje stanja
okolja in naravnih pojavov, razen meteoroloških objektov za
monitoring kakovosti zraka, objektov za hidrološki monitoring
površinskih voda, objektov za monitoring podzemnih voda,
objektov za opazovanje neba, objektov za spremljanje
sizmičnosti
meteorološki objekti za monitoring kakovosti zraka, objekti za
hidrološki monitoring površinskih voda, objekti za monitoring
podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za
spremljanje sizmičnosti

Stran

2901

–

pd

pd

pd
+
–

pd
+
pd

+
+
pd

pd

+

+

–

pd

+

–23,17

pd17

pd17

–
–34

pd
+

+
+

pd

+

+

–

pd

+

pd

+

+

VVO I
+
+
+

VVO II
+
+
+

VVO III
+
+
+

pd

+

+

–

–

pd14

–20,32

pd32

pd32

5
6

VZDRŽEVANJE OBJEKTOV ***
Dela v objektu
Dela na ovoju objekta
Zasteklitev objekta
Inštalacije in naprave v in na objektu, razen izvedbe vrtine ali
izkopa in namestitve toplotne črpalke voda - voda ali zemlja voda (geosonda, horizontalni kolektor…) in namestitve
premičnih rezervoarjev za utekočinjen naftni plin ali nafto s
priključkom na objekt
izvedba vrtine ali izkop in namestitev toplotne črpalke voda voda ali zemlja - voda (geosonda, horizontalni kolektor…)
namestitev premičnih rezervoarjev za utekočinjen naftni plin ali
nafto s priključkom na objekt
Dela v zvezi z zunanjo ureditvijo objekta
Dela v zvezi z nekategoriziranimi cestami in javnimi potmi

pd
pd

+
+

+
+

II

GNOJENJE NEKMETIJSKIH ZEMLJIŠČ **

VVO I

VVO II

VVO III

1

Gnojenje z gnojnico in gnojevko

–

–

–

2

Gnojenje z uležanim hlevskim gnojem in kompostom iz
rastlinskih ostankov

+

+

+

3

Gnojenje z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik

–

+

+

1
2
3
4

Tabela 1.4

5
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Namakanje z vodo, ki so ji dodana rastlinska hranila

5

Gnojenje z blatom, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je
mešanica komunalne odpadne vode, gnojnice in gnojevke, ne
glede na čas njegovega skladiščenja
6 Shranjevanje organskih gnojil, določenih v skladu s predpisom,
ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz
kmetijskih virov
7 Shranjevanje komposta ali pregnitega blata 1. ali 2. razreda
okoljske kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja
obdelavo biološko razgradljivih odpadkov
8 Uporaba komposta in pregnitega blata 1. razreda okoljske
kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo
biološko razgradljivih odpadkov
9 Uporaba komposta in pregnitega blata 2. razreda okoljske
kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo
biološko razgradljivih odpadkov
10 Shranjevanje blata, določenega v skladu s predpisom, ki ureja
uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu
11 Uporaba blata, določenega v skladu s predpisom, ki ureja
uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu
12 Gnojenje z ostanki iz greznic, malih komunalnih čistilnih naprav,
komunalnih ali skupnih čistilnih naprav

III UPORABA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV NA
NEKMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH **
1 Uporaba fitofarmacevtskih sredstev v skladu s predpisi o
fitofarmacevtskih sredstvih v parkih, na pokopališčih, zelenicah
in športnih igriščih
2 Uporaba fitofarmacevtskih sredstev v skladu s predpisi o
fitofarmacevtskih sredstvih na objektih prometne infrastrukture

IV
1
2
3

4
5

6

7
8

RAVNANJE V GOZDU IN NA GOZDNIH ZEMLJIŠČIH
Pogozdovanje
Gnojenje z gnojem, gnojnico in gnojevko v gozdu
Shranjevanje komposta ali pregnitega blata 1. ali 2. razreda
okoljske kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja
obdelavo biološko razgradljivih odpadkov, ali blata, določenega
v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih
čistilnih naprav v kmetijstvu
Uporaba blata, določenega v skladu s predpisom, ki ureja
uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu
Uporaba komposta in pregnitega blata 1. razreda okoljske
kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo
biološko razgradljivih odpadkov
Uporaba komposta in pregnitega blata 2. razreda okoljske
kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo
biološko razgradljivih odpadkov
Uporaba sredstev za zatiranje drevesnih škodljivcev
Oskrba strojev in naprav z gorivom v gozdu

–

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

VVO I

VVO II

VVO III

–29

–29

–29

–29

–29

–29

VVO I
+
–

VVO II
+
–

VVO III
+
–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

–

–

–

–
–

+
+30

+
+
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Pomen oznak:
* V prvem stolpcu Preglednice 1 je navedena ustrezna raven vrst objektov, označena s številko,
v skladu s predpisi, ki urejajo enotno klasifikacijo vrst objektov ter objektov državnega pomena
(v nadaljnjem besedilu: CC.Si).
**Nekmetijska zemljišča so zemljišča v parkih, na pokopališčih, športnih igriščih, zelenicah,
gradbenih parcelah in objektih transportne infrastrukture.
*** Nezahtevni in enostavni objekti ter vzdrževanje objektov so v skladu s predpisi, ki urejajo
razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje.
VVO I pomeni najožje vodovarstveno območje.
VVO II pomeni ožje območje.
VVO III pomeni širše vodovarstveno območje.
+ pomeni, da je poseg v okolje dovoljen.
– pomeni, da je poseg v okolje prepovedan.
pd pomeni, da so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo objektov ter izvajanje
gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa ter izdano vodno
soglasje.
pp pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del in se
zanje izda vodno soglasje, če je k projektnim rešitvam iz projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja v postopku pridobitve vodnega soglasja izvedena analiza tveganja za
onesnaženje in je iz rezultatov te analize razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi
tega posega sprejemljivo in če se zaradi njegovega vpliva na vodni režim in stanje vodnega
telesa izvedejo zaščitni ukrepi, za katere iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje
izhaja, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo.
pip pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del,
kadar gre za poseg v skladu z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim
prostorskim načrtom in za katerega je izvedena celovita presoja vplivov na okolje ter
pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
Sprejemljivost vplivov na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na
zmanjšanje tveganja za onesnaženje preverja ministrstvo na podlagi ugotovitev analize
tveganja za onesnaženje v postopku izdaje mnenja k državnemu prostorskemu načrtu ali
občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu.
1

Če sta gradnja objektov in izvajanje gradbenih del na najožjem in ožjem vodovarstvenem
območju dovoljeni, se ne sme posegati v območje nihanja podzemne vode v vodonosniku. Prav
tako se z gradnjo ne sme zmanjšati krovna plast, če je ta upoštevana pri določanju
zmanjšanega obsega ali ukrepov ožjega vodovarstvenega območja. Območje nihanja
podzemne vode v vodonosniku je območje med najvišjo in najnižjo izmerjeno gladino oziroma
nivojem podzemne vode v nizu meritev gladine podzemne vode. Kot niz meritev gladine
podzemne vode se upoštevajo podatki monitoringa podzemne vode na vodovarstvenem
območju, ki ga vodi Agencija RS za okolje, ali podatki meritev gladine podzemne vode, ki jih
izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev, predpisanih v vodnem dovoljenju za
izvajanje monitoringa podzemne vode, ali podatki meritev z avtomatskimi merilci nivojev
7
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podzemne vode ali vsaj dvakratmesečnih ročnih meritev gladine podzemne vode na
vodovarstvenem območju v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih na
območju predvidenega posega izvaja investitor.
2

Zagotoviti je treba zajetje in čiščenje padavinske odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja
emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

3

Če sta gradnja objektov in izvajanje gradbenih del na širšem vodovarstvenem območju
dovoljeni, je treba graditi nad srednjo gladino podzemne vode. Če se transmisivnost
vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjša za več kot 10%, je gradnja izjemoma dovoljena tudi
globlje. Če je med gradnjo ali obratovanjem treba drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to
potrebno vodno soglasje. Srednja gladina oziroma nivo podzemne vode je srednja vrednost v
nizu meritev med najvišjo in najnižjo izmerjeno gladino oziroma nivojem podzemne vode. Kot
niz meritev gladine podzemne vode se upoštevajo podatki monitoringa podzemne vode na
vodovarstvenem območju, ki ga vodi Agencija RS za okolje, ali podatki meritev gladine
podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev, predpisanih v vodnem
dovoljenju za izvajanje monitoringa podzemne vode, ali podatki meritev z avtomatskimi merilci
nivojev podzemne vode ali vsaj dvakratmesečnih ročnih meritev gladine podzemne vode na
vodovarstvenem območju v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih na
območju predvidenega posega izvaja investitor.
4

Dovoljeno le, če gre za utrditev nestabilnega terena.

5

Izkopi na najožjih in ožjih vodovarstvenih območjih so dovoljeni, če so izvedeni več kakor 2 m
nad najvišjo gladino podzemne vode.
6

Izkopi na širšem vodovarstvenem območju so dovoljeni nad srednjo gladino podzemne vode,
razen v primerih, kadar je izjemoma dovoljena gradnja v skladu z opombo 3 te priloge.
7

Na postajah in terminalih je dovoljena gradnja prostostoječih rezervoarjev s spremljajočimi
cevovodi in pretakališči z uporabno prostornino do 450 l v zaščitni zgradbi ali prostostoječih
rezervoarjev s spremljajočimi cevovodi in pretakališčem s skupno prostornino vsakega
posameznega rezervoarja do 30 m3 v skladu s predpisom, ki ureja skladiščenje nevarnih
tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah.

8

Interna kanalizacija mora biti priključena na javno kanalizacijo. Za interno kanalizacijo mora biti
pred uporabo preverjena vodotesnost s standardiziranimi postopki.
9

Za javno kanalizacijo mora biti pred uporabo preverjena vodotesnost v skladu s
standardiziranimi postopki.
10

Dovoljeno, če gre za ukrep sanacije obstoječe železniške proge, ki mora biti izvedena v
tesnilni plasti, vsa padavinska odpadna voda mora biti speljana na območje zunaj
vodovarstvenega območja.
11

Kadar so na postajah vagoni s posodami za prevoz tekočin in plinov naloženi z nevarnimi
snovmi, morajo biti uvedeni posebni zaščitni ukrepi v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz
nevarnega blaga.
12

Razen če se uporabljajo kemična stranišča ali je urejeno odvajanje komunalne odpadne vode
iz sanitarnih enot v javno kanalizacijo.
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Pri izkopih zaradi izkoriščanja mineralnih surovin mora biti dno izkopa vsaj 2 m nad najvišjo
gladino podzemne vode glede na povprečje ravni gladin v zadnjih 10 letih. Najvišja gladina
podzemne vode je najvišja gladina v nizu meritev gladine oziroma nivoja podzemne vode. Kot
niz meritev gladine podzemne vode se upoštevajo podatki monitoringa podzemne vode na
vodovarstvenem območju, ki ga vodi Agencija RS za okolje, ali podatki meritev gladine
podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira, na podlagi zahtev, predpisanih v
vodnem dovoljenju za izvajanje monitoringa podzemne vode, ali podatki meritev z avtomatskimi
merilci nivojev podzemne vode ali vsaj dvakratmesečnih ročnih meritev gladine podzemne vode
na vodovarstvenem območju v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih
na območju predvidenega posega izvaja investitor.
14

Pri vrtanju, med obratovanjem in vzdrževanjem je treba izvesti vse ukrepe za preprečitev
odtekanja, ponikanja ali spiranja izvrtanine ali drugih snovi v podzemne vode ali zajetje. Po
prenehanju rabe je treba vrtino ukiniti tako, da je preprečeno kakršno koli onesnaženje
podzemne vode ali zajetja.
15

Dovoljeno, če območje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo ali če gre za začasno
rešitev v prehodnem obdobju do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja za komunalno
odpadno vodo ali do zagotovitve potrebnih zmogljivosti na javnem kanalizacijskem omrežju.
Komunalna odpadna voda mora ustrezati predpisanim zahtevam za odvajanje v vode.

16

Dovoljeno, če gre za odvajanje industrijske odpadne vode iz obstoječih objektov in naprav in
če območje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo ali odvajanje v javno kanalizacijo
tehnično ni izvedljivo ali če na komunalni ali skupni čistilni napravi, ki zaključuje javno
kanalizacijo, ni zagotovljena zmogljivost za čiščenje te industrijske odpadne vode. Industrijska
odpadna voda mora ustrezati predpisanim zahtevam za odvajanje industrijske odpadne vode v
vode.

17

Dno gnojišča, zbiralnika gnojnice in gnojevke, kompostarne za gnojevko ali hlevskega izpusta
mora biti najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Objekti morajo biti vodotesni.

18

Skledice zelenic in odbijališč morajo biti vodotesne, vsa padavinska voda s teh površin mora
biti speljana na območje zunaj vodovarstvenega območja.

19

Dno ponikovalnice mora biti vsaj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode, če gre za
posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

20

Razen če gre za ukrep pri obstoječi stanovanjski stavbi in so v postopku izdaje vodnega
soglasja za gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in
stanje vodnega telesa ter izdano vodno soglasje.
21

Cevovod, po katerem se odpadna voda odvaja v vodotok, mora biti izveden tako, da je
preprečeno ponikanje v podzemno vodo ali zajetje.
22

Razen če gre za gradnjo nove interne kanalizacije za odvajanje komunalne odpadne vode kot
sanacijski ukrep obstoječih stanovanjskih ali nestanovanjskih stavb.
23

Razen če gre za rekonstrukcijo obstoječih in izjemoma gradnjo novih gnojišč in zbiralnikov
gnojnice in gnojevke, kompostaren za gnojevko ter hlevskih izpustov kot sanacijski ukrep na že
obstoječem kmetijskem gospodarstvu.
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Razen če gre za odvajanje padavinske odpadne vode iz obstoječih objektov.

25

Dovoljeno, če gre za zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s
predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih
naprav.

26

Razen če gre za obstoječe stavbe, za katere je treba zagotoviti zbiranje, odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne
vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, in so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo
objektov ter izvajanje gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa ter
izdano vodno soglasje.

27

Prepovedana sta skladiščenje in pretakanje goriva.

28

Dovoljena je gradnja namakalnih sistemov za namakanje z razpršilci ali za kapljično
namakanje z vodo v skladu z gnojilnim načrtom.

29

Razen če gre za ukrep zaščite posamezne rastline s fitofarmacevtskim sredstvom v parkih, na
pokopališčih, zelenicah in športnih igriščih, ali če gre za ukrep varstva pred škodljivimi
organizmi, določenimi v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu rastlin, s fitofarmacevtskim
sredstvom v parkih, na pokopališčih, zelenicah in športnih igriščih, gradbenih parcelah in na
objektih prometne infrastrukture. Sredstvo mora biti za tak namen registrirano in za njegovo
uporabo mora biti izdano ustrezno dovoljenje. Uporaba fitofarmacevtskih sredstev je izjemoma
dovoljena šele takrat, ko ukrep varstva pred škodljivimi organizmi z ne kemijskim ukrepom
varstva rastlin (mehanski, biološki in biotehnični ukrepi) ni učinkovit.

30

Dovoljena je uporaba samo biološko razgradljivih olj.

31

Dovoljeno, če gre za rezervoar za vodo. Dovoljeno tudi, če gre za rezervoar za utekočinjen
naftni plin ali tekoče naftne derivate za ogrevanje s priključkom na stanovanjsko stavbo in je
rezervoar proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in
ugotavljanje skladnosti in je nameščen na vodotesno in stabilno podlago tako, da ne pride do
nenadzorovanega iztekanja in onesnaženja vode ali tal.

32

Dovoljeno, če je nameščen na vodotesno in stabilno podlago tako, da ne pride do
nenadzorovanega iztekanja in onesnaženja vode ali tal.

33

Premer vrtanja raziskovalne vrtine je lahko največ 76 mm, razen za raziskovalne vrtine za
javno oskrbo s pitno vodo.

34

Razen če gre za ukrep pri obstoječem objektu in so v postopku izdaje vodnega soglasja za
gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega
telesa ter izdano vodno soglasje.«.
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803.

Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi
Javne agencije za železniški promet Republike
Slovenije

Na podlagi 21. člena Zakona o železniškem prometu (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 6. člena Zakona
o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11
– ZEKom-C) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembah Sklepa o ustanovitvi
Javne agencije za železniški promet
Republike Slovenije
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 30/03, 59/03,
54/07, 76/08, 37/10 in 67/11) se v tretjem odstavku 11. člena
besedilo »določajo Zakon o javnih agencijah« nadomesti z
besedilom »določa zakon, ki ureja javne agencije«.
2. člen
Četrti odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za direktorja agencije je lahko imenovana oseba, ki
izpolnjuje pogoje iz zakona, ki ureja javne agencije.«.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01402-1/2013
Ljubljana, dne 13. marca 2013
EVA 2013-2430-0020
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
804.

Pravilnik o pogojih za pridobitev potrdila
o strokovni usposobljenosti za izdelovanje
okoljskih poročil oziroma poročil o vplivih
na okolje ter preizkusu strokovnega znanja

Na podlagi četrtega odstavka 56. člena in sedmega odstavka 56.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09,
48/12 in 57/12) izdaja minister za kmetijstvo in okolje v soglasju z ministrom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter
ministrom za zdravje

PRAVILNIK
o pogojih za pridobitev potrdila o strokovni
usposobljenosti za izdelovanje okoljskih poročil
oziroma poročil o vplivih na okolje ter preizkusu
strokovnega znanja
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa:
– podrobnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, če
želi pridobiti potrdilo o strokovni usposobljenosti za izdelovanje
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okoljskih poročil oziroma poročil o vplivih na okolje (v nadaljnjem besedilu: potrdilo),
– vrste dokazil o izpolnjevanju pogojev za pridobitev potrdila in
– način preizkusa strokovnega znanja (v nadaljnjem besedilu: preizkus).
II. PODROBNEJŠI POGOJI IN DOKAZOVANJE
IZPOLNJEVANJA POGOJEV ZA PRIDOBITEV POTRDILA
2. člen
(pogoji za pridobitev potrdila o strokovni usposobljenosti)
(1) Potrdilo lahko pridobi oseba, ki:
1. ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za
pridobitev izobrazbe najmanj druge stopnje, oziroma raven
izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z
zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza ravni izobrazbe najmanj druge stopnje, in sicer:
– naravoslovnih znanosti: fizika, biologija, ekologija, okolje, gozdarstvo, kemija, matematika, meteorologija, geografija,
kmetijstvo in kemijska tehnologija;
– tehničnih znanosti: arhitektura, krajinska arhitektura,
urbanizem, energetika, geologija, rudarstvo, geotehnologija,
gradbeništvo, geodezija, stavbarstvo, strojništvo in elektrotehnika;
– medicinskih znanosti: medicina in sanitarno inženirstvo
in
– družboslovnih in humanističnih znanosti: arheologija,
geografija in kultura;
2. ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju izdelovanja okoljskih poročil oziroma poročil o vplivih na okolje in
3. uspešno opravi preizkus.
(2) Vrsta izobrazbe iz 1. točke prejšnjega odstavka je za
dele okolja oziroma vrsto vplivov na okolje, kulturno dediščino
ali zdravje ljudi določena v prilogi 1, ki je sestavni del tega
pravilnika.
(3) Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem
besedilu: Agencija) izda potrdilo za tiste dele okolja oziroma
vrsto vplivov na okolje, kulturno dediščino ali zdravje ljudi,
za katero izpolnjuje pogoje za pridobitev potrdila v 8 dneh po
uspešno opravljenem preizkusu.
3. člen
(dokazila o izpolnjevanju pogojev)
(1) Za dokazilo o izpolnjevanju pogoja iz 1. točke prvega
odstavka prejšnjega člena se šteje fotokopija diplome oziroma
druge listine, iz katere je razvidna predpisana izobrazba.
(2) Za dokazilo o izpolnjevanju pogoja iz 2. točke prvega
odstavka prejšnjega člena se šteje:
– najmanj pet okoljskih poročil ali poročil o vplivih na
okolje, ki so bila izdelana v zadnjih petih letih do dneva prijave
iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika in jih je oseba, ki
želi pridobiti potrdilo, izdelala sama ali je sodelovala pri njihovi
izdelavi. Iz poročil mora biti razvidna navedba delov okolja ali
vrst vplivov na okolje, za katere je oseba, ki želi pridobiti potrdilo, izdelala okoljsko poročilo ali poročilo o vplivih na okolje, ali
– najmanj petkratno sodelovanje pri presojah vplivov na
okolje v zadnjih petih letih do dneva prijave iz tretjega odstavka
5. člena tega pravilnika.
III. PREIZKUS
4. člen
(preizkus)
(1) Strokovna znanja, potrebna za izdelavo okoljskih poročil oziroma poročil o vplivih na okolje, obsegajo zlasti poznavanje zakonodaje s področja varstva okolja, ohranjanja narave,
varstva in rabe naravnih virov ter kulturne dediščine, teorijo in
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prakso ter metodologije presojanja vplivov na okolje, kulturno
dediščino ali zdravje ljudi.
(2) Agencija v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za
kulturo, ministrstvom, pristojnim za zdravje, in ministrstvom,
pristojnim za kmetijstvo in okolje, pripravi katalog strokovnih
znanj iz prejšnjega odstavka in ga objavi na svoji spletni strani.
(3) Strokovna znanja iz prvega odstavka tega člena se
preverijo s preizkusom pred komisijo iz 56.a člena Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt,
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12).
(4) Administrativne in tehnične naloge za komisijo iz prejšnjega odstavka opravlja Agencija.
5. člen

Uradni list Republike Slovenije
(6) O poteku preizkusa zapisnikar vodi zapisnik in opravlja
tudi druge administrativno-tehnične naloge za komisijo.
(7) V zapisnik se vpišejo sestava komisije, kraj in datum
opravljanja preizkusa, seznam kandidatov, ki so preizkus uspešno opravili, in seznam kandidatov, ki preizkusa niso uspešno
opravili. Zapisnik podpišejo člani komisije in zapisnikar.
7. člen
(ponovitev preizkusa)
Komisija določi rok za ponovno opravljanje preizkusa osebam, ki preizkusa niso uspešno opravile. Komisija določi rok
za ponovno opravljanje preizkusa tudi za tiste osebe, ki zaradi
opravičljivih razlogov k preizkusu niso pristopile, pri čemer se
kot opravičljiv razlog šteje bolezen, smrt v družini ali višja sila.

(prijava na preizkus)

8. člen

(1) Agencija najmanj enkrat letno v svetovnem spletu
objavi javni poziv, s katerim pozove zainteresirane osebe k
preizkusu.
(2) Javni poziv iz prejšnjega odstavka vsebuje kraj in datum preizkusa, ki ne sme biti prej kot v dveh mesecih od dneva
objave javnega poziva.
(3) Kandidat za preizkus se lahko prijavi k preizkusu
v pisni ali elektronski obliki v skladu s predpisi, ki urejajo
elektronsko poslovanje, najpozneje en mesec pred datumom
preizkusa, določenim v javnem pozivu. V prijavi mora navesti
podatke glede dokazil o izpolnjevanju pogojev iz 3. člena tega
pravilnika. Kandidat za preizkus se lahko pisno ali elektronsko
odjavi od preizkusa najpozneje en teden pred preizkusom,
sicer se šteje, da preizkusa ni opravil.
(4) Kandidat za preizkus se lahko prijavi k preizkusu za
izdelovanje okoljskega poročila ali poročila o vplivih na okolje
ali obojega. Kandidat za preizkus se lahko prijavi k preizkusu za
enega ali več delov okolja ali za enega ali več vplivov na okolje,
kulturno dediščino ali zdravje ljudi iz priloge 1 tega pravilnika.
(5) K preizkusu lahko pristopi le oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 1. in 2. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika.
(6) Agencija najpozneje tri tedne pred predvidenim datumom preizkusa obvesti prijavitelje o potrditvi prijave k preizkusu.

(sprememba in razširitev potrdila)

6. člen

(1) Oseba, ki ima potrdilo, mora spremembo osebnega
imena oziroma stalnega ali začasnega prebivališča nemudoma
pisno sporočiti Agenciji, ki na podlagi spremenjenih okoliščin v 30
dneh od prejema sporočila izda novo potrdilo, pri čemer ostaneta
obseg in rok veljavnosti obstoječega potrdila nespremenjena.
(2) Če želi oseba, ki ima potrdilo za izdelovanje okoljskega poročila ali poročila o vplivih na okolje za določen del okolja
ali vpliv na okolje, kulturno dediščino ali zdravje ljudi to potrdilo
razširiti tudi na izdelovanje okoljskega poročila ali poročila o
vplivih na okolje za drug del okolja ali za drug vpliv na okolje,
kulturno dediščino ali zdravje ljudi iz priloge 1 tega pravilnika,
mora v skladu s 5. in 6. členom tega pravilnika opraviti splošni
in posebni del preizkusa v obsegu, na katerega se zahteva za
razširitev potrdila nanaša.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
(objava kataloga strokovnih znanj)
Katalog strokovnih znanj iz 4. člena tega pravilnika objavi
Agencija na svoji spletni strani v dveh mesecih po uveljavitvi
tega pravilnika.
10. člen

(potek preizkusa)
(1) Preizkus je sestavljen iz pisnega in ustnega dela.
(2) Pisni del obsega preverjanje znanja iz splošnega
in posebnega dela. Splošni del obsega splošno poznavanje
področja presoj vplivov na okolje. Posebni del, za katerega se
je kandidat k preizkusu prijavil in je določen v prilogi 1 tega pravilnika, pa se opravi v obliki reševanja strokovnega problema s
študijem primera na podlagi predloženega gradiva za tiste dele
okolja ali vplive iz četrtega odstavka prejšnjega člena, za katero
kandidat želi pridobiti potrdilo.
(3) Ustni del preizkusa obsega zagovor pisnega dela
preizkusa.
(4) Kandidat lahko pristopi k ustnemu delu, če je pri pisnem delu dosegel najmanj dve tretjini možnih točk posebej
pri splošnem delu in posebej pri posebnem delu za vsak del
okolja ali vpliv na okolje, kulturno dediščino ali zdravje ljudi, za
katerega se je kandidat prijavil.
(5) Kandidat uspešno opravi preizkus, če pri pisnem delu
doseže predpisano število točk iz prejšnjega odstavka in komisija na ustnem delu izpita ugotovi, da je kandidatovo znanje
ustrezno.

(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-3/2012
Ljubljana, dne 11. marca 2013
EVA 2012-2330-0173
Franc Bogovič l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje
Soglašam!
dr. Žiga Turk l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
Tomaž Gantar l.r.
Minister
za zdravje
Priloga
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PRILOGA 1
Deli okolja oziroma vrste vplivov na okolje, kulturno dediščino ali zdravje ljudi,
za katere je mogoče pridobiti potrdilo o strokovni usposobljenosti ter vrsta izobrazbe
Vsebina potrdila

Izobrazba oz. končan študijski program

1.

deli okolja (tla, kamnine, voda, zrak in živalske
ter rastlinske vrste, vključno z njihovim dednim
materialom ter človek)

Naravoslovne, tehnične ali
medicinske znanosti

2.

vplivi na tla zaradi obremenjevanja z emisijami
snovi

Naravoslovne, tehnične ali
medicinske znanosti

3.

vplivi na vode zaradi obremenjevanja z
emisijami snovi

Naravoslovne, tehnične ali
medicinske znanosti

4.

vplivi na zrak zaradi obremenjevanja z
emisijami snovi

Naravoslovne, tehnične ali
medicinske znanosti

5.

vplivi zaradi obremenjevanja okolja z odpadki

6.

vplivi zaradi obremenjevanja okolja z emisijami
elektromagnetnega sevanja, ionizirajočega
sevanja, emisijami hrupa, svetlobnega
onesnaževanja in podobno

Naravoslovne, tehnične ali
medicinske znanosti
Naravoslovne, tehnične ali
medicinske znanosti

7.

vplivi na rastline in habitatne tipe

naravoslovne znanosti

8.

vplivi na živali

Naravoslovne ali tehnične znanosti

9.

vplivi na zdravje ljudi

10.

vplivi na krajino

11.

vplivi na kulturno dediščino in arheološke
ostaline,

Medicinske, tehnične ali
naravoslovne znanosti
Družboslovne, naravoslovne ali
tehnične znanosti
družboslovne ali tehnične znanosti

12.

vplivi na okolje ob večjih nesrečah

Naravoslovne, družboslovne in
humanistične, tehnične ali
medicinske znanosti

13.

vplivi na naravne vrednote in biotsko
raznovrstnost

naravoslovne ali tehnične znanosti

5
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Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o ukrepih
za varstvo pred utopitvami na kopališčih

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Zakona o varstvu
pred utopitvami (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 9/11) izdaja minister za obrambo

Uradni list Republike Slovenije
ne glede na predhodno pridobljeno izobrazbo, dodatek za specializacijo pa le, če je specializacija opravljena po končanem
univerzitetnem izobraževanju.«
Št. 0100-840/2012/8
Ljubljana, dne 11. februarja 2013
EVA 2013-2030-0019

PRAVILNIK
o dopolnitvah Pravilnika o ukrepih za varstvo
pred utopitvami na kopališčih
1. člen
V Pravilniku o ukrepih za varstvo pred utopitvami na
kopališčih (Uradni list RS, št. 84/07) se v 22. členu za drugim
odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Na bazenskih kopališčih, ki imajo video nadzorni sistem in morajo imeti v eni delovni izmeni več kot štiri reševalce
iz vode, se lahko v času, ko je zasedenost kopališča manjša
od 75 odstotkov največjega dovoljenega števila obiskovalcev,
število reševalcev iz vode zmanjša za največ 25 odstotkov, pod
pogojem, da video nadzorni sistem pokriva vsaj 90 odstotkov
vseh kopalnih površin in bazenskih ploščadi. Eden od reševalcev iz vode mora v tem primeru preko video nadzornega sistema neprekinjeno nadzorovati kopalno površino in bazensko
ploščad. Upravljavec kopališča mora zagotavljati, da se zaradi
takega ukrepa raven varstva pred utopitvami na kopališču ne
bo zmanjšala, in poskrbeti za brezhibno delovanje video nadzornega sistema.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.
2. člen
V 25. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Prisotnost redarja pri vodni atrakciji ni potrebna, če
je na vhodu vodne atrakcije nameščena avtomatska fizična
zapora ali svetlobna signalizacija in če upravljavec zagotavlja
nezmanjšano varnost uporabnikov vodne atrakcije ter brezhibno delovanje sistema. Avtomatska fizična zapora ali svetlobna
signalizacija mora delovati tako, da se vhod na napravo sprosti
šele takrat, ko predhodni kopalec zapusti območje tveganja.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-5/2013-15
Ljubljana, dne 14. marca 2013
EVA 2013-1911-0001
Aleš Hojs l.r.
Minister
za obrambo

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
806.

Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor
(KPJS)

RAZLAGA
Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)
Dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat
– prvi odstavek 37. člena KPJS
»Javnemu uslužbencu pripada, ob izpolnjevanju drugih
pogojev, dodatek za znanstveni magisterij oziroma za doktorat

mag. Nataša Belopavlovič l.r.
Predsednica Komisije za razlago KPJS

807.

Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor
(KPJS)

RAZLAGA
Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)
Dodatek za delo v deljenem delovnem času
– prvi odstavek 41. člena KPJS
»Dodatek za delo v deljenem delovnem času pripada
javnemu uslužbencu v vsakem primeru, ne glede na to ali dela
v deljenem delovnem času stalno ali le občasno.«
Št. 0100-844/2011/5
Ljubljana, dne 11. februarja 2013
EVA 2013-2030-0020
mag. Nataša Belopavlovič l.r.
Predsednica Komisije za razlago KPJS

808.

Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor
(KPJS)

RAZLAGA
Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)
Razlaga 40. člena KPJS (dodatek za izmensko delo) z
dne 16. 1. 2009, objavljena v Uradnem listu RS, št. 3/09 dne
16. 1. 2009, se v prvem odstavku nadomesti z razlago:
»Dodatek za izmensko delo – 40. člena KPJS
Javnemu uslužbencu pripada dodatek za izmensko delo
v popoldanski in nočni izmeni oziroma za redno delo v popoldanskem času za čas, ki je po zakonu ali drugem predpisu,
kolektivni pogodbi ali splošnem aktu delodajalca določen za
popoldansko ali nočno izmeno oziroma za redno delo v popoldanskem času. Dodatek za izmensko delo pripada javnemu
uslužbencu v vsakem primeru, ko dela v izmenah po določenem vzorcu, ki je lahko prekinjen ali neprekinjen (dopoldan
– popoldan, dopoldan – ponoči, popoldan – ponoči, dopoldan
– popoldan – ponoči).
Drugi in tretji odstavek razlage 40. člena KPJS (dodatek
za izmensko delo) z dne 16. 1. 2009, objavljene v Uradnem
listu RS, št. 3/09 dne 16. 1. 2009, se ne spremenita.«
Št. 0100-116/2012/4
Ljubljana, dne 11. februarja 2013
EVA 2013-2030-0021
mag. Nataša Belopavlovič l.r.
Predsednica Komisije za razlago KPJS
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OBČINE
BELTINCI
809.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni
lastnini

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09 in 51/10), v skladu z 212. 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:
U-I-150/04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09
Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.),
20/11 – Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine
Beltinci na 19. redni seji dne 27. 9. 2012 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišč »Družbena lastnina v splošni rabi« na naslednjih zemljiščih:
– parcela št. 2379/6, k.o. 134 – Dokležovje (ID 938942),
ID znak: 134-2379/6-0, pot v izmeri 6.308 m2,
– parcela št. 2384/1, k.o. 134 – Dokležovje (ID 4804052),
ID znak: 134-2384/1-0, cesta v izmeri 17.430 m2,
– parcela št. 2385/3, k.o. 134 – Dokležovje (ID 5834879),
ID znak: 134-2385/3-0, cesta v izmeri 8.713 m2.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti
status »Družbena lastnina v splošni rabi« in postanejo last
Občine Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci, matična štev.
5883016000.
3. člen
Pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Občine Beltinci ter vknjižba zaznambe, da imajo nepremičnine status grajeno javno dobro
lokalnega pomena – lokalne ceste.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2012-19-243/V
Beltinci, dne 27. septembra 2012
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

810.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni
lastnini

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09 in 51/10), v skladu z 212. 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:
U-I-150/04-19, 120/06 – Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09
Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.),
20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine
Beltinci na 19. redni seji dne 27. 9. 2012 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča »Družbena lastnina imetnik pravice uporabe: Nepremičnine« na naslednjih
zemljiščih:
– parcela št. 512/1, k.o. 130 – Lipa (ID 1679146), ID znak:
130-512/1-0, pot v izmeri 97 m2,
– parcela št. 829/1, k.o. 130 – Lipa (ID 4702840), ID znak:
130-829/1-0, pot v izmeri 385 m2,
– parcela št. 863/1, k.o. 130 – Lipa (ID 651368), ID znak:
130-863/1-0, funkcionalni objekt v izmeri 1.226 m2,
– parcela št. 887/0, k.o. 130 – Lipa (ID 336432), ID znak:
130-887/0-0, pot v izmeri 1.565 m2,
– parcela št. 950/0, k.o. 130 – Lipa (ID 4366691), ID znak:
130-950/0-0, pot v izmeri 2.398 m2,
– parcela št. 1357/0, k.o. 130 – Lipa (ID 3695588), ID znak:
130-1357/0-0, pot v izmeri 2.274 m2,
– parcela št. 1453/0, k.o. 130 – Lipa (ID 2519914), ID znak:
130-1453/0-0, pot v izmeri 418 m2,
– parcela št. 1499/0, k.o. 130 – Lipa (ID 4702839), ID znak:
130-1499/0-0, pot v izmeri 678 m2,
– parcela št. 1548/1, k.o. 130 – Lipa (ID 2351896), ID znak:
130-1548/1-0, pot v izmeri 4.203 m2,
– parcela št. 1715/1, k.o. 131 – Beltinci (ID 2571146),
ID znak: 131-1715/1-0, dvorišče v izmeri 933 m2,
– parcela št. 2087/1, k.o. 130 – Lipa (ID 3191515), ID znak:
130-2087/1-0, pot v izmeri 590 m2,
– parcela št. 2231/0, k.o. 130 – Lipa (ID 1847022), ID znak:
130-2231/0-0, pot v izmeri 336 m2,
– parcela št. 2274/0, k.o. 130 – Lipa (ID 1176240), ID znak:
130-2274/0-0, pot v izmeri 1.782 m2,
– parcela št. 2567/1, k.o. 130 – Lipa (ID 2688013), ID znak:
130-2567/1-0, pot v izmeri 1.848 m2,
– parcela št. 2673/1, k.o. 130 – Lipa (ID 2688012), ID znak:
130-2673/1-0, pot v izmeri 769 m2,
– parcela št. 2675/1, k.o. 130 – Lipa (ID 6027357), ID znak:
130-2675/1-0, cesta v izmeri 54 m2,
– parcela št. 2675/2, k.o. 130 – Lipa (ID 6027358), ID znak:
130-2675/2-0, pot v izmeri 7.126 m2,
– parcela št. 2677/0, k.o. 130 – Lipa (ID 3863342), ID znak:
130-2677/0-0, pot v izmeri 3.468 m2,
– parcela št. 2678/0, k.o. 130 – Lipa (ID 168895), ID znak:
130-2678/0-0, pot v izmeri 2.184 m2,
– parcela št. 2679/1, k.o. 130 – Lipa (ID 839753), ID znak:
130-2679/1-0, pot v izmeri 974 m2,
– parcela št. 2680/1, k.o. 130 – Lipa (ID 4702838), ID znak:
130-2680/1-0, pot v izmeri 3.199 m2,
– parcela št. 2682/1, k.o. 130 – Lipa (ID 3022910), ID znak:
130-2682/1-0, pot v izmeri 408 m2,
– parcela št. 2684/1, k.o. 130 – Lipa (ID 336431), ID znak:
130-2684/1-0, pot v izmeri 649 m2,
– parcela št. 2686/0, k.o. 130 – Lipa (ID 2351895), ID znak:
130-2686/0-0, pot v izmeri 3.693 m2,
– parcela št. 2687/0, k.o. 130 – Lipa (ID 2182946), ID znak:
130-2687/0-0, pot v izmeri 953 m2,
– parcela št. 2688/0, k.o. 130 – Lipa (ID 2182945), ID znak:
130-2688/0-0, pot v izmeri 503 m2,
– parcela št. 2882/0, k.o. 130 – Lipa (ID 2855168), ID znak:
130-2882/0-0, pot v izmeri 1.841 m2,
– parcela št. 2896/0, k.o. 130 – Lipa (ID 336430), ID znak:
130-2896/0-0, pot v izmeri 1.920 m2,
– parcela št. 2897/0, k.o. 130 – Lipa (ID 4858749), ID znak:
130-2897/0-0, funkcionalni objekt v izmeri 1.629 m2,
– parcela št. 2898/0, k.o. 130 – Lipa (ID 3022909), ID znak:
130-2898/0-0, pot v izmeri 2.325 m2,
– parcela št. 2901/0, k.o. 136 – Melinci (ID 1782629),
ID znak: 136-2901/0-0, cesta v izmeri 28.562 m2,
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– parcela št. 2914/0, k.o. 136 – Melinci (ID 607112), ID znak:
136-2914/0-0, cesta v izmeri 14.684 m2,
– parcela št. 2928/0, k.o. 130 – Lipa (ID 5038293), ID znak:
130-2928/0-0, pot v izmeri 4.490 m2,
– parcela št. 2955/0, k.o. 130 – Lipa (ID 1344079), ID znak:
130-2955/0-0, pot v izmeri 3.608 m2,
– parcela št. 2971/0, k.o. 130 – Lipa (ID 4199376), ID znak:
130-2971/0-0, pot v izmeri 4.510 m2,
– parcela št. 2995/0, k.o. 130 – Lipa (ID 4031789), ID znak:
130-2995/0-0, pot v izmeri 2.410 m2,
– parcela št. 3025/0, k.o. 130 – Lipa (ID 1511771), ID znak:
130-3025/0-0, pot v izmeri 1.789 m2,
– parcela št. 3043/0, k.o. 130 – Lipa (ID 3022908), ID znak:
130-3043/0-0, pot v izmeri 2.383 m2,
– parcela št. 3062/0, k.o. 130 – Lipa (ID 4534452), ID znak:
130-3062/0-0, pot v izmeri 4.407 m2,
– parcela št. 3086/0, k.o. 130 – Lipa (ID 2519913), ID znak:
130-3086/0-0, pot v izmeri 3.788 m2,
– parcela št. 3109/0, k.o. 130 – Lipa (ID 2351894), ID znak:
130-3109/0-0, pot v izmeri 3.584 m2,
– parcela št. 3143/0, k.o. 130 – Lipa (ID 4534451), ID znak:
130-3143/0-0, pot v izmeri 4.056 m2,
– parcela št. 3179/2, k.o. 130 – Lipa (ID 3022907), ID znak:
130-3179/2-0, pot v izmeri 981 m2,
– parcela št. 3179/3, k.o. 130 – Lipa (ID 2014721), ID znak:
130-3179/3-0, pot v izmeri 134 m2,
– parcela št. 3180/0, k.o. 130 – Lipa (ID 2351893), ID znak:
130-3180/0-0, pot v izmeri 4.572 m2,
– parcela št. 3181/0, k.o. 130 – Lipa (ID 2182944), ID znak:
130-3181/0-0, pot v izmeri 2.467 m2,
– parcela št. 3212/0, k.o. 130 – Lipa (ID 3695587), ID znak:
130-3212/0-0, pot v izmeri 1.896 m2,
– parcela št. 3219/3, k.o. 130 – Lipa (ID 4534450), ID znak:
130-3219/3-0, pot v izmeri 1.685 m2,
– parcela št. 3232/0, k.o. 130 – Lipa (ID 4199375), ID znak:
130-3232/0-0, pot v izmeri 1.926 m2,
– parcela št. 3233/1, k.o. 130 – Lipa (ID 2014720), ID znak:
130-3233/1-0, pot v izmeri 2.992 m2,
– parcela št. 3292/0, k.o. 130 – Lipa (ID 1679145), ID znak:
130-3292/0-0, pot v izmeri 3.349 m2,
– parcela št. 3318/1, k.o. 130 – Lipa (ID 2519912), ID znak:
130-3318/1-0, pot v izmeri 372 m2,
– parcela št. 3328/0, k.o. 130 – Lipa (ID 2351897), ID znak:
130-3328/0-0, pot v izmeri 1.353 m2,
– parcela št. 3346/1, k.o. 130 – Lipa (ID 6027350), ID znak:
130-3346/1-0, pot v izmeri 41 m2,
– parcela št. 3346/2, k.o. 130 – Lipa (ID 6027351), ID znak:
130-3346/2-0, pot v izmeri 3.177 m2,
– parcela št. 3432/0, k.o. 130 – Lipa (ID 3191514), ID znak:
130-3432/0-0, pot v izmeri 3.224 m2,
– parcela št. 3433/0, k.o. 130 – Lipa (ID 676), ID znak: 1303433/0-0, pot v izmeri 6.393 m2,
– parcela št. 3513/0, k.o. 130 – Lipa (ID 336429), ID znak:
130-3513/0-0, pot v izmeri 2.085 m2,
– parcela št. 3540/0, k.o. 130 – Lipa (ID 4031788), ID znak:
130-3540/0-0, pot v izmeri 1.051 m2,
– parcela št. 3571/0, k.o. 130 – Lipa (ID 3191513), ID znak:
130-3571/0-0, pot v izmeri 9.628 m2,
– parcela št. 3572/0, k.o. 130 – Lipa (ID 2519911), ID znak:
130-3572/0-0, pot v izmeri 5.063 m2,
– parcela št. 3573/0, k.o. 130 – Lipa (ID 4366690), ID znak:
130-3573/0-0, pot v izmeri 6.765 m2,
– parcela št. 3574/0, k.o. 130 – Lipa (ID 3022906), ID znak:
130-3574/0-0, pot v izmeri 9.459 m2,
– parcela št. 3575/0, k.o. 130 – Lipa (ID 996112), ID znak:
130-3575/0-0, pot v izmeri 6.144 m2,
– parcela št. 3576/0, k.o. 130 – Lipa (ID 491824), ID znak:
130-3576/0-0, pot v izmeri 2.120 m2,
– parcela št. 3577/0, k.o. 130 – Lipa (ID 156789), ID znak:
130-3577/0-0, pot v izmeri 3.871 m2.
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2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti
status »Družbena lastnina imetnik pravice uporabe: Nepremičnine, Kardoševa ulica 2, M. Sobota, 9000 Murska Sobota
– dostava« in postanejo last Občine Beltinci, Mladinska ulica 2,
9231 Beltinci, matična štev. 5883016000.
3. člen
Pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Občine Beltinci, Mladinska ulica 2,
9231 Beltinci, matična štev. 5883016000 ter vknjižba zaznambe, da imajo nepremičnine status grajeno javno dobro lokalnega pomena – javne poti.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2012-19-243/V
Beltinci, dne 27. septembra 2012
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

BISTRICA OB SOTLI
811.

Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli
za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 79/09,
51/10 in 84/10 – Odl. US), določil Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 15. člena Statuta Občine
Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/09) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 18. redni seji dne 27. 2. 2013 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Bistrica ob Sotli
za leto 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Bistrica ob Sotli 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 podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.

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

v EUR
Proračun
leta 2013
3.221.976
1.433.308
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70

71

72

74

II.
40

41

42
43

III.
B.
IV.
75

V.
44

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 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
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
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)
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
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

Št.

1.338.826
1.234.954
67.962
35.910
94.482
50.712
600
1.000
7.500
34.670
15.000
15.000
1.773.668
503.994
1.269.674
3.742.057
530.692
152.224
23.708
320.261
5.499
29.000
687.525
31.566
425.341
47.481
183.137
0
2.392.366
2.392.366
131.474
131.474
0
–520.081

0
0

0
0
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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.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
78.727
50
ZADOLŽEVANJE
78.727
500 Domače zadolževanje
78.727
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
16.898
55
ODPLAČILA DOLGA
16.898
550 Odplačila domačega dolga
16.898
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
–458.252
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
61.829
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
520.081
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
458.252
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 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 Bistrica ob Sotli.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
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:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu,
– okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za
katere se pobirajo.
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 na
primer: glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik
neposrednega uporabnika župan občine.
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.
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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 40 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % 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
(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.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
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čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži za
78.727 EUR za namen:
– investicije v občinsko javno infrastrukturo.
Občina lahko daje poroštva v skladu z veljavno zakonodajo.
11. 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 ali soustanoviteljica je občina) se lahko zadolžujejo do zakonsko dovoljenih
obsegov le s soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju in izdaji poroštev odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2014)
V obdobju začasnega financiranja Občine Bistrica ob Sotli
v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0002/2013-2
Bistrica ob Sotli, dne 27. februarja 2013
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak l.r.

ČRENŠOVCI

8. člen
(proračunski skladi)

812.

Odlok o proračunu Občine Črenšovci
za leto 2014

Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini
21.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 21.000 eurov
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09
in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB4) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na
18. seji dne 26. 2. 2013 sprejel

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

ODLOK
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2014

9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 500,00 eurov odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga.

(vsebina odloka)

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-

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

I.

70

71

72

73

74
740
II.
40

41

42

43
III.
B.
IV.
75

BILANCO PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
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
Transferni prihodki iz drugih javno
finančnih institucij
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
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(I.-II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VPLAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil

Št.

v€

7,816.998,00
2,658.011,00
2,398.011,00
2,261.489,00
117.522,00
19.000,00
/
260.000,00
82.300,00
1.400,00
2.250,00
/
174.050,00
/

5,158.987,00
5,158.987,00
7,816.998,00
1,022.507,00
203.750,00
34.720,00
747.420,00
5.000,00
31.617,00 /
1,233.528,00
18.000,00
818.183,00
65.760,00
331.585,00
/
5,458.963,00
5,458.963,00
102.000,00
102.000,00
0
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751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELŽEV
(440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
pravnih osebah jav. 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. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.) – IX. = -III.
XII. Stanje sredstev na računih dne
31. 12. 2013
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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 proračunski postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in
se objavita na spletni strani Občine Črenšovci ali oglasni deski.
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
Uporabniki proračuna morajo svoje naloge izvrševati v
mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom.
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve se morajo oddati izvajalcem v skladu z določili Zakona o
javnih naročilih. Sredstva občinskega proračuna se med letom
uporabnikom dodeljuje enakomerno, če ni v zakonu, v pogodbi
ali s posebnim aktov občinskega sveta določeno drugače.
Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse
dejavnosti je župan. Za izvrševanje proračuna Občine Črenšovci je odgovoren župan.
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezervacije za financiranje
posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče
predvideti zadostnih sredstev in o tem obvešča občinski svet,
– prenosih sredstev med različnimi postavkami v okviru
glavnega programa, na podlagi odredbe iz objektivnih razlogov,
ki so usklajeni s porabniki,
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– uporabi sredstev rezerv za premostitev likvidnostnih
problemov proračuna,
– uporabi sredstev rezerv za namene iz 12. člena Zakona
o financiranju občin,
– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5 % sprejetega proračuna, ki mora biti
odplačano do konca proračunskega leta,
– začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov
zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti.
Vsi prihodki, ki jih občinska uprava doseže s svojo dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja so prihodek občinskega proračuna.
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. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01),
2. taksa za obremenjevanje voda,
3. taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
4. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
5. prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za
katere se pobirajo,
6. prihodki od komunalnega prispevka,
7. drugi prihodki, ki jih določi občina in,
8. koncesijske dajatve.
Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo porabljeni,
se bodo prenesli v naslednje leto, za namene za katere so
opredeljeni.
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Stalna proračunska rezerva za naravne nesreče znaša
15.700,00 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem obvešča
občinski svet.
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2014 odpiše v celoti ali delno dolgove, ki
jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ na posameznega
dolžnika do višine 250,00 €. Kolikor je znesek dolga večji o
morebitnem odpisu odloča občinski svet.
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov ali izvajanja projekta: Pomurski vodovod
– sistem A, se občina za proračun leta 2014 lahko dolgoročno
zadolži za ta namen v višini, ki se določi v predhodnem sklepu
Občinskega sveta Občine Črenšovci in soglasju MF.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanja proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno
kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine oziroma se
lahko občina v skladu z zakonom likvidnostno zadolži.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij
ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)

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 na primer: glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe
(varianta: med podprogrami v okviru glavnih programov) odloča
na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju
2014 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi realizaciji.

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2014
zadolžijo v okviru zakonsko dovoljenega obsega le s soglasjem
Občinskega sveta Občine Črenšovci.

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.

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

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
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 Občine Črenšovci.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
– proračunska rezerva.
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno
doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena
s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna.

12. člen
(začasno financiranje v letu 2015)
V obdobju začasnega financiranja Občine Črenšovci v
letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)

Št. 0320-18/2013-118
Črenšovci, dne 26. februarja 2013
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.
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Odlok o občinskih cestah v Občini Dobrna

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), 126. člena Zakona o cestah (ZCes-1; Uradni list
RS, št. 109/10, 48/12) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 101/11) je Občinski
svet Občine Dobrna na 18. redni seji dne 27. 2. 2013 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ODLOK
o občinskih cestah v Občini Dobrna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Dobrna in postopek
njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih
cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne
lokalne gospodarske javne službe;
– inšpekcijski nadzor.
2. člen
(smiselna uporaba predpisov in pojmov)
(1) Za vprašanja v zvezi z občinskimi cestami iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporablja ostala veljavna zakonodaja, ki ureja področje javnih cest.
(2) V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot
jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste in pravila cestnega
prometa.
3. člen
(naloge in pristojnosti pristojnega organa)
(1) Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja občinska uprava Občine Dobrna (v nadaljevanju: občinska uprava).
(2) Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na
občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca, na
podlagi javnega razpisa in nadzor nad izvajalci;
– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest;
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in
zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna primerne porabe
občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;
– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in
obdelavo zbranih podatkov;
– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
– priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri
pripravi in uresničevanju teh programov;
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi veljavnimi predpisi.
II. DOLOČBE O UPRAVLJANJU, KATEGORIZACIJI,
GRADNJI, VZDRŽEVANJU IN VARSTVU OBČINSKIH CEST
1. Upravljanje občinskih cest
4. člen
(upravljavec občinskih cest)
Z občinskimi cestami upravlja občinska uprava.
2. Kategorizacija občinskih cest
5. člen
(občinske ceste)
Občinske ceste na območju Občine Dobrna so vse javne
ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.
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6. člen
(kategorije občinskih cest)
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in javne

7. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet Občine Dobrna (v nadaljevanju: občinski svet) na predlog župana.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
8. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.
(2) O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči občinski svet na predlog župana.
(3) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike
Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima
kategorijo, določeno v tem sklepu.
(4) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo
po potrebi in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja
občinskih cest za naslednje leto.
9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri poteka javni promet, lahko lastnik ali upravljavec te ceste predlaga občini njen
prenos ter kategorizacijo.
(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj zadnjih
deset let, če se njen prenos opravi brezplačno in če je vpisana
v zemljiško knjigo.
(3) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljata za prenos gozdnih cest med občinske ceste, katerega
določajo predpisi o gozdovih.
(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste
odloči občinski svet na predlog župana, njena kategorizacija pa
se opravi po postopku iz 7. člena tega odloka.
3. Gradnja občinskih cest
10. člen
(graditev občinskih cest)
(1) Občinske ceste se gradijo na podlagi sprejetega letnega proračunskega plana Občine Dobrna. Postopek graditve
občinske ceste in objektov na njej mora potekati po predpisih, ki
urejajo graditev objektov in posege v prostor. Izvajalec gradnje
se izbere na podlagi predpisov, ki urejajo javno naročanje.
(2) Uvrstitev novozgrajene ceste v občinske ceste in kategorizacija se opravita po postopku za kategorizacijo občinskih
cest.
(3) Novozgrajena občinska cesta pridobi status grajenega
javnega dobra lokalnega pomena.
11. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)
Zaradi gradnje občinske ceste se lahko v skladu z veljavnimi predpisi lastninska pravica na nepremičnini odvzame ali
obremeni.
12. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)
(1) Plan razvoja občinskih cest, s katerim se najmanj
za proračunsko obdobje določijo prednostne naloge razvoja
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občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna
dinamika njihovega uresničevanja, sprejme občinski svet na
predlog župana.
(2) Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s
katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije, kot rekonstruirana cesta.
13. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)
(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi
gradnje drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del
ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim
zahtevam predpisov o cestah. Tako nadomeščeni odsek ceste
mora biti zgrajen najmanj z elementi nadomeščene ceste. Za
poseg v cestno telo obstoječe občinske ceste si mora investitor
objekta ali naprave pridobiti soglasje občinske uprave. Stroške
prestavitve ceste krije investitor objekta ali naprave.
(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve občinske uprave za boljše elemente
nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih
po prejšnjem odstavku.
14. člen
(projektiranje občinskih cest)
(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo
v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.
(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo
občinske ceste se določijo tudi ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov do objektov in
zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj vozišča ceste za
parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine,
površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo
objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa.
15. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske
ceste v cestnem svetu predvideva tudi gradnja druge gospodarske javne infrastrukture, ki ne služijo cesti ali njihovi uporabi,
mora projektna dokumentacija vsebovati tudi rešitve gospodarske javne infrastrukture.
(2) Za usklajenost projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije
objektov gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka skrbi občinska uprava.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov posamezne gospodarske javne infrastrukture iz prvega
odstavka tega člena krije njen upravljavec.
16. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Občinska uprava mora v fazi načrtovanja gradnje
ali rekonstrukcije občinske ceste obvestiti upravljavce druge
gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem
pred začetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo
oziroma rekonstrukcijo ceste.
(2) Občinska uprava mora dati upravljavcu druge gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka na razpolago
razpoložljive podatke, potrebne za uskladitev del.
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za upravljavce gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob
njem, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte
in naprave v občinski cesti. Upravljavec gospodarske javne
infrastrukture mora Občino Dobrna obvestiti o nameravanih
posegih najmanj 30 dni pred začetkom del.
(4) Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če brez soglasja postavi ali napelje objekte ali naprave
gospodarske javne infrastrukture.
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(5) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 100 evrov.
17. člen
(gospodarska javna infrastruktura v območju občinske ceste)
(1) Objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture,
katerih investitor ni Občina Dobrna, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem
občinske uprave.
(2) Občinska uprava lahko zahteva od upravljavca objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture, da jih preuredi
ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje
te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve
objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture krije njihov
upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za
njihovo napeljavo oziroma postavitev.
(3) Občinska uprava lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi objekti in naprave gospodarske
javne infrastrukture ogrožali občinsko cesto ali promet na njej,
bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
(4) Z globo 1000 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če brez soglasja postavi ali napelje objekte ali naprave
gospodarske javne infrastrukture.
(5) Z globo 4000 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 1000 evrov.
18. člen
(opustitev občinske ceste)
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu
ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
občinski cesti ali njenemu delu, ki ne služi več namenu za katerega ji je bil dodeljen status oziroma je bila v celoti uničena in
je ni mogoče obnoviti ali se je namesto nje zgradil drug objekt
z enakim namenom splošne rabe, odvzame status grajenega
javnega dobra lokalnega pomena.
(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane ceste
odloči občinski svet na predlog župana.
19. člen
(planinske, turistične in druge poti)
(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih
cestah in ki so namenjene dostopu do planinskih koč in vrhov
ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov
ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.
(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu
do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti,
za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec
zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za
uporabnike, katerim je namenjena.
(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega
odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in iz dotacij
občine njihovim upravljavcem.
20. člen
(financiranje občinskih cest)
(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se
zagotavljajo v proračunu občine.
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(2) Občinski svet lahko predlaga Vladi Republike Slovenije, da predpiše posebno povračilo za uporabo občinske
ceste in objektov na njej, ki poteka po območju s statusom
zavarovanega naravnega bogastva in določi prometno ureditev
in nivo njenega vzdrževanja. Če je za vzdrževanje te ceste
dana koncesija, se z zbranimi sredstvi povračila krijejo stroški
njenega vzdrževanja.
4. Vzdrževanje občinskih cest
21. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)
(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna lokalna gospodarska javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in
organiziranje njihovega obnavljanja.
(2) Redno vzdrževanje občinskih cest zagotavlja občinska
uprava.
(3) Obnovitvena dela oddaja občinska uprava, po postopku in pod pogoji, ki so določeni s predpisi, ki urejajo javno
naročanje.
22. člen
(plan vzdrževanja občinskih cest)
(1) Občinske ceste se morajo vzdrževati na način in pod
pogoji kot to določajo predpisi, ki urejajo vrste vzdrževalnih del
na cestah ter nivo vzdrževanja javnih cest.
(2) Plan vzdrževanja občinskih cest, s katerim se najmanj
za proračunsko obdobje določijo prednostne naloge vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje
ter letna dinamika njihovega uresničevanja, pripravi občinska
uprava skladno z zagotovljenimi sredstvi v proračunu občine.
(3) V letnem planu vzdrževanja občinskih cest se del
sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih
cestah, ki jih je potrebno popraviti zaradi naravnih in drugih
nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje
posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb
po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.) in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil
občinski inšpektor za ceste, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po tem planu.
23. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
(1) Občinska uprava lahko zaradi zapore občinske ceste
začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto,
ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se
mora občinska uprava predhodno uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.
(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora
občinska uprava predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste
ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med
preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano
cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg
vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za
prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.
24. člen
(vzdrževanje križišč občinske ceste)
V območju križišča občinske ceste z drugo cesto, vzdržuje
upravljavec cest vozišče in prometno signalizacijo občinske
ceste do roba cestnega sveta.
5. Varstvo občinskih cest
25. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)
Varovalni pas občinske ceste se meri od zunanjega roba
cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitve-
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nih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov
objektov na zemljišče ter znaša največ:
– pri lokalnih cestah 8 metrov,
– pri javnih poteh 4 metre,
– pri občinskih kolesarskih poteh 2 metra.
26. člen
(vloga za izvajanje del v območju občinske ceste)
Vloga za izdajo soglasja za izvajanje del v območju občinske ceste mora biti vložena najmanj 30 dni pred pričetkom
izvajanja del in mora vsebovati:
– podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del zaradi katerih se
predlaga,
– podatke o načinu in času trajanja izvedbe del,
– skico, s katere je razviden poseg.
27. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)
(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet
na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za
promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem občinske uprave.
(2) Dovoljenje občinske uprave za zaporo občinske ceste
je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej.
(3) Če za predlagano zaporo ni predpisan elaborat zapore
ceste v skladu s predpisom, ki ureja označevanje in zavarovanje del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu, mora vloga
vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih
se predlaga zapora ceste, čas trajanja zapore in navedbo
tipske sheme začasne prometne ureditve in skico začasne
prometne signalizacije. Občinska uprava lahko spremeni čas in
trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami,
predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami
ceste.
(4) Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste
mora biti vložena najmanj:
– 30 dni pred predlaganim datumom zapore za delno
zaporo ceste in
– 30 dni pred predlaganim datumom zapore v primeru
popolne zapore ceste.
(5) K vlogi mora biti predloženo tudi soglasje upravljavca
ceste, v primeru priključitve na gospodarsko javno infrastrukturo tudi soglasje upravljavca gospodarske javne infrastrukture.
(6) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, odgovorno osebo za postavitev zapore, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas
njenega trajanja.
(7) Zaporo postavi strokovno usposobljena pravna oseba
na predlog predlagatelja zapore ali izvajalec vzdrževanja občinske ceste, ki mora o njeni izvedbi obvestiti policijo in pristojni
inšpekcijski organ za ceste najmanj tri dni pred spremembo ter
javnost na krajevno običajen način.
(8) Obveščenost javnosti o izvedbi zapore občinske ceste
in o preusmeritvi prometa zagotovi izvajalec vzdrževanja na
stroške predlagatelja zapore.
(9) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj.
(10) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge prireditve
na cesti, brez dovoljenja, v nasprotju s pogoji dovoljenja ali
preseže v dovoljenju določeni čas njenega trajanja.
(11) Z globo 2000 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.
(12) Z globo 1000 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec
vzdrževanja cest, če delno ali popolno zaporo občinske ceste
izvede brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem, ali v predpisanem roku na predpisan način ne obvesti policije in pristoj-
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nega inšpekcijskega organa za ceste o izvedbi zapore, odgovorna oseba izvajalca vzdrževanja ceste pa z globo 200 evrov.
28. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)
(1) Namenske površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob občinskih cestah odda občina najugodnejšemu
ponudniku za opravljanje teh dejavnosti.
(2) Stvarne pravice in medsebojna razmerja v zvezi z
opravljanjem spremljajočih dejavnosti se uredijo s pogodbo
med občino in ponudnikom.
(3) Tehnične pogoje glede rabe površin in pogoje postavitve objektov in naprav določi občina s soglasjem.
(4) Z globo 2000 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.
(5) Z globo 1000 evrov se kaznuje za prekršek upravljavec gospodarske javne infrastrukture, ki ravna v nasprotju s
tretjim in četrtim odstavkom tega člena, njegova odgovorna
oseba pa z globo 200 evrov.
29. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
(1) Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje
je v območju občinske ceste, znotraj varovalnega pasu, zunaj
naselja prepovedano.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko občinska uprava izda soglasje za postavitev objektov za obveščanje
in oglaševanje, ki so opredeljeni kot enostavni objekti:
– če so obvestila namenjena izboljšanju prometne varnosti,
– če se oglašuje gospodarski subjekt, ki dejavnost izvaja
v stavbi zgrajeni v varovalnem pasu občinske ceste,
– če se objekt za obveščanje in oglaševanje postavlja na
servisne prometne površine občinske ceste ali druge površine,
ki so v lasti fizičnih ali pravnih oseb, pod pogojem, da vsebina
obvestila oziroma oglasa ni vidna z občinske ceste.
(3) Objekti za obveščanje in oglaševanje se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le izven preglednega
polja, pregledne berme, preglednostnega prostora in območja
vzdolž vozišča ceste, predpisanega za postavitev prometne
signalizacije.
(4) Postavljanje elektronskih prikazovalnikov ob občinskih
cestah je prepovedano. Svetlobne vitrine se lahko ob občinskih
cestah v naselju postavljajo zunaj vozišča občinske ceste.
(5) Soglasje za postavitev objektov iz drugega in tretjega
odstavka tega člena, katerih gradnja je predvidena v območju
občinske ceste, izda občinska uprava na podlagi predloženega
elaborata za postavitev objekta za obveščanje in oglaševanje,
razen v primeru obvestila, namenjenega izboljšanju prometne
varnosti, katerega postavitev se odredi z delovnim nalogom
občinske uprave.
(6) Pravne ali fizične osebe, ki so lastniki ali imetniki pravice uporabe elektronskih prikazovalnikov, ki so postavljeni ob
občinskih cestah, morajo le-te odstraniti najpozneje v šestih
mesecih po uveljavitvi tega odloka.
(7) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik,
ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena ali brez
soglasja postavi objekt za obveščanje in oglaševanje v območju
občinske ceste ali ga postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja.
(8) Z globo 2000 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.
30. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)
(1) Lastniki nepremičnin ob občinski cesti morajo dopustiti
prost odtok vode in odlaganje snega na njegovo zemljišče, če
se jim s tem ne povzroča škoda.
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(2) Lastniki nepremičnin ob občinski cesti morajo v skladu
z zakonom dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in
drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa ter postavitev
začasnih ali stalnih naprav in ureditev za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi
učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče postaviti
na zemljišče, ki je sestavni del ceste.
(3) Lastniki nepremičnin ob občinski cesti morajo imeti na
strehah objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje
sneg, pritrjene snegolove. Lastniki morajo z objektov ob občinski cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne
ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.
(4) Lastniki nepremičnin ob občinski cesti morajo imeti
ustrezno urejeno odvodnjavanje meteornih voda iz objektov, in
sicer tako, da se ne povzroča škoda na občinski cesti ter erozija
zemlje in povzročajo potencialne možnosti plazenja.
(5) Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 2000 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 100 evrov.
31. člen
(prometna signalizacija in prometna oprema
na občinskih cestah)
(1) O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah
odloča občinska uprava.
(2) Na občinski cesti se sme postavljati turistična in druga
obvestilna signalizacija samo v skladu s predpisi, ki urejajo
prometno signalizacijo. O postavitvi turistične in druge obvestilne signalizacije odloča občinska uprava, ki ima pravico do
povrnitve stroškov za postavitev, vzdrževanje in odstranitev.
(3) Oglaševanje v območju občinskih cest je dovoljeno v
skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
III. INŠPEKCIJSKI NADZOR
32. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka na kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cestah v upravljanju
občinske uprave izvaja pristojni inšpekcijski organ.
33. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za inšpektorja za ceste je lahko imenovan posameznik,
ki poleg splošnih pogojev za delo v javni upravi, izpolnjuje še
naslednje pogoje:
– da ima izobrazbo pridobljeno po univerzitetnih študijskih
programih prve stopnje;
– da ima opravljen strokovni izpit za inšpektorja.
34. člen
(obseg inšpekcijskega nadzorstva)
Inšpektor za ceste pri opravljanju inšpekcijskega nadzora
nadzira zlasti:
– ali se ceste uporabljajo za namen ter na način in pod
pogoji, kot jih določajo Zakon o cestah (ZCes-1), Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), ta odlok in predpisi izdani na
njegovi podlagi;
– ali so ceste redno vzdrževane skladno s pogoji Zakona o cestah (ZCes-1), Zakona o pravilih cestnega prometa
(ZPrCP), tega odloka in predpisi, ki urejajo občinske ceste, ter
omogočajo varno uporabo;
– ali je prometna signalizacija in oprema na cestah postavljena in vzdrževana skladno s pogoji Zakona o cestah
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(ZCes-1), Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), tega
odloka in predpisi, ki urejajo občinske ceste;
– ali so zapore ceste zaradi del ali prireditev na cesti postavljene in vzdrževane skladno z Zakonom o cestah (ZCes-1),
Zakonom o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), tem odlokom,
predpisi, ki urejajo občinske ceste in izdanim dovoljenjem;
– ali so izpolnjeni pogoji za gradnjo in rekonstrukcijo
stavb in objektov, postavljanje kakršnih koli drugih objektov in
naprav, postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje,
gradnjo gospodarske javne infrastrukture ter za druge posege v
območju občinske ceste po Zakonu o cestah (ZCes-1), Zakonu
o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), tem odloku in predpisi;
– ali se priključki na občinske ceste gradijo, rekonstruirajo
ter ali so zgrajeni in vzdrževani skladno s pogoji določenimi v
Zakonu o cestah (ZCes-1), Zakonu o pravilih cestnega prometa
(ZPrCP), tem odloku in predpisi, ki urejajo občinske ceste;
– ali se investicijska vzdrževalna dela ali vzdrževalna dela
v javno korist izvajajo skladno s pogoji zakona in predpisi, ki
urejajo javne ceste, in ali so izpolnjeni pogoji za izročitev ceste
v uporabo po Zakonu o cestah (ZCes-1), Zakonu o pravilih
cestnega prometa (ZPrCP) in tem odloku;
– ali je zagotovljeno polje preglednosti ceste skladno s
predpisi, ki urejajo občinske ceste.
35. člen
(splošni inšpekcijski ukrepi)
(1) Pristojni inšpektor za ceste:
1. odredi, da se v roku, ki ga določi, odpravijo nepravilnosti, ki jih ugotovi v zvezi:
– z vzdrževalnimi deli na cestah, ki so v nasprotju z zakonom ali predpisi, ki urejajo ceste;
– s postavitvijo in vzdrževanjem prometne signalizacije in
prometne opreme ter naprav in ukrepov za umirjanje cestnega
prometa v nasprotju s prometno ureditvijo oziroma predpisi, ki
urejajo ceste;
– s postavitvijo in vzdrževanjem zapore ceste v nasprotju
z dovoljenjem oziroma predpisi, ki urejajo ceste;
– s priključki na občinske ceste, ki se gradijo, rekonstruirajo, ali so zgrajeni v nasprotju s soglasjem, oziroma niso vzdrževani skladno s soglasjem oziroma s predpisi, ki urejajo ceste;
– z gradnjo in rekonstrukcijo stavb in objektov, postavljanjem kakršnih koli drugih objektov in naprav ter izvajanjem
kakršnih koli del na pripadajočih zemljiščih v varovalnem pasu
občinske ceste v nasprotju s soglasjem;
– z gradnjo gospodarske javne infrastrukture oziroma
drugimi posegi v območju občinske ceste brez soglasja ali če
niso izpolnjeni pogoji izdanega soglasja;
– z rekonstrukcijo ceste v nasprotju s predpisi, ki urejajo
ceste;
– s poljem preglednosti ceste v nasprotju z zakonom in
predpisi, ki urejajo ceste;
2. odredi, da se do pridobitve soglasja ali do izpolnitve
pogojev iz izdanega soglasja ustavi:
– gradnja oziroma rekonstrukcija priključkov na občinske
ceste brez soglasja;
– gradnja gospodarske javne infrastrukture oziroma drugi
posegi v območju občinske ceste brez soglasja;
– gradnja ali rekonstrukcija stavb in objektov, postavljanje
kakršnihkoli drugih objektov in naprav ter izvajanje kakršnihkoli
del na pripadajočih zemljiščih v varovalnem pasu ali zunaj varovalnega pasu občinske ceste brez soglasja;
3. odredi, da se do oprave ugotovljenih nepravilnosti
ustvari rekonstrukcija cest, če se ne odpravijo ugotovljene
nepravilnosti v roku, ki ga je določil;
4. prepove uporabo priključka na občinsko cesto:
– ki je zgrajen brez soglasja;
– ki je zgrajen v nasprotju s pogoji izdanega soglasja
in niso odpravljene ugotovljene nepravilnosti v roku, ki ga je
določil;
– ki ni vzdrževan v skladu s pogoji izdanega soglasja oziroma v skladu s predpisi, ki urejajo ceste, in niso odpravljene
ugotovljene nepravilnosti v roku, ki ga je odločil;
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5. prepove uporabo ceste, ki je izročena v uporabo brez dovoljenja župana na podlagi 18. člena Zakona o cestah (ZCes-1);
6. odredi odstranitev objekta za obveščanje in oglaševanja, ki je v območju občinske ceste pripravljen brez soglasja
ali v nasprotju s pogoji iz izdanega soglasja ali se uporablja v
nasprotju s pogoji iz izdanega soglasja;
7. odredi odstranitev ovir s cestnega sveta, ki ovirajo
varno uporabo ceste;
8. odredi vzpostavitev prejšnjega stanja ali drugačno sanacijo ceste, če vzpostavitev v prejšnje stanje ni možna, po
drugi osebi, na stroške povzročitelja.
(2) Zoper odločbo inšpektorja za ceste je dovoljena pritožba v osmih dneh od dneva njene vročitve. Pritožba zoper
odločbo ne zadrži njene izvršitve.
(3) Pristojni inšpektor za cesto mora o svojih ugotovitvah
iz 2. točke prejšnjega odstavka brez odlašanja obvestiti pristojnega gradbenega inšpektorja.
(4) Pristojni inšpektor za ceste mora obravnavati prijave,
pritožbe, sporočila in druge vloge v zadevah iz svoje pristojnosti
in vlagatelje na njegovo zahtevo obvestiti o svojih ukrepih.
36. člen
(začasni ukrep omejitve uporabe ceste)
(1) Pristojni inšpektor za ceste sme v primerih, ko bi bila
ogrožena varna uporaba ceste ali bi lahko nastala škoda na
njej, odrediti začasno prepoved oziroma omejitev uporabe ceste in druge ukrepe, da se odvede nevarnost ali prepreči škoda.
(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka je začasen in traja dokler
so razlogi zanj.
(3) Ukrep začasne prepovedi oziroma omejitve uporabe
ceste iz prvega odstavka tega člena mora izvesti izvajalec
vzdrževanja ceste v okviru izvajanja te javne službe.
(4) O ukrepih iz prvega odstavka tega člena mora pristojni inšpektor za ceste obvestiti občino, policijo in občinsko
redarstvo.
(5) Pristojni inšpektor za ceste sme prepovedati promet
na nekategorizirani cesti, ki ne izpolnjuje pogojev iz drugega ali
tretjega odstavka 6. člena Zakona o cestah (ZCes-1).
(6) Prepoved cestnega prometa iz prejšnjega odstavka
mora označiti njen lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec
in traja do odprave razlogov za prepoved.
37. člen
(prekrškovni organi in dolžnost upoštevanja znakov,
ukazov in odredb)
(1) Pristojni inšpekcijski organ po tem odloku je prekrškovni organ za vse prekrške iz tega odloka, storjene na cestah, ki
jih nadzorujejo v okviru svoje pristojnosti.
(2) Udeleženci cestnega prometa se morajo ravnati po znakih, ukazih oziroma odredbah pooblaščenih uradnih oseb, pri
opravljanju nadzorstva nad določbami Zakona o cestah (ZCes-1),
Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) in tega odloka.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
(razveljavitev predpisov)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
občinskih cestah Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 27/10).
39. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2013-1(6)
Dobrna, dne 27. februarja 2013
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.
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Uradni list Republike Slovenije
Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji
občinskih javnih cest v Občini Dobrna

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list
RS, št. 47/99 in dopolnitve) je Občinski svet Občine Dobrna na
18. redni seji dne 27. 2. 2013 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih
javnih cest v Občini Dobrna
1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 27/10), v
nadaljevanju: Odlok.
2. člen
V 5. členu Odloka se dopolni kategorizacija javnih poti
(JP) tako, da se doda vrstica z navedeno zaporedno številko:
Zap.
št.

Cesta

Odsek

Začetek
odseka

15.1 964790 964792 O 964791

Potek
Uprava–Tajht

ter se spremeni navedba skupne dolžine tako, da se glasi:
»Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Dobrna znaša
42.693 m (42,693 km).«
3. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom,
je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in njene dopolnitve)
pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste,
št. 37162-3/2013-33(507), z dne 5. 2. 2013.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Konec
odseka
Z NH

Dolžina
[m]

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

540

na javnem prostoru (urejenem parkirišču) in za uporabo javnega prostora za kampiranje na območju Občine Dravograd.
II.
Vrednost točke za izračun občinskih taks za uporabo
javnih površin in prostorov na območju Občine Dravograd za
leto 2013 znaša 0,082 €.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2013
Dravograd, dne 28. februarja 2013

Št. 007-0003/2013-1(6)
Dobrna, dne 27. februarja 2013

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

GORENJA VAS - POLJANE
DRAVOGRAD
815.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
občinskih taks v Občini Dravograd za leto 2013

Na podlagi 5. člena Odloka o občinskih taksah v Občini
Dravograd (Uradni list RS, št. 47/07) ter 16. člena Statuta Občine
Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08 – UPB2) je Občinski svet
Občine Dravograd na 19. seji dne 28. februarja 2013 sprejel

816.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za območje Občine Gorenja vas - Poljane

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 109/12) in na podlagi
16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 22/99
in Uradni list RS, št. 80/01 in 59/12) je Občinski svet Občine
Gorenja vas - Poljane na 15. redni seji dne 21. 2. 2013 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih
taks v Občini Dravograd za leto 2013

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za območje Občine Gorenja vas - Poljane

I.
S tem sklepom se določa vrednost točke za uporabo
javnih površin, za oglaševanje na javnih mestih, za začasno
odstavo tovornjakov in ostalih tovornih vozil in delovnih strojev

1. člen
S tem Odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine
Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 108/09 in 27/12).

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
V 3. členu Odloka se obstoječa definicija parcele objekta,
ki se glasi: »Parcela objekta – Aparcela je zemljiška parcela,
na kateri stoji ali se gradi objekt.« nadomesti z naslednjim
zapisom:
»Parcela objekta – Aparcela je zemljišče, sestavljeno iz ene
ali več zemljiških parcel oziroma njihovih delov, na katerem stoji
oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena
ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.«

Št.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih
finančnih sredstev za izgradnjo malih
komunalnih čistilnih naprav v Občini Gorenja
vas - Poljane

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

LENDAVA
818.

1. člen
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o
dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gorenja vas - Poljane
(Uradni list RS, št. 121/03 in 23/11).
2. člen
Četrti člen se spremeni tako, da se glasi:
»Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem
pravilniku so fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini, ki
so lastniki MKČN. Sredstva se lahko dodelijo izključno za prvo
opremo stanovanjskih objektov z MKČN.«
3. člen
V 8. členu Pravilnika se četrti odstavek spremeni tako,
da se glasi:
»Višina sredstev: Sredstva se dodeljujejo za popolne in
pravočasne vloge, po zaporednem vrstnem redu prispetja.
Višina sredstev se dodeli v odvisnosti od zmogljivosti čiščenja
novozgrajene MKČN, in sicer največ v višini do 150 EUR na
PE in največ 30 % nabavne vrednosti MKČN z DDV (z vsemi
popusti in rabati) oziroma do porabe sredstev sprejetega proračuna občine za tekoče leto. Pri določitvi zmogljivosti čiščenja
MKČN se upošteva povprečna vrednost nazivne zmogljivosti
MKČN iz ocene obratovanja. Popolne vloge, za katere ni bilo
dodeljenih sredstev v tekočem letu, se prenese na seznam
vlagateljev prihodnjega leta.«

Odlok o proračunu Občine Lendava
za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl.
US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US in 40/12
– ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr.,
55/11 – popr. in 56/12) je Občinski svet Občine Lendava na
31. seji dne 8. 3. 2013 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Lendava za leto 2013

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08,
100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl.
US) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01 in 59/12) je
občinski svet na 15. redni seji dne 21. 2. 2013 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev
za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav
v Občini Gorenja vas - Poljane
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Št. 354-029/2011-002
Gorenja vas, dne 21. februarja 2013

Št. 351-078/2009-003
Gorenja vas, dne 21. februarja 2013

817.

Stran

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

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

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.
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1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Lendava 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 podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.
70

71

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 Upravne takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

v EUR
Proračun
leta 2013
15.102.769
7.946.849
6.840.732
5.914.482
657.250
269.000
1.106.117
667.780
5.000
12.000
161.080
260.257

Stran
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KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
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
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso PU
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II.- I.)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (75)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
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. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

Uradni list Republike Slovenije
560.000
50.000
510.000
39.000
39.000
6.556.920
2.201.435
4.355.485
18.366.581
3.043.719
660.961
110.601
1.941.157
27.000
304.000
4.351.013
177.000
1.562.558
660.380
1.951.075
10.840.849
10.840.849
131.000
21.000
110.000
–3.263.812

709.000
9.000
9.000
700.000
700.000
700.000
700.000
9.000
450.000
450.000
450.000
204.000
204.000
204.000
–3.008.812

X.
XI.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

246.000
3.263.812

4.122.659

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 ter podkonte, določene
s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in Načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Lendava.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
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. prihodki neposrednih uporabnikov za izvajanje javnih
gospodarskih služb,
2. prihodki neposrednih uporabnikov od občanov, ki se
razporedijo za namene, za katere se pobirajo,
3. prihodki iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
4. prihodki iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov,
5. transferni prihodki iz državnega proračuna ali drugih
javnih institucij za določene namene, ki zahtevajo sorazmerni
izdatek,
6. najemnine za stanovanja,
7. najemnine za poslovne prostore in garaže,
8. kupnine iz naslova obročnega odplačevanja pri privatizaciji stanovanj,
9. upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada,
10. lastni prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo
za financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v
finančnem načrtu.
Namenski prihodki se lahko razporedijo na namenske
odhodke, ko so vplačani na račun oziroma ko realizacija prihodkov preseže planirane prihodke iz tega naslova.
Zbrana sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda so prihodek proračuna
občine in se lahko porabijo za:
– financiranje izgradnje in obnove vodovodnega omrežja,
– financiranje izgradnje kanalizacijskega omrežja
(III. faza),
– financiranje priprave in izvedbe projekta izgradnje kanalizacijskega omrežja (IV. faza).
Zbrana sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov so prihodek proračuna občine in
se lahko porabijo za:
– financiranje nabave opreme in embalaže za izvajanje
gospodarskih javnih služb zbiranje in prevoz ter odlaganje
odpadkov.
O razporeditvi namenskih prihodkov odloča župan oziroma v primerih ožjih delov občin predsednik Sveta KS.

Uradni list Republike Slovenije
O razporeditvah namenskih prihodkov poroča župan na
način in v rokih kot je določeno v zadnjem odstavku 5. člena
tega odloka.
5. člen
(neposredni in posredni uporabniki)
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi: občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava in krajevne
skupnosti. Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v
skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.
Posredni in drugi uporabniki proračuna morajo prihodke
proračuna porabiti v skladu z zakonom, ustanoviteljskimi akti
oziroma pogodbo o sofinanciranju dejavnosti.
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti so zajeti v finančnih načrtih krajevnih skupnosti in so sestavni del proračuna
občine. Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so
odgovorni predsedniki sveta krajevnih skupnosti. Predsednik
sveta krajevne skupnosti si za pravne posle v vrednosti nad
5.000,00 EUR mora pridobiti soglasje sveta krajevne skupnosti
in župana.
6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan oziroma v primeru ožjih delov občin
predsednik sveta z naslednjimi omejitvami:
– v okviru posameznega podprograma neomejeno,
– med posameznimi podprogrami v okviru enega programa do višine 15 % posameznega programa iz katerega se
sredstva prerazporejajo,
– med glavnimi programi v okviru enega področja porabe
do višine 5 % sredstev posameznega področja porabe,
– med področji porabe do višine 3 % vseh planiranih odhodkov iz bilance prihodkov in odhodkov,
– med neposrednimi uporabniki proračuna do višine 1 %
vseh planiranih odhodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O izvršenih prerazporeditvah župan poroča občinskemu
svetu dvakrat letno. Za prvih šest mesecev poroča do konca
meseca septembra 2013, za celotno obdobje leta 2013 pa pri
I. obravnavi zaključnega računa za leto 2013.
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 60 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 40 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic
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.

Št.
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Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
Ožji deli občine ne smejo začeti postopka javnega naročanja ter sklepati pogodbe, ki presegajo 5.000,00 EUR brez
pisnega soglasja župana.
8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v
primeru ožjih delov občin predsednik sveta) lahko spreminja
vrednost projektov v Načrtu razvojnih programov. Projekte,
katerih vrednost se spremeni za več kot 50 %, mora predhodno
potrditi občinski svet. Spremembe vrednosti projekta morajo biti
usklajene s proračunom.
O spremembah vrednosti projektov iz Načrta razvojnih
programov mora župan poročati skupaj s poročili o izvršenih
prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna.
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.
Uvrstitev teh projektov mora biti usklajena s proračunom.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen
(odpiranje novih proračunskih postavk in podkontov)
Če so izpolnjeni pogoji iz 41., 42., 43., 45., 46., 47. ter
74. člena Zakona o javnih financah, se lahko v sprejetem proračunu odprejo nove proračunske postavke ali pa se aktivirajo
stare.
Med izvrševanjem proračuna Občine Lendava se lahko
odpre nov podkonto za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna
ni bilo mogoče predvideti oziroma se je med letom izkazalo,
da podkonto ne ustreza ekonomskemu namenu porabe. Sredstva se razporedijo na novo odprti podkonto. Nov podkonto se
odpre v okviru že odprte proračunske postavke oziroma nove
proračunske postavke v okviru sredstev posameznega proračunskega uporabnika.
10. člen
(proračunska rezerva)
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini
4.000,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF v posameznem primeru do
višine 10.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
11. člen
(posebna pooblastila župana)
Župan je pooblaščen, da s sklepom potrjuje investicijsko
dokumentacijo za namene in v obsegu, določenim v Načrtu
razvojnih programov, pri čemer lahko vrednosti projektov odstopajo za največ 50 %.
Župan je pooblaščen, da v primeru neenakomernega
pritekanja prihodkov odloča o kratkoročni zadolžitvi, vendar
največ do 5 % sprejetega proračuna.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
12. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik
sveta dolžniku do višine 5.000,00 EUR odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.
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5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži do
višine 450.000,00 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje v letu 2014)
V obdobju začasnega financiranja Občine Lendava v letu
2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03504-0012/12
Lendava, dne 8. marca 2013
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

LOŠKI POTOK
819.

Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica
in Velike Lašče«

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni
list RS, št. 28/08), 15. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni
list RS, št. 86/06 in 49/10), 16. člena Statuta Občine Ribnica
(Uradni list RS, št. 37/00 in 58/03), 15. člena Statuta Občine
Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11), 16. člena Statuta Občine
Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06
UPB) ter v skladu z 49.a členom, tretjim odstavkom 49.b člena
in drugim odstavkom 50.a člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09 in 51/10) in 2. členom Zakona o občinskem redarstvu
(Uradni list RS, št. 139/06), so Občinski svet Občine Dobrepolje
na 13. redni seji dne 22. 11. 2012, Občinski svet Občine Loški
Potok na 14. redni seji dne 20. 12. 2012, Občinski svet Občine
Ribnica na 14. redni seji dne 14. 2. 2013, Občinski svet Občine
Sodražica na 13. redni seji dne 19. 12. 2012 in Občinski svet
Občine Velike Lašče na 15. redni seji dne 13. 12. 2012 sprejele

ODLOK
o ustanovitvi skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica
in Velike Lašče«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave, določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja
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organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
Organ skupne občinske uprave ustanoviteljic se ustanavlja z namenom učinkovitejšega, racionalnejšega in gospodarnejšega izvrševanja upravnih in prekrškovnih nalog na področju
delovanja občinskega inšpekcijskega nadzora in občinskega
redarstva na območju ustanoviteljic.
S tem odlokom se ureja tudi pravice in obveznosti občin
ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do organa skupne
občinske uprave in medsebojnih razmerij.
2. člen
Občine Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in
Velike Lašče ustanovijo organ skupne občinske uprave z imenom »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje,
Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče« (v nadaljevanju: Medobčinski inšpektorat) za skupno opravljanje nalog
občinske uprave na področju občinske inšpekcije in občinskega
redarstva.
3. člen
Sedež Medobčinskega inšpektorata je v Občini Ribnica,
Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
Zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu opravljajo svoje
delo v prostorih občinskih uprav občin ustanoviteljic.
Medobčinski inšpektorat uporablja žig okrogle oblike, s
premerom 40 mm. Po obodu kroga, in sicer od skrajne zgornje
točke kroga v smeri urinega kazalca, je navedba občin v enakem vrstnem redu, kot so navedena v imenu organa skupne
občinske uprave, med imeni je znak »–«, in sicer se besedilo
glasi »Dobrepolje – Loški Potok – Ribnica – Sodražica – Velike
Lašče –«, v sredini žiga pa je napis »Medobčinski inšpektorat in
redarstvo«, in sicer tako, da je vsaka izmed teh besed napisana
kot samostojna vrstica.
4. člen
Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb
in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje Medobčinskega inšpektorata, za kar so pristojni občinski sveti občin ustanoviteljic, izvršujejo vsakokratni
župani občin ustanoviteljic.
Župani na predlog vodje Medobčinskega inšpektorata
sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja Medobčinskega inšpektorata.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
5. člen
Medobčinski inšpektorat deluje neodvisno, samostojno
in pri izvrševanju svojih nalog nastopa kot organ tiste občine,
v katere krajevno pristojnost spada posamezna zadeva. Medobčinski inšpektorat je pristojen za odločanje na prvi stopnji v
upravnih ter v strokovnih in drugih zadevah, za katere je organiziran, v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi.
V upravnih inšpekcijskih zadevah na drugi stopnji odloča
župan tiste občine, v katere krajevno pristojnost posamezna
zadeva spada. V postopkih o prekrških, ki jih vodijo uradne
osebe Medobčinskega inšpektorata kot prekrškovnega organa,
na drugi stopnji odločajo krajevno pristojna okrajna sodišča.
6. člen
Medobčinski inšpektorat opravlja na območju občin ustanoviteljic naloge občinske inšpekcije in naloge občinskega
redarstva.
Svoje naloge opravlja Medobčinski inšpektorat v skladu
z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
Posamezne občine ustanoviteljice so dolžne za učinkovito delovanje Medobčinskega inšpektorata skrbeti za sprejem
občinskih predpisov, na podlagi katerih bo ta lahko učinkovito
deloval.
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Seznam predpisov občine ustanoviteljice javno objavijo
na svojih spletnih straneh.
7. člen
Za posamezno občino ustanoviteljico se opravlja delo
v Medobčinskem inšpektoratu v razmerju števila prebivalcev
posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic. To razmerje se uporablja tudi za financiranje delovanja
Medobčinskega inšpektorata, in sicer:
(1) Občina Dobrepolje 17 %,
(2) Občina Loški Potok 10 %,
(3) Občina Ribnica 44 %,
(4) Občina Sodražica 10 %,
(5) Občina Velike Lašče 19 %.
8. člen
Medobčinski inšpektorat je prekrškovni organ občin ustanoviteljic skupne uprave.
Pooblaščene uradne osebe Medobčinskega inšpektorata
vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske
pristojnosti, določenih s predpisi, ki so kot posebna priloga
odloka, v obliki seznama predpisov, objavljenih na spletnih
straneh občin ustanoviteljic oziroma spletni strani Medobčinskega inšpektorata.
Plačane globe za prekrške, ki jih izreče Medobčinski inšpektorat, so prihodek proračuna občine, na območju katere je
bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
9. člen
Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa organ Medobčinskega inšpektorata kot organ tiste občine, v katere krajevno
pristojnost zadeva spada.
Medobčinski inšpektorat mora pri izvrševanju svojih nalog
ravnati po usmeritvah župana in direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada
oziroma, za katero izvršuje nalogo, glede splošnih vprašanj
organiziranja in delovanja organa skupne občinske uprave pa
po skupnih usmeritvah vseh županov občin, ki so organ skupne
občinske uprave ustanovile.
Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega
v organu Medobčinskega inšpektorata odgovarjajo solidarno
občine, ki so organ ustanovile.
O izločitvi predstojnika organa Medobčinskega inšpektorata ali zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske
uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, ki v primeru izločitve predstojnika o stvari tudi odloči.
10. člen
Medobčinski inšpektorat vodi in predstavlja vodja Medobčinskega inšpektorata (v nadaljevanju: Vodja), ki ima status
uradnika na položaju in ga z odločbo imenuje in razrešuje župan Občine Ribnica, po predhodnem soglasju drugih županov
občin ustanoviteljic, v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih.
Vodja Medobčinskega inšpektorata je vodja medobčinske inšpekcije in redarstva kot prekrškovnega organa občin
ustanoviteljic.
11. člen
Vodja odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice, županu in
direktorju občinske uprave te občine, za delo Medobčinskega
inšpektorata v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
Vodja predstavlja in zastopa Medobčinski inšpektorat,
organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz
pristojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne
za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela.
12. člen
Občina, v kateri ima Medobčinski inšpektorat sedež, ima
za javne uslužbence Medobčinskega inšpektorata status delo-

Št.

22 / 15. 3. 2013 /

Stran

2927

dajalca. Vsi zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu sklenejo
delovno razmerje v Občini Ribnica.
Pravice in dolžnosti delodajalca na podlagi pooblastil
županov občin ustanoviteljic izvršuje župan Občine Ribnica.
13. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest Medobčinskega inšpektorata sprejmejo župani občin ustanoviteljic soglasno.
III. SREDSTVA ZA DELO
14. člen
Medobčinski inšpektorat je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
Finančni načrt Medobčinskega inšpektorata, ki ga na
predlog Vodje določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen
v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima Medobčinski
inšpektorat sedež.
Finančni načrt Medobčinskega inšpektorata je priloga
k proračunom občin ustanoviteljic. Občine soustanoviteljice
zagotavljajo sredstva v finančnih načrtih svojih občinskih uprav
na posebni postavki.
Sredstva za zaposlene, stroške, blago in storitve, opreme
ter stroške skupnih projektov v Medobčinskem inšpektoratu
zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih proračunih skladno
z razmerjem iz 7. člena tega odloka.
Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta Medobčinskega inšpektorata je njen Vodja, ki je tudi skrbnik prihodkov.
15. člen
Tekoče upravne in strokovne naloge za Medobčinski inšpektorat opravlja občinska uprava Občine Ribnica. Ostale
občine ustanoviteljice so dolžne kriti te stroške v skladu s
7. členom tega odloka.
IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
OBČIN USTANOVITELJIC
16. člen
Župani občin ustanoviteljic z dogovorom podrobneje uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, določenih z odlokom.
17. člen
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz
Medobčinskega inšpektorata tako, da svojo namero pisno poda
vsem županom. Občina izstopi z enostransko izjavo, o kateri
izda občinski svet ugotovitveni sklep, ki se pošlje drugim občinam ustanoviteljicam.
Svojo namero o izstopu mora občina ustanoviteljica podati najkasneje 6 mesecev pred zaključkom proračunskega leta
(do 30. 6. tekočega leta).
O izstopu iz Medobčinskega inšpektorata sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic ugotovitveni sklep, s katerim
določijo rok, do katerega je občina, ki iz skupnega organa izstopa, dolžna zagotavljati ustrezni delež sredstev za delovanje
tega organa, prevzeti odprte zadeve, ki se nanašajo na njeno
krajevno pristojnost ter prevzeti javne uslužbence, ki so v Medobčinski inšpektorat prešli ob ustanovitvi skupnega organa. V
tem sklepu se določi tudi ustrezni delež stroškov za morebitne
presežne javne uslužbence, ki so bili v Medobčinski inšpektorat
sprejeti po določbah tega odloka, na novo se določi razmerje
iz 7. člena odloka, ki se uporablja za financiranje delovanja
Medobčinskega inšpektorata ter druga vprašanja, ki so pomembna za nadaljnje delovanje Medobčinskega inšpektorata.
Ugotovitveni sklep je podlaga za začetek postopka sprememb
in dopolnitev tega odloka, ki nastopijo zaradi izstopa občine
ustanoviteljice.
Občina izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do Medobčinskega inšpektorata na podlagi tega odloka
in dogovora iz 16. člena tega odloka.
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V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti nova občina,
se morajo s tem strinjati vse občine ustanoviteljice.
18. člen
Medobčinski inšpektorat preneha z delovanjem na podlagi sporazuma ustanoviteljic pod pogojem, da so občinski sveti
vsake izmed ustanoviteljic sprejeli sklep o prenehanju delovanja skupnega organa, da so poravnane vse obveznosti in
terjatve iz naslova Medobčinskega inšpektorata in da so ustanoviteljice prevzele zaposlene javne uslužbence, ki so jih na
podlagi tega odloka prerazporedile v Medobčinski inšpektorat.
Občine ustanoviteljice se s pisnim sporazumom dogovorijo o roku za prevzem javnih uslužbencev Medobčinskega
inšpektorata. V primeru, da se občine sporazumno ne dogovorijo o prevzemu vseh javnih uslužbencev, prevzame vse
javne uslužbence organ, v katerega delovno področje preidejo
naloge Medobčinskega inšpektorata. Delovno razmerje javnim
uslužbencem ne preneha, javni uslužbenci pa se razporedijo
na enaka delovna mesta.
Če naloge Medobčinskega organa, ki preneha delovati,
ne preidejo na drug organ, so občine ustanoviteljice dolžne
prevzeti javne uslužbence, ki so bili v Medobčinski organ prerazporejeni. Javnim uslužbencem, ki pa so bili zaposleni v
Medobčinski inšpektorat na podlagi javnih natečajev za zasedbo prostih delovnih mest, pa delovno razmerje preneha pod
pogoji, ki veljajo v zakonu o javnih uslužbencih za odpoved iz
poslovnih razlogov. Organ v tem primeru dokončno preneha
delovati šele, ko predstojnik skupnega organa izvede postopek
v zvezi s prenehanjem delovnih razmerij iz poslovnega razloga.
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Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih
glasilih svoje občine v petnajstih dneh po sprejemu na seji
tistega občinskega sveta, ki je o tem odloku zadnji odločal. Če
je uradno glasilo občine ustanoviteljice lokalno javno glasilo,
odlok objavijo v prvi številki, ki izide po sprejemu na seji občinskega sveta.
Odlok začne veljati in se uporabljati petnajsti dan po
zadnji objavi.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski
inšpektorat Občin Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike
Lašče« (Uradni list RS, št. 5/12, 6/12, 8/12 in Uradno glasilo
Občine Velike Lašče, št. 1/12).
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Župan
Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek l.r.

19. člen
Medobčinski inšpektorat prevzame odprte zadeve občin
ustanoviteljic na področju inšpekcije in redarstva ter dokonča
že začete postopke.
20. člen
Občine ustanoviteljice v roku 3 mesecev po uveljavitvi
tega odloka sprejmejo uskladitev dogovora o medsebojnih
pravicah in obveznostih povezanih s tem odlokom.
V šestdesetih dneh po uveljavitvi tega odloka sprejmejo
župani občin ustanoviteljic akt o sistemizaciji delovnih mest
v Medobčinskem inšpektoratu in kadrovski načrt Medobčinskega inšpektorata. V nadaljnjih šestdesetih dneh v skladu z
Zakonom o javnih uslužbencih župan Občine Ribnica, po predhodnem soglasju drugih županov občin ustanoviteljic, imenuje
vodjo Medobčinskega inšpektorata.
21. člen
Medobčinski inšpektorat začne z delom, ko občine ustanoviteljice zagotovijo sredstva za začetek dela ter občina ustanoviteljica, v kateri ima sedež, zagotovi prostore in opremo,
vendar najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
Najkasneje do dne, ko začne z delom, prevzame Medobčinski inšpektorat javne uslužbence, zaposlene v občinskih
upravah občin ustanoviteljic, ki so razporejeni na uradniška
ali strokovno tehnična delovna mesta, na katerih se opravljajo
naloge občinske uprave, ki jih na podlagi tega odloka prevzame
Medobčinski inšpektorat.
Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se izda
sklepe v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest v Medobčinskem inšpektoratu ter jim v podpis predloži pogodbe o
zaposlitvi.
Javnim uslužbencem se z akti iz prejšnjega odstavka
ne more poslabšati položaj, ki so ga imeli v posamezni občini
ustanoviteljici.
22. člen
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah
ustanoviteljicah.

METLIKA
820.

Pravilnik o pomoči pri kritju pogrebnih
stroškov v Občini Metlika

Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in
40/12), 20. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni
list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS
– stari, št. 26/90, 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91, Uradni list
RS, št. 13/93, 66/93, 110/02, 2/04), 19. člena Statuta Občine
Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet
Občine Metlika na 15. redni seji dne 28. februarja 2013 sprejel

PRAVILNIK
o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov
v Občini Metlika
1. člen
Ta pravilnik ureja financiranje oziroma sofinanciranje pogrebnih stroškov iz proračuna Občine Metlika v primerih, kot
jih določa 20. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list
SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS – stari, št. 26/90, 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91, Uradni list RS,
št. 13/93, 66/93, 110/02, 2/04).
2. člen
Iz sredstev proračuna Občine Metlika se odobri plačilo
oziroma doplačilo pogrebnih stroškov za pokojnika:
– ki je imel stalno prebivališče na območju Občine Metlika
in nima dedičev;
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– ki je imel stalno prebivališče na območju Občine Metlika
in dediči niso sposobni poravnati stroškov pokopa;
– ki je bil najden, oziroma je umrl na območju Občine
Metlika in za njega ni bilo mogoče ugotoviti občine stalnega
prebivališča, in nima dedičev ali njegovi dediči niso sposobni
poravnati stroškov pokopa.
Šteje se, da dediči niso sposobni poravnati stroškov pokopa, kadar so sami upravičeni do denarne socialne pomoči
po Zakonu o socialnem varstvu ali nimajo lastnih prihodkov.
3. člen
Kljub izkazanemu dohodku dedičev lahko občina na podlagi mnenja centra za socialno delo o dejanskem materialnem
stanju dedičev odkloni plačilo pogrebnih stroškov.
4. člen
Občina ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz
zapuščine umrlega.
5. člen
Pogrebni stroški zajemajo najnujnejše stroške pokopa,
ki še zagotavljajo primeren, pietetni odnos do pokojnika ter
morebitni prevoz pokojnika.
Iz proračuna Občine Metlika se povrnejo stroški tisti fizični
ali pravni osebi, ki je pokop organizirala, in sicer največ v višini
100 % nujnih stroškov pogreba v Republiki Sloveniji. Ti so določeni s Sklepom o vsebini storitev, ki sodijo v nujne stroške pogreba in Sklepom o višini nujnih stroškov pogreba in višini pogrebnine, ki ju objavi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Izjemoma se lahko povrnejo višji stroški od 100 % nujnih
stroškov pogreba v Republiki Sloveniji, kadar so ti stroški
nastali zaradi prevoza pokojnika ali postopkov, ki zagotavljajo
pietetni pokop v skladu z zakonom, ki ureja pokopališko in
pogrebno dejavnost.
Kolikor je pokojnikovo zdravstveno zavarovanje vključevalo pravico do pogrebnine, Občina Metlika organizatorju pokopa povrne le razliko med višino 100 % nujnih stroškov pokopa
v Republiki Sloveniji in višino sredstev pogrebnine, ki jo objavi
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
6. člen
Na podlagi izkazanega dohodka in dejanskega materialnega stanja dedičev, ki ga občinski upravi s pisno vlogo
predloži center za socialno delo, Občina Metlika ugotovi višino
pomoči ter izda naročilnico.
Organizator pokopa po opravljeni storitvi izstavi zahtevek
za stroške, ki jih povrne Občina Metlika, pri čemer mora biti
zahtevku priložena točna specifikacija vseh stroškov pokopa
ter računi za stroške, ki jih uveljavlja v zahtevku. Plačilo se
izvede na račun organizatorja pogrebnih storitev v roku 30 dni
od prejema zahtevka.
Izjemoma lahko dediči, na podlagi pisne vloge centra za
socialno delo, naknadno uveljavljajo kritje oziroma sofinanciranje pogrebnih stroškov, vendar najkasneje 30 dni od dneva
pokopa.
7. člen
V primeru ugotovitve, da so dediči ali druge osebe naročili
izvedbo pogreba v večjem obsegu od nujnih stroškov na lastne
stroške, lahko občina odkloni kritje pogrebnih stroškov.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2013
Metlika, dne 28. februarja 2013
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.

Št.

821.

22 / 15. 3. 2013 /

Stran

2929

Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih
programov v javnem vrtcu v Občini Metlika

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, 57/12 – ZPCP-2D), Zakona za
uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 55/12
Skl. US: U-I-162/12-5), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS,
št. 97/03, 77/05, 120/05), 19. člena Statuta Občine Metlika
(Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet Občine
Metlika na 15. redni seji dne 28. februarja 2013 sprejel

SKLEP
o določitvi cen vzgojno varstvenih programov
v javnem vrtcu v Občini Metlika
1. člen
Cene vzgojno varstvenih programov v javnem vrtcu v
Občini Metlika znašajo mesečno na otroka:
Program
Celodnevni program – oddelek
prvega starostnega obdobja
Celodnevni program – oddelek
drugega starostnega obdobja

Ekonomska
cena
programa

Dnevni
strošek
živil

427,42

1,53

311,28

1,53

2. člen
Za dneve, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se
cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.
3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Metlika po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa, lahko uveljavljajo
rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti enkrat letno v poletnih
mesecih, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en
in največ dva meseca v času od 1. junija do 30. septembra.
Prav tako lahko starši enkrat letno na podlagi ustreznega
zdravniškega dokazila uveljavljajo rezervacijo za neprekinjeno
odsotnost otroka zaradi bolezni, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca.
Starši plačajo rezervacijo za počitniške odsotnosti in odsotnosti zaradi bolezni v višini 50 % višine njihovega plačilnega
razreda. Razliko med plačilom rezervacij staršev in ekonomsko
ceno programa krije Občina Metlika.
To določilo velja le za starše otrok, za katere je Občina
Metlika po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa,
za druge starše pa samo v soglasju z občino plačnico razlike
med ceno programa in plačilom staršev.
Pravico do uveljavljanja rezervacij v breme proračuna
Občine Metlika imajo tudi starši s stalnim prebivališčem na območju Občine Metlika, katerih otroci so vključeni v javne vrtce
v drugih občinah v Sloveniji, če jo je skladno z odločitvami teh
občin možno uveljavljati.
4. člen
Staršem pripada pravica do znižanega plačila za vrtec od
prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. V primeru,
da je otrok vključen v vrtec med mesecem in starši iz upravičenih razlogov niso mogli oddati vloge v preteklem mesecu,
temveč so vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v
vrtec, jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec. Po prejemu odločbe o določitvi
višine plačila za program vrtca, vrtec poračuna višino plačila
od datuma vključitve.
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5. člen
Starši so dolžni plačevati ceno programa, v katerega je
vključen njihov otrok do konca šolskega leta.
6. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati 1. 3. 2013. Z začetkom veljavnosti tega sklepa
preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje v Otroškem vrtcu Metlika št. 602-25/2011 z dne 7. 7.
2011.
Št. 602-1/2013
Metlika, dne 28. februarja 2013
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.

MOKRONOG - TREBELNO
822.

Sprememba in dopolnitev Obvezne razlage
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih
za naselje Mokronog z dne 29. 1. 2008

Na podlagi 11. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12), Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za naselje Mokronog (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/90 in Uradni list RS, št. 13/04, 115/04, 48/05,
108/06, 13/08, 11/09 in 74/10) in 19. člena Statuta Občine
Mokronog - Trebelno – UPB (Uradni list RS, št. 66/10) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 14. redni seji dne
5. 3. 2013 sprejel

SPREMEMBO IN DOPOLNITEV
OBVEZNE RAZLAGE
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih
za naselje Mokronog z dne 29. 1. 2008
1. člen
Sprememba in dopolnitev obvezne razlage se nanaša na
prvo alinejo obvezne razlage 45. člena Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za naselje Mokronog (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/90 in Uradni list RS, št. 13/04, 115/04, 48/05,
108/06, 13/08, 11/09 in 74/10) v nadaljevanju: odlok, in sicer
tako, da se med besedno zvezo »storitvene dejavnosti« vrineta
besedi »ter proizvodne«.
Celotna prva alineja obvezne razlage 45. člena odloka
se tako glasi:
– »gradnja novih eno- in večstanovanjskih stavb, gostinskih, upravnih, pisarniških, trgovskih in drugih stavb za storitvene ter proizvodne dejavnosti, stavb splošnega družbenega
pomena ter drugih nestanovanjskih stavb,«.
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115/04, 48/05, 108/06, 13/08, 11/09 in 74/10) in začne veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-006/2013
Mokronog, dne 5. marca 2013
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

823.

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne
službe vzdrževanja občinskih cest v Občini
Mokronog - Trebelno

Na podlagi tretjega odstavka 16., 20., 95. in 100. člena
Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), drugega
odstavka 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN in 57/11), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 72/95, 59/04,
115/04 in 38/06), ter 8. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno – UPB (Uradni list RS, št. 66/10) je Občinski svet Občine
Mokronog - Trebelno na 14. redni seji dne 5. 3. 2013 sprejel

ODLOK
o načinu opravljanja gospodarske javne službe
vzdrževanja občinskih cest v Občini Mokronog Trebelno
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta odlok ureja način in predmet opravljanja obvezne
gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest (v nadaljevanju: javne službe), zlasti:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne
službe,
– vrsta in obseg objektov in naprav, na katerih se izvaja
javna služba,
– vrsta in obseg storitev javne službe,
– način financiranja javne službe,
– pravice in obveznosti izvajalca,
– nadzor nad izvajanjem tega odloka ter
– druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj
javne službe.

2. člen
Sprememba in dopolnitev obvezne razlage se nanaša na
četrto alinejo obvezne razlage 53. člena odloka in sicer tako,
da se med besedno zvezo »rekonstrukcija objektov« vrineta
besedi »in dozidava«.
Celotna četrta alineja obvezne razlage 53. člena odloka
se tako glasi:
– »rekonstrukcija in dozidava objektov,«.

2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo pomen,
kot je določen v zakonu, ki ureja ceste, razen naslednjih izrazov, ki imajo naslednji pomen:
– »javna služba« je gospodarska javna služba rednega
vzdrževanja občinskih cest;
– »občinske ceste« so ceste, ki so z Odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mokronog - Trebelno
kategorizirane kot lokalne ceste in kot javne poti;
– »javno podjetje« je KOMUNALA TREBNJE d.o.o., matična številka: 5243858000, davčna številka: 96907436 s sedežem na naslovu Goliev trg 9, 8210 Trebnje;
– »pristojni občinski organ« je notranje organizacijska
enota občinske uprave, pristojna za ceste.

3. člen
Ta sprememba in dopolnitev obvezne razlage je del Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Mokronog
(Skupščinski Dolenjski list, št. 9/90 in Uradni list RS, št. 13/04,

3. člen
(subsidiarna uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe, ki niso posebej urejena s tem odlokom se uporabljajo republiški predpisi.
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II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
4. člen
(oblika zagotavljanja javne službe)
Javna služba se zagotavlja v javnem podjetju, ki je izvajalec javne službe.
5. člen
(območje izvajanja)
Javna služba se zagotavlja na celotnem območju Občine
Mokronog - Trebelno (v nadaljevanju: občina).
6. člen
(nepredvidljive okoliščine)
Javno podjetje mora v okviru objektivnih možnosti opravljati javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah nastalih
zaradi višje sile. Kot višja sila ne šteje stavka pri javnem podjetju zaposlenih delavcev.
III. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV,
NA KATERIH SE IZVAJA JAVNA SLUŽBA
7. člen
(vrsta in obseg objektov in naprav)
Javna služba se izvaja na občinskih cestah in se nanaša
na urejanje:
– cestnega sveta,
– cestnega telesa,
– brežine ceste,
– cestnih objektov,
– prometne signalizacije in prometne opreme,
– cestnih priključkov do meje cestnega sveta,
– servisnih prometnih površin (parkirišča in avtobusno
obračališče in podobno),
– servisnih površin z objekti in napravami za upravljanje
in vzdrževanje cest ter nadzor prometa,
– funkcionalnih površin za umestitev cestnih naprav,
objektov in drugih ureditev, namenjenih varnosti, vodenju in
nadzoru prometa, vozil ter voznikov, zaščiti ceste in cestnega
telesa ter zemljišč in preprečevanju škodljivih emisij prometa.
IV. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
8. člen
(vzdrževanje občinskih cest)
(1) Vzdrževanje občinskih cest po tem odloku obsega
vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih cest v stanju, ki
zagotavlja njihovo varnost in prevoznost, nadzor nad stanjem
občinskih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti
cest ob naravnih in drugih nesrečah.
(2) Vzdrževanje občinskih cest obsega:
– pregledniško službo,
– redno vzdrževanje prometnih površin,
– redno vzdrževanje bankin,
– redno vzdrževanje odvodnjavanja,
– redno vzdrževanje brežin,
– redno vzdrževanje cestnih objektov, naprav in ureditev,
– redno vzdrževanje vegetacije v cestnem svetu,
– zagotavljanje preglednosti,
– čiščenje javnih cest,
– intervencijske ukrepe,
– zimsko službo,
– redno vzdrževanje prometne signalizacije in prometne
opreme,
– dopolnjevanje sistema prometne signalizacije in prometne opreme,
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– označevanje in zavarovanje del in ovir v prometu in
– druga podobna dela, ki vzdržujejo stanje občinskih cest,
prometne signalizacije in prometne opreme v takem stanju, da
je zagotovljena uporaba skladno z namenom.
9. člen
(izvedbeni program)
(1) Letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest izvaja
javno podjetje v skladu z izvedbenim programom vzdrževanja
občinskih cest v Občini Mokronog - Trebelno.
(2) Javno podjetje in strokovna komisija, imenovana s
strani župana, pripravita predlog izvedbenega programa vzdrževanja občinskih cest v Občini Mokronog - Trebelno za prihodnje leto do 1. oktobra tekočega leta in ga posredujeta v
potrditev pristojnemu občinskemu organu. Izvedbeni program
vzdrževanja za prihodnje leto se uskladi s sprejetim proračunom za prihodnje leto.
(3) Sestavni del izvedbenega programa vzdrževanja občinskih cest v Občini Mokronog - Trebelno je ovrednoten popis
predvidenih del.
10. člen
(pregledniška služba)
(1) V okviru pregledniške službe je javno podjetje dolžno
nadzirati vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na občinske ceste
ter promet na njih ter preverjati (vizualni pregled) stanje vseh
sestavnih delov občinskih cest.
(2) V pregledniški službi se izvajajo manjša vzdrževalna
ali zavarovalna dela na občinskih cestah, ki jih je možno opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi. Podatke o
ugotovitvah s pregledov in opravljenih delih je izvajalec dolžan
zapisovati in hraniti na ustrezen način ter jih enkrat mesečno
posredovati pristojnemu občinskemu organu.
(3) O posegih ali uporabi občinskih cest in varovalnega
pasu občinskih cest, ki so v nasprotju s določili predpisov o cestah in varnosti cestnega prometa, je pregledniška služba dolžna opozoriti povzročitelja ter obvestiti pristojni občinski organ
in občinskega inšpektorja, pri večjih kršitvah pa tudi policijo.
(4) V pregledniški službi se izvajajo pregledi občinskih
cest najmanj enkrat tedensko. V obdobjih neugodnih vremenskih razmer in v drugih primerih, ki lahko ogrožajo občinske
ceste ali promet na njih se pogostost in obseg pregledov
prilagodi razmeram. Pregled se opravi takoj, ko to omogočajo
vremenske razmere ali ko preneha nevarnost, zaradi katere je
lahko ogrožena varnost preglednika.
(5) Pregledniška služba je dolžna najmanj enkrat mesečno pregledati cestne objekte in naprave, v okviru rednega tedenskega pregleda, pri čemer mora preveriti zlasti elemente, ki
so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost
objekta in naprave ter varnost prometa.
(6) V primeru potrebe po večjem obsegu del ugotovljenih
pomanjkljivosti javno podjetje pošlje pristojnemu občinskemu
organu ovrednoten predlog sanacije.
11. člen
(redno vzdrževanje prometnih površin)
(1) Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni
del občinske ceste obsega čiščenje teh površin ter popravila lokalnih poškodb, kot so krpanje udarnih jam in mrežastih razpok
oziroma polaganje asfaltne prevleke, kjer je to racionalnejše,
zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglajenih
asfaltnih površin ali posipavanje s peskom ter popravila drugih
podobnih poškodb.
(2) Prometne površine morajo biti vzdrževane tako, da
je omogočen varen in neoviran promet. Poškodbe občinskih
cest se praviloma popravljajo z enakim materialom, iz katerega
je obstoječa konstrukcija. Izjemoma, kadar zaradi neugodnih
vremenskih ali drugih okoliščin to ni možno, se lahko poškodbe
popravijo tudi z drugim primernim materialom.
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12. člen
(redno vzdrževanje bankin)
Bankine je potrebno vzdrževati tako, da kota bankine ni
višja od kote roba vozišča, niti ne nižja več kot 3 cm. Prečni
naklon bankine mora omogočati odtok vode iz vozišča in ne
sme biti manjši kot 4 % in ne večji kot 10 %. Bankina mora biti
poravnana in utrjena. Vidni in dostopni morajo biti prometna
signalizacija in prometna oprema ter cestne naprave in ureditve
na bankinah.

– popravila protikorozijske zaščite,
– popravila hidroizolacije in odvodnjavanja,
– popravila izpodjedenih delov stebrov, opornih in podpornih konstrukcij,
– popravila in servisiranje hidromehanske opreme,
– druga podobna dela, ki vzdržujejo stanje takšno, da je
zagotovljena uporaba skladno z namenom.

13. člen
(redno vzdrževanje odvodnjavanja)
Z območja občinskih cest mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje vode in
nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče.
Naprave za odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti tako, da
ne puščajo, da na njih ali v njih voda ne zastaja in da je z vseh
občinskih cest zagotovljeno regulirano odvajanje vode.

Na površinah, ki so del občinske ceste, se vegetacijo kosi,
obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da sta zagotovljena
prost profil ceste in predpisana preglednost, da sta omogočena
pregled in dostop do cestnih objektov, da so vidne in dostopne
prometna signalizacija, prometna oprema ter cestne naprave in
ureditve. Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja drevesa, ki lahko
ogrožajo cesto in promet na njej. Na cestnih površinah izven
območja cestišča se kosi najmanj enkrat letno. Vegetacija se
mora vzdrževati v skladu s pravili stroke. Okolju neprijaznih
sredstev za zatiranje rasti vegetacije ni dovoljeno uporabljati.

14. člen
(redno vzdrževanje brežin)
Brežine usekov, zasekov in nasipov morajo biti vzdrževane tako, da sta zagotovljena določena nagib in oblika, da se
na njih stalno utrjuje ali odstranjuje nestabilni material ter da
so tehnične in biološke zaščitne ureditve (zaščitna vegetacija,
zaščitne mreže, ter druge naprave in ureditve za zadrževanje
nestabilnega materiala) v takšnem stanju, da je zagotovljeno
učinkovito zavarovanje brežin in prometnih površin.
15. člen
(redno vzdrževanje ter dopolnitve prometne signalizacije
in opreme)
Redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme
obsega čiščenje, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije in
prometne opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij. Prometna
signalizacija in oprema na občinskih cestah morata biti vzdrževani tako, da je zagotovljeno njuno brezhibno delovanje in
vidnost ter da so izpolnjene zahteve zakona, ki ureja varnost
cestnega prometa in predpisov o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Postavitev, nadomestitev, dopolnitev
ali odstranitev prometne signalizacije izvede javno podjetje v
skladu z odločbo, ki jo izda pristojni občinski organ.
16. člen
(redno vzdrževanje cestnih objektov, naprav in ureditev)
(1) Cestni objekti se redno vzdržujejo tako, da se na
objektu in v prostoru okoli objekta pravočasno ugotovijo vzroki,
ki lahko vplivajo na stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta
ter varnost prometa.
(2) Cestne naprave in ureditve morajo biti vzdrževane
tako, da je zagotovljeno njihovo brezhibno delovanje in omogočena normalna uporaba. Vzroke, ki to preprečujejo, je treba
nemudoma odpraviti, če to ni mogoče, pa izvesti začasne
rešitve in ustrezne zavarovalne ukrepe.
(3) Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov in
naprav sodi:
– čiščenje prometnih površin in prometne opreme na
objektu,
– čiščenje prostora neposredno okoli objekta ali naprave,
– čiščenje ležišč, dilatacij, členkov in drugih dostopnih
delov objekta,
– čiščenje naprav za odvodnjavanje,
– čiščenje naplavin, nanosov, drugega materiala, ki lahko
ogroža objekt oziroma napravo ali promet,
– popravila poškodb prometnih površin (krpanje udarnih
jam, zalivanje razpok, rezkanje neravnih),
– popravila posameznih manjših poškodb na konstrukcijskih delih objekta (krpanje odkruškov, zapolnjevanje fug,
popravila zaščitne plasti armature itd.),

17. člen
(redno vzdrževanje vegetacije v cestnem svetu)

18. člen
(zagotavljanje preglednosti)
Polja preglednosti, določena s preglednim trikotnikom in
pregledno bermo, morajo biti vzdrževana tako, da je zagotovljena s predpisom določena preglednost, izjemoma, če to ni
mogoče, pa tako, da je glede na terenske razmere zagotovljena
največja možna preglednost.
19. člen
(čiščenje cest)
Javne ceste se čistijo tako, da se odstrani vse kar lahko
negativno vpliva na varnost prometa, funkcionalnost in urejen
videz občinskih cest ter varovanje okolja.
20. člen
(intervencijski ukrepi)
(1) Javno podjetje je dolžno organizirati dežurno službo
in delovne skupine za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi
izrednih dogodkov, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na nivo varnosti na občinskih cestah. O izvajanju intervencijskega ukrepa in
vzrokih zanj je javno podjetje dolžno takoj obvestiti pristojni občinski organ, kadar je ogrožen ali oviran promet pa tudi policijo.
(2) Pri naravnih nesrečah, kot so neurje, poplava, plaz,
potres, žled in podobno, pri težjih prometnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih ali na zahtevo policije je javno podjetje
dolžno nemudoma odpraviti vzroke (poškodbe ceste, ovire na
cesti), zaradi katerih je oviran ali ogrožen promet ali zaradi
katerih lahko pride do hujših poškodb občinske ceste in večje
materialne škode. Če to ni mogoče, je javno podjetje dolžno:
– označiti ovire in zavarovati promet s predpisano prometno signalizacijo,
– izvesti nujne ukrepe za zavarovanje občinske ceste,
– vzpostaviti prevoznost občinske ceste, če je to možno.
21. člen
(zimska služba)
(1) Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti občinskih cest in varnega
prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat,
ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko
ogroženo normalno odvijanje prometa.
(2) V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, se javne ceste
vzdržujejo v skladu z izvedbenim programom zimske službe.
Predlog izvedbenega programa zimske službe za zimsko obdobje pripravita javno podjetje in strokovna komisija, imenovana s strani župana do 1. oktobra tekočega leta. Sestavni
del izvedbenega programa zimske službe je ocena stroškov
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zimske službe. Izvedbeni program zimske službe se uskladi s
sprejetim proračunom.
(3) Z izvedbenim programom zimske službe se določijo
zlasti:
– organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti javnega podjetja,
– razpored pripravljalnih del,
– načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov
in izhodiščna mesta za izvajanje zimske službe (cestne baze),
– razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posipavanje in delavcev za izvajanje načrtovanih del,
– dežurstva, obveznost prisotnosti, stopnje pripravljenosti
in razpored delovnih skupin,
– načrt posipavanja proti poledici in odstranjevanja snega,
– mesta in način izločanja posameznih vrst vozil ob neugodnih razmerah na občinskih cestah,
– način zbiranja podatkov in shema obveščanja o stanju
in prevoznosti cest.
(4) Pripravljalna dela se izvajajo pred začetkom zimskega
obdobja z namenom, da se omogoči učinkovito delo zimske
službe. Pripravljalna dela obsegajo zlasti dela, ki se nanašajo na:
– pripravo mehanizacije, prometne signalizacije in opreme ter posipnega materiala,
– pripravo občinske ceste in njene okolice (namestitev
dopolnilne prometne signalizacije na nevarnih mestih, postavitev snežnih kolov, namestitev naprav in ureditev za zaščito
pred snežnimi zameti),
– usposabljanje in strokovno izobraževanje za dela zimske službe.
(5) V obdobjih, ko obstaja nevarnost poledice, se izpostavljeni in prometno nevarni deli občinskih cest posipajo proti
poledici. Javno podjetje mora poskrbeti, da razpolaga z ažurnimi vremenskimi informacijami, ki so osnova za posamezni
ukrep pluženja ali posipavanja. Mesta in način posipavanja se
določijo glede na geografsko-klimatske razmere, lego in naklon
ter druge lokalne razmere. Na delih občinskih cest, kjer se poledica pogosto pojavlja, mora javno podjetje namestiti dopolnilno
prometno signalizacijo, ko na to nevarnost opozarja.
(6) Okolju neprijazna topilna sredstva za sneg ali led je
dovoljeno uporabljati le v minimalnih potrebnih količinah. Za
posipavanje topilnih sredstev je dovoljeno uporabljati le takšne
naprave, ki omogočajo natančno odmerjanje količin. Pri odmerjanju količin posipa je potrebno upoštevati količino topilnega
sredstva, ki je že na vozišču.
(7) Vzdrževanje prevoznosti posameznih občinskih cest
v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi razredi,
v katere so občinske ceste razvrščene glede na kategorijo,
gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere
in krajevne potrebe. Razvrstitev občinskih cest po prednostnih
razredih določi pristojni občinski organ tako, da je zagotovljena
usklajena prevoznost cestne mreže.
(8) Po koncu zimskega obdobja mora javno podjetje z
občinskih cest odstraniti ostanke posipnih materialov (peska),
začasno dopolnilno prometno signalizacijo in prometno opremo
ter cestne naprave in ureditve za zavarovanje ceste in prometa
v zimskem obdobju.
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23. člen
(viri financiranja)
Sredstva za financiranje javne službe po tem odloku se
zagotavljajo iz proračuna Občine Mokronog - Trebelno ter
drugih virov.
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24. člen
(način plačila)
Način plačila javnega podjetja se določi s pogodbo med
Občino Mokronog - Trebelno in javnim podjetjem.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
25. člen
(nadzor nad izvajanjem javne službe)
(1) Nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja pristojni
občinski organ ali oseba, ki je s strani občine pooblaščena za
nadzor (v nadaljevanju: nadzornik).
(2) Javno podjetje mora v skladu s pogodbo iz 26. člena
tega odloka posredovati nadzorniku dokumentacijo o izvedenih
delih in sodelovati z njim pri izvedbi terenskih ogledov.
VII. DRUGE DOLOČBE
26. člen
(pogodba o izvajanju javne službe)
(1) Občina in javno podjetje najkasneje do 31. 3. 2013
skleneta pogodbo, s katero podrobneje uredita pogoje in način
izvajanja javne službe.
(2) Sestavni del pogodbe je izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest za leto 2013.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
(začetek izvajanja javne službe)
Javno podjetje začne z izvajanjem javne službe s skladu
s tem odlokom s 1. 4. 2013.
28. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z 31. 3. 2013 preneha veljati Odlok o podelitvi koncesije
za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja
kategoriziranih občinskih cest v Občini Trebnje (Uradni list RS,
št. 38/00).
29. člen
(objava in veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2013.
Št. 007-0001/2013
Mokronog, dne 5. marca 2013
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

22. člen
(javna obvestila in naznanila)
Javno podjetje mora uporabnike občinskih cest z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja ali na drug krajevno primeren način redno obveščati o stanju in izvajalcih vzdrževanja
občinskih cest.
V. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
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MORAVSKE TOPLICE
824.

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju
podžupanov

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03)
in 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) je župan Občine Moravske Toplice sprejel
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SKLEP
o spremembi Sklepa o imenovanju podžupanov
1. člen
V Sklepu o imenovanju podžupanov št. 032-00013/2010-1
(Uradni list RS, št. 100/10) se 2. točka 1. člena spremeni tako,
da se glasi:
»2. Alojz Trplan, roj. 1967, stan. Ivanci 68.«
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-00013/2010-6
Moravske Toplice, dne 1. marca 2013

2. člen
Cena za storitve, povezane z obstoječimi greznicami in
malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN) zajema:
Vrsta
storitve
storitev
praznjenja

Enota

Cena v EUR
brez DDV

Cena v EUR
z 8,5 % DDV

m³

10,896

11,8222

3. člen
Ta cenik velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, cene storitev se uporabljajo od 1. marca
2013 dalje.
Zap. št.: C0-005/2013-HE
Murska Sobota, dne 1. marca 2013
Direktor
mag. Drago Šiftar l.r.

Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

826.
MURSKA SOBOTA
825.

Cenik potrjenih cen storitev povezanih
z obstoječimi greznicami in malimi
komunalnimi čistilnimi napravami v Mestni
občini Murska Sobota

Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12
in 109/12) in Sklepa o oblikovanju cene storitev povezanih z
obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Mestni občini Murska Sobota, št. 354-0008/2013-4(180)
z dne 28. februar 2013 javno podjetje Komunala d.o.o. objavlja

CENIK
potrjenih cen storitev povezanih z obstoječimi
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi
napravami v Mestni občini Murska Sobota
1. člen
Na območju Mestne občine Murska Sobota se v okviru
izvajanja gospodarske javne službe oblikujejo cene storitev
povezane z obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki jih zaračunava Komunala, javno
podjetje d.o.o.

Proizvod – storitev
Variabilni del:
Dobavljena toplota
– stanovanjski odjem
– ostali odjem
Fiksni del:
Priključna moč
– stanovanjski odjem
– ostali odjem

Enota

Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo
za namene daljinskega ogrevanja

V skladu s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 51/04, 26/05 – UPB1, 118/06, 9/07 –
popr., 27/07 – UPB2, 70/08, 22/10, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L),
Soglasjem Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota,
k tarifnim postavkam ob prehodu na obračun fiksnega dela po
priključni moči, št. 38005-003/2005, z dne 21. 4. 2005, Uredbo
o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode
za namene daljinskega ogrevanja za tarifne porabnike (Uradni
list RS, št. 28/12) in v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09,
22/10 – EZ-D in 57/11), distributer toplote objavlja

CENIK
storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene
daljinskega ogrevanja
I.
S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe s
paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, ki jih zaračunava Komunala javno podjetje d.o.o., kot distributer toplote
in upravljavec kotlovnice Lendavska sever v Murski Soboti.
II.
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih postavkah:

Cena brez DDV
na enoto

Dodatek na povečanje
energetske učinkovitosti
na enoto*

Končna cena
brez DDV
na enoto

Končna cena
z DDV na enoto

78,0553
83,5615

0,5000
0,5000

78,5553
84,0615

94,2664
100,8783

1,5100
1,5100

1,8120
1,8120

EUR/MWh

EUR/kW/mesec
1,5100
1,5100

* S 1. februarjem 2010 se v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS,
št. 114/09, 22/10 – EZ-D in 57/11), na obračunane količine toplote po merilniku toplote, zaračuna prispevek k ceni toplote za
povečanje energetske učinkovitosti.
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III.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik
storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega
ogrevanja št. C0-007/2013-DP, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 14/13.
IV.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. marca
2013 dalje.
Zap. št.: C0-009/2013-DP
Murska Sobota, dne 26. februarja 2013
KOMUNALA javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Direktor
mag. Drago Šiftar l.r.

NOVO MESTO
827.

Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja
letnega programa športa v Mestni občini
Novo mesto

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98, 110/02, 15/03), Nacionalnega programa športa RS
(Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), enajste alineje 21. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – upb1,
21/06) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni
list RS, št. 7/13) je župan Mestne občine Novo mesto sprejel

PRAVILNIK
o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa v Mestni občini Novo mesto
1. Namen
1. člen
S tem pravilnikom o merilih za sofinanciranje izvajanja
letnega programa športa (v nadaljevanju: Pravilnik) se določajo
pogoji, kriteriji in postopek dodeljevanja sredstev, namenjenih
za sofinanciranje programov športa in športnih objektov v Mestni občini Novo mesto, ki so v javnem interesu Mestne občine
Novo mesto.
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za programe
športa, ki jih na podlagi sprejetega letnega programa športa
zagotavlja proračun Mestne občine Novo mesto.
Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: občina) uresničuje javni interes v športu tako, da zagotavlja sredstva za
realizacijo nacionalnega programa športa, ki se nanaša na
občino in z zagotavljanjem sredstev za izvedbo lokalnega
programa športa načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne
športne objekte.
2. Postopek dodeljevanja finančnih sredstev
za sofinanciranje športnih programov
2. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem
športnih programov ter nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za izvajanje športnih
programov na območju občine (v nadaljevanju: javni razpis),
– zbiranje vlog izvajalcev športnih programov;
– strokovno ocenjevanje prispelih vlog na komisiji za izbor
izvajalcev športnih programov;
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– obveščanje predlagateljev o odločitvi;
– obravnavanje pritožb predlagateljev;
– sklepanje pogodb;
– spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja
sredstev iz proračuna; obravnava poročil o izvedenih športnih
programih ter izplačilo sredstev.
3. člen
Javni razpis
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev vodi strokovna
komisija, ki jo imenuje župan občine, na podlagi javnega razpisa v skladu z zakonodajo.
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum
objave javnega razpisa in razpisni rok, določi župan občine s
sklepom.
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in
sprejemanja občinskega proračuna.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež);
– predmet javnega razpisa;
– subjekte, ki se lahko prijavijo na javni razpis;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijav;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa;
– merila za vrednotenje športnih programov;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva;
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo
informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge;
– način dostave vlog;
– datum odpiranja vlog;
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega
razpisa.
4. člen
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS in na spletni
strani občine.
Občinska uprava pripravi razpisno dokumentacijo z vsemi
podatki, ki omogočajo vlagateljem izdelati popolno vlogo.
5. člen
Vsaka vloga, ki prispe na javni razpis, mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju (naziv, sedež ...);
– navedbo športnih programov za katere vlagatelj kandidira;
– opis načrtovanih programov;
– druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
6. člen
Ocenjevanje (vrednotenje) športnih programov
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan občine, na podlagi prijav na javni razpis izbere izvajalce, katerih programi
bodo sofinancirani iz proračuna občine. Izbor in točkovanje
izvajalcev in programov športa mora biti opravljen na podlagi
meril tega pravilnika.
Naloge komisije so:
– preverjanje pravočasnosti vloge,
– preverjanje popolnosti vloge,
– preverjanje upravičenega vlagatelja,
– tabelarna kratka obrazložitev za vsak posamezni projekt
ali program, ki bo financiran iz proračuna MO Novo mesto ter
višina predlaganih sredstev,
– utemeljitev in kratka obrazložitev projektov ali programov, ki niso sprejeti v financiranje,
– posredovanje predlogov in utemeljitev v obravnavo
kolegiju OU in županu.
Predlog vrednotenja programov in razdelitve proračunskih
sredstev potrdi direktor občinske uprave občine s sklepom.
Zoper sklep je v roku 15 dni po prejemu možno pri županu
občine vložiti pritožbo. Zoper županovo odločbo ni pritožbe.
Možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
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7. člen

Sklenitev pogodbe o sofinanciranju
Po preteku roka za pritožbe župan z izvajalci športnih programov sklene pogodbe o sofinanciranju športnih programov.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv in naslov izvajalca;
– vsebina in obseg programa;
– čas realizacije programa;
– pričakovani obseg programa in dosežki;
– višina dodeljenih sredstev;
– določilo, da je društvo upravičeno do nakazila dodeljenih sredstev pod pogojem, da ima poravnane pretekle obveznosti do občine in javnega zavoda Agencije za šport;
– terminski plan porabe sredstev;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev;
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi;
– določilo, da mora izvajalec obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski
plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje
porabe sredstev ter
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
8. člen
O izvedbi sofinanciranih športnih programov morajo izvajalci v pogodbenem roku predložiti:
– vsebinsko poročilo o izvedbi športnih programov;
– dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na
podlagi javnega razpisa.
Poročila in dokazila iz prejšnjega odstavka izvajalci predložijo občinski upravi.
Če izvajalec do rokov, navedenih v pogodbi, ne odda
poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zamudnimi obrestmi,
vrniti v občinski proračun.
Občinska uprava ali po njej pooblaščeni organ, lahko
kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
9. člen
Izvajalci letnega programa športa so dolžni izvajati dogovorjene programe in naloge v skladu s tem pravilnikom in za
namene, opredeljene v pogodbi.
V kolikor se ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani
izvajalcev letnega programa športa, se sofinanciranje takoj
ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski
proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek
izterjave.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati
za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
10. člen
Izvajalci letnega programa športa
Izvajalci letnega programa športa na lokalni ravni so:
– športna društva in klubi,
– ostala društva, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.
Prijavljeni (v nadaljevanju: izvajalci) morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Novo mesto,
– da je večina članov društva prebivalcev Novega mesta,
– da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti,
– da izvajajo program javnega interesa – nacionalni program športa v RS,
– da imajo zagotovljene prostorske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
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– da imajo zagotovljeno redno vadbo,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, društva dostavijo seznam članov in seznam športnikov,
– da redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu,
poročila o realizaciji programov in poročila o doseženih
rezultatih.
Športna društva in zveze športnih društev imajo pod
enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa
športa.
3. Programi sofinanciranja
11. člen
Pogoji in kriteriji sofinanciranja, določeni s tem pravilnikom, upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so
proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih programov, in sicer za naslednje vsebine, ki jih določa Nacionalni
program športa RS za lokalne skupnosti:
1. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
2. Projekti na področju športa,
3. Športna rekreacija,
4. Kakovostni šport in vrhunski šport,
5. Šport invalidov,
6. Športne prireditve,
7. Športni objekti.
4. Merila za vrednotenje programov
12. člen
Višina sofinanciranja letnega programa športa se opredeli v točkah, v deležu sofinanciranja oziroma kot izhaja iz
posameznih določb meril za vrednotenje športnih programov,
ki so sestavni del tega pravilnika. Vrednost točke se določi po
sprejetem proračunu za vsako leto posebej.
13. člen
Sistem točkovanja za vrednotenje športnih programov
je določen v merilih, ki so sestavni del tega pravilnika. Sistem
točkovanja izhaja iz razdelitve športnih panog oziroma programov, v štiri skupine:
1. skupina: izvajalci programov v individualnih športnih
panogah, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih
sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka,
2. skupina: izvajalci programov v kolektivnih športnih panogah, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov ekipnega
državnega prvaka,
3. skupina: izvajalci različnih športno rekreativnih programov,
4. skupina: izvajalci miselnih iger.
V posamezni skupini izvajalci športnih programov pridobivajo dodatne točke glede na razširjenost (množičnost), športne dosežke društva/kluba ter kakovost dosežkov posameznih
športnikov.
14. člen
V sistemu točkovanja so kot kazalci za razširjenost športne panoge upoštevani:
– število članov s plačano članarino,
– število registriranih tekmovalcev pri nacionalni panožni
zvezi,
– število društev vključenih v nacionalno panožno zvezo
(nivo države),
Kot kazalci za kakovost športnih dosežkov so upoštevani:
– kategorizacija športnikov po veljavnih »Kriterijih za kategorizacijo športnikov v Republiki Sloveniji« (OKS),
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– uvrstitev na mednarodnih tekmovanjih in
– uvrstitve na državnem prvenstvu – vsakemu športniku
ali ekipi se priznata dva najboljša rezultata.
Elementi za opredelitev vrednotenja letnega programa
športa so:
– obseg programa,
– vrednost ure najema športnega objekta,
– materialni stroški za izpeljavo programov.
Višina sofinanciranja posameznih športnih programov
je v merilih opredeljena v skladu z določili 4. točke Nacionalnega programa športa. Odstotek sofinanciranja posameznih programov je opredeljen s korekcijskim faktorjem (KF)
s katerim se množi obseg posameznega programa (št. ur
programa) in maksimalno število sodelujočih v posameznem
programu. Rezultat predstavlja maksimalno število točk, ki
jih društvo/klub, izvajalec letnega programa športa, lahko
pridobi za določen program.
Izvajalcu, ki pridobi odločbo pristojnega organa, s katerim se mu dodeli status društva, ki deluje v javnem interesu
na področju športa, se končno število točk pomnoži s korekcijskem faktorjem 1,1.
Javni zavod Agencija za šport
15. člen
Mestna občina Novo mesto je ustanoviteljica javnega
zavoda Agencije za šport, in z Odlokom o proračunu vsako
leto določi višino sredstev za dejavnost zavoda, ki je opredeljena v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za
šport.
Agencija za šport Novo mesto ne more kandidirati za
sredstva na javnem razpisu, ki so namenjena delovanju
športnih klubov in društev.
5. Vsebine programov
16. člen
5.1. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Športna vzgoja pomeni v tem obdobju temeljno pripravo
na športno uspešnost. Tekmovalni dosežek je samo eden od
meril uspešnega dela z otroki in mladino. Poleg tega je zelo
pomembno uravnoteženo doseganje učnih in vzgojnih ciljev,
ki jih mora pedagog – trener zasledovati in uresničevati v
tem občutljivem obdobju zorenja mladih športnikov.
Pri prijavi na javnem razpisu se bo upoštevalo število
otrok in mladine, ki so registrirani pri panožni zvezi (37. člen
ZSpo). Kot dokazilo društvo ali klub prijavi priloži sezname
otrok in mladine po posameznih selekcijah, z žigom panožne
zveze.
Izvajalci programov, ki so sofinancirani iz javnih financ,
morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve
za strokovno izpeljavo programa.
Programi so lahko razdeljeni v 5 stopenj. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti:
– cicibani, cicibanke
do 240 ur
– mlajši dečki in deklice
240 do 400 ur
– starejši dečki in deklice
300 do 800 ur
– kadeti in kadetinje
400 do 1100 ur
– mladinci in mladinke
400 do 1100 ur.
Iz javnih financ lokalne skupnosti se sofinancira: objekt,
strokovni kader, materialni stroški programa. Materialni stroški tekmovanj, specialno tehnična sredstva se sofinancira v
celoti iz drugih virov. Sredstva bodo morala zagotoviti nacionalne panožne športne zveze in njeni člani.
Vrednotenje programov individualnega in kolektivnega
športa (Preglednica 1 in Preglednica 2):

Stran

2937

80
240

20

15

15

10

10

Cicibani-ke

Mlajši-še dečki-klice

Starejši-še dečki-klice

Vsi programi

Vsi programi

0
0

80
400

20

10

8

10

20

Kadeti

Mladinci

Vsi programi

Vsi programi
80

80
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

80

420

400

80

80

340

280

240

80

20

60

št. ur

Vsi programi

8.
Skupaj:

Vsi programi

0,00

Mladinci
7.

0,00

Kadeti

6

0,00

0,00

0,00

0,00

Vsi programi

5.

0,00

0,00
Vsi programi

0,00

Mlajši-še dečki-klice
Starejši-še dečki-klice
4.

0,00

Cicibani-ke

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

št. točk
str.kader

objekt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

št. točk

št. točk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KF

Odprti objekti

80

80

420

400

80

80

340

280

240

80

20

60

št. ur

1

1

2

2

1

1

2

2

2

1

1

1

KF

Strokovni kader

80

80

840

800

80

80

680

560

480

80

20

60

št. točk

22 / 15. 3. 2013

3.

Plavanje
Ostali programi

Vsi programi

1.
2.

upošteva se le en objekt (drug mora biti KF=0 !!! )

0

0

0

0

80

420

0

0

0

0

0

340

število točk za objekt in strokovni kader glede na program

7
.
8
.

4
.
5
.
6
.

20

10

Plavanje

Ostali programi

0

št. točk

Št.

280

60

KF

20

Vsi programi

Zaprti objekti

max.

št. ur

Vel. skupine

2938 /

3
.

1
.
2
.

Naziv programa

zunaj obveznega izobraževalnega programa.
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Kategorizirani športniki po kriterijih
OKS

10

Vel. skupine

1

3.

BONUS TOČKE

TOČKE

1

1

Kadeti

6

1

1

Ml.raz.

min.

Cicibani-ke
Mlajši-še dečkiklice
Starejši-še dečkiklice

Kategorizirani športniki po kriterijih
OKS

10

Ml.raz.

Vel. skupine

1

3.

BONUS TOČKE

TOČKE

1

1

Kadeti

6.

1

1

Cicibani-ke
Mlajši-še dečkiklice
Starejši-še dečkiklice

min.

Vel. skupine

3.

BONUS TOČKE

zunaj obveznega izobraževalnega programa

Preglednica 2: Vrednotenje programov kolektivnih športov pri športni vzgoji otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom
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5. 2. Projekti na področju športa
To so različni počitniški in celoletni projekti za otroke in
mladino. Na to področje se s svojimi mladinskimi sekcijami
prijavijo tudi planinska in taborniška društva.
Merila so:
Štev. udeležencev

50
30T

50–100
50T

več kot 100
70T

Trajanje projekta

Tečaj
20T

počitniški
projekt
40T

celoletni
projekt
70T

Število pohodov

5
20T

10
30T

več kot 10
50T

Brezplačno
50T

za plačilo
10T

Cena za sodelujoče

Maksimalno število točk je 240.
5. 3. Športna rekreacija
To je športna dejavnost odraslih. Sofinancirajo se 80-urni
programi vadbe na skupino z največ 20 in z najmanj 10 člani,
v različnih športnih panogah. Društvu se lahko sofinancira več
skupin, če so udeleženci različni, in le ena, če so udeleženci
isti, različne pa športne panoge.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na
osnovi točkovanja po sledeči preglednici št. 1 v merilih:
Preglednica št. 3
Vrednotenje programov športne rekreacije
Naziv
programa

1.

Vel.
skupine

Zaprti
objekt

Odprti
objekti

Strokovni kader

max.

št. ur

KF

št. točk

št. ur

KF

št. točk

Vsi programi

20

80

1,5

80

80

1

80

Starejši
od 65 let

20

80

1,5

80

80

1

80

5. 4. Kakovostni šport
To so priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih strokovnih,
organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program
vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. V okviru
teh programov gre za nastope v uradnih tekmovalnih sistemih
panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka. Na ravni
lokalne skupnosti se sofinancira najemnina objekta za največ
320 ur programa.
Društva, ki kandidirajo za sredstva namenjena za kakovostni šport morajo imeti:
– vsaj tri mlajše selekcije.
Kandidati (društva in klubi) lahko za svoje programe pridobivajo dodatne točke za osvojene naslove državnih prvakov in
osvojene medalje na svetovnih in evropskih prvenstvih, finalu
svetovnega pokala ali končni uvrstitvi na lestvici svetovnega
pokala, univerzijadi, mediteranskih igrah in tekmovanjih za
svetovni pokal ter za programe športnikov, ki imajo po veljavnih
»Kriterijih za kategorizacijo športnikov v Republiki Sloveniji«
(OKS-ZŠZ), eno od kategorizacij namenjenih vrednotenju dosežkov v kategoriji članov (državni razred).

št. ur

KF

št. točk

80

1

80

Ure treninga, ki jih MONM sofinancira:
1. državna liga

320 ur

2. državna liga (ali 1. B liga)

240 ur

3. državna liga

160 ur

Višina sredstev za posamezne programe kakovostnega
športa se določi na osnovi točkovanja po preglednici št. 2 v
merilih.
Vrednotenje programov kakovostnega športa
1. V skupino športnikov pri individualnih športih štejejo
športniki, ki so v društvu registrirani kot tekmovalci v članski kategoriji in so se v preteklem letu udeležili državnega prvenstva.
2. Pri kolektivnih športi in miselnih igrah, kjer se zraven
tistih, ki so se udeležili državnega prvenstva upoštevajo tudi
ostali registrirani tekmovalci v članski kategoriji.
3. Bonus točke dobi društvo po enakem sistemu kot
pri Vrhunskem športu s tem, da lahko v kakovostnem športu
pridobijo bonus točke tudi za kategorizacijo – državni razred.
4. Pri šahu se kot ekvivalent svetovnega razreda uporablja kategorizacija “supervelemojster”, kot ekvivalent mednarodnega razreda pa “velemojster” in “mednarodni mojster”.
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Preglednica 4:
Preglednica 4: Vrednotenje programov kakovostnega športa.

Naziv programa

Vel. skupine

Odprti
objekti

Zaprti objekti

max.

št. ur

KF

št. točk

št. ur

KF

št. točk

Individualni športi

8

320

0

0

320

0

0

Kolektivni športi

20

320

0

0

320

0

0

Miselne igre

12

320

0

0

upošteva se le en objekt (drug mora biti KF=0 !!! )

št. točk
objekt
število točk za objekt glede na program

Individualni športi

0,00

Kolektivni športi

0,00

Miselne igre

0,00
0,00

SKUPAJ

5.5. Vrhunski šport
To so priprave in tekmovanje športnikov, ki imajo status
perspektivnega, mednarodnega in svetovnega razreda. Na
ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira:
– za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah
največ 1200 ur programa,
– v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani
so kategorizirani vrhunski športniki, največ 1200 ur programa.
V programu vrhunskega športa se sofinancirajo samo
programi športnikov, ki imajo po veljavnih »Kriterijih za kategorizacijo športnikov v Republiki Sloveniji« (OKS-ZŠZ), eno
od kategorizacij namenjenih vrednotenju dosežkov v kategoriji članov (perspektivni razred, mednarodni razred in svetovni
razred). Za sofinanciranje maksimalnega števila ur programa
(1200 ur) mora kandidat (društvo ali klub) imeti tri kategorizirane športnike v individualnih športnih panogah in pet kategoriziranih športnikov v kolektivnih športnih panogah.
Kandidati (društva in klubi) lahko za svoje programe pridobivajo dodatne točke za osvojene naslove državnih prvakov in
osvojene medalje na svetovnih in evropskih prvenstvih, finalu
svetovnega pokala, univerziadi, mediteranskih igrah in tekmovanjih za svetovni pokal ter za programe športnikov, ki imajo
po veljavnih »Kriterijih za kategorizacijo športnikov v Republiki

Sloveniji« (OKS-ZŠZ), kategorizacijo perspektivnega, mednarodnega razreda ali svetovnega razreda.
Višina sredstev za posamezne programe vrhunskega
športa se določi na osnovi točkovanja po preglednici št. 3 v
merilih:
Vrednotenje programov vrhunskega športa
1. V skupino se lahko štejejo le športniki, ki imajo veljavno
kategorizacijo po merilih OKS za kategorizacijo športnikov v RS.
2. V skupino vrhunskih športnikov lahko štejejo samo
športniki, ki imajo eno od kategorizacij predvidenih za članske
kategorije (per. raz., med. raz., svet. razred).
3. Bonus točke dobi društvo samo za športnike, ki imajo
kategorizacijo perspektivni, mednarodni ali svetovni razred,
ter za zmago na Državnem prvenstvu ter osvojene medalje
na Evropskih in Svetovnih prvenstvih v pretekli sezoni. Štejejo
samo tekmovanja v kategoriji članov. Pri ekipnih naslovih gre
za klubska evropska in svetovna prvenstva.
4. Če je registriran član društva član državne reprezentance in je s državno reprezentanco ali individualno osvojil eno od
medalj na EP, SP ali OI se društvu obračunajo točke na osnovi
tabele za individualne športe.
5. Za osvojeno medaljo na EP ali SP v neolimpijskih športih ali disciplinah je KF za bonus točke 0,5.

Preglednica 5:
Preglednica 5: Vrednotenje programov vrhunskega športa.

Naziv programa

Vel. skupine

Odprti
objekt

Zaprti objekt

max.

št. ur

KF

št. točk

št. ur

KF

št. točk

Individualni športi

3

1200

0

0

1200

0

0

Kolektivni športi

5

1200

0

0

1200

0

0

upošteva se le en objekt (drug mora biti KF=0 !!! )
št. točk
objekt
število točk za objekt glede na program

Individualni športi

0,00

Kolektivni športi

0,00

SKUPAJ

0,00

0

0

SKUPAJ

0

0

0

Med. raz.

Kateg. po
OKS

75

Med. raz.

Kateg. po
OKS

0

0

0

0

Sve. Raz.

200

Sve. Raz.

0

0

1.m

Posa.

25

Posa.
1m

2.m

0

0

Posa.

20

Posa. 2m

60 - 3.m

15 - 3.m

3.m

0

0

Posa.

DP - medalja

15

Posa. 3m

DP - medalja

80 - 2.m

20 - 2.m

0

0

0

ekip.
1m

100

ekip.
1m

12- 6.m

20 - 5.m

40 - 4.m

100 1.m

Ekipno

25 - 1.m

Posa.

0

0

0

ekip. 2m

80

ekip. 2m

100

Posa.

0

0

0

ekip. 3m

60

ekip. 3m

250

Ekipno

0

0

0

ekip. 4m

40

ekip. 4m

200

Posa.

SP medalja

0

0

0

ekip.
5m

20

ekip.
5m

350

Ekipno

0

0

0

ekip.
6m

12

ekip.
6m

250

Ekipno

0

0

0

Posa.

0

0

0

Ekipno

EP - medalja

100

Posa.

EP - medalja

0

0

0

Posa.

0

0

0

Ekipno

350

Ekipno

SP - medalja

200

Posa.

SP - medalja
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0

per.
raz.

Kolektivni športi

min.

40

per.
raz.

BONUS TOČKE
Individualni
športi

BONUS TOČKE

Vel.
skupine

1

Kolektivni športi

TOČKE

1

Individualni
športi

min.

Vel.
skupine

200

Sve. Raz.

EP medalja

Št.

BONUS TOČKE

75

Med.
raz.

DP medalja
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TOČKE

1

1

Kolektivni športi

Per. raz.

Dr. raz.

min.

Ml.raz.

Kategorizirani športniki po kriterijih
OKS

Vel.
skupine

Individualni
športi

BONUS TOČKE

Preglednica 5: Vrednotenje programov vrhunskega športa.
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5. 6. Šport invalidov
Namenjen je ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov. Na
ravni lokalne skupnosti se izvajajo 80-urni programi na skupino
z največ 10 in z najmanj 5 invalidi, sofinancira pa se uporaba
objekta in strokovni kader.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na
osnovi točkovanja po preglednici št. 4 v merilih.

Preglednica št. 6
Vrednotenje programov športa invalidov

Naziv programa
Vsi programi

Vel. skupine

Odprti
objekti

Zaprti objekt

Strokovni
kader

max.

št. ur

KF

št. točk

št. ur

KF

št. točk

št. ur

KF

št. točk

10

80

1

80

80

1

80

80

1

80

5. 7. Športne prireditve
Iz proračuna občine se lahko sofinancira materialne stroške naslednjih športnih prireditev:
– Velike mednarodne športne prireditve,
– Stalne množične športno-rekreativne prireditve na ravni
občine.
Prireditve niso šolska športna tekmovanja in tekme državnega prvenstva.
5. 7. 1. Vrhunske mednarodne športne prireditve:
– so navedene v mednarodnem koledarju tekmovanj,
– na njih nastopajo novomeški športniki,
– na njih nastopajo mednarodno uveljavljeni športniki,
– so odmevne v širšem prostoru.
Merila:
Obogatitev športne ponudbe v MONM
Vključenost tujih športnikov in držav
Prispevek k mednarodni prepoznavnosti
MONM
Vključenost prostovoljcev
Brezplačnost prireditve za obiskovalce
Vključevanje domačih športnikov, predvsem mladih
Reference prijavitelja
Večdnevne prireditve
Izvedljivost prireditev glede na finančno
konstrukcijo (delež prijavitelja, drugi viri)
in nekomercionalna naravnanost prireditve

Do 100 točk
Do 100 točk
Do 100 točk
Do 50 točk
Do 50 točk
Do 100 točk
Do 20 točk
Do 20 točk

Do 60 točk
Skupaj 600 točk

5. 7. 2. Stalne množične športno-rekreativne prireditve
na ravni občine:
– imajo dolgoletno tradicijo,
– so primerne za udeležence vseh starostnih kategorij,
– na njih sodeluje najmanj 100 udeležencev.
Stalne množične športno-rekreativne prireditve so ovrednotene s 100 T.
5. 8. Športni objekti
Javni športni objekti v občinski lasti se morajo uporabljati
v javno dobro in za namen, za katerega so bili zgrajeni.
Občina sofinancira ure vadbe v javnih športnih objektih,
ki so v občinski lasti, v skladu z Odlokom o ustanovitvi z njimi
upravlja in jih vzdržuje javni zavod Agencija za šport Novo
mesto. To so:
– Športna dvorana Marof,
– Športno rekreacijski park Portoval,
– Športno rekreacijski center Loka,
– Bazen v OŠ Grm,

– Teniška igrišča ob Krki,
– Kegljišče Portoval,
ter v drugih športnih objektih, kot so:
– telovadnice osnovnih šol,
– smučarske proge,
– strelišče,
– balinišče,
– kolesarska steza …
6. Dogovor o prednostni uporabi športnih objektov
21. člen Zakona o športu
17. člen
Prednostno pravico uporabe javnih športnih objektov in
drugih športnih objektov v občini imajo športni klubi in društva,
ki so izvajalci letnega programa športa v občini in jih uporabljajo
kot primarni objekt za treninge in tekmovanja po naslednjem
vrstnem redu:
I.
II.
III.

IV.

V.

prioriteta:
obvezni športni programi šolske športne vzgoje za izvajanje pouka in šolskih športnih tekmovanj,
prioriteta:
interesna športna vzgoja otrok in mladine (ŠŠD), do 16.
ure,
prioriteta:
programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport v društvih, ki imajo sklenjeno
pogodbo o izvajanju letnega programa športa z MONM
Športni objekti morajo biti za ta namen na razpolago do
19. ure,
prioriteta:
programi kakovostnega in vrhunskega športa v društvih,
ki imajo sklenjeno pogodbo o izvajanju letnega programa
športa z MONM,
Športni objekti morajo biti za ta namen na razpolago od
19. ure do cca 21.30 ure.
prioriteta: programi športne rekreacije
(čl. 2 ods. 3).

Pri razdelitvi terminov je potrebno prednostno upoštevati:
– primernost telovadnice za posamezno vrsto športa,
– tekmovalno obdobje.
Obvezni športni programi šolske športne vzgoje imajo
prednost pred izvajalci športnih programov.
18. člen
Porabniki občinskih proračunskih sredstev so dolžni izvajati pogodbeno dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom in dajati pristojnemu občinskemu organu morebitna
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dodatna pojasnila glede izpolnjevanja pogojev iz 3. člena tega
pravilnika. V primeru nenamenske porabe sredstev se sredstva
vrnejo z zamudnimi obrestmi oziroma se odtegnejo iz naslova
redne dejavnosti. Nadzor nad porabo proračunskih sredstev
opravlja pristojni organ občine.
7. Prehodne in končne določbe
19. člen
S sprejetjem tega pravilnika se za področje športa preneha uporabljati obstoječi Pravilnik o merilih za sofinanciranje
izvajanja letnega programa športa v MONM številka 67123/2011 z dne 22. 3. 2012.
20. člen
Ta pravilnik sprejme župan Mestne občine Novo mesto
s sklepom.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 6712-3/2011/1
Novo mesto, dne 4. marca 2013

828.

Cenik potrjenih cen storitev oskrbe s pitno
vodo v Občini Puconci

Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS,
št. 87/12 in 109/12) in Sklepa o določitvi cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Puconci, št. 355-0004/2013 z dne
28. 2. 2013, javno podjetje VODOVOD MURSKA SOBOTA
d.o.o. objavlja

CENIK
potrjenih cen storitev oskrbe s pitno vodo
v Občini Puconci
1. člen
Na območju Občine Puconci se v okviru izvajanja gospodarske javne službe oblikujejo cene storitev oskrbe s
pitno vodo, ki jih zaračunava Vodovod Murska Sobota, javno
podjetje d.o.o.

Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

2. člen
Cena storitve oskrbe s pitno vodo zajema:

1. Omrežnino:
VRSTA STORITVE
OSKRBA S PITNO VODO

FAKTOR

ENOTA

CENA v EUR
brez DDV

CENA v EUR
z 8,5 % DDV

Omrežnina DN13, DN15

1

mesec

9,8841

10,7242

Omrežnina DN20

1

mesec

9,8841

10,7242

Omrežnina DN25

3

mesec

29,6522

32,1726

Omrežnina DN30, DN32

3

mesec

29,6522

32,1726

Omrežnina DN40

10

mesec

98,8408

107,2423

Omrežnina DN50, DN50/20

15

mesec

148,2612

160,8634

Omrežnina DN80, DN80/20

50

mesec

494,2040

536,2113

Omrežnina DN100, DN100/20

100

mesec

988,4081

1.072,4228

Omrežnina DN150, DN150/40

200

mesec

1.976,8161

2.144,8455

2. Storitev oskrbe s pitno vodo – vodarino:
VRSTA STORITVE

ENOTA

CENA v EUR
brez DDV

CENA v EUR
z 8,5 % DDV

Vodarina

m3

0,4602

0,4993

3. člen
Ta cenik velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, cene storitev se uporabljajo od 1. marca
2013 dalje.
Zap. št. VC-004/2013-HE
Murska Sobota, dne 1. marca 2013
Direktor
mag. Drago Šiftar l.r.
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Cenik o oblikovanju cen storitev oskrbe
s pitno vodo v Občini Puconci, zmanjšanih
za subvencije uporabnikom gospodinjstev
in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti

Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12
in 109/12) in Sklepa o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno
vodo v Občini Puconci, zmanjšanih za subvencije uporabnikom
gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti, št. 3550004/2013 z dne 28. 2. 2013, javno podjetje VODOVOD MURSKA SOBOTA d.o.o. objavlja

CENIK
o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo
v Občini Puconci, zmanjšanih za subvencije
uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem
nepridobitnih dejavnosti
1. člen
Na območju Občine Puconci se v okviru izvajanja gospodarske javne službe oblikujejo cene storitev oskrbe s pitno
vodo, ki se nanašajo na ceno omrežnine, zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih
dejavnosti, ki jih zaračunava Vodovod Murska Sobota, javno
podjetje d.o.o.
2. člen
Cena omrežnine:
VRSTA STORITVE
OSKRBA S PITNO VODO

FAKTOR

ENOTA

CENA v EUR
brez DDV

CENA v EUR
z 8,5 % DDV

Omrežnina DN13, DN15

1

mesec

6,2782

6,8118

Omrežnina DN20

1

mesec

6,2782

6,8118

Omrežnina DN25

3

mesec

18,8346

20,4355

Omrežnina DN30, DN32

3

mesec

18,8346

20,4355

Omrežnina DN40

10

mesec

62,7818

68,1183

Omrežnina DN50, DN50/20

15

mesec

94,1728

102,1775

Omrežnina DN80, DN80/20

50

mesec

313,9092

340,5915

Omrežnina DN100, DN100/20

100

mesec

627,8185

681,1831

Omrežnina DN150, DN150/40

200

mesec

1.255,6369

1.362,3660

3. člen
Ta cenik velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, cene storitev se uporabljajo od 1. marca
2013 dalje.
Zap. št. VC-005/2013-HE
Murska Sobota, dne 1. marca 2013
Direktor
mag. Drago Šiftar l.r.
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RADEČE

830.

Odlok o razveljavitvi Odloka o dodeljevanju
denarnih pomoči iz proračunskih sredstev
Občine Radeče

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-UPB2 Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09,
14/10, 51/10, 84/10, 40/12) in 18. člena Statuta Občine Radeče
(UPB1, Uradni list RS, št. 52/06, 110/09, 92/12) je Občinski svet
Občine Radeče na 19. redni seji dne 7. 3. 2013 sprejel

ODLOK
o razveljavitvi Odloka o dodeljevanju
denarnih pomoči iz proračunskih sredstev
Občine Radeče
1. člen
Odlok o dodeljevanju denarnih pomoči iz proračunskih
sredstev Občine Radeče (Uradni list RS, št. 39/00, 5/04) se
razveljavi.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 900-4/2013/8
Radeče, dne 7. marca 2013

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Drugi odstavek 27. člena odloka se spremeni tako, da se
na novo glasi:
»Če v osmih dneh po prenehanju mandata ravnatelja
svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih
dneh minister.«
4. člen
Četrti odstavek 41. člena odloka se spremeni tako, da se
na novo glasi:
»Zavod ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo
dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda
pouka in podobno.«
5. člen
V celotnem besedilu odloka se besedna zveza »Ministrstvo za šolstvo in šport« nadomesti z »ministrstvo, pristojno za
predšolsko vzgojo oziroma šolstvo«.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 900-4/2013/4
Radeče, dne 7. marca 2013
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

831.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola
Marjana Nemca Radeče

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. ter 65/09 – popr.,
20/11, 40/12) in 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list
RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09, 92/12) je občinski svet na 19. redni seji dne 7. 3. 2013 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi
Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče (Uradni list RS, št. 104/99, 35/01, 99/02,
21/08 in 40/10).
2. člen
V prvem odstavku 14. člena odloka se tretja alineja spremeni tako, da se na novo glasi:
»– krajše programe, ki trajajo od 240 do 720 ur letno za
otroke iz odročnih in demografsko ogroženih krajev.«
Tretji odstavek 14. člena odloka se spremeni tako, da se
na novo glasi:
»Krajši programi so namenjeni otrokom od prvega leta
starosti do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo, lahko pa
tudi prehrano otrok.«

832.

Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne
pomoči v Občini Radeče

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09,
92/12) je Občinski svet Občine Radeče na 19. redni seji dne
7. 3. 2013 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju enkratne denarne pomoči
v Občini Radeče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Radeče določa upravičence do dodelitve enkratne denarne
pomoči (v nadaljevanju: denarne pomoči), kriterije in merila za
določitev višine ter postopek uveljavljanja in dodelitve denarne
pomoči.
2. člen
Enkratna denarna pomoč po tem pravilniku je denarna
pomoč, ki se upravičencem lahko podeli največ enkrat letno,
kot pomoč pri razrešitvi trenutne materialne stiske prosilca.
3. člen
Občina Radeče vsako leto zagotavlja sredstva za dodelitev denarnih pomoči v proračunu za tekoče leto na postavki
»Denarna socialna pomoč«. Denarne pomoči se dodeljujejo
do porabe predvidenih proračunskih sredstev po zaporedju
vloženih popolnih vlog.

Uradni list Republike Slovenije
II. UPRAVIČENCI
4. člen
Upravičenci do prejema denarne pomoči po tem pravilniku so tisti občani, ki imajo najmanj leto dni prijavljeno stalno
bivališče v Občini Radeče in ki v Občini Radeče tudi dejansko
stalno prebivajo.
5. člen
Do denarne pomoči so upravičeni posamezniki in družine,
katerih dohodek na družinskega člana v zadnjih treh mesecih
pred vložitvijo vloge ne presega višine osnovnega zneska
minimalnega dohodka, ki je določen z Zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Sloveniji
(ZUTPG), za več kot 50 %, z upoštevanjem dejanskih materialnih oziroma socialnih razmer upravičenca.
6. člen
Upravičenci do denarne pomoči morajo izpolnjevati tudi
naslednje pogoje:
– da jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti, ki ni
nastala po lastni krivdi, nujno potrebna pomoč občine,
– da so v tekočem letu izkoristili vse zakonske in druge
možnosti za rešitev socialne stiske,
– da nimajo dovolj lastnih sredstev za preživetje, nimajo
premoženja in prihrankov, ki bi jim omogočali preživetje ter da
aktivno rešujejo svojo socialno problematiko.
III. OBLIKA, VIŠINA IN IZJEME
7. člen
Denarne pomoči po tem pravilniku se praviloma izplačujejo v funkcionalni obliki, in sicer s plačilom neplačanih obveznosti do Občine Radeče oziroma pravnih oseb, katerih
ustanoviteljica je Občina Radeče.
V primeru, da upravičenec nima odprtih obveznosti do
Občine Radeče in pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Občina Radeče, se denarna pomoč lahko uporabi za plačilo
električne energije, nabavo kurjave in drugih nujnih življenjskih
potrebščin.
8. člen
Osnova za določitev višine denarne pomoči je minimalni dohodek posameznika ali družinskih članov. Kot dohodek
štejejo vsi dohodki in prejemki, ki so jih upravičenec in njegovi
družinski člani pridobili v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo
zahtevka.
9. člen
Dodeljena denarna pomoč upravičencem je praviloma
znesek v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki je
določen z Zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom
in gospodinjstvom v Sloveniji (ZUTPG), izjemoma lahko znaša
največ 1,5-kratnik le-tega. Višina denarne pomoči se v posameznem primeru določi glede na stopnjo materialne ogroženosti.
10. člen
Izjemoma se lahko v posameznem primeru pri odločanju
o upravičenosti do enkratne denarne pomoči oziroma o višini
doplačila upoštevajo tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski socialni položaj upravičenca ali zavezanca in se
enkratna denarna pomoč:
1. ne dodeli oziroma se določi nižji znesek od predpisanega, če se ugotovi, da je dejanski socialni položaj upravičenca
ali družine bistveno boljši, kot izhaja iz izkazanega dohodka
(materialnega stanja) oziroma da je izkazano stanje v vlogi
zaradi utemeljenih razlogov drugačno od dejanskega;
2. ne dodeli, če je kdo od družinskih članov, ki prebivajo
na istem naslovu oziroma v istem gospodinjstvu, v tekočem letu
že pridobil denarno pomoč;
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3. ne dodeli, če se ugotovijo kakršni koli utemeljeni razlogi
za neupravičenost do denarne pomoči;
4. dodeli ali se določi višji znesek od predpisanega, če se
ugotovi, da kljub preseganju cenzusa določenega v 5. členu,
vlagatelj živi v izredno težkih socialnih razmerah, ki so posledica težje bolezni, smrti hranitelja, elementarnih in drugih
nesreč, izgube zaposlitve, ki ni nastala po lastni krivdi ter drugih
izjemnih okoliščinah.
IV. POSTOPEK PRI UVELJAVLJANJU
IN DODELITVI DENARNE POMOČI
11. člen
Pravico do denarne pomoči po tem pravilniku uveljavlja
vlagatelj pri občinski upravi s pisno vlogo na predpisanem
obrazcu »Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči«, ki je
priloga tega pravilnika. Obrazec vlagatelj dvigne na sedežu
občine, ali ga pridobi na spletni strani Občine Radeče.
Pisno vlogo podajo vlagatelji na predpisanem obrazcu
iz prvega odstavka tega člena, h kateremu morajo predložiti
ustrezna dokazila:
– potrdilo o skupnem gospodinjstvu,
– potrdilo o katastrskem dohodku,
– potrdilo o morebitni brezposelnosti za vse odrasle družinske člane,
– fotokopijo bančnih izpiskov za zadnje tri mesece za vse
odrasle družinske člane,
– fotokopijo potrdila o morebitnih preživninah za otroke
oziroma fotokopijo potrdila, da preživnine niso izterljive,
– fotokopijo odločbe pristojnega centra za socialno delo o
dodelitvi denarne socialne pomoči, če le-ta obstaja,
– fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna številka
transakcijskega računa vlagatelja.
Priloge iz četrte, pete, šeste in sedme alineje drugega
odstavka tega člena mora upravičenec pristojnemu organu predložiti sam, vse ostale priloge pa si lahko pristojni organ pridobi
sam po uradni dolžnosti na podlagi pisne privolitve stranke.
12. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne
pomoči vodi občinska uprava Občine Radeče. O upravičenosti
in višini pomoči izda odločbo o dodelitvi denarne pomoči ali
zavrnitvi vloge, v skladu z Zakonom o splošnem upravnem
postopku, v roku 30 dni od prejema popolne vloge.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan Občine Radeče. Pritožba se lahko vloži v roku 15 dni
od dneva vročitve odločbe.
13. člen
Po prejemu denarne pomoči so upravičenci dolžni predložiti dokazilo o namenski porabi v roku 45 dni po datumu
nakazila denarne pomoči, razen v primerih, ko se denarna
pomoč nakaže v funkcionalni obliki za plačilo obveznosti ali
plačilo položnic skladno s 7. členom pravilnika.
Če upravičenec ne predloži dokazila o namenski porabi
vseh sredstev v postavljenem roku, naslednjih 14 mesecev
od poteka 45 dnevnega roka iz prejšnjega odstavka ne more
uveljaviti pravice do denarne pomoči.
V. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-4/2013/3
Radeče, dne 7. marca 2013
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.
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Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu za leto 2013

V skladu z določili 99. in 101. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 (23/07 – popr., 41/07 –
popr.), 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZSVarPre-A in 40/11 ZUPJS-A,
57/12), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 8/07,
51/08, 5/09, 6/12) ter 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni
list RS, št. 52/06 – UPB-I, 110/09, 92/12) je Občinski svet Občine Radeče na 19. redni seji dne 7. 3. 2013 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
II.
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti status
javnega dobra in postane last Občine Radeče, Ulica Milana
Majcna 1, 1433 Radeče.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-1/2013
Radeče, dne 7. marca 2013
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

SKLEP
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu za leto 2013
1.
Občinski svet Občine Radeče daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu, ki jo predlaga
izvajalec Center za socialno delo Laško v višini 16,83 EUR za
opravljeno uro storitve. Cena efektivne ure storitve v nedeljo ali
v nočnem času znaša 23,56 EUR, ob praznikih in dela prostih
dnevih pa znaša 25,24 EUR.
2.
Občina Radeče subvencionira ceno storitve Pomoč družini na domu v višini 78 % ali 13,12 EUR/uro, ki je deljena na
tri dele:
– na del v višini 0,89 EUR/uro, ki predstavlja stroške
vodenja,
– na del v višini 1,04 EUR/uro, ki predstavlja stroške za
strokovno pripravo dogovorov,
– na del v višini 11,19 EUR/uro, to je vsaka opravljena ura
neposredne socialne oskrbe uporabnika.
Cena storitve za uporabnika je 3,70 EUR na efektivno
uro, v nedeljo in v nočnem času 5,18 EUR/uro in ob praznikih
in dela prostih dnevih 5,55 EUR/uro.
3.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu za leto 2012, številka 900-3/2012/2 z dne 19. 3. 2012.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2013 dalje.

SEMIČ
835.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl.
US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12
– ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12), 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 94/10 – ZIU,
36/11 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314), ter 14. in 91. člena
Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je Občinski
svet Občine Semič na 18. redni seji dne 7. 3. 2013 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Semič za leto 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Semič za leto 2013 določajo
višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

Št. 900-4/2013/7
Radeče, dne 7. marca 2013
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

834.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS – UPB2 Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08,
79/09, 14/10, 51/10, 84/10, 40/12) in 18. člena Statuta Občine
Radeče (UPB1, Uradni list RS, št. 52/06, 110/09, 92/12) je Občinski svet Občine Radeče na 19. redni seji dne 7. 3. 2013 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
I.
Ukine se status javnega dobra pri nepremičnini parc.
št. 1820/2, k.o. 1864-Svibno (ID 5995399).

Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2013

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 osemmestnih podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa 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

70

v€
Proračun leta
2013
5.724.905,78
3.322.151,11
2.932.566
2.714.166
146.700
71.700
/

Uradni list Republike Slovenije
71

72

73

74

II.
40

41

42

43

III.
B.
IV.
75

V.

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 neopredm. 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
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi prav. in fiz.
os., ki niso pror. uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
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)
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389.585,11
364.081,43
2.500
2.300
300
20.403,68
294.413,30
54.231
/
240.182,30
1.500
1.500
/
2.106.841,37
463.399,36
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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
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna (občinskih organov
in občinske uprave), 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 osemmestne podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk
– osemmestnih podkontov in načrt razvojnih programov sta
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine
Semič www.semic.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni osemmestnih podkontov.
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:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 110/02 – ZGO-1
in 105/06), ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu,
– prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 55.615,06 € se v celoti
porabijo za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave Semič v
okviru projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in
varovanje vodnih virov Bele krajine«,
– prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 3.000,00 € se v celoti uporabijo
za CeROD,
– najemnine od komunalne infrastrukture v naslednjih
zneskih: 120.000,00 € od oskrbe s pitno vodo, 17.340,00 € od
odvajanja in čiščenja odpadnih voda in 11.846,00 € od najemnine za ravnanje z odpadki, se uporabi za naslednje namene:
obnove vodovodne infrastrukture (82.000,00 €), rekonstrukcija
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vodovoda ŽP Semič–VH Krč v okviru projekta »Trajnostna
oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele
krajine« (53.382,00 €), za nepredvidena vzdrževalna dela na
vodovodni infrastrukturi (13.000,00 €), CeROD (804,00 €).
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 (finančnih načrtih neposrednih uporabnikov) med glavnimi
programi v okviru področja proračunske porabe posameznega
neposrednega uporabnika proračuna (občinski svet, nadzorni
odbor, županja, občinska uprava), odloča na predlog neposrednega uporabnika proračuna, županja. Prerazporeditve pravic
porabe se izvajajo med osemmestnimi podkonti, pri čemer
povečanje ali zmanjšanje posameznega osemmestnega podkonta ne sme presegati 30 % obsega tega podkonta. Ne glede
na to omejitev je županja pooblaščena za prerazporejanje
pravic porabe med posameznimi osemmestnimi podkonti v
višini ±5.000,00 EUR. Prav tako je županja pooblaščena, da
brez soglasja občinskega sveta, prerazporedi sredstva iz posameznega področja v drugo področje proračuna do višine 10 %
posameznega področja.
V primeru prerazporeditev, ki bi presegale zgoraj navedeni okvir, mora županja pridobiti soglasje občinskega sveta.
Županja 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.
Prerazporejanje med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno, razen v primeru, da so izpolnjeni pogoji iz 39. člena ZJF.
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Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko
rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini
6.000,00 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 3.600,00 € županja in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko županja v letu 2013 dolžnikom odpiše dolgove, ki
jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine
2.100,00 €. V primeru odpisa dolgov, ki bi presegali navedeni
okvir, mora županja pridobiti soglasje občinskega sveta.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

6. člen

10. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti
v breme proračunov prihodnjih let)

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

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 100 %
teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2014 80 % 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 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.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Županja lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Za projekte, katerih vrednost se spremeni
za več kot 20 %, mora novelirano investicijsko dokumentacijo
predhodno potrditi občinski svet.

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja, se občina za proračun leta 2013 ne bo zadolžila.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega
sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca
proračunskega leta.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Semič, v letu 2013 ne sme preseči skupne višine glavnic 0,00 €.
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 na upravljanje, se lahko v letu 2013 zadolžijo do skupne višine 0,00 €.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
na upravljanje, lahko v letu 2013 izdajo poroštva do skupne
višine glavnic 0,00 €.
12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom
občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko
zadolži do višine 0,00 €.
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6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega področja
v mejah sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva se med
letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna. Sredstva se smejo
uporabljati le za namene, za katere so dana.
Posredni uporabniki občinskega proračuna ne smejo za
račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki presegajo zneske, določene s proračunom.
14. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni občinski upravi in županji občine predložiti finančne načrte za
naslednje proračunsko leto na način in v rokih, ki jih predpiše
županja.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so ob zaključku leta oziroma po potrebi dolžni županji poročati o realizaciji
nalog.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni dodatno predložiti tudi podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva županja, direktorica občinske uprave, nadzorni odbor ali
občinski svet.
15. člen
(začasno financiranje v letu 2014)
V obdobju začasnega financiranja Občine Semič v letu
2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-07/2012-35
Semič, dne 8. marca 2013
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

SEVNICA
836.

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtce v Občini
Sevnica

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 20. člena in
20.f člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2,
25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS in 40/12 –
ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS,
št. 63/11, 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 19. redni
seji dne 27. 2. 2013 sprejel

PRAVILNIK
o sprejemu otrok v vrtce v Občini Sevnica
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek vpisa in sprejema otrok v
Vrtec Ciciban Sevnica, Enoto vrtca pri Osnovni šoli Krmelj,
Enoto vrtca pri Osnovni šoli Blanca in Enoto vrtca pri Osnovni
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šoli Milana Majcna Šentjanž, sestavo in način dela komisije za
sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
II. VPIS IN SPREJEM OTROKA V VRTEC
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj
11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki
so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo
pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku
pravice do dopusta za nego in varstvo otroka v obliki polne
odsotnosti z dela.
3. člen
Redni vpis otrok v programe vrtca se izvede na podlagi
razpisa za vpis otrok v vrtec najmanj enkrat letno, praviloma do
konca meseca aprila za naslednje šolsko leto.
Vsakoletni javni vpis novincev v vrtce organ Občine Sevnica, pristojen za predšolsko vzgojo (v nadaljevanju: pristojni
organ), uskladi z vrtci.
4. člen
Razpis za vpis otrok v vrtec objavi vrtec na svoji spletni
strani in na oglasni deski. Občina Sevnica objavi razpis na
spletni strani Občine Sevnica.
5. člen
Vrtec mora na svojih spletnih straneh objaviti informacije
o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu
prostih mest, ki so staršem na voljo in podatek o predvideni
čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.
6. člen
Za vpis otrok v vrtce iz 1. člena tega pravilnika se uvede
enoten vpis otrok v vrtce in vzpostavi centralna evidenca vpisanih
otrok v vrtce. Občina Sevnica v ta namen vzpostavi enoten informacijski sistem za vpis otrok (v nadaljevanju: informacijski sistem).
Enotni vpis otrok v vrtce poteka na način, pod pogoji in
postopku, ki je določen s tem pravilnikom.
7. člen
Občina Sevnica zagotavlja vrtcem informacijski sistem za
izvedbo postopka vpisa in sprejema otrok v vrtce. Posamezni
vrtec vzpostavi evidenco vpisanih otrok in evidenco vključenih
otrok. Občina Sevnica vzpostavi centralno evidenco vpisanih
otrok in centralni čakalni seznam.
Evidence iz prejšnjega odstavka vsebujejo podatke, ki jih
določa Zakon o vrtcih.
8. člen
Starši vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo za vpis
otroka v vrtec (v nadaljevanju: vloga) na predpisanem obrazcu,
h kateri morajo biti predloženi zahtevani dokazi.
Vloge dobijo starši na sedežu vrtca, v enotah vrtca ter na
spletnih straneh vrtca in Občine Sevnica.
Vlogo odda eden od staršev oziroma otrokov skrbnik (v
nadaljevanju: vlagatelj).
9. člen
Vlagatelj lahko odda le eno vlogo za posameznega otroka.
Vlagatelj v vlogi navede vrtec, v katerega želi vključiti
otroka (v nadaljevanju: vrtec prve izbire) in v ta vrtec mora
oddati vlogo.
Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi drug vrtec, v katerega
želi vključiti otroka, če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire (v
nadaljevanju: vrtec druge izbire).
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Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi, da želi vključiti otroka v
katerikoli vrtec iz 1. člena tega pravilnika, če otrok ne bo sprejet
v vrtec prve izbire niti v vrtec druge izbire (v nadaljevanju: vrtec
tretje izbire).
Če vlagatelj odda več vlog za posameznega otroka, se
upošteva izključno vloga, ki je bila prva vnesena v centralno
evidenco vpisanih otrok, za ostale vloge vrtec pisno obvesti
vlagatelja, da teh vlog ne bo obravnaval.
Vlagatelj odda vlogo na sedežu vrtca ali jo pošlje po pošti. Vrtec vlogo takoj oziroma najkasneje v 8 dneh po prejemu
vloge vnese v informacijski sistem in vlagatelja pisno obvesti
o prejemu vloge in šifri, pod katero se vodi otrok v evidenci
vpisanih otrok.
10. člen
V primeru, da vlagatelj odda vlogo kadarkoli po poteku
roka za prijavo na javni vpis novincev, mora vrtec v roku 15 dni
po prejemu vloge, vlagatelja pisno obvestiti o prejemu vloge, šifri, pod katero se vodi otrok v evidenci vpisanih otrok, o datumu
vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka
v vrtec. Če v vrtcu ni prostih mest, vrtec vlagatelja pisno obvesti o postopku sprejema otroka ob nastanku prostega mesta
oziroma obravnavi njegove vloge na komisiji za sprejem otrok.
11. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok
ravnatelj vrtca ali od njega pooblaščena oseba.
Vrtec starše pisno obvesti o roku za sklenitev pogodbe o
medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, o
datumu vključitve otroka v vrtec in o obveznosti staršev, da ob
vključitvi otroka v vrtec predložijo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka in o predložitvi odločbe o usmeritvi, če se
sprejema otroka s posebnimi potrebami.
12. člen
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih
mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok.
Komisija obravnava vloge za sprejem otrok po zaključku
javnega vpisa novincev in med šolskim letom, v primeru, ko
so sprejeti v vrtec vsi otroci s centralnega čakalnega seznama
oziroma če je bilo staršem vseh otrok s centralnega čakalnega
seznama ponujeno prosto mesto za otroka, pa so ga starši
odklonili ali niso podpisali pogodbe o medsebojnih pravicah in
obveznostih med vrtcem in starši, in je število novo vpisanih
otrok v vrtec večje od števila prostih mest v vrtcu.
V primeru, ko o sprejemu otrok odloča komisija, morajo
starši vključiti otroka v vrtec s 1. septembrom tekočega leta ali z
dnem oblikovanja novega oddelka med šolskim letom oziroma
naslednji dan, ko otrok dopolni starostni pogoj za vključitev v
vrtec oziroma naslednji dan po poteku starševskega dopusta
v obliki polne odsotnosti z dela. Otroka s posebnimi potrebami
pa morajo starši vpisati v vrtec z dnem, ki je določen v odločbi
o usmeritvi otroka v vrtec.
13. člen
Komisija obravnava vloge na svoji seji, ki ni javna, v skladu z določbami Zakona o vrtcih.
Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije,
oseba, ki vodi postopek in zapisnikar.
14. člen
Komisija obravnava vse vloge na podlagi podatkov, ki so
navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih
kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok. Komisija lahko
preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom.
Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi,
odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk
osebnih podatkov.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni
postopek.
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15. člen
Komisija najprej obravnava otroke s posebnimi potrebami,
za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi, in otroke,
za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo
o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o
ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje
navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno
varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno
ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
16. člen
Za preostale vpisane otroke komisija na podlagi kriterijev
določi prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke
po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila.
Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede
na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu
s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v
vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim
vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni
red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam,
ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca. Podatki
o otrocih se objavijo pod šifro, pod katero se vodi otroka v evidenci vpisanih otrok in je vlagatelj z njo pisno seznanjen.
Čakalni seznam posameznega vrtca velja do oblikovanja
centralnega čakalnega seznama.
17. člen
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali
čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno
pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski
naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem
vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru
odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o
vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni
postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija
ni dopusten.
O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zakona,
ki ureja splošni upravni postopek z odločbo. Zoper odločitev
sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor.
18. člen
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper
obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem
otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o
medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V
pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili
vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva
ne podpišejo pogodbe z vrtcem.
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je
otrok vključen v vrtec.
19. člen
Sprejem otrok v vrtec se konča, ko svet vrtca odloči o
vseh ugovorih staršev zoper obvestila o prednostnem vrstnem
redu.
Po končanem postopku sprejema otrok v vseh vrtcih prve
izbire, se v informacijskem sistemu Občine Sevnica za vpis
otrok v vrtec čakalne sezname vseh vrtcev, ki imajo oblikovane
čakalne sezname otrok, te sezname združi v centralni čakalni
seznam, tako da se prednostni vrstni red oblikuje po doseženem številu točk, ki ga je določila komisija za sprejem otrok v
posameznem vrtcu.
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Če je več otrok doseglo enako število točk, se pri določitvi
vrstnega reda tudi na centralnem čakalnem seznamu upošteva
starost otroka, pri čemer imajo prednost starejši otroci. V primeru,
ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako število točk, se upošteva datum oddaje vloge. Prednost ima, kdor je oddal vlogo prej.
Z dnem oblikovanja centralnega čakalnega seznama prenehajo veljati čakalni seznami v posameznih vrtcih.
Centralni čakalni seznam velja do zadnjega dne šolskega
leta, za katerega je bil oblikovan.
Centralni čakalni seznam se objavi na oglasnih deskah v
vseh vrtcih iz 1. člena tega odloka in na njihovih spletnih straneh ter na spletni strani Občine Sevnica.
20. člen
Vrtec, ki ima po končanem postopku sprejema otrok v
vrtec novo prosto mesto za sprejem otroka v vrtec, pozove k
podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec po prednostnem
vrstnem redu s centralnega čakalnega seznama starše tistega
otroka, za katerega so starši navedli ta vrtec kot eno izmed
izbir (vrtec prve izbire ali vrtec druge izbire) ali če so se v vlogi
opredelili za katerikoli vrtec (vrtec tretje izbire), glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program
vrtca, ki se izvaja v oddelku.
Če je na isti dan prostih več mest v vrtcih, se po prednostnem vrstnem redu izbir vrtcev, ki so jih navedli v vlogi in so ta
mesta ustrezna glede na starost otroka, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program, ki se izvaja v oddelku,
starše pozove k podpisu pogodbe.
Vrtec, ki pozove starša otroka po prednostnem vrstnem
redu s centralnega čakalnega seznama k podpisu pogodbe o
vključitvi otroka v vrtec, razen če je to vrtec prve izbire, pridobi
vlogo iz vrtca prve izbire, ob izrecnem privoljenju staršev za
prenos vloge, ki je bilo dano v vlogi, ob vpisu otroka.
Podatke o otroku, ki je bil sprejet in vključen s centralnega
čakalnega seznama v vrtec druge ali v vrtec tretje izbire, ga
vrtec prve izbire izbriše iz svoje evidence vpisanih otrok.
Vrtec, ki ima prosto mesto, pozove starše otrok s centralnega čakalnega seznama k podpisu pogodbe o vključitvi otroka
v vrtec takoj, oziroma najkasneje v roku 3 dni od dneva ugotovitve, da ima vrtec prosto mesto. Starši otroka so dolžni v roku
15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe podpisati
pogodbo, v nasprotnem primeru vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz centralnega
čakalnega seznama. Vrtec starše pozove k podpisu pogodbe
z navadno pošto in po elektronski pošti, če so starši navedli
elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Če starši otroka s centralnega čakalnega seznama, ki
so bili pozvani k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec,
odklonijo sprejem otroka v vrtec oziroma ne podpišejo pogodbe
z vrtcem v roku iz prejšnjega odstavka, se ne more šteti, da so
umaknili vlogo, in ostanejo na centralnem čakalnem seznamu
do vključitve otroka v vrtec oziroma do zadnjega dne šolskega
leta, za katerega je bil oblikovan centralni čakalni seznam.
Vrtec, ki je prejel podpisano pogodbo o medsebojnih
pravicah in obveznostih med vrtcem in starši otroka, mora
najkasneje prvi delovni dan po prejemu podpisane pogodbe
ažurirati podatke v centralnem čakalnem seznamu.
21. člen
Ne glede na centralni čakalni seznam vrtec med šolskim
letom prednostno sprejme na nova prosta mesta v vrtcu otroke s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili
odločbo o usmeritvi, in otroke, za katere so vlagatelji predložili
mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega
položaja družine.
22. člen
Dokler velja centralni čakalni seznam, noben vrtec ne
sme sprejeti v vrtec otrok, ki niso uvrščeni na centralni čakalni
seznam, razen otrok s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi, in otrok, za katere so vla-
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gatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti
zaradi socialnega položaja družine, ali če starši vseh otrok, ki
so na centralnem čakalnem seznamu, odklonijo sprejem otroka
v vrtec oziroma ne podpišejo pogodbe o vključitvi otroka v vrtec
v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe.
23. člen
Odločitve vrtca in druge listine v postopku vpisa in sprejemanja otroka v vrtec se vročajo staršem po pošti z navadno
poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku
osmi dan od odpreme na pošto.
24. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne
odpovedi.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
ZA SPREJEM OTROK
25. člen
Komisijo za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) sestavljajo:
– en predstavnik vrtca, ki ga imenuje ravnatelj vrtca,
– en predstavnik staršev, ki ga imenuje svet staršev,
– en predstavnik ustanovitelja, ki ga imenuje župan.
Vsak vrtec imenuje svojo komisijo.
Delo komisije vodi predsednik komisije, ki ga izvolijo člani
komisije izmed sebe na svoji prvi seji.
Člani komisije so imenovani za dve leti. Mandat članov
komisije začne teči z dnem konstituiranja. Ravnatelj vrtca skliče prvo konstitutivno sejo komisije najkasneje v 15 dneh po
imenovanju vseh članov komisije in njihovih namestnikov in
prenehanju mandata članom prejšnje komisije.
Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost
otroka v vrtec.
Ravnatelj vrtca pozove najmanj 30 dni pred potekom
mandata članom komisije svet zavoda in župana Občine Sevnica, da imenujeta člana komisije in njegovega namestnika.
26. člen
Komisija o poteku seje komisije vodi zapisnik, v katerega
vpiše zlasti naslednje podatke:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in uro seje komisije,
– imena navzočih,
– kratek potek dela komisije,
– sprejete sklepe komisije, katerih obvezni del je prednostni vrstni red, kjer se podatki o otrocih objavijo pod šifro otroka.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno
z veljavnimi predpisi. Vodenje zapisnika zagotavlja vrtec, ki
posreduje en izvod zapisnika pristojnemu organu.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
27. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
Kriterij

Št. točk

1. otroci, ki jim je bil odložen vpis v šolo

10

2. otroci, ki so bili uvrščeni na čakalno listo v
preteklem letu

9

3. zaposlenost obeh staršev oziroma starša, če
gre za enoroditeljsko družino; starša/starš v primeru enoroditeljske družine, če imata/ima status
kmeta; otroci staršev dijakov in študentov; starša/starš sta/je aktivni iskalec zaposlitve

8
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Št. točk

4. otroci zadnje leto pred vstopom v šolo

7

5. otroci s stalnim prebivališčem v Občini Sevnica

6

6. družina ima v ta vrtec že vključenega enega ali
več otrok (ne glede na število otrok)

5

7. družina z dvema ali več otroki do 12 let starosti

4

Dodatni kriteriji:
Vključitev

Št. točk

September

6

Oktober

5

November

4

December

3

Januar

2

Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je
izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.
V primeru, da več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva starost
otroka. Prednost ima starejši otrok. V primeru, ko ima več otrok,
rojenih na isti dan, enako število točk, se upošteva datum oddaje vloge. Prednost ima, kdor je oddal vlogo prej.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Komisije za sprejem otrok, ki so bile imenovane pred
uveljavitvijo tega odloka, in mandat članom še ni potekel, nadaljujejo svoje delo do poteka mandata članom komisije.
29. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika, prenehajo veljati Pravilnik
o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtec
Ciciban Sevnica (Uradni list RS, št. 124/08), Sklep o določitvi
kriterijev za sprejem otrok v Enoto vrtca Blanca (sklep občinskega sveta, z dne 14. 4. 2010), Sklep o določitvi kriterijev za
sprejem otrok v enoto vrtca pri OŠ Milana Majcna Šentjanž
(sklep občinskega sveta z dne 14. 4. 2010), Sklep o določitvi
kriterijev za sprejem otrok v vrtec pri OŠ Krmelj (sklep občinskega sveta z dne 30. 6. 2008).
30. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-0017/2012
Sevnica, dne 28. februarja 2013

SKLEP
o določitvi vrednosti zemljišč, uporabljenih
za gradnjo lokalne gospodarske javne
infrastrukture v Občini Sevnica
1. člen
S tem sklepom se ugotavlja primerljiva vrednost zemljišč,
ki so ali bodo trajno uporabljene za gradnjo občinskih cest in
ostale lokalne gospodarske javne infrastrukture.
Ta sklep se uporablja za določitev odkupne cene zemljišč
za potrebe lokalne gospodarske javne infrastrukture na območju Občine Sevnica.
2. člen
Primerljiva vrednost zemljišča glede na podrobnejšo namensko rabo prostora po Odloku o občinskem prostorskem
načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 –
popr.) znaša:
– 9,44 EUR/m2 za naslednja območja: stanovanjske površine (SS), stanovanjske površine za posebne namene (SB),
osrednja območja centralnih dejavnosti (CU), druga območja
centralnih dejavnosti (CD), površine za industrijo (IP), gospodarske cone (IG), površine za turizem (BT), športni centri (BC),
– 6,30 EUR/m2 za naslednja območja: površine podeželskega naselja (SK), površine počitniških hiš (SP), površine z
objekti za kmetijsko proizvodnjo (IK), površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS), parki (ZP), druge urejene zelene površine
(ZD), pokopališča (ZK), območja energetske infrastrukture (E),
območja okoljske infrastrukture (O), površine razpršene poselitve (A),
– 1,37 EUR/m2 za naslednja območja: najboljša kmetijska
zemljišča (K1), druga kmetijska zemljišča (K2), gozdna zemljišča (G), gozd s posebnim namenom (GP), površinske vode (V),
celinske vode (VC), območje vodne infrastrukture (VI), območja
mineralnih surovin (L), površine nadzemnega pridobivalnega
prostora (LN).
Za območja prometnih površin (PC – površine cest,
PŽ – površine železnic in PO – druge prometne površine) se
primerljiva vrednost zemljišča določi po prejšnjem odstavku, in
sicer glede na podrobnejšo namensko rabo prostora zemljišč,
ob katerih poteka trasa prometne površine.
3. člen
Vrednosti po tem sklepu se usklajujejo z indeksom cen
življenjskih potrebščin, ki jih objavlja Statistični urad Republike
Slovenije.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 351-0044/2013
Sevnica, dne 28. februarja 2013

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

837.

Sklep o določitvi vrednosti zemljišč,
uporabljenih za gradnjo lokalne gospodarske
javne infrastrukture v Občini Sevnica

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12
– ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS,
št. 63/11, 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 19. redni
seji dne 27. 2. 2013 sprejel

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

838.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B,
93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 –
ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 Odl. US, 57/12) in 18. člena
Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) je
Občinski svet Občine Sevnica na 19. redni seji dne 27. 2.
2013 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parc.
št. 1463/2 in 1463/3, obe k.o. 1370 – Podvrh, parc. št. 826/6,
k.o. 1364 – Loka pri Zidanem Mostu, parc. št. 1520/76,
k.o. 1379 – Sevnica, parc. št. 3431/5, k.o. 1394 – Bučka, parc.
št. 2295/2, k.o. 1390 – Vrh ter parc. št. 1964/7 in 1964/8, obe
k.o. 1396 – Krsinji Vrh.
2. člen
Nepremičnine, navedene v 1. členu tega sklepa, prenehajo imeti značaj javnega dobra in se zanje vknjiži lastninska
pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica,
matična št. 5883008000.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0032/2009, 7113-0061/2010,
7113-0006/2013, 7113-0036/2008,
7113-0029/2012, 7113-0004/2012
Sevnica, dne 28. februarja 2013
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

SODRAŽICA
839.

Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica
in Velike Lašče«

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni
list RS, št. 28/08), 15. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni
list RS, št. 86/06 in 49/10), 16. člena Statuta Občine Ribnica
(Uradni list RS, št. 37/00 in 58/03), 15. člena Statuta Občine
Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11), 16. člena Statuta Občine
Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06
UPB) ter v skladu z 49.a členom, tretjim odstavkom 49.b člena
in drugim odstavkom 50.a člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09 in 51/10) in 2. členom Zakona o občinskem redarstvu
(Uradni list RS, št. 139/06), so Občinski svet Občine Dobrepolje
na 13. redni seji dne 22. 11. 2012, Občinski svet Občine Loški
Potok na 14. redni seji dne 20. 12. 2012, Občinski svet Občine
Ribnica na 14. redni seji dne 14. 2. 2013, Občinski svet Občine
Sodražica na 13. redni seji dne 19. 12. 2012 in Občinski svet
Občine Velike Lašče na 15. redni seji dne 13. 12. 2012 sprejele

ODLOK
o ustanovitvi skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica
in Velike Lašče«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave, določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja
organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
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Organ skupne občinske uprave ustanoviteljic se ustanavlja z namenom učinkovitejšega, racionalnejšega in gospodarnejšega izvrševanja upravnih in prekrškovnih nalog na področju
delovanja občinskega inšpekcijskega nadzora in občinskega
redarstva na območju ustanoviteljic.
S tem odlokom se ureja tudi pravice in obveznosti občin
ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do organa skupne
občinske uprave in medsebojnih razmerij.
2. člen
Občine Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in
Velike Lašče ustanovijo organ skupne občinske uprave z imenom »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje,
Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče« (v nadaljevanju: Medobčinski inšpektorat) za skupno opravljanje nalog
občinske uprave na področju občinske inšpekcije in občinskega
redarstva.
3. člen
Sedež Medobčinskega inšpektorata je v Občini Ribnica,
Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
Zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu opravljajo svoje
delo v prostorih občinskih uprav občin ustanoviteljic.
Medobčinski inšpektorat uporablja žig okrogle oblike, s
premerom 40 mm. Po obodu kroga, in sicer od skrajne zgornje
točke kroga v smeri urinega kazalca, je navedba občin v enakem vrstnem redu, kot so navedena v imenu organa skupne
občinske uprave, med imeni je znak »–«, in sicer se besedilo
glasi »Dobrepolje – Loški Potok – Ribnica – Sodražica – Velike
Lašče –«, v sredini žiga pa je napis »Medobčinski inšpektorat in
redarstvo«, in sicer tako, da je vsaka izmed teh besed napisana
kot samostojna vrstica.
4. člen
Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb
in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje Medobčinskega inšpektorata, za kar so pristojni občinski sveti občin ustanoviteljic, izvršujejo vsakokratni
župani občin ustanoviteljic.
Župani na predlog vodje Medobčinskega inšpektorata
sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja Medobčinskega inšpektorata.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
5. člen
Medobčinski inšpektorat deluje neodvisno, samostojno
in pri izvrševanju svojih nalog nastopa kot organ tiste občine,
v katere krajevno pristojnost spada posamezna zadeva. Medobčinski inšpektorat je pristojen za odločanje na prvi stopnji v
upravnih ter v strokovnih in drugih zadevah, za katere je organiziran, v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi.
V upravnih inšpekcijskih zadevah na drugi stopnji odloča
župan tiste občine, v katere krajevno pristojnost posamezna
zadeva spada. V postopkih o prekrških, ki jih vodijo uradne
osebe Medobčinskega inšpektorata kot prekrškovnega organa,
na drugi stopnji odločajo krajevno pristojna okrajna sodišča.
6. člen
Medobčinski inšpektorat opravlja na območju občin ustanoviteljic naloge občinske inšpekcije in naloge občinskega
redarstva.
Svoje naloge opravlja Medobčinski inšpektorat v skladu
z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
Posamezne občine ustanoviteljice so dolžne za učinkovito delovanje Medobčinskega inšpektorata skrbeti za sprejem
občinskih predpisov, na podlagi katerih bo ta lahko učinkovito
deloval.
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Seznam predpisov občine ustanoviteljice javno objavijo
na svojih spletnih straneh.
7. člen
Za posamezno občino ustanoviteljico se opravlja delo
v Medobčinskem inšpektoratu v razmerju števila prebivalcev
posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic. To razmerje se uporablja tudi za financiranje delovanja
Medobčinskega inšpektorata, in sicer:
(1) Občina Dobrepolje 17 %,
(2) Občina Loški Potok 10 %,
(3) Občina Ribnica 44 %,
(4) Občina Sodražica 10 %,
(5) Občina Velike Lašče 19 %.
8. člen
Medobčinski inšpektorat je prekrškovni organ občin ustanoviteljic skupne uprave.
Pooblaščene uradne osebe Medobčinskega inšpektorata
vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske
pristojnosti, določenih s predpisi, ki so kot posebna priloga
odloka, v obliki seznama predpisov, objavljenih na spletnih
straneh občin ustanoviteljic oziroma spletni strani Medobčinskega inšpektorata.
Plačane globe za prekrške, ki jih izreče Medobčinski inšpektorat, so prihodek proračuna občine, na območju katere je
bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
9. člen
Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa organ Medobčinskega inšpektorata kot organ tiste občine, v katere krajevno
pristojnost zadeva spada.
Medobčinski inšpektorat mora pri izvrševanju svojih nalog
ravnati po usmeritvah župana in direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada
oziroma, za katero izvršuje nalogo, glede splošnih vprašanj
organiziranja in delovanja organa skupne občinske uprave pa
po skupnih usmeritvah vseh županov občin, ki so organ skupne
občinske uprave ustanovile.
Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega
v organu Medobčinskega inšpektorata odgovarjajo solidarno
občine, ki so organ ustanovile.
O izločitvi predstojnika organa Medobčinskega inšpektorata ali zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske
uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, ki v primeru izločitve predstojnika o stvari tudi odloči.
10. člen
Medobčinski inšpektorat vodi in predstavlja vodja Medobčinskega inšpektorata (v nadaljevanju: Vodja), ki ima status
uradnika na položaju in ga z odločbo imenuje in razrešuje župan Občine Ribnica, po predhodnem soglasju drugih županov
občin ustanoviteljic, v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih.
Vodja Medobčinskega inšpektorata je vodja medobčinske inšpekcije in redarstva kot prekrškovnega organa občin
ustanoviteljic.
11. člen
Vodja odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice, županu in
direktorju občinske uprave te občine, za delo Medobčinskega
inšpektorata v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
Vodja predstavlja in zastopa Medobčinski inšpektorat,
organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz
pristojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne
za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela.
12. člen
Občina, v kateri ima Medobčinski inšpektorat sedež, ima
za javne uslužbence Medobčinskega inšpektorata status delo-
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dajalca. Vsi zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu sklenejo
delovno razmerje v Občini Ribnica.
Pravice in dolžnosti delodajalca na podlagi pooblastil
županov občin ustanoviteljic izvršuje župan Občine Ribnica.
13. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest Medobčinskega inšpektorata sprejmejo župani občin ustanoviteljic soglasno.
III. SREDSTVA ZA DELO
14. člen
Medobčinski inšpektorat je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
Finančni načrt Medobčinskega inšpektorata, ki ga na
predlog Vodje določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen
v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima Medobčinski
inšpektorat sedež.
Finančni načrt Medobčinskega inšpektorata je priloga
k proračunom občin ustanoviteljic. Občine soustanoviteljice
zagotavljajo sredstva v finančnih načrtih svojih občinskih uprav
na posebni postavki.
Sredstva za zaposlene, stroške, blago in storitve, opreme
ter stroške skupnih projektov v Medobčinskem inšpektoratu
zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih proračunih skladno
z razmerjem iz 7. člena tega odloka.
Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta Medobčinskega inšpektorata je njen Vodja, ki je tudi skrbnik prihodkov.
15. člen
Tekoče upravne in strokovne naloge za Medobčinski inšpektorat opravlja občinska uprava Občine Ribnica. Ostale
občine ustanoviteljice so dolžne kriti te stroške v skladu s
7. členom tega odloka.
IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN
USTANOVITELJIC
16. člen
Župani občin ustanoviteljic z dogovorom podrobneje uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, določenih z odlokom.
17. člen
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz
Medobčinskega inšpektorata tako, da svojo namero pisno poda
vsem županom. Občina izstopi z enostransko izjavo, o kateri
izda občinski svet ugotovitveni sklep, ki se pošlje drugim občinam ustanoviteljicam.
Svojo namero o izstopu mora občina ustanoviteljica podati najkasneje 6 mesecev pred zaključkom proračunskega leta
(do 30. 6. tekočega leta).
O izstopu iz Medobčinskega inšpektorata sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic ugotovitveni sklep, s katerim
določijo rok, do katerega je občina, ki iz skupnega organa izstopa, dolžna zagotavljati ustrezni delež sredstev za delovanje
tega organa, prevzeti odprte zadeve, ki se nanašajo na njeno
krajevno pristojnost ter prevzeti javne uslužbence, ki so v Medobčinski inšpektorat prešli ob ustanovitvi skupnega organa. V
tem sklepu se določi tudi ustrezni delež stroškov za morebitne
presežne javne uslužbence, ki so bili v Medobčinski inšpektorat
sprejeti po določbah tega odloka, na novo se določi razmerje
iz 7. člena odloka, ki se uporablja za financiranje delovanja
Medobčinskega inšpektorata ter druga vprašanja, ki so pomembna za nadaljnje delovanje Medobčinskega inšpektorata.
Ugotovitveni sklep je podlaga za začetek postopka sprememb
in dopolnitev tega odloka, ki nastopijo zaradi izstopa občine
ustanoviteljice.
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Občina izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do Medobčinskega inšpektorata na podlagi tega odloka
in dogovora iz 16. člena tega odloka.
V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti nova občina,
se morajo s tem strinjati vse občine ustanoviteljice.
18. člen
Medobčinski inšpektorat preneha z delovanjem na podlagi sporazuma ustanoviteljic pod pogojem, da so občinski sveti
vsake izmed ustanoviteljic sprejeli sklep o prenehanju delovanja skupnega organa, da so poravnane vse obveznosti in
terjatve iz naslova Medobčinskega inšpektorata in da so ustanoviteljice prevzele zaposlene javne uslužbence, ki so jih na
podlagi tega odloka prerazporedile v Medobčinski inšpektorat.
Občine ustanoviteljice se s pisnim sporazumom dogovorijo o roku za prevzem javnih uslužbencev Medobčinskega
inšpektorata. V primeru, da se občine sporazumno ne dogovorijo o prevzemu vseh javnih uslužbencev, prevzame vse
javne uslužbence organ, v katerega delovno področje preidejo
naloge Medobčinskega inšpektorata. Delovno razmerje javnim
uslužbencem ne preneha, javni uslužbenci pa se razporedijo
na enaka delovna mesta.
Če naloge Medobčinskega organa, ki preneha delovati,
ne preidejo na drug organ, so občine ustanoviteljice dolžne
prevzeti javne uslužbence, ki so bili v Medobčinski organ prerazporejeni. Javnim uslužbencem, ki pa so bili zaposleni v
Medobčinski inšpektorat na podlagi javnih natečajev za zasedbo prostih delovnih mest, pa delovno razmerje preneha pod
pogoji, ki veljajo v zakonu o javnih uslužbencih za odpoved iz
poslovnih razlogov. Organ v tem primeru dokončno preneha
delovati šele, ko predstojnik skupnega organa izvede postopek
v zvezi s prenehanjem delovnih razmerij iz poslovnega razloga.
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23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski
inšpektorat Občin Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike
Lašče« (Uradni list RS, št. 5/12, 6/12, 8/12 in Uradno glasilo
Občine Velike Lašče, št. 1/12).
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.
Župan
Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek l.r.

19. člen
Medobčinski inšpektorat prevzame odprte zadeve občin
ustanoviteljic na področju inšpekcije in redarstva ter dokonča
že začete postopke.

21. člen
Medobčinski inšpektorat začne z delom, ko občine ustanoviteljice zagotovijo sredstva za začetek dela ter občina ustanoviteljica, v kateri ima sedež, zagotovi prostore in opremo,
vendar najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
Najkasneje do dne, ko začne z delom, prevzame Medobčinski inšpektorat javne uslužbence, zaposlene v občinskih
upravah občin ustanoviteljic, ki so razporejeni na uradniška
ali strokovno tehnična delovna mesta, na katerih se opravljajo
naloge občinske uprave, ki jih na podlagi tega odloka prevzame
Medobčinski inšpektorat.
Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se izda
sklepe v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest v Medobčinskem inšpektoratu ter jim v podpis predloži pogodbe o
zaposlitvi.
Javnim uslužbencem se z akti iz prejšnjega odstavka
ne more poslabšati položaj, ki so ga imeli v posamezni občini
ustanoviteljici.
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22. člen
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah
ustanoviteljicah.
Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih
glasilih svoje občine v petnajstih dneh po sprejemu na seji
tistega občinskega sveta, ki je o tem odloku zadnji odločal. Če
je uradno glasilo občine ustanoviteljice lokalno javno glasilo,
odlok objavijo v prvi številki, ki izide po sprejemu na seji občinskega sveta.
Odlok začne veljati in se uporabljati petnajsti dan po
zadnji objavi.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
Občine ustanoviteljice v roku 3 mesecev po uveljavitvi
tega odloka sprejmejo uskladitev dogovora o medsebojnih
pravicah in obveznostih povezanih s tem odlokom.
V šestdesetih dneh po uveljavitvi tega odloka sprejmejo
župani občin ustanoviteljic akt o sistemizaciji delovnih mest
v Medobčinskem inšpektoratu in kadrovski načrt Medobčinskega inšpektorata. V nadaljnjih šestdesetih dneh v skladu z
Zakonom o javnih uslužbencih župan Občine Ribnica, po predhodnem soglasju drugih županov občin ustanoviteljic, imenuje
vodjo Medobčinskega inšpektorata.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Gornja Radgona

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in
109/12) ter na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob
Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet Občine
Sveti Jurij ob Ščavnici na 23. redni seji dne 27. 2. 2013 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Gornja Radgona
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 7/95, 20/01, 35/01
– uskladitev, 30/06) se 11. člen spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
Na vseh območjih naselij, v katerih so v 9. členu tega
odloka opredeljene dejavnosti glede na pretežno rabo, so dopustni naslednji posegi:
– tekoča vzdrževalna dela, rekonstrukcije in adaptacije na
obstoječih objektih, napravah in površinah
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– odstranitev objektov in naprav
– ureditev javnih in drugih zelenih površin
– vodnogospodarske ureditve
– novogradnja komunalnih, prometnih, energetskih omrežij, objektov in naprav ter objektov in naprav za zveze.«
2. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
2. Na območjih za stanovanja in kmetijstvo – poselitvena
območja naselij in območja razpršene gradnje (označena so s
šifro SK), so dopustni naslednji posegi:
– gradnja in ureditev stanovanjskih objektov, kmetijskih, gospodarskih objektov, objektov centralnih dejavnosti,
objektov uslužnostnih, storitvenih ter proizvodnih dejavnosti in
športno-rekreacijskih objektov in naprav,
– postavitev pomožnih objektov in naprav,
– dozidave, nadzidave obstoječih objektov,
– postavitev začasnih objektov za centralne, turistične in
športno-rekreacijske dejavnosti,
– sprememba namembnosti objektov ali delov objekta v
stanovanja in njim spremljajoče dejavnosti,
– gradnja in ureditev pokopaliških stavb s spremljajočimi
objekti.
Na območjih za stanovanja in kmetijstvo je dovoljena
gradnja pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov le v sklopu
obstoječih kmetij, k osnovnemu objektu, zgrajenemu za opravljanje kmetijske dejavnosti na podlagi gradbenega dovoljenja,
v skladu s predpisi, ki veljajo za gradnjo pomožnih objektov,
vendar le po en objekt iste vrste, kot so določeni s predpisi o
vrstah objektov.
V območjih za stanovanja in kmetijstvo je dovoljena gradnja kmetijskih gospodarskih objektov v okviru usmerjenih
kmetij v prašičerejo in govedorejo in gradnja kmetijskih objektov za predelavo krme in mlečnih proizvodov pod pogojem
predhodne preučitve vplivov na okolje v posebni strokovni
podlagi – presoji vplivov na okolje.
Ne glede na kapaciteto, vrsto proizvodnje in način reje je
za vsak poseg potrebno pridobiti soglasje upravljalca vodovoda
zaradi zagotavljanja zadostne količine vode.
V lokacijskem postopku je potrebno preveriti lokacijo in
velikost zemljišča, na katera se bo odvažala gnojevka in s
katerih se oskrbuje živina.
V območjih za stanovanja in kmetijstvo ni dovoljena postavitev fotovoltaičnih (sončnih) elektrarn na zemljišče.
Dovoljena je namestitev fotovoltaičnih (sončnih) elektrarn
na objekte, razen na vplivnem območju kulturne dediščine –
cerkev Sv. Duha v naselju stara Gora (identifikacijska oznaka
območja v registru kulturne dediščine: 3000961), kjer fotovoltaičnih (sončnih) elektrarn ni dovoljeno nameščati tudi na
objekte.«
3. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
»Na območjih za kmetijstvo (1. območja in 2. območja
kmetijskih zemljišč) so dopustni naslednji posegi:
– vodnogospodarske ureditve;
– postavitev in odstranitev ograj;
– vzdrževalna dela, obstoječih objektov in naprav;
– ureditev utrjenih površin za potrebe kmetijstva;
– odstranitev in ponovna zasaditev vegetacije;
– ureditev športno rekreacijskih in turističnih poti in kolesarskih stez po obstoječih poteh;
– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe
namakanja kmetijskih zemljišč;
– omrežja naslednje gospodarske javne infrastrukture:
cevovodi za pitno in odpadno vodo s pripadajočimi objekti,
elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti, komunikacijski
vodi s pripadajočimi objekti;
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– posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– začasni objekti v skladu s predpisi ki urejajo postavitev
začasnih objektov;
– graditve, rekonstrukcije in razširitve državnih in občinskih cest, graditve pločnikov, poti za pešce in kolesarje, graditve omrežij in objektov javne razsvetljave.
Na območjih za kmetijstvo ni dovoljena postavitev fotovoltaičnih (sončnih) elektrarn.«
4. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
Poleg posegov iz 18. člena so na 1. območju kmetijskih
zemljišč dopustni še naslednji posegi:
– gradnja naslednjih pomožnih kmetijskih objektov: rastlinjaki, poljske poti, ograje za pašo živine, obore za rejo divjadi,
ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže proti toči.«
5. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
Na 2. območju kmetijskih zemljišč so poleg posegov iz
18. člena dopustni še:
– gradnja vseh pomožnih kmetijskih objektov, v skladu z
veljavnimi predpisi ki urejajo vrste objektov glede na zahtevnost.«
6. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
Pomožni kmetijski objekti iz prvega odstavka 19. člena in
prvega odstavka 20. člena se lahko uporabljajo le v kmetijske
namene, na njih se ne smejo nameščati fotovoltaični moduli.«
7. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-0013/2013-001
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 27. februarja 2013
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

ŠALOVCI
841.

Odlok o zaključnem računu proračuna
Občine Šalovci za leto 2011

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – UPB4 in 14/13 – popr.) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine
Šalovci na 20. redni seji dne 6. 3. 2013 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci
za leto 2011
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Šalovci za leto 2011, ki zajema vse prihodke in odhodke
proračuna Občine Šalovci.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2. člen
A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
skupina/podskupina kontov

I.
70

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
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 nemat.
premoženja
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
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
430 Investicijski transferi
431 Investicijski tranferi prav. in fizič.
oseb., ki niso pror. uporabniki
432 Investicijski transferi javnim zavodom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) I.-II.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

71

72

73

74

II.
40

41

42
43

III.
B)
IV.
75
V.
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44
v evrih
Realizacija
2011
1.716.881
1.279.784
1.180.093
91.295
8.396
–
56.857
18.101
498
2.000
–
36.258
16.180
15.887
–
292
–
–
–
364.060
364.060
1.708.184
570.060
67.044

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.
DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
PRIHODKI MINUS ODHODKI TER
SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL
(I.+IV.) – (II.+V.)
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VIII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
IX. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)
XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+IV.+X.) =(I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA

81.072
121.511
699.158
699.158
14.110
–
6.368
7.742
8.696

–
–

2961
8.389
8.389

–8.389

308

44.634
44.634
–44.634
–44.634
36.024

3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in
naložb in račun financiranja so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 450-1/2013
Šalovci, dne 6. marca 2013

10.735
422.908
35.202
34.171
424.856
3.441
218.833

Stran

Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.

ZAGORJE OB SAVI
842.

Sklep o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega
osnutka občinskega podrobnega prostorskega
načrta za območje OP 5 ZS 27 – Kolenc

Na podlagi 60. člena Zakona prostorskem načrtovanju
(Uradni list. RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 43/11, 57/12),
Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 5 ZS 27 – Kolenc (Uradni list RS,
št. 101/11), 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni
list RS, št. 98/09 – UPB) ter sklepa Občinskega sveta Zagorje
ob Savi s 16. redne seje dne 21. 2. 2013 je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel

SKLEP
o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje OP 5 ZS 27 – Kolenc
1. člen
Ponovno se javno razgrne nov dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 5 ZS 27
– Kolenc – besedilo odloka, povzetek za javnost in projekt
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št. OPPN 01/12, ki ga je izdelalo podjetje Aka d.o.o., Obrtniška
cesta 14, Trbovlje.
2. člen
Nov dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 5 ZS 27 – Kolenc bo javno razgrnjen v mansardi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi in na sedežu KS Franc
Farčnik, Cesta 9. avgusta 68, Zagorje ob Savi v času uradnih
ur. Javna razgrnitev bo trajala od 25. marca do 25. aprila 2013.
3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava,
ki bo v sredo dne 10. aprila 2013 ob 16. uri na sedežu KS Franc
Farčnik, Cesta 9. avgusta 68, Zagorje ob Savi.
4. člen
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen
nov dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega
načrta za območje OP 5 ZS 27 – Kolenc podajo pripombe
in predloge vsi zainteresirani. Pripombe in predlogi se lahko
podajo pisno kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu
javne razgrnitve ter pisno na naslov Občine Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Ustno se lahko
pripombe in predlogi podajo na javni obravnavi.
5. člen
Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred
začetkom javne razgrnitve, na krajevno običajen način. O ponovni javni razgrnitvi se obvesti vse pripombodajalce iz prve
javne razgrnitve. Ta sklep se objavi na spletni strani Občine
Zagorje ob Savi in v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-5/2011
Zagorje ob Savi, dne 11. marca 2013
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

843.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje
ZS 33 – Šikovec

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 43/11,
57/12) in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list
RS, št. 98/09 – UPB) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje ZS 33 – Šikovec
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega
podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
V veljavnem Občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi, odlok št. 3500-1/2007 (Uradni list RS, št. 65/11)
je za enoto urejanja ZS 33 – Šikovec načrtovana izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta. Podane so usmeritve za izdelavo OPPN:
– Morfologija pozidave se prilagaja terenu in sosednjim
območjem. Arhitekturno oblikovanje objektov je lahko sodobno,
upoštevati je potrebno kvalitetne značilnosti in oblikovno identiteto posameznih območij. Gabariti ne smejo presegati največjih
vrednosti opredeljenih za posamezne vrste območij določenih
za posamezne urbanistične načrte.
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– Pri načrtovanju novih stanovanjskih con naj se predvidi
vzpostavitev inovativnega sistema za lokalno energetsko oskrbo (možnost uporabe obnovljivih virov za proizvodnjo toplote
in električne energije (toplotne črpalke z uporabo podtalnice,
geosonde, sončni zbiralniki ipd).
– Podrobni prostorski načrt naj opredeli obvezno izgradnjo energetsko učinkovitih objektov (gradnja nizkoenergijskih
in pasivnih stavb, uporaba sodobnih tehnologij za ogrevanje,
prezračevanje in klimatizacijo stavb ter okolju prijaznih decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo, s poudarkom na
obnovljivih virih energije in kogeneraciji).
– Pri načrtovanju novih poslovnih ali stanovanjskih con naj
se preveri vpliv nove vsebine na navezavo prometnega omrežja celotnega naselja in predvidi zadostno število parkirnih mest.
– Pri načrtovanju lokacij novih objektov je potrebno upoštevati oddaljenost objektov od gozdnega roba najmanj za
eno drevesno višino odraslega gozdnega sestoja oziroma od
20 m do 30 m.
Razlog za pripravo občinskega podrobnega prostorskega
načrta je pobuda investitorjev, da pristopijo k izdelavi OPPN,
kot izvedbenega prostorskega dokumenta za načrtovano novo
naselje stanovanjskih hiš.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Na območju urejanja se načrtuje novo naselje stanovanjskih hiš. Ureditveno območje bo opremljeno z vso potrebno
prometno in komunalno infrastrukturo.
Predvidene so stanovanjske hiše na samostojnih gradbenih parcelah. Do posameznega objekta bodo omogočeni
dostopi in dovozi. Na vsaki gradbeni parceli bo predvideno
zadostno število parkirnih prostorov. Območje urejanja leži ob
lokalni cesti LC 480101 Zagorje–Ravenska vas, ki poteka po
severovzhodni meji območja urejanja.
Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta se v celoti nahaja v k.o. Zagorje in vključuje zemljišča
parc.št. 1125/6, 1496/4, 1157, 1155/3, 1155/2, 1155/1, 1155/5
1155/4 del, 1481/5 del in 1153/1 del.
Površina območja urejanja je 1,17 ha.
3. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev
Podlaga za izdelavo predloga občinskega podrobnega
prostorskega načrta je geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Predlog načrta mora vsebovati tudi podatke o lastnikih in imetnikih
drugih stvarnih pravic.
Pred izdelavo dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– geološko geomehanske raziskave in elaborat;
– analizo naravnih danosti in ustvarjenih razmer, kot so
namembnost površin in objektov, prometna, komunalna, energetska infrastruktura, lastništvo zemljišč;
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske in arhitekturne rešitve in ureditve z ustreznim poročilom
in utemeljitvijo;
– idejna zasnova individualnih stanovanjskih objektov;
– idejna zasnova prometne ureditve, tudi v odnosu do
obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest, poti ipd.);
– idejna zasnova novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz
smernic nosilcev urejanja prostora.
Idejne zasnove predlagane prostorske ureditve se izdela v vsebini kot je določena za idejno zasnovo v predpisih,
ki določajo vsebino projektne dokumentacije. V fazi izdelave
strokovnih podlag naj se preveri vse možne variantne rešitve.
Strokovna rešitev vključuje tudi prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst vplivov načrtovanih objektov na
okolico, ki se izdela v skladu s predpisi, ki določajo vsebino
projektne dokumentacije.
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Strokovne rešitve izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje
za pooblaščenega prostorskega načrtovalca, in so ga izbrali
investitorji.
OPPN mora biti izdelan v obsegu in z vsebinami, ki jih
določa Zakona o prostorskem načrtovanju in ustrezni podzakonski akti in v skladu s tem sklepom. OPPN se izdela tudi v
digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine. Vsa grafika
naj bo v formatu shp, dwf, tif-tfw, dwg (geolocirano) in pdf.
4. Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih posameznih faz
– Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
– Objava sklepa v Uradnem listu in na svetovnem spletu
– Priprava osnutka OPPN – 30 dni
– Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic
in pridobitev obvestila MKO, službe za varstvo okolja, o izvedbi
celovite presoje vplivov na okolje – 30 dni
– Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka OPPN – 30 dni
– Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi
– 7 dni pred pričetkom javne razgrnitve
– Objava na svetovnem spletu in na krajevno običajen
način
– Javna razgrnitev in obravnava OPPN z evidentiranjem
vseh pisnih pripomb – 30 dni
– Priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave – 15 dni
– Prva obravnava na OS
– Pisno posredovanje stališč do pripomb
– Priprava predloga OPPN na podlagi stališč do pripomb
– 15 dni
– Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog
OPPN – 30 dni
– Priprava usklajenega predloga OPPN
– Druga obravnava in sprejem odloka na občinskem
svetu.
– Objava odloka v Uradnem listu.
5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in
mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice na
osnutek OPPN, k predlogu OPPN pa mnenje, so:
– Elektro Ljubljana, DE Elektro Trbovlje, Gimnazijska 25,
Trbovlje
– Telekom Slovenije, Lava 1, Celje
– Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarske javne
službe, Zagorje ob Savi
– EVJ Elektroprom Kisovec, Loke 22, Kisovec
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencije RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za porečje reke Save,
Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, Ljubljana
– Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
Masarykova 16, Ljubljana (v vednost: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana)
– Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva
cesta 10, Ljubljana
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška 2,
Ljubljana
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22,
Ljubljana poda obvestilo o potrebnosti izvedbe celovite presoje
vplivov na okolje.
Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice in mnenja tudi drugih
organov, ki zgoraj niso navedeni, se le-ta pridobijo v postopku.
Pristojni organi (nosilci urejanja prostora) morajo v skladu
z zakonom podati svoje smernice za načrtovanje in mnenja v
roku 30 dni od zahteve.
Načrtovalec občinskega podrobnega prostorskega načrta,
ki so ga izbrali investitorji, je podjetje Arhis d.o.o., Cesta 9. avgusta 1, Zagorje ob Savi.
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Pripravljavec občinskega podrobnega prostorskega načrta, odgovoren za njegovo pripravo, je Občina Zagorje ob Savi.
6. Obveznosti financiranja priprave
Stroške izdelave OPPN in strokovnih podlag krijejo investitorji Hava in Ibrahim Avdić, Ulica talcev 1c, Zagorje ob Savi
ter Barbara in Marjan Skrinjar, Dolenja vas 24, Zagorje ob Savi.
7. Objava sklepa priprave
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, veljati pa začne z
dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-1/2013-2
Zagorje ob Savi, dne 28. februarja 2013
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

ŽELEZNIKI
844.

Odlok o dopolnitvi Odloka o programu
opremljanja in merilih za odmero komunalnega
prispevka v Občini Železniki

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list
RS, št. 33/07), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč
za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za
odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in
16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09 in
47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 17. redni seji dne
28. 2. 2013 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja
in merilih za odmero komunalnega prispevka
v Občini Železniki
1. člen
V Odloku o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja in
merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Železniki
(Uradni list RS, št. 8/09) se v 13. členu drugi odstavek spremeni
tako, da se glasi:
»Za nestanovanjske kmetijske stavbe (1271) in industrijske stavbe in skladišča (125) je določena dodatna splošna
olajšava v višini 50 %.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 015-2/2013-018
Železniki, dne 28. februarja 2013
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.

845.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju športa
v Občini Železniki

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98, 27/02) in v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega
zavoda »Javni zavod Ratitovec« (Uradni list RS, št. 50/06,
104/06 in 61/08) ter 16. členom Statuta Občine Železniki (Ura-
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dni list RS, št. 46/09, 47/10) je Občinski svet Občine Železniki
na 17. redni seji dne 28. 2. 2013 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju športa v Občini Železniki
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju športa v Občini Železniki
(Uradni list RS, št. 27/12) se besedilo 17. člena dopolni z novim
odstavkom:
»Vlagatelju, ki v prejšnjem letu ni oddal zaključnega poročila ali ni v celoti izpolnil prijavljenega programa, se odvzamejo
točke oziroma sredstva:
– Če ne odda poročila: naslednje leto se mu prizna samo
50 % točk.
– Če dve leti zapored ne odda poročila, tretje leto ne sme
več kandidirati na razpisu – zavrne se mu vloga (ne pripada
nič točk).
– Če ne počrpa vseh sredstev, se mu za vrednost nepočrpanega zneska (procentualno) naslednje leto zmanjšajo.«
2. člen
Besedilu 20. člena se na koncu doda nov odstavek:
»Prijavitelj se na razpis mora prijaviti z vsaj enim programom, da se ga uvrsti tudi v točkovanje za delovanje društev. V
nasprotnem primeru se mu vloga zavrne.«
3. člen
V Merilih za vrednotenje športa v Občini Železniki se v
poglavju B) DODATNE BONUS TOČKE, v tabeli B2 nazivu:
Bonus točke za medalje na državnih prvenstvih doda »– individualni športi«.
Besedilo »medalja na državnih prvenstvih« se nadomesti
z »naslov državnih prvakov«, število točk 75 za ekipno se
popravi na 25 točk;
za tabelo B2 se doda novo tabelo:
Tabela B3: Bonus točke za kolektivne športe
Bonus točke – za
Velikost skupine
kolektivne športe
Vse kategorije

1

Napredovanje v višja
ligaška tekmovanja
Ekipno
20

4. člen
V Merilih za vrednotenje športa v Občini Železniki se v
poglavju C) PODROBNEJŠE OPREDELITVE MERIL,
v točki 6 – športni objekti, v tabeli C6 spremeni število
točk:
Sankaška proga Drauh Soriška planina
100 točk
Sankaška proga Dolenja vas
25 točk
Pri opombah za tekaške proge se »Selca 3« nadomesti
s »Selca 5 do 7 km«.
V točki 9 – Velike mednarodne, državne, medobčinske
in občinske športne prireditve, se tabela C9 spremeni tako,
da se glasi:
Vrsta prireditve
Mednarodna tekmovanja *
Državna tekmovanja*
Regijska tekmovanja
Množične rekreativne prireditve **

Št. točk
10
7
3
1

* se upošteva samo tista tekmovanja, ki so v koledarjih
nacionalnih ali mednarodnih panožnih zvez
** Množične rekreativne prireditve se povečajo na 3 točke,
če so izpolnjeni sledeči pogoji:
– Za individualne množične rekreativne prireditve mora
biti tradicionalna, kar pomeni da mora biti organizirana vsaj
5 let zapored. Obenem mora biti prireditev množična z vsaj
70-imi udeleženci.

– Za ekipne množične rekreativne prireditve: prireditev
mora biti organizirana vsaj 5 let zapored (tradicionalnost) ter
udeležiti se jih mora vsaj 12 ekip.
Stavek pod tabelo se črta in se nadomesti z besedilom:
»Javni zavod edini lahko kandidira na razpis za šport pod
to postavko. Javni zavod nato objavi razpis, na katerega lahko
kandidirajo društva za organizacijo prireditev.«
V točki 11 – občinska prvenstva, se besedilo spremeni
tako, da se po novem glasi:
»Občinska prvenstva predstavljajo svojo postavko v Letnem programu športa. Za ta sredstva edini lahko kandidira le
Javni zavod. Javni zavod je zadolžen in ima hkrati tudi pooblastilo, da organizira in izvede vsa občinska prvenstva (sam ali
s podizvajalci).
Organizirajo se samo tista prvenstva, na katerih je udeležba zadostna (glede na izkušnje iz preteklih let). O tem odloča
Javni zavod.«
5. člen
V Merilih za vrednotenje športa v Občini Železniki se v
poglavju D) DODATNE TABELE K ŠPORTNIM VSEBINAM
(OD TOČKE 1 DO 5)
V tabeli D3: Faktor objekta, spremeni tako, da se pri zaprtih objektih doda:
ZAPRTI OBJEKTI
Športna dvorana Železniki – 1/3
Telovadnica ostali
Telovadnica Selca

FAKTOR
1,5
1,3
0,5

pri odprtih športnih objektih pa se črta:
ODPRTI ŠPORTNI OBJEKTI
Nogometno igrišče Železniki
Atletski poligon Dašnica
Asfaltne ploščadi
Strelišče
Konjeniški poligoni
Vzletna steza za jadralno padalstvo
Sankaška proga
Tekaška proga
Plan. poti, plan. prostori, tab. prostori

FAKTOR
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

6. člen
V Merilih za vrednotenje športa v Občini Železniki se v
poglavju E) RAZDELITEV ŠPORTNIH PANOG v tabeli E1
v skupini 2: črta »sankanje« in doda »kegljanje«
v skupini 3: črta »kegljanje« in doda »sankanje«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 015-2/2013-021
Železniki, dne 28. februarja 2013
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.

846.

Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi
odpadki na območju Občine Železniki

Na podlagi 45. člena Odloka o načinu opravljanja obvezne
lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 36/12) in 16. člena
Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je
Občinski svet Občine Železniki na 17. seji dne 28. 2. 2013
sprejel

Uradni list Republike Slovenije
TEHNIČNI PRAVILNIK
o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju
Občine Železniki
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
(1) Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki
na območju Občine Železniki (v nadaljevanju: »Tehnični pravilnik«), skladno z določbo 45. člena Odloka o načinu opravljanja
obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Železniki (v nadaljevanju: »Odlok«),
obsega:
1. opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki;
2. tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov;
3. tipizacijo predpisanih posod za odpadke, vključno z merili za določanje izhodiščne prostornine posod za posamezne
kategorije uporabnikov;
4. tipizacijo namenskih predpisanih vreč za odpadke in
pogoje njihove uporabe;
5. minimalne standarde za določitev prevzemnih mest in
zbiralnic, vključno s skupnimi prevzemnimi mesti na nedostopnih krajih;
6. podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih odpadkov
na prevzemnih mestih, zbiralnicah ločenih frakcij in v zbirnih
centrih;
7. podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in prevzemnih
mest, zbiralnic in zbirnih centrov;
8. druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni za ravnanje z odpadki skladno s predpisi in
nemoteno opravljanje javne službe.
(2) Določbe Tehničnega pravilnika se nanašajo samo na
storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.
(3) Izrazi, uporabljeni v Tehničnemu pravilniku, imajo naslednji pomen:
izvajalec je izvajalec storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov;
drugi uporabnik je vsak uporabnik, razen gospodinjstva;
Občina je Občina Železniki.
2. člen
(storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov)
Storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov so:
– prevzem mešanih komunalnih odpadkov od uporabnikov na prevzemnih mestih,
– prevzem ločeno zbranih frakcij od uporabnikov na prevzemnih mestih,
– prevzem frakcij komunalnih odpadkov na zbiralnicah
ločenih frakcij,
– prevzem kosovnih odpadkov od uporabnikov na prevzemnih mestih,
– prevzem bioloških odpadkov na prevzemnih mestih
tistih uporabnikov, ki bioloških odpadkov ne kompostirajo sami,
– prevzem nevarnih odpadkov s premično zbiralnico v
akciji,
– zbiranje in prevzemanje vseh ločenih frakcij komunalnih
odpadkov v zbirnih centrih,
– tehtanje, opredelitev in evidentiranje vrste odpadkov ter
priprava predpisane spremne dokumentacije,
– vizualna kontrola in odbiranje odpadkov,
– priprava odpadkov za prevoz in predajo zbiralcem,
obdelovalcem ali odstranjevalcem,
– začasno skladiščenje odpadkov,
– prevoz odpadkov do zbiralca, obdelovalca ali odstranjevalca odpadkov,
– predaja odpadkov zbiralcu, obdelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov in
– obveščanje in ozaveščanje uporabnikov.
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II. ZBIRANJE IN PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV
1. Tehnologija ravnanja z odpadki
3. člen
(tehnologije zbiranja komunalnih odpadkov)
(1) V Občini se odpadki zbirajo ločeno na več načinov/tehnologij, odvisno od vrste in značilnosti odpadkov ter značilnosti
naselij. Uporabniki obvezno ločujejo odpadke na izvoru, izvajalec pa jih prevzema na način oziroma s tehnologijo, ki velja za
območje oziroma naselje, v katerem nastajajo odpadki.
(2) Zbiranje komunalnih odpadkov po sistemu »od vrat do
vrat« je osnovna tehnologija zbiranja odpadkov pri uporabnikih.
Primerna je predvsem za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, ločeno zbranih frakcij embalaže, biološko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada ter papirja.
(3) Zbiranje – prevzem odpadkov po sistemu »od vrat do
vrat« se načeloma izvaja s:
– specialnim tovornim vozilom – smetarjem za prevzemanje odpadkov v zabojnikih volumna od 120 do 1.100 litrov,
in sicer tako pri uporabnikih iz gospodinjstev kot pri drugih
uporabnikih in
– specialnim tovornim vozilom – nakladalcem za prevzemanje odpadkov v zabojnikih volumna od 3,0 do 10,0 m³ pri
uporabnikih iz gospodinjstev, pri večstanovanjskih stavbah in
pri drugih uporabnikih.
(4) Zbiranje odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij je
osnovna tehnologija ločenega zbiranja odpadkov po geografsko zaključenih skupinah uporabnikov. Primerna je za strnjeno
naseljena območja in za ločeno zbiranje odpadkov na redkeje
poseljenih območjih. Zbiralnice ločenih frakcij so lahko stacionarne ali premične. Stacionarne zbiralnice ločenih frakcij
se uporabljajo za stalno zbiranje nenevarnih ločenih frakcij
komunalnih odpadkov, premične pa za občasno zbiranje nevarnih frakcij komunalnih odpadkov iz gospodinjstev. Zbiranje
– prevzem odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij se izvaja
s specialnim tovornim vozilom – smetarjem za prevzemanje
odpadkov v klasičnih zabojnikih volumna od 240 do 1.100 litrov.
(5) Akcija zbiranja odpadkov je tehnologija enkratnega
zbiranja odpadkov, ki lahko temelji na tehnologiji zbiranja »od
vrat do vrat« ali premični zbiralnici ločenih frakcij. Akcije se
lahko izvajajo na odpoklic ali pa so datumsko natančno načrtovane za posamezno poselitveno območje s koledarjem zbiranja
komunalnih odpadkov. Tehnologija akcije zbiranja odpadkov
se uporablja za zbiranje večjih kosovnih odpadkov in zbiranje
nevarnih frakcij komunalnih odpadkov.
(6) Zbiranje – prevzem odpadkov v akcijah zbiranja odpadkov se izvaja s:
– specialnim tovornim vozilom – nakladalcem za prevzemanje odpadkov v zabojnikih volumna od 3,0 do 10,0 m³,
– specialnim tovornim vozilom – abroll nakladalcem, opremljenim z mehansko roko in zvezdo za nakladanje odpadkov in
– premično zbiralnico nevarnih odpadkov.
(7) Zbiranje odpadkov v zbirnem centru je tehnologija zbiranja vseh vrst odpadkov, razen mešanih komunalnih odpadkov pod klasifikacijsko številko 20 03 01 in tistih vrst odpadkov,
ki jih ni mogoče reciklirati ali kako drugače predelati ali obdelati
in je edina možna končna oskrba odlaganje na odlagališčih.
Uporabnik sam pripelje odpadke v zbirni center in jih razvrsti v
ustrezno označene zabojnike.
2. Tehnologija, pogoji in način ločenega zbiranja
odpadkov
4. člen
(tehnologije, pogoji in načini ločenega zbiranja odpadkov)
(1) V skladu s predpisi s področja varstva okolja je obvezno ločevanje odpadkov na izvoru – pri uporabnikih.
(2) V okviru javne službe, se na območju Občine zagotavljajo naslednji načini ločevanja odpadkov:
– zbiranje mešanih komunalnih odpadkov pri uporabnikih,
– zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in
zelenega vrtnega odpada pri uporabnikih,
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– zbiranje plastične, kovinske in sestavljene embalaže ter
folij in embalažnega stiropora pri uporabnikih,
– zbiranje papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže pri uporabnikih,
– zbiranje v zbiralnicah ločenih frakcij,
– zbiranje v akcijah in
– zbiranje v zbirnem centru.
5. člen
(dinamika zbiranj po posameznih kategorijah odpadkov)
(1) Dinamika zbiranja odpadkov se določa na letnem
nivoju v programu zbiranja odpadkov. Podlaga za določanje
so količine zbranih odpadkov v preteklem letu in rezultati ocene odpadkov oziroma sortirnih analiz mešanih komunalnih
odpadkov v preteklem letu, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo
ravnanje z odpadki, izdeluje pooblaščeni izvajalec.
(2) Minimalna dinamika zbiranja odpadkov s tehnologijo
»od vrat do vrat« po vrstah odpadkov je sledeča:
– 13-krat letno za mešane komunalne odpadke za individualne stanovanjske objekte do vključno s tremi stanovanji;
– 26-krat letno za mešane komunalne odpadke za večstanovanjske objekte s štirimi ali več stanovanji;
– 52-krat letno za biološko razgradljive kuhinjske odpadke
in zeleni vrtni odpad v spomladanskem, poletnem in jesenskem
času od meseca marca do oktobra in 26-krat letno v zimskem
času od novembra do februarja;
– 13-krat letno za odpadno embalažo (plastična, kovinska
in sestavljena embalaža, folije in embalažni stiropor);
– 26-krat letno za odpadni papir (papir, karton, papirna in
kartonska embalaža).
(3) Minimalna dinamika praznjenja zbiralnic ločenih frakcij
je 13-krat letno.
(4) Minimalno število akcij zbiranja kosovnih odpadkov in
nevarnih odpadkov je 1-krat letno.
(5) Minimalno obratovanje zbirnega centra:
– en delovnik v tednu od 15. do 19. ure,
– v soboto od 8. do 12. ure.
3. Tipizacija predpisanih posod za odpadke in merila
za določanje izhodiščne prostornine opreme za zbiranje
odpadkov
6. člen
(standardizacija predpisanih zabojnikov in vreč za odpadke)
(1) Uporabniki so dolžni zbirati odpadke v tipiziranih zabojnikih, ki imajo certifikat, da so narejeni skladno z evropskimi
normami o zbirnih posodah za odpadke (EN-840-1. do 6.).
(2) Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje odpadne
embalaže in mešanih komunalnih odpadkov so:
– 120 litrov,
– 240 litrov,
– 770 litrov in
– 1.100 litrov.
(3) Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje biološko
razgradljivih odpadkov so:
– 120 litrov in
– 240 litrov.
(4) Tipska namenska vreča za mešane komunalne odpadke, volumna 50 ali 80 litrov je zelene barve z logotipom
izvajalca in napisom »vreča za ostanek odpadkov«.
(5) Tipska namenska vreča za odpadno embalažo (plastično, kovinsko in sestavljeno embalažo, folije in manjše kose embalažnega stiropora), volumna 50 ali 80 litrov, je rumene barve z
logotipom izvajalca in napisom »vreča za odpadno embalažo«.
7. člen
(označevanje predpisanih zabojnikov)
(1) Barve za označevanje posameznih skupin zabojnikov
za sistem zbiranja »od vrat do vrat« glede na ločeno frakcijo
komunalnega odpadka, ki se zbira v njem, so sledeče:
– za mešane komunalne odpadke v celoti sivo – črne
barve,

Uradni list Republike Slovenije
– za biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni
vrtni odpad v celoti rjave barve,
– za odpadno embalažo (plastična, kovinska in sestavljena embalaža, folije in embalažni stiropor telo zabojnika
sivo – črne barve ali rumene barve, pokrov rumene barve,
– za papir in karton ter papirno in kartonsko embalažo
telo zabojnika sivo – črne barve ali rdeče barve, pokrov rdeče
barve,
– za stekleno embalažo telo zabojnika sivo – črne barve
ali zelene barve, pokrov zelene barve.
(2) Označevanje zabojnikov zaradi identifikacije uporabnika in frekvence praznjenja se izvede najmanj na enega
od načinov:
– trajno vtisnjena serijska številka,
– barvna nalepka na sprednji strani, s katero se označuje
frekvenca praznjenja,
– elektronski čip, ki se vgradi v utor na robu zabojnika,
izdelan za ta namen,
– črtna koda, ki se nalepi pod elektronskim čipom.
8. člen
(merila za določanje izhodiščnega volumna opreme
za odpadke v gospodinjstvih)
(1) Pri določanju vrste, števila in volumna opreme
(zabojnika(ov) ali tipiziranih vreč) za zbiranje odpadkov, ki jo
uporablja posamezni uporabnik, se upošteva predvidena količina, struktura in vrsta odpadkov, tehnologija in način zbiranja
ter pogostost praznjenja.
(2) Za zbiranje odpadne embalaže iz gospodinjstva z
eno ali dvema osebama, mora imeti tako gospodinjstvo tolikšno velikost opreme, da lahko vanjo odloži vso nastalo
odpadno embalažo med enim in drugim praznjenjem, vendar
ne manj kot 800 litrov na leto.
(3) Za zbiranje odpadne embalaže iz gospodinjstva s
tremi ali več osebami, mora imeti tako gospodinjstvo tolikšno
velikost opreme, da lahko vanjo odloži vso nastalo odpadno embalažo med enim in drugim praznjenjem. Najmanjša
možna velikost opreme je 120 litrov in večja kot 5,00 litrov
razpoložljivega volumna na osebo na teden.
(4) Za zbiranje odpadne embalaže v večstanovanjskih
objektih s štirimi ali večstanovanjskimi enotami, morajo uporabniki uporabljati skupno opremo, ki mora biti tolikšne velikosti, da lahko vanjo odložijo vso nastalo odpadno embalažo
med enim in drugim praznjenjem. Velikost opreme mora biti
enaka ali večja kot 5,00 litrov razpoložljivega volumna na
osebo na teden.
(5) Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstva z eno ali dvema osebama, mora imeti tako gospodinjstvo tolikšno velikost opreme, da lahko vanjo odloži
vse nastale mešane komunalne odpadke med enim in drugim
praznjenjem, vendar ne manj kot 800 litrov na leto.
(6) Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstva s tremi ali več osebami mora imeti tako gospodinjstvo
tolikšno velikost opreme, da lahko vanjo odloži vse povzročene količine mešanih komunalnih odpadkov med enim in
drugim praznjenjem. Najmanjša možna velikost opreme je
120 litrov in večja kot 5,00 litrov razpoložljivega volumna na
osebo na teden.
(7) Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v večstanovanjskih objektih s štirimi ali večstanovanjskimi enotami,
morajo uporabniki uporabljati skupno opremo, ki mora biti
tolikšne velikosti, da lahko vanjo odložijo vse povzročene
količine mešanih komunalnih odpadkov med enim in drugim
praznjenjem. Velikost opreme mora biti enaka ali večja kot
5,00 litrov razpoložljivega volumna na osebo na teden.
(8) Pri individualnih stanovanjskih objektih z eno do
vključno tremi stanovanjskimi enotami, ima lahko vsaka stanovanjska enota individualno opremo za zbiranje odpadne
embalaže in mešanih komunalnih odpadkov, ali uporabljajo
skupno opremo, z upoštevanjem gornjih meril.
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9. člen
(objekt za občasno bivanje)
(1) Objekt za občasno bivanje je objekt, v katerem ni
stalno ali začasno prijavljena nobena oseba in v katerem ni
stalno naseljena nobena oseba, ampak je le v občasni uporabi
(počitniška hiša).
(2) V sistem zbiranja odpadkov je vključen z minimalno
400 litri opreme na leto za zbiranje odpadne embalaže in
400 litri opreme na leto za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.
10. člen
(merila za določanje izhodiščne opreme za druge uporabnike)
(1) Za določitev najmanjše velikosti opreme posebej za
zbiranje odpadne embalaže ali odpadnih surovin in ločeno za
zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, se upošteva površina
poslovnega prostora ter število zaposlenih v skladu z naslednjo
razpredelnico:
Volumen
opreme/teden

Površina poslovnih
prostorov

Število
zaposlenih
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(2) Uporabnik si zagotovi tipiziran zabojnik tako, da se
odloči za nakup ali za najem. Nakup zabojnika je možen pri
izvajalcu ali drugod. V primeru, da uporabnik zabojnika ne kupi
pri izvajalcu, mora biti zabojnik tipiziran, mora ustrezati tehnologiji praznjenja izvajalca in pred začetkom uporabe ustrezno
identificiran. Najem zabojnika je možen samo pri izvajalcu.
(3) V primeru, ko uporabnik namesto zabojnika uporablja tipizirane vreče, je možen samo najem. Uporabnik plača
enako ceno kot bi imel v najemu zabojnik.
(4) Za ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov
in zelenega vrtnega odpada ter papirja, so uporabniki dolžni
uporabljati tipizirane zabojnike izvajalca.
(5) Tipizirano opremo za zbiranje odpadkov, razen zabojnikov za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in odpadne embalaže, ki je last uporabnikov, nabavlja, namešča,
obnavlja in po dotrajanosti zamenja izvajalec. Izvajalec lahko
opremo, ki je v uporabi, za potrebe izvajanja storitev ustrezno
identificira.
(6) Uporabnik je dolžan v primeru odtujitve, sežiga ali
drugačnega uničenja opreme, katere lastnik je izvajalec, izvajalcu plačati stroške opreme ter pri izvajalcu prevzeti ustrezno
opremo.

25 litrov

do 15 m²

od 0 do 2

50 litrov

od 16 do 30 m²

od 0 do 2

4. Uporaba namenskih predpisanih vreč za odpadke

80 litrov

od 31 do 60 m²

od 3 do 4

13. člen

120 litrov

od 61 do 80 m²

od 3 do 4

240 litrov

od 81 do 100 m²

od 5 do 6

360 litrov

od 101 do 200 m²

od 7 do 12

480 litrov

od 201 do 500 m²

od 13 do 20

770 litrov

od 501 do 750 m²

od 21 do 30

1.100 litrov

od 751 do 1.500 m²

več kot 31

(2) Uporabi se tisti kriterij iz gornje tabele, po katerem je
zahtevana večja velikost opreme.
(3) Za določitev velikosti opreme pri tistih uporabnikih,
pri katerih dejavnost zahteva pretežno skladiščne prostore, se
upošteva samo kriterij število zaposlenih oseb iz gornje tabele.
(4) Pri uporabnikih iz gostinske dejavnosti, se za določitev
velikosti opreme poleg števila zaposlenih upošteva tudi število
sedežev, pri tistih, ki imajo le stojišča, pa število stojišč, pri
čemer se dva sedeža oziroma dve stojišči štejeta za enega
zaposlenega.
(5) Drugi uporabnik lahko v primeru, če meni, da je najmanjša velikosti opreme, določena iz gornje razpredelnice zanj
prevelika, poda izvajalcu pisno izjavo na posebnem obrazcu,
v katerem navede razloge za zmanjšanje velikosti opreme,
oziroma navede, da oprema ni potrebna, ker njegovo delovanje
ali dejavnost ne povzroča komunalnih odpadkov.
11. člen
(pogodbeni uporabniki)
(1) Pogodbeni uporabniki so tisti drugi uporabniki, ki presegajo merila zabojnika volumna 1.100 litrov iz prejšnjega
člena.
(2) Pogodbeni uporabniki z izvajalcem dogovorijo način
zbiranja in odvoza odpadkov in opremo za zbiranje ter z njim
sklenejo pogodbo.
12. člen
(lastništvo opreme za zbiranje odpadkov)
(1) Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in odpadne embalaže so uporabniki dolžni zagotoviti in uporabljati
tipizirano opremo (zabojnike ali vreče), kot jih določa Tehnični
pravilnik in ki ustreza tehnologiji praznjenja.

(uporaba tipiziranih vreč namesto zabojnika(ov))
Kjer ne poteka transportna pot specialnega tovornega
vozila za reden odvoz odpadkov, se uporabnik vključi v sistem
zbiranja odpadne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov
z namenskimi tipiziranimi vrečami. Izvajalec storitev zbiranja
in prevoza odpadkov vsakemu uporabniku zagotovi ustrezen skupni razpoložljivi volumen tipiziranih vreč, ki je enak
skupnemu izpraznjenemu volumnu zabojnika(ov). Uporabnik
mora zagotoviti, da bo napolnjena vreča ustreznih odpadkov na dan zbiranja pravočasno pripravljena za prevzem ob
transportni poti specialnega tovornega vozila – smetarja in
zavezana s trakom.
14. člen
(spremenjene količine odpadkov)
(1) Če količine odpadne embalaže ali mešanih komunalnih odpadkov občasno presegajo prostornino opreme za
zbiranje, ki jo uporablja uporabnik, si uporabnik pri izvajalcu
proti plačilu priskrbi tipizirane vreče za odpadke.
(2) Če količine odpadne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov redno presegajo ali ne dosegajo prostornine obstoječe opreme za zbiranje odpadkov, ki jo uporablja
uporabnik, lahko izvajalec na predlog uporabnika ali pa sam,
na podlagi lastnih ugotovitev, zamenja obstoječo opremo,
vendar le do najmanjšega možnega volumna, določenega s
Tehničnim pravilnikom.
5. Minimalni standardi za določitev prevzemnih mest
in zbiralnic vključno s skupnimi prevzemnimi mesti
za nedostopne kraje
15. člen
(minimalni standard za zbirna mesta)
(1) Individualno zbirno mesto je ustrezno urejen prostor,
praviloma na pripadajočem zemljišču k stavbi, kjer uporabniki
v času do prevzema odpadkov zbirajo odpadno embalažo,
biološko razgradljive odpadke in mešane komunalne odpadke
v za to namensko določenih zabojnikih ali v tipiziranih vrečah.
(2) Zbirno mesto oziroma individualna zbiralnica je tudi
ustrezno urejen prostor, kjer pogodbeni uporabniki iz 11. člena
tega pravilnika, v času do prevzema, poleg odpadkov iz prej-
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šnjega odstavka, zbirajo tudi industrijske odpadke oziroma
specifične odpadke iz dejavnosti.
16. člen
(prevzemno mesto za odpadke)
Prevzemno mesto je prostor, na katerega uporabniki
postavijo opremo za zbiranje odpadkov za namen praznjenja
ali odložijo namenske tipizirane vreče za njihov odvoz.
17. člen
(določanje prevzemnih mest za odpadke)
(1) Prevzemno mesto mora biti izvajalcu prosto in neovirano dostopno v vseh letnih časih. Lokacija prevzemnega
mesta je lahko oddaljena največ 5 metrov od transportne poti
komunalnega vozila in mora biti s transportne poti vidna.
(2) Ob določanju lokacij prevzemnih mest je treba upoštevati funkcionalne, estetske, higiensko-tehnične in požarno
varstvene predpise. Prevzemna mesta oziroma oprema na njih
ne sme ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah.
18. člen
(skupna prevzemna mesta za odpadke za odročna
in nedostopna območja)
Za uporabnike na območjih, ki so trajno ali začasno nedostopna za komunalna vozila, izvajalec v dogovoru z uporabniki
določi skupna prevzemna mesta. Če so skupna prevzemna
mesta začasnega značaja, se opustijo in sanirajo takoj, ko
prenehajo razlogi, zaradi katerih so bila določena.
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(5) Določena je oblika klasičnega zabojnika na dveh kolesih volumna 240 litrov in zabojnika na štirih kolesih volumna
770 do 1.100 litrov in sledeče razpoznavne barve glede na
frakcijo odpadka:
– rumena barva – plastična, kovinska in sestavljena embalaža ter folije in embalažni stiropor (odpadna embalaža),
– rdeča barva – papir in karton ter papirna in kartonska
embalaža,
– zelena barva – steklena embalaža.
6. Pogoji prepuščanja odpadkov na prevzemnih mestih,
zbiralnicah ločenih frakcij in v zbirnih centrih
22. člen
(relacija zbirno–prevzemno mesto)
(1) Če zbirno mesto ni hkrati prevzemno mesto, so uporabniki dolžni zabojnike in namenske tipizirane vreče z odpadki
na dan odvoza prestaviti z zbirnega na prevzemno mesto.
(2) Uporabniki so dolžni zabojnike in namenske tipizirane
vreče, z zbirnega na prevzemno mesto postaviti pravočasno, to
je najkasneje do 6. ure na dan odvoza. Zabojnike za odpadke
morajo uporabniki po izpraznitvi isti dan vrniti nazaj na zbirno
mesto.
(3) V primerih višje sile ali drugih izrednih okoliščinah
(dalj časa trajajoča vročina, zapora cest itd.) lahko izvajalec
uporabnike s predhodnim obvestilom, ki ga objavi na krajevno
običajen način, pozove, da zabojnike in/ali tipizirane vreče pripravijo na odjemno mesto najkasneje do 5. ure na dan odvoza
ali določi druge termine odvoza odpadkov.

19. člen

23. člen

(začasna prevzemna mesta)

(relacija prevzemno mesto – transportna pot)

(1) Če je zaradi del na transportni poti k prevzemnim
mestom začasno oviran dostop za komunalna vozila, mora
povzročitelj začasne ovire v soglasju z izvajalcem na svoje
stroške zagotoviti zbiranje odpadkov na primernem začasnem
prevzemnem mestu.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka je izvajalec dolžan
uporabnike obvestiti o spremenjenem prevzemnem mestu.

(1) Prevzemna mesta morajo biti dostopna tako, da lahko
izvajalec odpadke prevzame in jih s komunalnimi vozili odpelje.
Praviloma so locirana ob uvozih k objektom. Profil transportne
poti mora biti širok vsaj 3 m in imeti vsaj 3,60 m svetle višine.
Transportne poti rednega odvoza odpadkov potekajo po javnih
cestah z zagotovljenim ter urejenim rednim letnim in zimskim
vzdrževanjem za prevoz triosnega kamiona, ob kateri so najmanj trije uporabniki. Slepe ulice in ceste, pri katerih krožna
povezava predstavlja bistveno daljšo pot vozila, morajo imeti
možnost obračanja kamiona na javni površini.
(2) Izvajalec odpadke prevzame na prevzemnem mestu.
Mesto praznjenja je prostor, praviloma na transportni poti komunalnega vozila, kjer izvajalec izprazni zabojnike z odpadki
oziroma prevzame odpadke v tipiziranih vrečah. Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja ne sme biti tehničnih
– fizičnih ovir, ki bi izvajalcu ovirale prevoz zabojnikov od
odjemnega mesta do mesta praznjenja in nazaj (npr. neutrjena
površina, velik naklon, stopnice, zidovi, škarpe, ograje, žive
meje, robniki, korita, parkirana vozila ipd.).

20. člen
(načrtovanje prevzemnih mest za odpadke)
(1) Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih
stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri
prenovi zgradb in delov naselij, poleg splošnih normativov in
standardov, upoštevati tudi določbe Tehničnega pravilnika ter
obstoječo tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov, vključno
z opremo izvajalca.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka je izvajalec dolžan
uporabnike obvestiti o spremenjenem prevzemnem mestu.
21. člen
(minimalni standard zbiralnic ločenih frakcij)
(1) Zbiralnice ločenih frakcij morajo biti urejene v stanovanjskih območjih, ob trgovskih centrih ter na območju mestnega oziroma vaških jeder tako, da je na vsakih 500 prebivalcev
zagotovljena vsaj ena zbiralnica.
(2) Lokacije zbiralnic določi izvajalec v sodelovanju s
krajevno skupnostjo in občinsko upravo.
(3) Zbiralnice se praviloma ureja na javnih površinah ali
zemljiščih, ki so v lasti Občine, izjemoma pa tudi na zemljiščih
v lasti pravnih ali fizičnih oseb, če je pridobljeno pisno soglasje
lastnika/ov.
(4) Oprema na zbiralnicah ločenih frakcij mora biti enakega tipa in ustrezno označena. Iz oznake na zabojniku mora
biti razvidna vrsta ločene frakcije, ki jo povzročitelj lahko odloži
v zabojnik.

24. člen
(vzdrževanje reda in čistoče na zbirnih
in prevzemnih mestih)
(1) Uporabniki so dolžni vzdrževati zbirna in prevzemna
mesta ter skrbeti za red in čistočo na teh mestih ter na dovoznih
poteh do prevzemnih mest.
(2) Uporabniki so dolžni po odložitvi ločeno zbranih odpadkov v zabojnike ali v namenske tipizirane vreče, ne glede
na to, ali so na zbirnem ali prevzemnem mestu, poskrbeti, da so
pokrovi zabojnikov zaprti, vreče pa zavezane s trakom.
(3) Uporabniki so dolžni tudi v zimskem času izvajalcu
zagotoviti nemoten dostop do prevzemnih mest.
(4) Izvajalec je dolžan izprazniti zabojnike za odpadke oziroma odpeljati tipizirane vreče tako, da ne ovira prometa več,
kot je nujno potrebno za opravljanje dejavnosti, da ne onesnaži
prevzemnega mesta in mesta praznjenja ter ne poškoduje zabojnikov kot tudi ne okolice, kjer se storitev izvaja. V primeru,
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da izvajalec onesnaži prevzemno mesto ali mesto praznjenja,
ga je dolžan očistiti.
(5) Uporabnik je dolžan z zabojniki ravnati kot dober gospodar ter skrbeti za njihovo čistočo.
25. člen
(zbiralnice ločenih frakcij)
(1) Ločeno zbiranje odpadkov na zbiralnicah ločenih frakcij komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: zbiralnice) se izvaja
na celotnem območju Občine.
(2) Ločeno zbiranje odpadkov na zbiralnicah poteka po
vrstah odpadkov, ki jih je možno predelati ali vrniti v ponovno
uporabo.
(3) Zbiralnica je prostor, kjer so nameščeni namenski
zabojniki za ločeno zbiranje posameznih ločenih frakcij. Namenski zabojniki na zbiralnicah so:
1. zabojnik z rdečim pokrovom za zbiranje papirja in
drobne lepenke, vključno z odpadno embalažo iz papirja ali lepenke. V zabojniku za papir se zbirajo pisarniški papir, časopisi,
revije, prospekti, papirnate vrečke, karton, lepenka, pisemski
in ovojni papir, pisma, kuverte, zvezki, knjige, embalažni papir,
zložena papirna in kartonska embalaža.
2. zabojnik z zelenim pokrovom za zbiranje steklene embalaže. V zabojniku za stekleno embalažo se zbirajo vse vrste
praznih in čistih steklenic in kozarcev brez pokrovčkov.
3. zabojnik z rumenim pokrovom za zbiranje odpadne
embalaže. V zabojniku za odpadno embalažo se zbirajo prazne
pločevinke in konzerve, plastična folija in vrečke, plastenke,
plastični kozarci, sestavljena oziroma votla kartonska embalaža
tekočin (tetrapak) in embalažni stiropor.
(4) V zabojnike na zbiralnicah je prepovedano odlagati:
– v zabojnik za papir: tetrapak embalažo oziroma votlo
kartonsko embalažo tekočin, embalažo iz različnih materialov,
plastificiran in povoskan papir, celofan, tapete, folije, onesnažen ali navlažen papir ali karton, higienski papir, plenice, lepilne
trakove, vreče za cement, apno in druge vreče za gradbeni
material, vreče od krmil;
– v zabojnik za stekleno embalažo: stekleno embalažo
z vsebino, okensko ravno steklo, ogledala, svinčevo steklo,
armirano steklo, kristal, žarnice, porcelan, keramiko, glinene
izdelke, pločevinaste in plastične pokrovčke;
– v zabojnik za odpadno embalažo: plastenke in pločevinke z vsebino, papir, karton, steklo, plastično embalažo nevarnih
snovi, kosovne plastične odpadke.
(5) Zabojniki na zbiralnicah morajo biti opremljeni z navodili, kaj vanje sodi in kaj ne, podrobneje pa o tem izvajalec
uporabnike obvešča v okviru obveščanja in izobraževanja.
26. člen
(zbirni center)
(1) Zbirni center je namenjen vsem gospodinjstvom, ki
so vključena v sistem ravnanja z odpadki na območju Občine.
(2) Zbirni center upravlja in vzdržuje izvajalec.
(3) Zbirni center mora biti urejen v skladu z državnimi
predpisi, ki urejajo zbiranje komunalnih odpadkov.
(4) V zbirnem centru mora odpadke prevzemati oseba,
usposobljena za ločeno zbiranje.
(5) Zbirni center mora biti urejen in vzdrževan tako, da
uporabniki nedvoumno ugotovijo, v kateri zabojnik razvrstijo
posamezno nenevarno frakcijo in da uporabniki prepustijo nevarne frakcije in kosovne odpadke usposobljeni osebi.
(6) Izvajalec mora zagotavljati reden odvoz in oddajo
zbranih odpadkov skladno s predpisi.
(7) Uporabnik je dolžan po navodilih izvajalca pripeljane
odpadke razvrstiti v ustrezne zabojnike.
(8) V zbirnem centru se zbirajo naslednje vrste odpadkov:
– papir, karton, lepenka, papirna in kartonska embalaža
vseh oblik in velikosti,
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– plastična, sestavljena in mešana embalaža, embalažni
stiropor,
– les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
– odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
– steklena embalaža,
– embalaža iz tekstila,
– embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi,
– kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren trden oklop,
vključno s praznimi tlačnimi posodami,
– izrabljene gume,
– steklo,
– oblačila in tekstil,
– odpadne nagrobne sveče,
– topila,
– kisline,
– alkalije,
– fotokemikalije,
– pesticide,
– fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo
srebro,
– zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike,
– jedilno olje in maščobe,
– barve, tiskarske barve, črnila, lepila, kite in smole, ki ne
vsebujejo nevarnih snovi,
– čistila, detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– zdravila,
– baterije in akumulatorji,
– odpadna električna in elektronska oprema,
– plastika in
– kosovni odpadki.
27. člen
(zbiranje kosovnih odpadkov)
(1) Uporabnik je dolžan kosovne odpadke pripraviti na
svojem prevzemnem mestu, zunaj objekta. Upravnik večstanovanjskega objekta in izvajalec se lahko dogovorita tudi za
drugačen način priprave kosovnih odpadkov za odvoz.
(2) Zbiranje kosovnih odpadkov poteka na način, kot ga
določi izvajalec. O načinu zbiranja in odvoza mora izvajalec
uporabnike obvestiti na krajevno običajen način.
(3) Uporabnik mora s prevzemnega mesta odstraniti odpadke, ki niso kosovni odpadki, zato jih izvajalec v času odvoza
ni bil dolžan odpeljati, in sicer najkasneje naslednji dan.
(4) Uporabniki iz gospodinjstev lahko kosovne odpadke
tudi sami pripeljejo v zbirni center.
(5) Za druge uporabnike se odvoz kosovnih odpadkov
opravlja kot odvoz po naročilu.
28. člen
(zbiranje nevarnih odpadkov)
(1) Izvajalec najmanj enkrat letno organizira akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s posebno prilagojeno
in opremljeno premično zbiralnico.
(2) Zbiranje nevarnih odpadkov poteka na način in v
skladu s terminskim planom, kot ga določi izvajalec. O načinu
in terminih zbiranja mora izvajalec uporabnike z obvestilom, ki
ga objavi na krajevno običajen način, obvestiti najmanj 14 dni
pred zbiranjem.
(3) Uporabniki iz gospodinjstev lahko nevarne odpadke
oddajo tudi v zbirnem centru.
(4) Izvajalec mora ločeno zbrane nevarne odpadke oddati
usposobljenim prevzemnikom, ki v nadaljevanju poskrbijo za
predelavo, uničenje oziroma odstranjevanje.
(5) Nevarni odpadki iz gospodinjstev so ostanki običajnih sredstev in pripomočkov, ki se v gospodinjstvu dnevno
uporabljajo. Zaradi nevarnih sestavin se ne smejo odlagati na
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odlagališča nenevarnih odpadkov ali med ostale ločene frakcije
komunalnih odpadkov.
(6) Drugi uporabniki morajo za zbiranje in odvoz nevarnih
odpadkov skleniti posebno pogodbo z usposobljenim prevzemnikom nevarnih odpadkov.
29. člen
(zbiranje biološko razgradljivih odpadkov)
(1) Za biološko razgradljive odpadke in zeleni vrtni odpad,
povzročitelji prvenstveno sami zagotavljajo kompostiranje na
lastnem vrtu. Način kompostiranja, uporaba komposta ali njegova odstranitev, je stvar povzročitelja. Lokacija kompostnika
mora biti na primernem zračnem mestu, da je v največji možni
meri preprečeno širjenje neprijetnih vonjav v okolico.
(2) Povzročitelji, ki biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odpada ne kompostirajo sami na lastnem vrtu,
le-te zbirajo v tipskih zabojnikih, izvajalec pa zagotavlja reden
odvoz na skupno kompostarno skladno z določili Tehničnega
pravilnika.
7. Vsebina katastra zbirnih in prevzemnih mest, zbiralnic
in zbirnih centrov
30. člen
(podrobnejše vsebine katastrov)
(1) Izvajalec vodi, v obliki elektronske baze podatkov, kataster zbirnih in prevzemnih mest, ki vsebuje sledeče podatke:
– ime in priimek ter naslov nosilca zbirnega mesta (predstavnika gospodinjstva) oziroma ime in sedež drugega uporabnika,
– ime poslovne enote drugega uporabnika, če zbirno
mesto ni na sedežu drugega uporabnika;
– število uporabnikov, ki gravitira na zbirno mesto (pri gospodinjstvu število članov gospodinjstva, pri drugih uporabnikih
število zaposlenih in površina poslovnih prostorov),
– vrste odpadkov, ki jih uporabniki zbirajo na zbirnem
mestu,
– velikost zabojnikov ali tipiziranih vreč po vrstah odpadkov,
– podatek o tem ali uporabniki, ki uporabljajo evidentirano
zbirno mesto, kompostirajo biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad v hišnem kompostniku,
– podatek o vrsti objekta, ki ga uporabljajo uporabniki
zbirnega mesta (stanovanjski, poslovni, industrijski …) in
– naseljenost objekta s časovno opredelitvijo aktivnosti
zbirnega mesta po vrstah odpadkov (trajno, občasno itd.).
(2) Kataster zbiralnic ločenih frakcij vsebuje sledeče podatke:
– številko zbiralnice ločenih frakcij,
– naziv zbiralnice ločenih frakcij,
– vrsto odpadkov, ki se zbirajo v zbiralnici ločenih frakcij,
– velikost zabojnikov po vrstah odpadkov in
– lokacijo zbiralnice ločenih frakcij (Gauss-Krügerjeve
koordinate).
8. Drugi pogoji glede minimalnih oskrbovalnih
standardov, ki so potrebni za ravnanje z odpadki skladno
s predpisi in nemoteno opravljanje javne službe
31. člen
(javne prireditve, čistilne akcije in začasna prodajna mesta)
(1) Organizatorji prireditev na prostem, na katerih potekajo dejavnosti organizatorja ali udeležencev, pri katerih nastajajo
odpadki, morajo najmanj 14 dni pred prireditvijo o tem obvestiti
izvajalca. Pri prijavljanju prireditve morajo predložiti načrt prireditvenega prostora, v katerem je razvidno, da bo zagotovil zbirno mesto z ustreznimi posodami za ločeno zbiranje odpadkov,
skladno s Tehničnim pravilnikom.
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(2) Velikost in število ustrezno označenih zabojnikov ali
vrečk določi in zagotovi izvajalec izkustveno glede na vrsto
prireditve in na pričakovano število udeležencev. Ne glede na
to je minimalna količina odpadkov, za katere izvajalec zagotavlja storitev, 240 litrov za posamezno frakcijo, ki jo je obvezno
zbirati ločeno na izvoru nastanka odpadka skladno s Tehničnim
pravilnikom.
(3) Za prireditve s strežbo hrane in pijače je organizator
dolžan sam poskrbeti za ustrezno ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz dejavnosti gostinstva skladno s predpisi, ki
urejajo to frakcijo odpadkov.
(4) Organizator prireditve mora po koncu prireditve vse
zbrane odpadke, razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov, predati izvajalcu.
(5) Stroške najema zabojnikov in prevzema odpadkov
nosi organizator prireditve.
(6) Organizatorji čistilnih akcij in sponzorji oziroma financerji čistilne akcije morajo v primeru, če bo izvajalec sodeloval
pri izvedbi čistilne akcije, najmanj 14 dni pred načrtovano akcijo
z izvajalcem skleniti dogovor o poteku akcije, načinu obdelave
in odstranjevanja odpadkov ter predvidenih stroških in plačniku
stroškov. Stroški čistilne akcije ne smejo bremeniti stroškov
gospodarskih javnih služb s področja ravnanja z odpadki.
(7) Izvajalci dejavnosti na začasnih prodajnih mestih si
morajo v obdobju izvajanja dejavnosti priskrbeti posode oziroma vreče glede na vrsto dejavnosti, ki jo izvajajo.
32. člen
(postopek izdajanja projektnih pogojev in soglasij)
(1) Izvajalec ima na zahtevo vlagatelja, skladno z zakonodajo, ki ureja graditev objektov in urejanje prostora, javno
pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev ter soglasij.
(2) Obvezna vsebina projektnih pogojev obsega:
– podatke o vlagatelju,
– podatke o investitorju,
– podatke o vrsti in namenu objekta ter zemljišča,
– podatke o projektantu in projektu in
– predpis pogojev glede na vrsto odpadkov, zbirnem mestu, prevzemnem mestu in dostopni poti.
(3) Obvezna vsebina soglasja obsega:
– podatke o vlagatelju,
– podatke o investitorju,
– podatke o vrsti in namenu objekta ter zemljišča in
– soglasje k projektnim rešitvam z navedbo projektne
dokumentacije, vključno z datumom izdelave.
33. člen
(gradbišča)
Investitorji oziroma izvajalci novogradenj ali obnov so
tudi uporabniki po tem Tehničnem pravilniku, kar pomeni, da
izvajalec storitev javne službe za potrebe delovanja gradbišča
preskrbi potrebno opremo za zbiranje komunalnih odpadkov.
Investitor oziroma izvajalec novogradnje ali obnove mora izvajalcu storitev javne službe pred pričetkom gradnje sporočiti
podatke o potrebah po opremi za zbiranje odpadkov.
34. člen
(obveščanje in ozaveščanje uporabnikov)
(1) Izvajalec uporabnike obvešča o vseh zadevah, ki so
povezane z izvajanjem storitev zbiranja odpadkov. Pristop obveščanja mora temeljiti na večanju ozaveščenosti uporabnikov
in dvigovanju standardov ločevanja komunalnih odpadkov.
(2) Minimalni standard obveščanja in ozaveščanja je sledeči:
– spletna stran izvajalca,
– stalno osebno informiranje uporabnikov na terenu, v
zbirnem centru, po elektronskih medijih in
– pisno komuniciranje s posameznimi uporabniki.
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(3) Izvajalec praviloma sodeluje tudi pri izvedbi skupnih
akcij ozaveščanja v povezavi z vzgojnimi ustanovami, krajevnimi skupnostmi, Občino in ministrstvom (predstavitve, ogledi
zbirnega centra, razlage, članki …).
35. člen
(letni program ravnanja s komunalnimi odpadki)
(1) Potek zbiranja komunalnih odpadkov se določi na
letnem nivoju s programom zbiranja komunalnih odpadkov, ki
mora vsebovati:
– izhodišča za pripravo programa zbiranja komunalnih
odpadkov,
– koledar zbiranja mešanih komunalnih odpadkov po
naseljih,
– koledar zbiranja plastične, kovinske in sestavljene embalaže ter folij in embalažnega stiropora po naseljih,
– koledar zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada po naseljih,
– koledar zbiranja papirja, kartona in papirne ter kartonske
embalaže po naseljih,
– koledar zbiranja ločenih frakcij odpadkov po zbiralnicah
ločenih frakcij,
– koledar akcije zbiranja kosovnih odpadkov,
– koledar akcije zbiranja nevarnih frakcij komunalnih odpadkov s premično zbiralnico,
– koledar zbiranja odpadnih nagrobnih sveč na pokopališčih,
– postopek razdeljevanja namenskih tipiziranih vreč in
– plan obratovanja zbirnega centra.
(2) Letni program na predlog izvajalca potrdi župan in je
dostopen na spletni strani izvajalca.
36. člen
(način določitve vrste prevoza glede na vrsto odpadka)
(1) Vrsta prevoza je odvisna od vrste odpadka, gostote
odpadka in načrtovanega nadaljnjega ravnanja s prepeljanim
odpadkom. V enem zabojniku se lahko sočasno prevaža samo
ena vrsta odpadka.
(2) Pri določitvi vrste prevoza je potrebno upoštevati sledeče:
– ali se lahko odpadki, ki so predvideni za prevoz stiskajo,
ali morajo ostati nepoškodovani v razsutem stanju;
– ali so odpadki, ki so predvideni za prevoz samo od
enega ali od več drugih uporabnikov in
– gostoto odpadkov predvidenih za prevoz in izbiro ekonomične kombinacije, razpoložljivi volumen, nosilnost specialnega tovornega vozila in oddaljenost ter eventualni posebni
pogoji prevzemnika.
37. člen
(osnove za obračun storitev)
(1) Osnove za obračun storitev so: veljavne cene za posamezno storitev iz tarifnega cenika, volumen opreme za zbiranje
mešanih komunalnih odpadkov, volumen opreme za zbiranje
odpadne embalaže, volumen opreme za zbiranje bioloških odpadkov ali drugih vrst odpadnih surovin, frekvence praznjenja
ter dajatve, vezane na ravnanje z odpadki.
(2) Pri vseh uporabnikih je oprema za zbiranje mešanih
komunalnih odpadkov izhodiščna in je sodilo za obračunavanje
stroškov zbiranja vseh ločenih frakcij odpadkov na zbiralnicah
in v zbirnem centru.
(3) Masa prepeljanih odpadkov se na uporabnike razdeli
na podlagi povprečne gostote odpadkov glede na volumen
vseh evidentiranih zabojnikov po vrsti odpadka, z upoštevanjem števila prevzemanj (praznjenj zabojnika) v obračunskem
obdobju.
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(4) Pri uporabi tipiziranih vreč za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in odpadne embalaže, se za obračun upošteva enako, kot bi uporabnik uporabljal zabojnik (skupen volumen
tipiziranih vreč in frekvenca odvoza).
(5) Za druge uporabnike se pri obračunu upošteva, da
niso vključeni v odvoz kosovnih in nevarnih odpadkov.
(6) Pri uporabi tipiziranih vreč za zbiranje občasno povečanih količin mešanih komunalnih odpadkov ali odpadne
embalaže, je v ceno tipizirane vreče že vključen celoten strošek
storitev za odvoz in končno oskrbo odpadkov.
38. člen
(izstavljanje računov za opravljene storitve in izterjava)
(1) Izvajalec izvaja obračun storitev zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov in lahko tudi obračun storitev obdelave
mešanih komunalnih odpadkov in storitev odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov in uporabnikom mesečno izstavlja račune.
(2) Kolikor izvajalec izvaja obračun za vse storitve ravnanja s komunalnimi odpadki, mu mora izvajalec storitev obdelave mešanih komunalnih odpadkov in izvajalec storitev
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih
odpadkov, pravočasno zagotoviti vse potrebne podatke, ki so
podlaga za obračun storitev obdelave mešanih komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje
komunalnih odpadkov (količina komunalnih odpadkov oddana
v obdelavo, odložene količine po obdelavi, strošek finančnega
jamstva, okoljska dajatev itd.). V tem primeru medsebojna
razmerja v zvezi z obračunavanjem, izstavljanjem računov in
izterjavo neplačnikov, izvajalci storitev ravnanja s komunalnimi
odpadki uredijo pisno v obliki pogodbe, v nasprotnem primeru
o načinu zaračunavanja odloči župan s sklepom.
(3) Uporabnik mora račun plačati v 15-ih dneh od dneva
izdaje računa, oziroma najkasneje do 20. dne v mesecu, razen
v primeru, če zakon določa drugačen rok plačila. Za nepravočasno plačilo računa, izvajalec zaračuna zakonske zamudne
obresti. Uporabniku, ki zamuja s plačili računov, izvajalec pošlje
pisni opomin in mu postavi rok za plačilo. Izvajalec lahko, skladno s predpisi, zaračuna tudi stroške opomina.
(4) Če uporabnik kljub opominu, zapadlih računov v postavljenem roku ne plača, izvajalec začne s postopkom prisilne
izterjave dolga, ki obsega: izterjavo glavnice, zakonskih zamudnih obresti, stroškov sodne izterjave in drugih stroškov, ki so
posledica postopka prisilne izterjave neplačanih računov.
(5) Za večstanovanjske objekte izvajalec mesečno izstavlja račune upravniku. Če uporabniki v večstanovanjskem
objektu nimajo upravnika, morajo le-ti pisno sporočiti izvajalcu,
kdo je prejemnik in plačnik računov.
39. člen
(reklamacije)
(1) Uporabnik storitev zbiranja in prevoza odpadkov se
lahko pritoži na izvajanje storitve, in sicer na pravilnost in/ali
pravočasnost opravljene storitve. Reklamacijo lahko najprej
rešuje po telefonu ali osebno pri pristojnem strokovnem delavcu na sedežu izvajalca. Prav tako lahko na pristojnega delavca
naslovi pisno pritožbo po klasični ali elektronski pošti.
(2) O vsaki pritožbi pristojni strokovni delavec napiše uradni zaznamek, v katerem zapiše predmet pritožbe ter dogovorjeno rešitev, oziroma ali sta z uporabnikom razrešila predmet
pritožbe. Uradni zaznamek oziroma povratna informacija o
rešitvi pritožbe se posreduje uporabniku na njegovo izrecno
zahtevo. V primeru obojestransko ustrezne rešitve pritožbe
posreduje strokovni delavec ustrezni delovni nalog delavcu, ki
izvede dogovorjeno rešitev.
(3) V primeru, če uporabnik ocenjuje, da njegova pritožba
ni bila ustrezno rešena, naslovi pisno pritožbo z natančnimi
podatki o predmetu pritožbe na sedež izvajalca. Izvajalec pisno
odloči o reklamaciji v roku 15 dni od prejema reklamacije.
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(4) Uporabnik lahko poda pisni ugovor na izdani račun (reklamacija računa) v 8 dneh od dneva prejema računa. Vloženi
ugovor ne vpliva na zapadlost računa. V primeru, če se ugovor
nanaša na obračun storitev in izvajalec v postopku reševanja
ugovora ugotovi, da je le-ta utemeljen, izstavi uporabniku dobropis v znesku, ki predstavlja vrednost utemeljenega ugovora.
V primeru, če se ugovor nanaša na podatke, ki so podlaga za
obračun storitev obdelave mešanih komunalnih odpadkov ali
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih
odpadkov, izvajalec odstopi reševanje ugovora izvajalcu storitev obdelave mešanih komunalnih odpadkov ali izvajalcu
storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov.
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847.

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju
cen izvajanja storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb ravnanja
s komunalnimi odpadki v Občini Železniki
za leto 2013

Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12,
109/12) in 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS,
št. 132/04) je Občinski svet Občine Železniki na 17. redni seji
dne 28. 2. 2013 sprejel

SKLEP

40. člen
(prekinitev izvajanja storitev)
(1) Drugemu uporabniku, ki zamuja s plačili računov,
lahko izvajalec pošlje pisni opomin pred prekinitvijo izvajanja
storitev. Če drugi uporabnik kljub opominu zapadlih računov ne
plača v roku, navedenem v opominu, lahko izvajalec s prvim
dnem naslednjega meseca prekine z izvajanjem storitev in odpelje opremo, če jo je drugi uporabnik imel v najemu, ter začne
ali nadaljuje s postopkom prisilne izterjave dolga.
(2) Prekinitev izvajanja storitev zbiranja in prevoza odpadkov traja toliko časa, da drugi uporabnik plača vse zapadle
račune s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi in vse
druge stroške, ki so nastali izvajalcu zaradi neplačevanja računov.
(3) O prekinitvi izvajanja storitev izvajalec obvesti pristojni
inšpektorat.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
(oprema)
Vse določbe glede barve in označevanja opreme za zbiranje komunalnih odpadkov veljajo za vse nove nabave od
uveljavitve Tehničnega pravilnika naprej. Obstoječa oprema
za zbiranje odpadkov ostane v uporabi do porabe ali izrabe.

1.
Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Železniki za leto 2013, za javno službo
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in javno službo
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov, ki ga je pripravil izvajalec navedenih javnih služb
ravnanja z odpadki, tj. družba Saubermacher Slovenija.
2.
Potrdijo se cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju
Občine Železniki:
1.

Obdelava določenih vrst
komunalnih odpadkov

1.1.

Obdelava komunalnih odpadkov,
ki vključuje:

1.1.1. Cena javne infrastrukture:

0,0000 EUR/kg
zbranih odpadkov

1.1.2. Cena storitve:

0,0923 EUR/kg
zbranih odpadkov

2.

Odlaganje preostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov

2.1.

Odlaganje komunalnih odpadkov,
ki vključuje:

42. člen
(obvestilo izvirnim povzročiteljem)
Izvajalec z javnim obvestilom, ki ga objavi na krajevno
običajen način, pozove tiste izvirne povzročitelje, katerih delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov, pa še niso
ali niso ustrezno vključeni v sistem ravnanja s komunalnimi
odpadki, da izvajalcu sporočijo podatke, ki so skladno s predpisi, Odlokom in Tehničnim pravilnikom potrebni, da se ustrezno
vključijo v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki in za vpis v
evidenco uporabnikov.
43. člen
(prehodno obdobje)
Izvajalec mora zagotoviti izvajanje določb tega Tehničnega pravilnika najkasneje v roku enega leta od njegove uveljavitve.
44. člen
(začetek veljavnosti)
Tehnični pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 015-2/2013-019
Železniki, dne 28. februarja 2013
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.

2.1.1. Cena javne infrastrukture:

0,0000 EUR/kg
zbranih odpadkov

2.1.2. Cena storitve:

0,0528 EUR/kg
zbranih odpadkov.

Cene za navedeni obvezni občinski gospodarski javni
službi, ki jih izvaja družba Saubermacher Slovenija, bo uporabnikom zaračunaval izvajalec obvezne občinske gospodarske
javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
4.
Cene določene s tem sklepom se začnejo uporabljati od
1. 4. 2013 dalje.
Št. 015-2/2013-020
Železniki, dne 28. februarja 2013
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Lunzar l.r.
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Odlok o občinskih cestah v Občini Dobrna
Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrna

2916
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VSEBINA
794.

795.
796.
797.
798.
799.
800.

801.
802.
803.

804.

805.

806.
807.
808.

DRŽAVNI ZBOR

Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike
Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju
januar 2013–junij 2014 (DeUDIEU1314)

2835

VLADA

Uredba o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti
bank
Uredba o omejevalnih ukrepih za boj proti terorizmu in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001
Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o označevanju
pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih
strankah in repozitorijih sklenjenih poslov
Uredba o spremembi Uredbe o določitvi izpostav,
kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v
Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja
Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Javne
agencije za železniški promet Republike Slovenije

813.
814.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Dravograd za leto 2013

2866

816.

2867

817.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
območje Občine Gorenja vas - Poljane
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za
izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gorenja vas - Poljane

2854

2867
2868

818.
819.

2868
2883
2895
2907

820.
821.

822.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)
Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)
Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)

823.
2907

BELTINCI

809.
810.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini

811.

Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli
za leto 2013

812.

Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2014

Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica
in Velike Lašče«
Pravilnik o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov v
Občini Metlika
Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih programov v javnem vrtcu v Občini Metlika

2912
2914

829.

2926

2928
2929

2930
2930

MORAVSKE TOPLICE

Cenik potrjenih cen storitev povezanih z obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi
napravami v Mestni občini Murska Sobota
Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

828.

2923

MOKRONOG - TREBELNO

Sprememba in dopolnitev Obvezne razlage Odloka
o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Mokronog z dne 29. 1. 2008
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne
službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Mokronog - Trebelno

825.

2911
2911

2923

METLIKA

2910
2910
2910

827.

2922

LOŠKI POTOK

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju podžupanov

BISTRICA OB SOTLI
ČRENŠOVCI

LENDAVA

Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2013

824.

OBČINE

2922

GORENJA VAS - POLJANE

2910

826.

2922

DRAVOGRAD

815.

MINISTRSTVA

Pravilnik o pogojih za pridobitev potrdila o strokovni usposobljenosti za izdelovanje okoljskih poročil
oziroma poročil o vplivih na okolje ter preizkusu
strokovnega znanja
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih

DOBRNA

2933

MURSKA SOBOTA

2934
2934

NOVO MESTO

Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto

2935

PUCONCI

Cenik potrjenih cen storitev oskrbe s pitno vodo v
Občini Puconci
Cenik o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno
vodo v Občini Puconci, zmanjšanih za subvencije
uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti

2946

2947

Stran

830.

2974 /

Št.

22 / 15. 3. 2013

834.
835.

Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2013

836.
837.

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtce v Občini Sevnica
Sklep o določitvi vrednosti zemljišč, uporabljenih
za gradnjo lokalne gospodarske javne infrastrukture v Občini Sevnica
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

832.
833.

838.
839.

840.

SEMIČ

SEVNICA

Sklep o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega
osnutka občinskega podrobnega prostorskega
načrta za območje OP 5 ZS 27 – Kolenc
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje ZS 33 – Šikovec

846.
847.

2948
2950
2950
2950
2953

21.

22.

VSEBINA
Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Hrvaške
Obvestila o začetku oziroma prenehanju veljavnosti
mednarodnih pogodb
Obvestilo o prenehanju veljavnosti Konvecije o
Centru jugovzhodne Evrope za odkrivanje in pregon kaznivih dejanj ter Protokola o privilegijih in
imunitetah Centra jugovzhodne Evrope za odkrivanje in pregon kaznivih dejanj
Obvestilo o začetku veljavnosti Poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko (TEŠ – termoelektrarna Šoštanj/B)

113

115
115

2956
2956

2957

2959

ŠALOVCI

842.

845.

20.

2948

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine
Gornja Radgona
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2011

844.

2948

SODRAŽICA

Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje,
Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«

841.

843.

Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 4/13

RADEČE

Odlok o razveljavitvi Odloka o dodeljevanju denarnih pomoči iz proračunskih sredstev Občine
Radeče
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče
Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči
v Občini Radeče
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu za leto 2013
Sklep o ukinitvi javnega dobra

831.

Uradni list Republike Slovenije

2960

ZAGORJE OB SAVI

2961
2962

ŽELEZNIKI

Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja
in merilih za odmero komunalnega prispevka v
Občini Železniki
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju športa v Občini Železniki
Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Železniki
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v
Občini Železniki za leto 2013

2963
2963
2964

2972

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 22/13
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Objave po Zakonu o medijih
Objave po Zakonu o elektronskih
komunikacijah
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega
naslova
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

885
927
932
936
943
944
945
948
949
949
949
949
949
950
951
952
952
952
953
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