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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o varstvu okolja (ZVO-1F)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1F)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o varstvu okolja (ZVO-1F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. oktobra 2013.
Št. 003-02-9/2013-13
Ljubljana, dne 6. novembra 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O VARSTVU OKOLJA (ZVO-1F)
1. člen
V Zakonu o varstvu okolja (Uradni list Republike Slovenije, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD,
66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,
108/09, 48/12 in 57/12) se v drugem odstavku 1. člena 2. točka
spremeni tako, da se glasi:
»2. Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito
preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja (prenovitev),
(UL L št. 334 z dne 17. 12. 2010, stran 17),«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih
in zasebnih projektov na okolje (UL L št. 26 z dne 28. 1. 2012,
stran 1),«.
Na koncu 13. točke se pika nadomesti z vejico in dodata
novi 14. in 15. točka, ki se glasita:
»14. Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi
nekaterih direktiv (UL L št. 312 z dne 22. 11. 2008, stran 3),
15. Direktiva 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o geološkem shranjevanju ogljikovega
dioksida in spremembi Direktive Sveta 85/337/EGS, direktiv
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2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES
Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 1013/2006
(UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, stran 114.«.
2. člen
V 3. členu se za točko 1.3.3. dodata novi točka 1.3.4. in
točka 1.3.5., ki se glasita:
»1.3.4. Tla so vrhnja plast zemeljske skorje med kamninami in površino, sestavljajo pa jih mineralni delci, organske
snovi, voda, zrak in živi organizmi.
1.3.5. Vode so vode po predpisih o vodah in predpisih o
varstvu okolja.«.
Za točko 4.1. se doda nova točka 4.1.1., ki se glasi:
»4.1.1. Ciljna vrednost je predpisana raven onesnaženosti okolja, določena z namenom, da se izogne škodljivim
vplivom na zdravje ljudi oziroma na okolje kot celoto, se jih
prepreči ali zmanjša, in ko je treba in kadar je to mogoče, doseže v določenem času.«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. Odpadek je snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže,
namerava zavreči ali mora zavreči.«.
5.1. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5.1. Nevarni odpadek je odpadek, ki je zaradi ene ali
več nevarnih lastnosti s predpisom uvrščen med nevarne odpadke.«.
Točka 5.3. se spremeni tako, da se glasi:
»5.3. Komunalni odpadek je odpadek iz gospodinjstev in
njemu podoben odpadek iz trgovine, proizvodnih, poslovnih,
storitvenih in drugih dejavnosti ter javnega sektorja.«.
Točka 5.4. se spremeni tako, da se glasi:
»5.4. Ravnanje z odpadki je zbiranje, prevoz, predelava
in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom nad takimi
postopki in dejavnostmi po prenehanju obratovanja naprave
za odstranjevanje odpadkov, ter delovanje osebe, ki z odpadki
trguje ali jih posreduje.«.
V točki 6.4. se besedilo »Kritična obremenitev ali alarmna« nadomesti z besedo »Alarmna«.
Za točko 6.4. se doda nova točka 6.4.1., ki se glasi:
»6.4.1. Kritična vrednost je predpisana vrednost, določena na podlagi znanstvenih spoznanj, katere preseganje ima
lahko neposredne škodljive učinke na nekatere sprejemnike,
kot npr. na drevesa, druge rastline in naravne ekosisteme,
vendar ne na človeka.«.
V točki 7.3.2. se besedilo »s predpisom EU« nadomesti
z besedilom »s predpisom Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU)«.
V točki 8.1. se besedilo »dokončnosti okoljevarstvenega
dovoljenja« nadomesti z besedilom »pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja«.
Točka 8.3. se spremeni tako, da se glasi:
»8.3. Večja sprememba v obratovanju naprave, ki lahko
povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, je sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, ki ima
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lahko znatne negativne vplive na zdravje ljudi ali okolje. Vsaka
sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev,
zaradi katere se proizvodna zmogljivost naprave poveča za
prag, kadar je ta predpisan, se šteje za večjo spremembo v
obratovanju naprave.«.
Za točko 8.3. se dodata novi točka 8.3.1. in točka 8.3.2.,
ki se glasita:
»8.3.1. Večja sprememba v obratovanju druge naprave je
sprememba naprave ali njena razširitev, ki bistveno spremeni
njene glavne tehnične značilnosti ali poveča njeno proizvodno
zmogljivost in tako poveča emisije ali spremembo vrste emisije
v okolje ali odpadkov ter ima lahko znatne negativne vplive na
okolje.
8.3.2. Večja sprememba obrata je znatna sprememba količine nevarnih snovi ali njihovih kemijskih ali fizikalnih lastnosti,
sprememba tehnološkega procesa, v katerem se uporablja nevarna snov, ali katerakoli druga sprememba v obratu, ki vpliva
na možnost nastanka in poteka večje nesreče ter na ukrepe za
njeno preprečitev in zmanjšanje njenih posledic.«.
Za točko 8.4. se dodata novi točki 8.5. in 8.6., ki se glasita:
»8.5. Podnaprava je podnaprava v skladu s Sklepom
Komisije z dne 27. aprila 2011 o določitvi prehodnih pravil
za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni
Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega
parlamenta in Sveta (UL L št. 130 z dne 17. 5. 2011, stran 1),
zadnjič spremenjenim s Sklepom Komisije z dne 17. avgusta
2012 o spremembi sklepov 2010/2/EU in 2011/278/EU v zvezi
s sektorji in deli sektorjev, ki veljajo za izpostavljene visokemu
tveganju premestitve emisij CO2 (UL L št. 241 z dne 7. 9. 2012,
stran 52), (v nadaljnjem besedilu: Sklep 278/2011/EU).
8.6. Naprava za proizvodnjo električne energije je naprava, v kateri se od 1. januarja 2005 proizvaja električna energija
za prodajo tretjim osebam in v kateri se ne opravlja nobena
dejavnost, določena v predpisu iz četrtega odstavka 118. člena
tega zakona, razen zgorevanje goriva.«.
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. Snov je katerikoli kemični element ali njegova spojina, razen radioaktivnih snovi po predpisih o varstvu pred
ionizirajočimi sevanji in gensko spremenjenih organizmov po
predpisih o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi.«.
Za 10. točko se dodajo nove točke 10.1., 10.2. in 10.3.,
ki se glasijo:
»10.1. Nevarna snov je snov ali zmes, ki ustreza merilom
za fizikalne nevarnosti, nevarnosti za zdravje ali okolje, opredeljenim v predpisih o kemikalijah.
10.2. Onesnaževalo je snov, ki lahko onesnažuje okolje.
10.3. Izhodiščno poročilo je dokument, ki vsebuje podatke
o stanju onesnaženosti tal in podzemne vode z določenimi
nevarnimi snovmi, potrebne za količinsko primerjavo s stanjem
po prenehanju obratovanja naprave.«.
V 11. točki se besedilo »Evropske unije (v nadaljnjem
besedilu: EU)« nadomesti s kratico »EU«.
Za točko 11.3. se dodajo nove točke 11.4., 11.5., 11.6. in
11.7., ki se glasijo:
»11.4. Referenčni dokument BAT je dokument, ki ga sprejme in na svoji spletni stran objavi Evropska komisija, izdelan
pa je za določene dejavnosti; opisuje predvsem uporabljene
tehnologije, sedanje vrednosti emisij, porabe snovi in energije,
tehnike, ki se uporabljajo za opredelitev najboljših razpoložljivih
tehnik, ter zaključke o BAT in vse nastajajoče tehnike.
11.5. Zaključki o BAT so dokument, ki ga sprejme Evropska komisija in je objavljen v Uradnem listu EU, vsebuje pa
dele referenčnega dokumenta BAT, zaključke o najboljših razpoložljivih tehnikah, njihov opis, informacije za oceno njihove
ustreznosti, ravni emisij, povezane z najboljšimi razpoložljivimi
tehnikami, z njimi povezan monitoring, vrednosti porabe snovi
in energije, lahko pa tudi ukrepe za sanacijo območja, na katerem je naprava. Zaključki o BAT se upoštevajo tudi pri pripravi
predpisov iz 17., 19. in 20. člena tega zakona. Do objave zaključkov o BAT se uporabljajo zaključki o BAT iz referenčnega
dokumenta BAT.
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11.6.Ravni emisij, povezane z najboljšimi razpoložljivimi
tehnikami, so razpon ravni emisij, nastalih pri običajnih pogojih
obratovanja naprave ob uporabi najboljše razpoložljive tehnike
ali kombinaciji najboljših razpoložljivih tehnik, kot so opisane v
zaključkih o BAT; te ravni so izražene kot povprečje v določenem časovnem obdobju pod posebnimi referenčnimi pogoji.
11.7. Nastajajoča tehnika je nova tehnika za industrijsko
dejavnost, ki bi, če bi bila tržno razvita, lahko zagotovila večjo
ali vsaj enako stopnjo varstva okolja in večje prihranke pri stroških kakor obstoječe najboljše razpoložljive tehnike.«.
3. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
(emisije)
(1) Povzročitelj onesnaževanja mora izvesti ukrepe, potrebne za preprečevanje in zmanjšanje onesnaževanja, tako da njegove emisije v okolje ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti.
(2) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
vlada) določi mejne vrednosti emisije, ki pri običajnih pogojih
obratovanja naprave ali opravljanja dejavnosti ne smejo biti
presežene, stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja in s
tem povezane enakovredne parametre ter tehnične ukrepe,
pa tudi mogoče učinke celotne in skupne obremenitve okolja,
zavezance za zagotavljanje izvajanja obratovalnega monitoringa iz 101. člena tega zakona in njegov obseg ter podrobnejšo
določitev večje spremembe naprave. Vlada pri določanju mejnih
vrednosti emisij za naprave iz 68. člena tega zakona upošteva
tudi zaključke o BAT tako, da mejne vrednosti emisij ne presegajo ravni emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami.
(3) Vlada v predpisih iz prejšnjega odstavka določi naprave, katerih upravljavci morajo pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v skladu s tem zakonom, podrobnejšo vsebino vloge
za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, rok, do katerega
mora upravljavec naprave vložiti vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, ter
rok, do katerega mora upravljavec obstoječe naprave njeno
obratovanje uskladiti z zahtevami, predpisanimi na podlagi
prejšnjega odstavka.
(4) Vlada v predpisih iz drugega odstavka tega člena
lahko določi tudi obveznost upravljavca naprave, da ministrstvu
napravo prijavi, pri čemer upravljavcu ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja, ministrstvo pa jo vpiše v evidence
iz 104. člena tega zakona. Vlada predpiše tudi podrobnejše
podatke, ki se vodijo v evidenci iz 104. člena tega zakona.
(5) Vlada v predpisih iz drugega odstavka tega člena
lahko določi naprave, za katere proizvajalec ali upravljavec zagotavlja skladnost s predpisanimi mejnimi vrednostmi ali se ta
ugotavlja v skladu s predpisi, ki urejajo ugotavljanje skladnosti
proizvodov, in za katere okoljevarstveno dovoljenje ni potrebno.
(6) Vlada v predpisih iz drugega odstavka tega člena
lahko določi tudi druge naprave, za katere okoljevarstveno
dovoljenje ni potrebno, njihova skladnost s predpisi, ki urejajo
emisije, pa se ugotavlja na podlagi strokovne ocene, ki jo zagotovi upravljavec naprave.
(7) Strokovna ocena iz prejšnjega odstavka je sestavni del
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, kadar je gradbeno dovoljenje zahtevano v skladu z zakonom, ki ureja graditev
objektov. Če za napravo, ki odvaja odpadno vodo, gradbeno dovoljenje ni zahtevano, je strokovna ocena sestavni del vloge za
pridobitev vodnega soglasja v skladu z zakonom, ki ureja vode.«.
4. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Povzročitelj onesnaževanja mora upoštevati vsa
pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za preprečevanje
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odpadkov in zagotavljanje predelave odpadkov ali njihovo odstranjevanje, če predelava ni mogoča.
(2) Pravna ali fizična oseba, ki predeluje ali odstranjuje
svoje odpadke ali odpadke drugih povzročiteljev po predpisanih
postopkih, mora za to imeti okoljevarstveno dovoljenje v skladu
s tem zakonom.
(3) Pravna ali fizična oseba, ki zbira ali prevaža odpadke
ali z njimi trguje ali jih posreduje, se mora vpisati v evidenco
oseb iz četrtega odstavka 104. člena tega zakona.
(4) Oseba iz prejšnjega odstavka zaprosi za vpis v evidenco iz četrtega odstavka 104. člena tega zakona z vlogo, ki
vsebuje dokazila o izpolnjevanju pogojev iz predpisa iz petega
odstavka tega člena.
(5) Vlada s predpisom določi pravila ravnanja in druge
pogoje za ravnanje z odpadki, nanašajo pa se zlasti na:
1. preprečevanje odpadkov,
2. razvrščanje odpadkov na sezname,
3. načine ravnanja z odpadki,
4. pogoje za vpis v evidenco iz tretjega odstavka tega člena,
5. pogoje za pridobitev predpisanih dovoljenj,
6. načrtovanje, gradnjo in obratovanje naprav za ravnanje
z odpadki,
7. usposobljenost oseb za ravnanje z odpadki,
8. ukrepe, povezane s prenehanjem delovanja naprav za
ravnanje z odpadki in
9. vodenje evidenc o odpadkih in ravnanju z njimi ter
način poročanja ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(6) Vlada pri določanju pravil ravnanja in drugih pogojev
za ravnanje z odpadki v predpisih iz prejšnjega odstavka upošteva tudi najboljše razpoložljive tehnike in zaključke o BAT
ter določi podrobnejšo vsebino vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja iz drugega odstavka tega člena in vloge iz
četrtega odstavka tega člena.
(7) Vlada s predpisom določi primere in pogoje, ko za
pravno ali fizično osebo, ki v okviru dejavnosti razvija, izdeluje,
predeluje, obdeluje, prodaja ali uvaža izdelke (v nadaljnjem
besedilu: proizvajalec izdelkov), velja razširjena odgovornost
proizvajalca. Proizvajalec izdelkov mora delno ali v celoti zagotoviti takšno ravnanje z izdelki in odpadki, ki nastanejo po
uporabi teh izdelkov, da se spodbujajo ponovna uporaba in preprečevanje odpadkov ter njihovo recikliranje in drugi postopki
predelave, nanašajo pa se zlasti na:
1. prevzem rabljenih izdelkov in odpadkov, ki nastanejo po
uporabi izdelkov, in zagotavljanje predpisanega ravnanja z njimi,
2. način in pogoje za posamično ali skupno izpolnjevanje
obveznosti proizvajalcev izdelkov,
3. obseg obveznosti proizvajalcev izdelkov ali njihovih
združenj ali drugih gospodarskih družb, s katerimi proizvajalci
izdelkov izpolnjujejo svoje obveznosti, in cilje, ki jih morajo pri
izpolnjevanju obveznosti dosegati,
4. vzpostavitev in zagotavljanje informacijskega sistema
za spremljanje izvajanja obveznosti proizvajalcev izdelkov ter
5. obveščanje in seznanjanje javnosti z možnostmi ponovne uporabe izdelkov in recikliranja ter drugih načinov predelave
odpadkov, ki nastanejo po uporabi izdelkov.
(8) Vlada v predpisu iz petega odstavka tega člena lahko določi primere, ko okoljevarstveno dovoljenje iz drugega
odstavka tega člena ni potrebno, če so izpolnjene predpisane
zahteve, ki se nanašajo zlasti na:
1. emisije,
2. vsebnost nevarnih ali škodljivih snovi,
3. rabo energije in
4. vrsto in način nastajanja odpadkov.
(9) Pošiljanje odpadkov se izvaja v skladu s predpisi, ki
urejajo pošiljke odpadkov.«.
5. člen
V prvem odstavku 23. člena se besedilo »opozorilne in
kritične vrednosti« nadomesti z besedilom »ciljne, opozorilne,
alarmne in kritične vrednosti«.

Št.

92 / 8. 11. 2013 /

Stran

10077

V petem odstavku se za besedo »opozorilnih« doda besedilo »in alarmnih«.
6. člen
V prvem odstavku 24. člena se besedilo »tretjega odstavka 17. člena tega zakona« nadomesti z besedilom »prvega
odstavka prejšnjega člena«.
7. člen
V prvem odstavku 24.a člena se besedilo »in je presežena mejna vrednost emisije, določena« nadomesti z besedilom
»in so preseženi standardi kakovosti okolja, določeni«.
8. člen
Za tretjim odstavkom 27. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ministrstvo lahko od povzročitelja okoljske nesreče
zahteva izvedbo dopolnilnih ukrepov, potrebnih za omejevanje
posledic za okolje in za preprečevanje možnosti njene ponovitve.«.
Dosedanji četrti do deseti odstavek postanejo peti do
enajsti odstavek.
9. člen
51. člen se spremeni tako, da se glasi:
»51. člen
(presoja vplivov na okolje)
(1) V postopku presoje vplivov na okolje se ugotovijo in
ocenijo dolgoročni, kratkoročni, posredni ali neposredni vplivi
nameravanega posega v okolje na človeka, tla, vodo, zrak,
biotsko raznovrstnost in naravne vrednote, podnebje in krajino, pa tudi na človekovo nepremično premoženje in kulturno
dediščino, ter njihova medsebojna razmerja.
(2) Za določene vrste posegov v okolje je zaradi njihove
velikosti, obsega, lokacije ali drugih značilnosti, ki lahko vplivajo
na okolje, presoja vplivov na okolje obvezna.
(3) Za določene vrste posegov v okolje, pri katerih se
zaradi značilnosti nameravanega posega ali njegove lokacije
lahko pričakujejo pomembni vplivi na okolje, ministrstvo izvede
predhodni postopek iz 51.a člena tega zakona, v katerem ugotovi, ali je presoja vplivov obvezna tudi za te posege.
(4) Vlada predpiše vrste posegov iz drugega in tretjega
odstavka tega člena.«.
10. člen
Za 51. členom se dodata nova 51.a in 51.b člen, ki se
glasita:
»51.a člen
(predhodni postopek)
(1) Nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega
odstavka prejšnjega člena mora od ministrstva zahtevati, da
ugotovi, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti
presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.
Ministrstvo lahko začne postopek predhodne presoje tudi po
uradni dolžnosti.
(2) Nosilec nameravanega posega v okolje mora zahtevi
iz prejšnjega odstavka priložiti opis tega posega, okolja ali
delov okolja, za katere obstoja verjetnost, da bo poseg nanje
vplival, in opis možnih pomembnih vplivov nameravanega posega na okolje ali dele okolja. Zahteva iz prejšnjega odstavka
lahko vsebuje tudi zahtevo za pisno informacijo, ki jo ministrstvo pripravi v skladu z 52. členom tega zakona, če ugotovi, da
je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje
in pridobiti okoljevarstveno soglasje.
(3) Ministrstvo lahko nosilca nameravanega posega v
okolje pozove, da v določenem roku zahtevo iz prvega odstavka tega člena dopolni. Če nosilec nameravanega posega
v določenem roku zahteve iz prvega odstavka tega člena ne
dopolni, se šteje, da je od nameravanega posega odstopil,
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ministrstvo pa postopek ustavi. Ministrstvo sklep o ustavitvi
postopka objavi na enotnem državnem portalu e-uprava in na
svoji spletni strani, pošlje pa ga tudi pristojni inšpekciji in občini,
na območju katere se nahaja nameravani poseg.
(4) Pri ugotovitvi iz prvega odstavka tega člena ministrstvo
upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega
posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov
posega na okolje. Zaradi izvedbe ugotovitve iz prvega odstavka
tega člena ministrstvo lahko zaprosi ministrstva in organizacije
iz tretjega odstavka 52. člena tega zakona, da v 21 dneh od
prejema zaprosila pošljejo pisno mnenje o tem, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje s stališča
njihove pristojnosti.
(5) Ministrstvo o ugotovitvi iz prvega odstavka tega člena
izda sklep v dveh mesecih po prejemu popolne zahteve. Pritožbo zoper sklep lahko poleg nosilca nameravanega posega
v okolje vloži tudi nevladna organizacija iz prvega odstavka
153. člena tega zakona. Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa.
Če je s pravnomočno sodbo ugotovljeno, da mora nosilec
nameravanega posega za njegovo izvedbo pridobiti okoljevarstveno soglasje, poseg pa je že izvedel, mora nosilec posega
vložiti vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja v skladu s
57. členom tega zakona, ministrstvo pa mu v okoljevarstvenem
soglasju naloži izvedbo omilitvenih ukrepov tako, da se preprečijo, zmanjšajo ali odstranijo škodljivi vplivi posega na okolje.
(6) Ministrstvo sklep iz prejšnjega odstavka objavi na enotnem državnem portalu e-uprava in na spletnih straneh, pošlje
pa ga tudi pristojni inšpekciji in občini, na območju katere se
nahaja nameravani poseg.
(7) Če je za izvedbo nameravanega posega iz tretjega
odstavka prejšnjega člena treba pridobiti gradbeno dovoljenje
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, in nosilec posega k zahtevi za njegovo izdajo ne priloži okoljevarstvenega
soglasja za nameravani poseg, mora pred izdajo gradbenega
dovoljenja pristojni upravni organ ugotoviti, ali je ministrstvo
izdalo sklep, da za nameravani poseg v okolje presoja vplivov
na okolje ni potrebna. Če pristojni upravni organ ugotovi, da
ministrstvo za nameravani poseg v okolje ni izdalo sklepa,
da za ta poseg v okolje presoja njegovih vplivov na okolje ni
potrebna, se v postopku izdaje gradbenega dovoljenja šteje,
da okoljevarstveno soglasje ni pridobljeno, vloga za izdajo
gradbenega dovoljenja pa se zavrne.
(8) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov ministrstvo
začne s postopkom presoje vplivov na okolje, če nosilec posega iz tretjega odstavka prejšnjega člena vloži vlogo za izdajo
okoljevarstvenega soglasja v skladu s 57. členom tega zakona
in ministrstvo v skladu s četrtim odstavkom tega člena ugotovi,
da je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na
okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.
(9) Vlada predpiše vrsto in obseg podatkov iz drugega
odstavka tega člena, ki jih mora nosilec posega nameravanega
posega v okolje predložiti ministrstvu v zahtevi iz prvega odstavka tega člena, in podrobnejša merila iz četrtega odstavka
tega člena.
51.b člen
(predhodni postopek v postopkih priprave državnih
prostorskih načrtov)
(1) V postopkih priprave državnih prostorskih načrtov
v skladu s predpisi, ki urejajo umeščanje prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, se predhodni postopek iz
prejšnjega člena opravi v fazi in roku, ko ministrstvo v skladu
s 46. členom tega zakona odloča, ali so vplivi plana na okolje
sprejemljivi. Investitor priprave državnega prostorskega načrta
(v nadaljnjem besedilu: investitor) zahteva od ministrstva, da to
na podlagi študije variant s predlogom najustreznejše variante
ali rešitve oziroma predloga državnega prostorskega načrta
ugotovi, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje v
skladu s prejšnjim členom. Zahteva investitorja lahko vsebuje
tudi zahtevo za pisno informacijo, ki jo ministrstvo pripravi v
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skladu z 52. členom tega zakona, če ugotovi, da je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti
okoljevarstveno soglasje.
(2) Če ministrstvo v skladu s šestim odstavkom 40. člena
tega zakona pripravljavcu plana pisno sporoči, da postopka
celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti, investitor
zahteva od ministrstva, da to izvede predhodni postopek v skladu s prejšnjim členom na podlagi študije variant s predlogom
najustreznejše variante ali rešitve oziroma predloga državnega
prostorskega načrta v fazi in roku, ko nosilci urejanja prostora
dajo mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo umeščanje prostorskih ureditev državnega pomena v prostor.
(3) Investitor lahko zahteva od ministrstva, da to, na
podlagi pobude za pripravo državnega prostorskega načrta,
izvede predhodni postopek v skladu s prejšnjim členom v fazi in
v roku, ko ministrstvo v skladu s predpisi, ki urejajo umeščanje
prostorskih ureditev državnega pomena v prostor odloči, ali je
za državni prostorski načrt treba izvesti celovito presojo vplivov
njegove izvedbe na okolje, če je v tej fazi za izvedbo predhodnega postopka na voljo dovolj podatkov.«.
11. člen
V prvem odstavku 52. člena se besedilo »prejšnjega člena« nadomesti z besedilom »51. člena tega zakona«.
12. člen
55. člen se spremeni tako, da se glasi:
»55. člen
(kakovost okoljskega poročila in poročila o vplivih na okolje)
(1) Ministrstvo spodbuja zagotavljanje kakovosti poročil iz
41. člena tega zakona in poročil o vplivih na okolje iz 54. člena
tega zakona zlasti tako, da:
1. objavlja katalog strokovnih znanj, priporočil in smernic
za izdelavo poročil na svetovnem spletu;
2. po potrebi organizira usposabljanje za izdelovalce poročil iz prvega odstavka tega člena in ministrstva ter organizacije iz tretjega odstavka 52. člena tega zakona in
3. izvaja druge naloge.
(2) Ministrstvo vodi na svetovnem spletu evidenco oseb,
ki so izdelale poročila iz prvega odstavka tega člena, ki vsebuje:
1. firmo in sedež osebe,
2. datum začetka postopka celovite presoje vplivov na
okolje iz 40. člena tega zakona in postopka presoje vplivov na
okolje iz 51. člena tega zakona ter
3. podatke o vrsti plana ali posega v okolje.
(3) Ministrstvo na svetovnem spletu objavi kopijo pravnomočnega potrdila iz 46. člena tega zakona in pravnomočnega
okoljevarstvenega soglasja iz 61. člena tega zakona.«.
13. člen
56., 56.a, 56.b in 56.c člen se črtajo.
14. člen
V prvem odstavku 57. člena se vejica in besedilo »ki vsebuje projekt in poročilo« nadomestita z besedilom »in priložiti
projekt ter poročilo«.
V drugem odstavku se za besedo »predpisi« dodata vejica in besedilo »ki urejajo varstvo okolja, ohranjanje narave,
upravljanje voda ali varstvo kulturne dediščine,«.
15. člen
Prvi odstavek 61. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ministrstvo vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja, projekt, poročilo in osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju pošlje ministrstvom in organizacijam iz tretjega odstavka
52. člena tega zakona in jih pozove, da v 21 dneh od prejema
poziva dajo mnenje o sprejemljivosti nameravanega posega.«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki
se glasi:
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»(7) Ne glede na določbe predpisov, ki urejajo graditev
objektov, se pri izdaji gradbenega dovoljenja ne uporabljajo
določbe zakona, ki ureja graditev objektov in določajo, da je
soglasje dano, v kolikor ni dano v roku iz drugega odstavka
62. člena tega zakona.«.
Za dosedanjim sedmim odstavkom, ki postane osmi odstavek, se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Če nosilec nameravanega posega v okolje v roku
iz prejšnjega odstavka ne začne izvajati posega ali ne pridobi
gradbenega dovoljenja, lahko tri mesece pred iztekom njegove
veljavnosti zahteva podaljšanje okoljevarstvenega soglasja,
ministrstvo pa zahtevi ugodi in izda odločbo o podajšanju, če
z uporabo meril iz četrtega odstavka 51.a člena tega zakona
ugotovi, da se pogoji, ob katerih je bilo dano okoljevarstveno
soglasje, niso bistveno spremenili, pri čemer se ne uporabljajo
določbe 58., 59. in 64. člena tega zakona.«.
Dosedanja osmi in deveti odstavek postaneta deseti in
enajsti odstavek.
16. člen
Drugi, tretji, četrti in peti odstavek 61.a člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»(2) Prijava iz prejšnjega odstavka mora vsebovati opis
sprememb posega v okolje, opis okolja ali delov okolja, na katere bo nameravani poseg vplival, in opis mogočih pomembnih
vplivov posega na okolje ali dele okolja.
(3) Ministrstvo na podlagi prijave iz prvega odstavka tega
člena in ob smiselni uporabi določb 51. in 51.a člena tega zakona v 60 dneh od prijave s sklepom ugotovi, ali je za nameravano spremembo posega treba izvesti tudi presojo vplivov na
okolje in spremeniti okoljevarstveno soglasje.
(4) Če ministrstvo ugotovi, da je za nameravano spremembo posega treba izvesti presojo vplivov na okolje in spremeniti okoljevarstveno soglasje, lahko nosilec posega vloži
vlogo za spremembo okoljevarstvenega soglasja, ki mora vsebovati sestavine iz 57. člena tega zakona.
(5) Če ministrstvo ugotovi, da za nameravano spremembo
posega ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in spremeniti
okoljevarstvenega soglasja, lahko nosilec to spremembo izvede; če pa je za izvedbo posega v okolje predpisano dovoljenje,
lahko nadaljuje s postopkom pridobivanja tega dovoljenja.«.
17. člen
62. člen se spremeni tako, da se glasi:
»62. člen
(ugotavljanje izpolnjevanja pogojev)
(1) Če je za nameravani poseg v okolje iz 51. člena tega
zakona treba pridobiti gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi,
ki urejajo graditev objektova, mora organ, pristojen za izdajo
gradbenega dovoljenja, pred njegovo izdajo zaprositi ministrstvo, da potrdi skladnost projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja s projektnimi pogoji za nameravani za poseg v okolje, za katerega je bilo izdano okoljevarstveno soglasje, in do
odločitve ministrstva prekiniti postopek za izdajo gradbenega
dovoljenja.
(2) Ministrstvo v 15 dneh od prejema zaprosila iz prejšnjega odstavka izda sklep, s katerim potrdi skladnost iz prejšnjega
odstavka, če ugotovi, da projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja ustreza projektnim pogojem za nameravani poseg
v okolje, za katerega je bilo izdano okoljevarstveno soglasje.
(3) Če ministrstvo ugotovi, da projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ne ustreza projektnim pogojem za nameravani poseg v okolje, za katerega je bilo izdano okoljevarstveno
soglasje, izda v roku iz prejšnjega odstavka o tem sklep, nosilec nameravanega posega pa mora za njegovo izvedbo uskladiti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s projektnimi
pogoji iz okoljevarstvenega soglasja za nameravani poseg ali
pridobiti spremembo okoljevarstvenega soglasja v skladu z
61.a členom tega zakona.
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(4) Če ministrstvo ugotovi, da projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ne ustreza projektnim pogojem za nameravani poseg v okolje, za katerega je izdalo okoljevarstveno
soglasje, izda v roku iz drugega odstavka tega člena o tem
sklep, nosilec nameravanega posega pa mora za njegovo izvedbo uskladiti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s
projektnimi pogoji iz okoljevarstvenega soglasja za nameravani
poseg ali pridobiti spremembo okoljevarstvenega soglasja v
skladu s prejšnjim členom.
(5) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov se skladnost
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja s projektnimi pogoji iz okoljevarstvenega soglasja, ki so določeni zaradi varstva
kulturne dediščine, potrjuje z izdajo kulturnovarstvenega soglasja, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine.
(6) Izpolnjevanje projektnih pogojev iz okoljevarstvenega
soglasja za poseg v okolje iz 51. člena tega zakona, za katerega je treba pridobiti gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi
o graditvi objektov, se ugotavlja tudi v postopku za izdajo uporabnega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov, v postopek
pa mora biti vključeno ministrstvo.
(7) Izpolnjevanje projektnih pogojev iz okoljevarstvenega
soglasja za poseg v okolje iz 51. člena tega zakona, za katerega ni treba pridobiti gradbenega v skladu s predpisi o graditvi
objektov, ugotavlja inšpektor, pristojen za varstvo okolja.«.
18. člen
V drugem odstavk 64. člena se črta besedilo »in četrtega«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Oseba in nevladna organizacija iz prejšnjega odstavka imata položaj stranskega udeleženca, če sta v 35 dneh od
objave javnega naznanila iz drugega odstavka 58. člena tega
zakona vložili zahtevo za vstop v postopek za izdajo okoljevarstvenega soglasja. Če je zahteva za vstop v postopek za izdajo
okoljevarstvenega soglasja vložena zunaj roka, se s sklepom
zavrže. Pritožba zoper sklep o zavrženju zahteve ne zadrži
njegove izvršitve.«.
19. člen
68. člen se spremeni tako, da se glasi:
»68. člen
(okoljevarstveno dovoljenje)
(1) Upravljavec mora za obratovanje naprave, v kateri se
bo opravljala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja
večjega obsega, pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.
(2) Okoljevarstveno dovoljenje se lahko izda za eno ali
več naprav ali njenih delov, ki so na istem kraju in imajo istega
upravljavca, pri čemer mora okoljevarstveno dovoljenje vsebovati pogoje, ki jih mora izpolnjevati vsaka naprava ali njen del.
(3) Okoljevarstveno dovoljenje se lahko izda tudi za eno
ali več naprav ali njenih delov, ki so na istem kraju in jih upravljajo različni upravljavci, pri čemer mora okoljevarstveno dovoljenje vsebovati pogoje, ki jih mora izpolnjevati vsaka naprava
ali njen del, in obveznosti vsakega upravljavca.
(4) Vlada predpiše vrste dejavnosti in naprav iz prvega
odstavka tega člena.«.
20. člen
Prvi odstavek 69. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če je za obratovanje naprave iz prvega odstavka
prejšnjega člena ali za njeno večjo spremembo iz tretjega
odstavka 77. člena tega zakona predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov, se gradbeno
dovoljenje lahko izda po pravnomočnosti okoljevarstvenega
dovoljenja ali pravnomočnosti odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja iz 77. člena tega zakona.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
»(6) Če upravljavec zahteva podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je

Stran

10080 /

Št.

92 / 8. 11. 2013

to dovoljenje veljavno, dokler odločba o podaljšanju okoljevarstvenega dovoljenja ne postane pravnomočna.«.
21. člen
70. člen se spremeni tako, da se glasi:
»70. člen
(splošne zahteve in vloga za pridobitev okoljevarstvenega
dovoljenja)
(1) Upravljavec mora v zvezi z obratovanjem naprave iz
68. člena tega zakona zagotoviti:
1. ukrepe za preprečevanje onesnaževanja okolja,
2. uporabo najboljših razpoložljivih tehnik,
3. preprečevanje onesnaženja okolja večjega obsega,
4. preprečevanje nastajanja odpadkov v skladu s predpisi,
ki urejajo odpadke,
5. da se odpadki, ki nastanejo, pripravijo za ponovno uporabo, reciklirajo, predelajo ali če to tehnološko ali ekonomsko ni
mogoče, odstranijo brez vpliva ali z manjšim vplivom na okolje
v skladu s predpisi iz prejšnje točke,
6. učinkovito rabo energije,
7. ukrepe za preprečevanje nesreč in omejevanje njihovih
posledic ter
8. ukrepe za preprečitev onesnaževanja okolja in vzpostavitev zadovoljivega stanja okolja na kraju naprave po dokončnem prenehanju njenega obratovanja.
(2) Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja mora
vsebovati podatke o napravi, njenem obratovanju in predvidenih ukrepih, iz katerih je razvidno, da bodo izpolnjene zahteve
iz prejšnjega odstavka, ter elaborat o določitvi vplivnega območja naprave. Če je bilo za napravo predhodno pridobljeno
okoljevarstveno soglasje iz 61. člena tega zakona ali okoljevarstveno dovoljenje za obrat iz 86. člena tega zakona, lahko
upravljavec v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja
vključi ali priloži tudi podatke iz poročila o vplivih na okolje
iz 54. člena tega zakona, zasnove zmanjšanja tveganja za
okolje ali varnostnega poročila iz prvega odstavka 18. člena
tega zakona.
(3) Elaborat iz prejšnjega odstavka zagotovi upravljavec,
vsebuje pa opredelitev vplivnega območja naprave, na katerem
je mogoče pričakovati, da bo obratovanje naprave povzročilo
onesnaževanje okolja. Elaborat mora biti izdelan po metodologiji iz petega odstavka 54. člena tega zakona.
(4) Če obratovanje naprave iz prvega odstavka tega člena
vključuje uporabo, proizvodnjo ali emisijo določene nevarne
snovi, ki lahko povzroči onesnaženje tal ali podzemne vode na
območju naprave, mora vloga za pridobitev okoljevarstvenega
dovoljenja vsebovati tudi izhodiščno poročilo.
(5) Izhodiščno poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke, na podlagi katerih je mogoče oceniti stanje
okolja na območju naprave ob njenem zaprtju, zlasti pa:
1. podatke o obstoječi rabi zemljišč na območju naprave
in podatke o pretekli rabi teh zemljišč, če so ti na voljo,
2. podatke o kakovosti tal in podzemne vode na območju
naprave glede na možnost onesnaženja teh tal ali podzemne
vode z nevarnimi snovmi, ki nastajajo v napravi, se v njej uporabljajo ali pa jih ta izpušča v okolje.
(6) Vlada predpiše podrobnejšo vsebino in sestavine vloge iz drugega odstavka tega člena ter podrobnejšo vsebino
izhodiščnega poročila in merila za določitev nevarne snovi iz
četrtega odstavka tega člena.«.
22. člen
Prvi odstavek 71. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ministrstvo mora v postopku za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja po določbah 69. člena tega zakona in njegove spremembe po določbah 1. in 2. točke tretjega odstavka
77. člena ali 1. točke drugega odstavka 78. člena tega zakona
javnosti zagotoviti vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, pripadajoče zaključke o BAT in v osnutek
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odločitve o okoljevarstvenem dovoljenju ter omogočiti izražanje
mnenj in dajanje pripomb.«.
V tretjem odstavku se črta beseda »lahko«.
23. člen
Prvi, drugi in tretji odstavek 73. člena se spremenijo tako,
da se glasijo:
»(1) Stranka v postopku za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, njegove spremembe ali podaljšanja je upravljavec
naprave.
(2) Pravni interes, da zaradi varstva svojih pravic vstopita v postopek za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, njegove spremembe na podlagi 1. in 2. točke tretjega odstavka
77. člena tega zakona ali 1. točke drugega odstavka 78. člena
tega zakona ima le oseba, ki na območju, opredeljenem v
elaboratu o vplivnem območju naprave iz drugega odstavka
70. člena tega zakona, stalno prebiva ali je lastnik ali drug
posestnik nepremičnine, in nevladna organizacija iz prvega
odstavka 153. člena tega zakona.
(3) Oseba in nevladna organizacija iz prejšnjega odstavka
imata položaj stranskega udeleženca po zakonu, če sta v 35 dneh
od objave javnega naznanila iz drugega odstavka 71. člena tega
zakona vložili zahtevo za vstop v postopek za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja ali njegove spremembe. Zahteva za vstop
v postopek, vložena zunaj roka, se s sklepom zavrže. Pritožba
zoper sklep o zavrženju zahteve ne zadrži izvršitve.«.
24. člen
74. člen se spremeni tako, da se glasi:
»74. člen
(vsebina okoljevarstvenega dovoljenja)
(1) V okoljevarstvenem dovoljenju morajo biti zaradi zagotavljanja visoke stopnje varstva okolja kot celote določeni vsi
ukrepi in pogoji za izpolnitev splošnih zahtev iz prvega odstavka 70. člena tega zakona in drugih, za obratovanje naprave
predpisanih okoljevarstvenih zahtev.
(2) Okoljevarstveno dovoljenje iz prejšnjega odstavka
vsebuje zlasti:
1. opis naprave, za katero je okoljevarstveno dovoljenje
izdano, vključno z opisom dejavnosti ter zmogljivosti naprave
in značilnosti območja naprave,
2. čas veljavnosti okljevarstvenega dovoljenja,
3. določitev mejnih vrednosti emisij v okolje,
4. določitev ukrepov za varstvo okolja in drugih pogojev
obratovanja naprave,
5. določitev ukrepov, ki se nanašajo na obratovanje naprave v izrednih razmerah, in sicer pri njenem zagonu, puščanju, okvari ali trenutni zaustavitvi,
6. obveznost upravljavca, da nemudoma izvede ukrepe, s
katerimi zagotovi skladnost delovanja naprave z okoljevarstvenim dovoljenjem, če je kršeno, in pristojno inšpekcijo obvesti
o tej kršitvi,
7. obveznost upravljavca, da ustavi napravo ali njen del,
če zaradi kršitve pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja grozi
neposredna nevarnost za zdravje ljudi ali povzročitev znatnega
škodljivega vpliva na okolje,
8. obveznosti upravljavca v zvezi z izvajanjem monitoringa, poročanjem ministrstvu o njem in o okoljskih nesrečah ter
pogoje za ocenjevanje skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij,
9. določitev ukrepov, ki se nanašajo na dokončno prenehanje delovanja naprave, in
10. določitev drugih ukrepov za čim višjo stopnjo varstva
okolja kot celote, vključno z zmanjševanjem onesnaževanja na
velike razdalje ali čezmejnega onesnaževanja okolja.
(3) Mejne vrednosti emisij iz 3. točke prejšnjega odstavka
se določijo na podlagi predpisov iz 17. člena tega zakona,
pogoji in ukrepi iz 4. točke prejšnjega odstavka pa na podlagi
predpisov iz 19. in 20. člena tega zakona, pri čemer se upoštevajo tudi tehnične značilnosti naprave, možnost prehajanja
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emisij iz enega dela okolja v drugega, ne da bi bila zahtevana
uporaba določene tehnike ali tehnologije.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
mejne vrednosti emisij iz prejšnjega odstavka dopolnijo ali
nadomestijo z enakovrednimi parametri in tehničnimi ukrepi,
ki zagotavljajo enako raven varstva okolja, kot bi bila dosežena z določitvijo mejnih vrednosti emisij v skladu s predpisi iz
17. člena tega zakona.
(5) Če mejne vrednosti iz 3. točke drugega odstavka tega
člena ali ukrepi in drugi pogoji obratovanja naprave iz 4. točke
drugega odstavka tega člena niso predpisani, se lahko določijo
na podlagi referenčnega dokumenta BAT in zaključkov o BAT. Če
najboljša razpoložljiva tehnika ni opisana v zaključkih o BAT, mora
ministrstvo z uporabo meril za določanje najboljših razpoložljivih
tehnik v okoljevarstvenem dovoljenju določiti za to tehniko, da je
najboljša razpoložljiva, določiti pa tudi mejne vrednosti emisij in
ukrepe, ki zagotavljajo enako raven varstva okolja, kot je dosegljiva s tehnikami, opisanimi v zaključkih o BAT za druge tehnike.
(6) Če mora upravljavec naprave pripraviti izhodiščno
poročilo iz četrtega odstavka 70. člena tega zakona, ministrstvo
v okoljevarstvenem dovoljenju potrdi njegovo predložitev in
določi obveznost iz drugega odstavka 81. člena tega zakona.
(7) Če so zaradi predpisanih zahtev v zvezi z ohranjanjem
ali izboljšanjem kakovosti okolja na območju naprave zahtevani
strožji pogoji za njeno obratovanje, kot so dosegljivi z uporabo
najboljših razpoložljivih tehnik, ministrstvo v okoljevarstvenem
dovoljenju določi tudi dodatne ukrepe in pogoje.
(8) Če je naprava vključena v trgovanje z emisijami toplogrednih plinov v skladu s tem zakonom, se v okoljevarstvenem
dovoljenju za te emisije ne določijo dopustne vrednosti, razen
če je to potrebno zaradi predpisanih zahtev iz prejšnjega odstavka na območju naprave.
(9) Če obratovanje naprave ali večja sprememba v njenem obratovanju zahteva gradnjo po predpisih o graditvi objektov, se ukrepi in pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja štejejo
za projektne pogoje po predpisih o graditvi objektov.
(10) Ministrstvo zavrže vlogo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, če upravljavec za napravo, za katero zahteva
okoljevarstveno dovoljenje, nima pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja, kadar je to zahtevano, razen v primeru iz
92. člena tega zakona.
(11) Vlada predpiše podrobnejšo vsebino okoljevarstvenega
dovoljenja iz drugega odstavka tega člena in merila za določanje
najboljših razpoložljivih tehnik iz petega odstavka tega člena.«.
25. člen
75. člen se spremeni tako, da se glasi:
»75. člen
(preizkušanje in uporaba nastajajočih tehnik)
(1) Ministrstvo lahko v okoljevarstvenem dovoljenju ali
njegovi spremembi na zahtevo upravljavca naprave dovoli
odlog izpolnjevanja zahtev iz okoljevarstvenega dovoljenja, če
upravljavec na napravi preizkuša in uporablja nastajajoče tehnike. Ta odlog lahko traja največ devet mesecev, pod pogojem,
da se po tem obdobju preizkušanje ali uporaba nastajajočih
tehnik preneha ali da raven emisij ne presega ravni, dosegljive
z uporabo najboljše razpoložljive tehnike.
(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka mora vsebovati opis
nastajajoče tehnike, predvideni čas preizkušanja ali uporabljanja nastajajoče tehnike in strokovno oceno njenega vpliva na
okolje, ki jo zagotovi upravljavec naprave.
(3) Ministrstvo lahko dovoli odlog izpolnjevanja zahtev iz
prvega odstavka tega člena le v primeru, če preizkušanje ali
uporaba nastajajoče tehnike ne povzroča poslabšanja okolja ali
območja v skladu z drugim odstavkom 23. člena tega zakona.«.
26. člen
Na koncu drugega odstavka 76. člena se pika nadomesti
z vejico in doda besedilo »skupaj s potrdilom o njegovi pravnomočnosti.«.
Tretji odstavek se črta.
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27. člen
77. člen se spremeni tako, da se glasi:
»77. člen
(sprememba okoljevarstvenega dovoljenja)
(1) Upravljavec mora vsako nameravano spremembo v
obratovanju naprave iz 68. člena tega zakona, ki je povezana
z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje,
ali spremembo glede upravljavca pisno prijaviti ministrstvu, kar
dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki.
(2) Prijava iz prejšnjega odstavka mora glede naprave
vsebovati opis njenih sprememb in opis mogočih pomembnih
vplivov nameravane spremembe na okolje ali dele okolja, glede
upravljavca pa le navedbo sprememb. Če sprememba naprave
obsega tudi spremembo območja naprave oziroma določene
nevarne snovi, mora prijava iz prejšnjega odstavka vsebovati
dopolnitev izhodiščnega poročila iz četrtega odstavka 70. člena
tega zakona s podatki, ki se nanašajo na novo območje naprave oziroma novo določeno nevarno snov. Ministrstvo lahko
upravljavca pozove, da prijavo dopolni. Če upravljavec prijave
ne dopolni, se šteje, da jo je umaknil in od nameravane spremembe odstopil, ministrstvo pa izda sklep o ustavitvi postopka,
ki ga objavi na enotnem državnem portalu e-uprava in pošlje
pristojni inšpekciji.
(3) Ministrstvo na podlagi prijave iz prvega odstavka tega
člena in ob smiselni uporabi določb 51. in 51.a člena tega
zakona v dveh mesecih od vložitve popolne prijave s sklepom
ugotovi, da:
1. je nameravana sprememba večja in je zanjo treba izvesti tudi presojo vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno
soglasje in spremeniti okoljevarstveno dovoljenje,
2. je nameravana sprememba večja, vendar zanjo ni treba
izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega
soglasja, vendar je treba spremeniti okoljevarstveno dovoljenje,
3. nameravana sprememba ni večja, vendar je treba zanjo
izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno
soglasje ter spremeniti okoljevarstveno dovoljenje,
4. nameravana sprememba ni večja, vendar je treba
zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v
veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, ali
5. zaradi nameravane spremembe ni treba spremeniti
okoljevarstvenega dovoljenja.
(4) Ministrstvo objavi sklep iz prejšnjega odstavka na
enotnem državnem portalu e-uprava in na svoji spletni strani
ter ga pošlje pristojni inšpekciji.
(5) V primeru iz 1. točke tretjega odstavka tega člena
lahko upravljavec naprave vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 57. in
70. člena tega zakona, presoja vplivov nameravane spremembe na okolje pa se izvede v postopku za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembo v skladu z 92. členom tega
zakona.
(6) V primeru iz 2. točke tretjega odstavka tega člena
lahko upravljavec naprave vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 70. člena
tega zakona.
(7) Če ministrstvo na podlagi vloge iz petega ali šestega
odstavka tega člena začne odločati o izdaji spremenjenega
okoljevarstvenega dovoljenja, o tem pisno obvesti pristojno
inšpekcijo, ta pa opravi izredni inšpekcijski pregled naprave,
o tem pripravi poročilo in ga v 30 dneh od prejema obvestila
pošlje ministrstvu. Če pristojna inšpekcija ob izrednem inšpekcijskem pregledu ugotovi, da naprava ne deluje v skladu s predpisi in o tem izda odločbo, ministrstvo postopek spremembe
okoljevarstvenega dovoljenja prekine do izvršitve inšpekcijske
odločbe.
(8) Ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega
dovoljenja iz petega in šestega odstavka tega člena v treh
mesecih od vložitve popolne vloge, pri čemer se rok iz prejšnjega odstavka ne šteje v rok za izdajo odločbe, ob izdaji
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inšpekcijske odločbe iz prejšnjega odstavka pa v treh mesecih
od prejema obvestila o njeni izvršitvi, ki ga pristojna inšpekcija
pošlje ministrstvu.
(9) Z izdajo okoljevarstvenega dovoljenja iz petega odstavka tega člena se šteje, da je dano tudi okoljevarstveno
soglasje, pri določitvi vsebine okoljevarstvenega dovoljenja pa
se smiselno uporabljajo tudi določbe 61. člena tega zakona, ki
se nanašajo na vsebino okoljevarstvenega soglasja.
(10) V primeru iz 3. točke tretjega odstavka tega člena
lahko upravljavec naprave vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 57. in
70. člena tega zakona, razen elaborata o določitvi vplivnega
območja naprave, presoja vplivov nameravane spremembe
na okolje pa se izvede v postopku za izdajo okoljevarstvenega
dovoljenja za spremembo v skladu z 92. členom tega zakona.
(11) V primeru iz 4. točke tretjega odstavka tega člena
lahko upravljavec vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega
dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 70. člena tega zakona, razen elaborata o določitvi vplivnega območja naprave.
(12) Ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega
dovoljenja iz prejšnjega odstavka v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena tega
zakona in drugega do četrtega odstavka 73. člena tega zakona.
(13) Ministrstvo odloči v roku in na način iz prejšnjega odstavka tudi v primeru spremembe firme ali sedeža upravljavca.
(14) Ministrstvo razveljavi okoljevarstveno dovoljenje, izdano enemu upravljavcu za več naprav na podlagi drugega odstavka 68. člena tega zakona, če se spremeni njihova posest,
in izda novo okoljevarstveno dovoljenje novim upravljavcem v
roku in na način iz dvanajstega odstavka tega člena.
(15) Ministrstvo pošlje odločbe iz osmega, dvanajstega in
trinajstega odstavka tega člena tudi pristojni inšpekciji in občini,
na katere območju je naprava.
(16) Če zaradi nameravane spremembe naprava ne izpolnjuje več pogojev, določenih v predpisu iz četrtega odstavka
68. člena tega zakona, ministrstvo okoljevarstveno razveljavi
in izda novo okoljevarstveno dovoljenje v skladu z določbami
84. člena tega zakona, če je v predpisih iz 17., 19. ali 20. člena
tega zakona za spremenjeno napravo zahtevana pridobitev
okoljevarstvenega dovoljenja.«.
28. člen
78. člen se spremeni tako, da se glasi:
»78. člen
(preverjanje in sprememba okoljevarstvenega dovoljenja
po uradni dolžnosti)
(1) Ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje preveri in ga po
uradni dolžnosti spremeni:
1. če to zahtevajo spremembe predpisov s področja varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave, izdanih po
pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja;
2. po spremembi predpisov, izdanih zaradi objave novega
zaključka o BAT, ki se nanaša na glavno dejavnost določene
naprave;
3. kadar razvoj najboljših razpoložljivih tehnik omogoča
znatno zmanjšanje emisij, če se na določeno napravo ne nanašajo nobeni zaključki o BAT;
4. naprava obratuje na območju iz 24. člena tega zakona,
pa je treba spremeniti v okoljevarstvenem dovoljenju določene
mejne vrednosti emisij v okolje ali dodatno določiti mejne vrednosti emisij ali masni pretok onesnaževal zaradi doseganja
predvidene kakovosti okolja na tem območju;
5. če obratovalna varnost procesa ali dejavnosti zahteva
uporabo drugih tehnik ali
6. če je to potrebno zaradi doseganja standardov kakovosti okolja iz 23. člena tega zakona, določenih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja.
(2) Ministrstvo pisno obvesti upravljavca naprave o začetku postopka preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja, pri
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čemer lahko od njega zahteva, da v določenem roku predloži
podatke, ki jih ministrstvo rabi zaradi ponovnega preverjanja
okoljevarstvenega dovoljenja, zlasti pa rezultate monitoringa
in podatke, ki omogočajo primerjavo delovanja naprave z
najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, opisanimi v zaključkih o
BAT, in z ravnmi emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi
tehnikami.
(3) Ministrstvo obvesti pristojno inšpekcijo, da vodi postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja, ta pa opravi
inšpekcijski pregled naprave, o čemer pripravi poročilo in ga v
30 dneh od prejema obvestila pošlje ministrstvu. Če inšpekcija
ob izrednem inšpekcijskem pregledu ugotovi, da naprava ne
deluje v skladu s predpisi in o tem izda odločbo, ministrstvo
postopek s sklepom prekine do izvršitve inšpekcijske odločbe.
(4) Ministrstvo v postopku preverjanja okoljevarstvenega
dovoljenja in izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega
dovoljenja uporabi ugotovitve inšpekcijskega pregleda iz prejšnjega odstavka in podatke iz drugega odstavka tega člena ter
upošteva predpise iz 17., 19. in 20. člena tega zakona.
(5) Ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega
dovoljenja iz prvega odstavka tega člena v treh mesecih od
začetka postopka, pri čemer se rok iz tretjega odstavka tega
člena ne šteje v rok za izdajo odločbe, ob izdaji inšpekcijske
odločbe iz tretjega odstavka tega člena pa v treh mesecih od
prejema obvestila o njeni izvršitvi, ki ga pristojna inšpekcija
pošlje ministrstvu. Ministrstvo v odločbi o spremembi okoljevarstvenaga dovoljenja določi tudi rok, v katerem mora upravljavec
uskladiti obratovanje naprave z novimi zahtevami. Pritožba
zoper odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja ne
zadrži njene izvršitve.
(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora upravljavec naprave v primeru iz 2. točke prvega odstavka tega člena
pridobiti odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja in
se v štirih letih od objave zaključkov o BAT prilagoditi zahtevam iz zaključkov o BAT, ki se nanašajo na glavno dejavnost
te naprave.
(7) Ministrstvo pošlje spremenjeno okoljevarstveno dovoljenje tudi pristojni inšpekciji in občini, na območju katere je
naprava.«.
29. člen
78.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»78.a člen
(obvestilo javnosti)
(1) Ministrstvo na način in v roku iz prvega odstavka
65. člena tega zakona javno objavi kopijo okoljevarstvenega
dovoljenja, odločbe o njegovem podaljšanju, spremembi ali
prenehanju.
(2) Ministrstvo pošlje kopijo okoljevarstvenega dovoljenja
ali njegove spremembe tudi državi članici, ki je v skladu s četrtim odstavkom 71. člena tega zakona sodelovala v postopku
izdaje okoljevarstvenega dovoljenja ali njegove spremembe.
(3) Ministrstvo obvesti na način iz prvega odstavka tega
člena javnost o podatkih, ki jih je posredovala država članica
v zvezi z izdajo okoljevarstvenega dovoljenja ali njegove spremembe na njenem ozemlju, v katerega je bila vklučena tudi
Republika Slovenija.
(4) Ministrstvo na svetovnem spletu obvešča javnost o
rezultatih monitoringa, določenega v okoljevarstvenem dovoljenju, ki jih upravljavec naprave pošilja ministrstvu.«.
30. člen
V prvem odstavku 80. člena se 2. točka spremeni tako,
da se glasi:
»2. v določenem roku ne predloži podatkov, ki jih ministrstvo zahteva v skladu z drugim odstavkom 78. člena tega
zakona, ali«.
V četrtem odstavku se pred piko na koncu stavka doda
besedilo »in občini, na katere območju je naprava«.
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31. člen
81. člen se spremeni tako, da se glasi:
»81. člen
(prenehanje obratovanja naprave)
(1) Upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, mora
ministrstvo pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja
obratovanja naprave iz 68. člena tega zakona, kar dokazuje s
potrdilom o oddani pošiljki.
(2) Če mora upravljavec pripraviti izhodiščno poročilo v
skladu z določbo četrtega odstavka 70. člena tega zakona,
mora pisno obvestilo iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi
oceno stanja onesnaženosti tal in podzemne vode na območju
naprave z nevarnimi snovmi, ki so se uporabljale ali nastale v
napravi ali jih je ta izpuščala.
(3) Če je prišlo zaradi obratovanja naprave do znatnega
onesnaženja tal ali podzemne vode v primerjavi s stanjem v
izhodiščnem poročilu iz prejšnjega odstavka, vsebuje ocena
iz prejšnjega odstavka tudi predlog ukrepov, da se območje
naprave povrne v stanje iz izhodiščnega poročila, pri čemer se
upošteva tehnična izvedljivost ukrepov.
(4) Če je prišlo zaradi obratovanja naprave do takšnega
onesnaženja tal ali podzemne vode, ki predstavlja znatno tveganje za zdravje ljudi in za okolje, vsebuje ocena iz prejšnjega
odstavka tudi predlog ukrepov za odstranitev, nadzor, obvladovanje ali zmanjševanje vsebnosti nevarnih snovi v tleh ali podzemni vodi, tako da območje naprave, ob upoštevanju njene
obstoječe ali s prostorskimi akti določene prihodnje namenske
rabe, ne predstavlja več takšnega tveganja.
(5) Če upravljavcu ni treba pripraviti izhodiščnega poročila iz drugega odstavka tega člena, mora pisno obvestilo iz
prvega odstavka tega člena vsebovati tudi predlog ukrepov za
odstranitev, nadzor, obvladovanje ali zmanjševanje vsebnosti
nevarnih snovi v tleh ali podzemni vodi, tako da območje naprave, ob upoštevanju sedanje ali s prostorskimi akti določene
prihodnje namenske rabe, ne predstavlja pomembnega tveganja za zdravje ljudi ali okolje.
(6) Ministrstvo preuči oceno iz drugega odstavka tega
člena in predlog ukrepov iz tretjega, četrtega ali petega odstavka tega člena ter izda odločbo, v kateri ob smiselni uporabi predpisa iz devetega odstavka 110.e člena tega zakona
določi ukrepe, ki jih mora upravljavec izvesti, da bo doseženo
predpisano stanje okolja, določi pa tudi rok za njihovo izvedbo.
Ministrstvo v roku in na način iz prvega odstavka 65. člena tega
zakona obvesti o izdaji odločbe tudi javnost.
(7) Upravljavec mora obvestiti ministrstvo o izvedbi ukrepov in navesti dokazila, da je z izvedenimi ukrepi doseženo
stanje okolja, določeno v odločbi iz prejšnjega odstavka.
(8) Če ministrstvo ugotovi, da so ukrepi iz šestega odstavka tega člena izvedeni, izda odločbo o prenehanju okoljevarstvenega dovoljenja.«.
32. člen
V naslovu podpoglavja 2.2. se za besedo »naprave« doda
besedilo »in dejavnosti«.
33. člen
V naslovu 82. člena se za besedo »naprave« doda besedilo »in dejavnosti«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravljavec mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje tudi za obratovanje druge naprave, ki ni določena s
predpisom iz četrtega odstavka 68. člena tega zakona, ali za
opravljanje dejavnosti, če je s predpisi iz 17., 19. ali 20. člena
tega zakona določena obveznost pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja.«.
Drugi odstavek se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se za besedilom »okoljevarstvenega dovoljenja« doda
besedilo »ali pravnomočnosti odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja«.
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Dosedanji četrti do sedmi odstavek postanejo tretji do
šesti odstavek.
Za novim šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek,
ki se glasi:
»(7) Če upravljavec zahteva podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je
to dovoljenje veljavno, dokler odločba o podaljšanju okoljevarstvenega dovoljenja ne postane pravnomočna.«.
34. člen
83. člen se spremeni tako, da se glasi:
»83. člen
(splošne zahteve in vloga za pridobitev okoljevarstvenega
dovoljenja)
(1) Upravljavec mora v zvezi z obratovanjem naprave ali
opravljanjem dejavnosti iz prejšnjega člena zagotoviti ukrepe
za izpolnitev pogojev, določenih v predpisih iz 17., 19. ali
20. člena tega zakona.
(2) Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja iz
prejšnjega člena mora poleg podatkov o upravljavcu vsebovati
podatke o napravi in njenem obratovanju ali dejavnosti ter o
predvidenih ukrepih iz prejšnjega odstavka.
(3) Ministrstvo mora v postopku izdaje okoljevarstvenega
dovoljenja za naprave, v katerih se sežigajo ali sosežigajo
odpadki, zagotoviti javnosti vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ter omogočiti izražanje mnenj in
dajanje pripomb.
(4) Ministrstvo z javnim naznanilom na krajevno običajen
način in na svetovnem spletu obvesti javnost zlasti o:
1. vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja iz prejšnjega odstavka,
2. organu, ki izda okoljevarstveno dovoljenje in sprejema
mnenja ter pripombe,
3. kraju, kjer je mogoč vpogled v vlogo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja iz prejšnjega odstavka, ter
4. načinu dajanja mnenj in pripomb.
(5) Rok, v katerem ima javnost pravico vpogleda v vlogo iz
prejšnjega odstavka ter možnost dajanja mnenj in pripomb, je
30 dni od dneva objave javnega naznanila iz prejšnjega odstavka in se ne šteje v rok za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja.«.
35. člen
V prvem odstavku 84. člena se za besedo »napravo«
doda besedilo »ali dejavnost«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»(2) Ministrstvo zavrže vlogo za izdajo okoljevarstvenega
dovoljenje, če upravljavec za napravo, za katero zahteva to dovoljenje, nima pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja, kadar je to zahtevano, razen v primeru iz 92. člena tega zakona.«.
Dosedanji drugi do šesti odstavek postanejo tretji do
sedmi odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se za besedo »naprava« doda besedilo »ali izvaja
dejavnost«.
36. člen
Drugi odstavek 84.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ministrstvo po prejemu vloge za pridobitev ali spremembo okoljevarstvenega dovoljenja z javnim naznanilom na
krajevno običajen način in na svetovnem spletu obvesti javnost,
da vodi postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja ali njegove spremembe, ko prejme več kot pet zahtev za priznanje
statusa stranskega udeleženca.«.
V četrtem odstavku se vejica in besedilo »njegove spremembe ali podaljšanja« nadomestita z besedilom »ali njegove
spremembe«.
V petem odstavku se vejica in besedilo »njegovo spremembo ali podaljšanje« nadomestita z besedilom »ali njegovo
spremembo«.
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37. člen
85. člen se spremeni tako, da se glasi:
»85. člen
(začetek obratovanja naprave ali opravljanja dejavnosti,
sprememba in prenehanje okoljevarstvenega dovoljenja)
(1) Za začetek obratovanja naprave ali opravljanja dejavnosti iz 82. člena tega zakona se smiselno uporabljajo določbe
76. člena tega zakona.
(2) Za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo ali opravljanja dejavnosti se smiselno uporabljajo določbe 77. člena tega zakona, razen sedmega odstavka, in
78. člena tega zakona, razen 2. točke prvega odstavka in
sedmega odstavka 78. člena tega zakona.
(3) Za prenehanje okoljevarstvenega dovoljenja za napravo ali opravljanje dejavnost iz prvega odstavka tega člena
se uporabljajo določbe 79. člena tega zakona, za odvzem tega
dovoljenja pa določbe 80. člena tega zakona.
(4) Upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, mora
ministrstvo pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja
obratovanja naprave ali opravljanja dejavnosti iz 82. člena tega
zakona, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.
(5) Pisno obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati
navedbe in dokazila o izpolnjevanju zahtev iz okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanašajo na ukrepe po prenehanju obratovanja naprave ali opravljanju dejavnosti.
(6) Če ministrstvo ugotovi, da so zahteve iz prejšnjega
odstavka izpolnjene, izda odločbo o prenehanju veljavnosti
okoljevarstvenega dovoljenja.
(7) Če zaradi nameravane spremembe naprava postane
naprava, določena v predpisu iz četrtega odstavka 68. člena
tega zakona, ministrstvo razveljavi okoljevarstveno dovoljenje
in izda novo okoljevarstveno dovoljenje v skladu z določbami
72. člena tega zakona.«.
38. člen
V prvem odstavku 86. člena se besedilo »ali za vsako
njegovo večjo spremembo« črta.
Drugi odstavek se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se črta besedilo »ali večjo spremembo«.
Dosedanji četrti do sedmi odstavek postanejo tretji do
šesti odstavek.
Za novim šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek,
ki se glasi:
»(7) Če upravljavec zahteva podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je to
dovoljenje veljavno, dokler odločba o podaljšanju ne postane
pravnomočna.«.
39. člen
89. člen se spremeni tako, da se glasi:
»89. člen
(izdaja okoljevarstvenega dovoljenja)
(1) Ministrstvo odloči o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja
za obrat iz 86. člena tega zakona v treh mesecih od dneva
prejema popolne vloge.
(2) Ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju potrdi ustreznost varnostnega poročila ali zasnove zmanjšanja tveganja
za okolje in upravljavcu obrata naloži, da pri gradnji, zagonu,
običajnem obratovanju ali poskusnem obratovanju, v rednih ali
izrednih razmnerah ter pri dokončnem prenehanju delovanja
obrata izvaja v varnostnem poročilu ali zasnovi zmanjšanja
tveganja za okolje predvidene ukrepe.
(3) Okoljevarstveno dovoljenje iz prvega odstavka tega
člena vsebuje zlasti:
1. podatke o upravljavcu obrata,
2. opis obrata z navedbo vrste dejavnosti, njegove zmogljivosti ter vrste in količino nevarnih snovi v obratu,
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3. potrditev ustreznosti varnostnega poročila ali zasnove tveganja za okolje in
4. čas veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja.
(4) Ministrstvo lahko v okoljevarstvenem dovoljenju iz
prvega odstavka tega člena upravljavcu obrata naloži tudi
izvajanje drugih ukrepov za preprečevanje večje nesreče
in zmanjšanje njenih posledic, kadar presodi, da so takšni ukrepi potrebni zaradi preprečevanja večje nesreče ali
zmanjševanja njenih posledic.
(5) Če ministrstvo presodi, da bi posledice večje nesreče v obratu lahko vplivale na okolje v drugi državi, ali če
ta tako zahteva, obvesti pristojni organ te države o izdanem
okoljevarstvenem dovoljenju.
(6) Če druga država na podlagi obvestila iz prejšnjega
odstavka tako zahteva, ji ministrstvo pošlje varnostno poročilo iz prvega odstavka 18. člena tega zakona.
(7) V primeru upravnega spora mora sodišče o tožbi
odločiti v treh mesecih od vložitve tožbe, o pritožbi ali reviziji
pa v enem mesecu od vložitve pritožbe oziroma revizije.«.
40. člen
90. člen se spremeni tako, da se glasi:
»90. člen
(sprememba okoljevarstvenega dovoljenja)
(1) Upravljavec obrata mora po pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja pregledati varnostno poročilo ali zasnovo
zmanjšanja tveganja iz 18. člena tega zakona in ju po potrebi
spremeniti ali dopolniti:
1. najmanj na vsakih pet let,
2. če je pridobil nove podatke, pomembne za določitev
varnostnih ukrepov v obratu,
3. če namerava spremeniti obstoječe varnostne ukrepe,
4. če namerava izvesti večjo spremembo obrata,
5. če namerava spremeniti firmo ali sedež ali
6. če se je v obratu zgodila večja nesreča, v šestih
mesecih od dneva njenega nastanka.
(2) Upravljavec mora za vsako spremembo ali dopolnitev varnostnega poročila ali zasnove zmanjšanja tveganja
za okolje vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega
dovoljenja.
(3) Vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja
mora vsebovati novo ali spremenjeno oziroma dopolnjeno
varnostno poročilo ali zasnovo zmanjšanja tveganja za okolje. Če upravljavec obrata obstoječe varnostno poročilo ali
zasnovo zmanjšanja tveganja za okolje spremeni oziroma
dopolni, mora na spremenjenih oziroma dopolnjenih delih
navesti datum spremembe oziroma dopolnitve.
(4) Ministrstvo izda odločbo o spremenjenem okoljevarstvenem dovoljenju v treh mesecih od prejema popolne
vloge iz prejšnjega odstavka, pri čemer glede izdaje odločbe o spremnenjenem okoljevarstvenem dovoljenju smiselno
uporablja določbe prejšnjega člena.
(5) Ministrstvo v postopku izdaje spremenjenega okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz 4. točke prvega odstavka tega člena zagotovi sodelovanje javnosti v skladu z
88. členom tega zakona.
(6) Ministrstvo pošlje odločbo o spremenjenem okoljevarstvenem dovoljenju iz prejšnjega odstavka tudi pristojni
inšpekciji in občini, na območju katere je obrat.«.
41. člen
Drugi odstavek 91. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za prenehanje okoljevarstvenega dovoljenja za
obrat iz 86. člena tega zakona se smiselno uporabljajo določbe 79. člena tega zakona, za odvzem okoljevarstvenega
dovoljenja določbe 80. člena tega zakona, razen 2. točke
prvega odstaka, za prenehanje delovanja obrata in prenehanje upravljavca obrata pa določbe prvega odstavka 81. člena
tega zakona.«.
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42. člen
94. člen se spremeni tako, da se glasi:
»94. člen
(dovoljenje za izjeme)
(1) Pristojni organ občine lahko za javne shode in javne
prireditve po predpisih o javnih zbiranjih izda dovoljenje za
začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se ne izda, če bi
začasna ali občasna čezmerna obremenitev lahko povzročila
kritično obremenitev okolja.«.
43. člen
V tretjem odstavku 101. člena se za besedo »ministrstvu«
dodata vejica in beseda »javnosti«.
V petem odstavku se za besedo »način« dodata vejica
in besedilo »vrsto ter obliko sporočanja podatkov ministrstvu,
javnosti in občini, pri čemer upošteva tudi zaključke o BAT, ki
se nanašajo na monitoring«.
44. člen
V prvem odstavku 104. člena se v 3. točki za besedo
»predpisi« beseda »in« nadomesti z vejico.
Na koncu 4. točke se pika nadomesti z besedo »in« in
doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. evidenco upravljavcev naprav ali izvajalcev dejavnosti, ki morajo svojo napravo ali dejavnost prijaviti ministrstvu.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
»(6) Evidenca upravljavcev naprav ali izvajalcev dejavnosti, ki morajo svojo napravo ali dejavnost prijaviti ministrstvu,
vsebuje zlasti:
1. firmo in sedež upravljavca naprave ter kraj naprave in
izvajalca dejavnosti,
2. opis naprave in dejavnosti, ki v njej poteka, ali opis
dejavnosti, ki se opravlja, in
3. druge podatke, določene v predpisu iz 17., 19. in
20. člena tega zakona.«.
Dosedanji šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo sedmi,
osmi in deveti odstavek.
45. člen
V prvem odstavku 108. člena se za 5. točko doda nova
6. točka, ki se glasi:
»6. zaključke o BAT,«.
Dosedanji 6. in 7. točka postaneta 7. in 8. točka.
46. člen
Osmi odstavek 110.f člena se črta.
47. člen
V prvem odstavku 110.g člena se črta besedilo »in četrtega«.
48. člen
V VI. poglavju se v naslovu 4. pododdelka za besedo
»emisije« doda besedilo »toplogrednih plinov v Skupnosti«.
49. člen
117. člen se spremeni tako, da se glasi:
»117. člen
(sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih
plinov v Skupnosti)
(1) Zaradi zmanjševanja emisij toplogrednih plinov z najnižjimi mogočimi stroški in ekonomsko učinkovito so upravljavci
naprav, ki morajo pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov iz 118. člena tega zakona, in operatorji zrakoplovov
vključeni v sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih
plinov v Skupnosti (v nadaljnjem besedilu: sistem trgovanja).
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(2) V sistem trgovanja se lahko vključijo tudi druge pravne
ali fizične osebe v skladu s tem zakonom in predpisi EU, ki
urejajo sistem trgovanja.«.
50. člen
V prvem odstavku 118. člena se besedilo »127.« nadomesti z besedilom »126.b«.
V drugem odstavku se za 1. točko doda nova 2. točka,
ki se glasi:
»2. podnaprav, če je naprava upravičena do brezplačne razdelitve emisijskih kuponov, v skladu s Sklepom
278/2011/EU,«.
Dosedanje 2. do 5. točka postanejo 3. do 6. točka.
51. člen
119. člen se spremeni tako, da se glasi:
»119. člen
(vsebina dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov)
(1) Ministrstvo izda dovoljenje za izpuščanje toplogrednih
plinov za napravo ali njen del, če ugotovi, da je njen upravljavec
sposoben zagotavljati monitoring in poročati o emisijah toplogrednih plinov v skladu s tem zakonom.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se lahko izda za eno
ali več naprav ali njihovih delov, če so te na istem kraju in jih
upravlja isti upravljavec.
(3) Dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov vsebuje:
1. firmo in sedež upravljavca ter kraj naprave,
2. nazivno vhodno toplotno moč oziroma zmogljivost
naprave, če je naprava upravičena do brezplačne razdelitve
emisijskih kuponov v skladu s Sklepom 278/2011/EU pa tudi
zmogljivost podnaprave,
3. opis dejavnosti in emisij toplogrednih plinov iz naprave,
4. načrt monitoringa emisij toplogrednih plinov,
5. zahteve, povezane s poročanjem o emisijah toplogrednih plinov, in
6. obveznost, da upravljavec v štirih mesecih po izteku koledarskega leta preda emisijske kupone nacionalnemu administratorju iz 132. člena tega zakona v skladu s prvim odstavkom
135. člena tega zakona.
(4) Ministrstvo dovoljenje iz prejšnjega odstavka pregleda
po uradni dolžnosti vsakih pet let od njegove dokončnosti in ga
po potrebi spremeni v skladu s tem zakonom.
(5) Ministrstvo pošlje dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov tudi pristojni inšpekciji in nacionalnemu administratorju iz 132. člena tega zakona.«.
52. člen
Naslov 120. člena se spremeni tako, da se glasi: »(sprememba dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov)«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravljavec mora ministrstvu pisno prijaviti vsako
nameravano spremembo vrste ali delovanja naprave in vsako
razširitev ali zmanjšanje njene zmogljivosti v skladu s Sklepom
278/2011/EU ter vsako spremembo upravljavca, kar dokazuje
s potrdilom o oddani pošiljki.«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek
postanejo drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
53. člen
Prvi odstavek 121. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravljavec mora ministrstvo pisno obvestiti tudi o
prenehanju delovanja naprave v skladu Sklepom 278/2011/EU,
kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki.«.
54. člen
126., 126.a, 126.b, 126.c, 126.d, 126.e, 127., 128., 129.
in 130. člen se spremenijo tako, da se glasijo:
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»126. člen

(nakup in razdelitev emisijskih kuponov od leta 2013)
(1) Upravljavci naprav za proizvodnjo električne energije,
zajem ali prenos ali za shranjevanje ogljikovega dioksida morajo od leta 2013 vse emisijske kupone kupiti.
(2) Upravljavcem naprav, ki niso navedeni v prejšnjem
odstavku, in upravljavcem naprav za proizvodnjo električne
energije iz odpadnih plinov, za daljinsko ogrevanje in toplotno
ali hladilno energijo, proizvedeno v napravah za soproizvodnjo
toplote in elektrike, ki ustrezajo merilom visoke učinkovitosti
v skladu s predpisi, ki urejajo energetiko, se od leta 2013 del
emisijskih kuponov razdeli brez obveznosti plačila v skladu s
Sklepom 278/2011/EU.
(3) Upravljavci naprav iz prejšnjega odstavka so za leto
2013 upravičeni do 80 odstotkov količine emisijskih kuponov,
izračunane v skladu s Sklepom 278/2011/EU in odobrene v
skladu z določbami 126.a člena tega zakona. Ta količina se
vsako leto zmanjša za enak znesek tako, da v letu 2020 doseže
30 odstotkov količine emisijskih kuponov, izračunane v skladu
s Sklepom 278/2011/EU. Brezplačna razdelitev emisijskih kuponov je praviloma mogoča do leta 2027.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se upravljavcem naprav iz sektorjev ali delov sektorjev, izpostavljenih
visokemu tveganju premestitve emisij ogljikovega dioksida v
skladu s Sklepom Komisije z dne 17. avgusta 2012 o spremembi sklepov 2010/2/EU in 2011/278/EU v zvezi s sektorj in
in deli sektorjev, ki veljajo za izpostavljene visokemu tveganju
premestitve emisij CO2 (UL L št. 241 z dne 7. 9. 2012, stran
52), razdeli brez obveznosti plačila 100 odstotkov količine emisijskih kuponov, izračunane v skladu s Sklepom 278/2011/EU
in po odobritvi Evropske komisije.
126.a člen
(seznam upravljavcev in naprav)
(1) Ministrstvo pripravi seznam upravljavcev in naprav,
ki imajo na dan 30. junija 2011 pravnomočno dovoljenje za
izpuščanje toplogrednih plinov v skladu z določbami 118. člena
tega zakona.
(2) Seznam iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi naprave
in njihove upravljavce, ki se želijo izključiti iz sistema trgovanja
v skladu s 126.c členom tega zakona, ter enakovredne ukrepe,
ki jih morajo ti izvajati za zmanjševanje emisij toplogrednih
plinov.
(3) Seznam iz prvega odstavka tega člena vsebuje tudi
količino emisijskih kuponov, razdeljenih upravljavcem naprav
brez obveznosti plačila za obdobje od 2013 do 2020, in sorazmerni delež za posamezno koledarsko leto v navedenem obdobju (v nadaljnjem besedilu: dodeljena količina), izračunanih
v skladu s Sklepom 278/2011/EU.
(4) Ministrstvo objavi seznam iz prvega odstavka tega
člena na svoji spletni strani in ga do 30. septembra 2011 pošlje
Evropski komisiji.
(5) Vlada sprejme seznam iz prejšnjega odstavka, ko ga
odobri Evropska komisija.
(6) Ministrstvo podeli emisijske kupone brez obveznosti
plačila tistim upravljavcem naprav, ki so na seznamu iz prejšnjega odstavka, razen upravljavcem naprav, ki so izključene iz
sistema trgovanja v skladu s 126.c členom tega zakona.
126.b člen
(vključitev drugih naprav, dejavnosti in toplogrednih plinov
v sistem trgovanja)
(1) Poleg naprav, dejavnosti in toplogrednih plinov, ki jih
določi vlada v predpisu iz četrtega odstavka 118. člena tega
zakona, lahko ministrstvo samo ali na zahtevo upravljavca naprave v sistem trgovanja vključi še druge naprave, dejavnosti
in toplogredne pline, pri čemer upošteva zlasti:
1. učinke na notranji trg EU,
2. mogočo ogroženost konkurenčnosti,
3. celovitost okoljskih učinkov,
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4. zanesljivost načrtovanega monitoringa emisij toplogrednih plinov in
5. zanesljivost poročanja o emisijah toplogrednih plinov.
(2) Ministrstvo lahko naprave, dejavnosti in toplogredne
pline iz prejšnjega odstavka vključi v sistem trgovanja v skladu
s tem zakonom, če vlada predhodno pridobi pozitivno mnenje
Evropske komisije.
126.c člen
(izključitev iz sistema trgovanja)
(1) Upravljavec naprave, katere emisije so v poročilih o
emisijah toplogrednih plinov v letih od 2008 do 2010 in preverjenih v skladu z določbami 134. člena tega zakona manjše
od 25.000 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida in imajo med
opravljanjem dejavnosti izgorevanja nazivno vhodno toplotno
moč pod 35 MW, brez emisij iz biomase (v nadaljnjem besedilu:
mala naprava), se lahko na podlagi mnenja ministrstva odloči,
da se izključi iz sistema trgovanja, če izvaja enakovredne
ukrepe za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, določene v
skladu s tem zakonom.
(2) Enakovredni ukrepi iz prejšnjega odstavka obsegajo:
1. obveznost plačila okoljske dajatve ali predaje ustrezne
količine emisijskih kuponov ali ERU ali CER registru Unije za
izpuščanje vsake tone ogljikovega dioksida, ki presega dodeljeno količino, v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za
onesnaževanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida, in
2. izvajanje monitoringa in poročanja v skladu s predpisom iz štirinajstega odstavka tega člena.
(3) V zvezi z uporabo ERU ali CER iz prejšnjega odstavka
veljajo omejitve, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 550/2011
z dne 7. junija 2011 o določanju nekaterih omejitev glede
uporabe mednarodnih dobropisov iz projektov v zvezi z industrijskimi plini, skladno z Direktivo 2003/87/ES Evropskega
parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 8. 6. 2011, stran 1; v
nadaljnjem besedilu: Uredba 550/2011/EU).
(4) Ministrstvo upravljavcu male naprave, ki je vključen na
seznam iz petega odstavka 126.a člena tega zakona, po uradni dolžnosti nadomesti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih
plinov z novim dovoljenjem za izpuščanje toplogrednih plinov
in ga izključi iz sistema trgovanja, prej veljavno dovoljenje pa
preneha veljati z dnem dokončnosti novega dovoljenja.
(5) Novo dovoljenje iz prejšnjega odstavka poleg sestavin
iz 1., 2. in 4. točke tretjega odstavka 119. člena tega zakona
vsebuje tudi:
1. načrt monitoringa, pripravljenega v skladu s predpisom
iz štirinajstega odstavka tega člena,
2. dodeljeno količino emisijskih kuponov, določeno v seznamu iz petega odstavka 126.a člena tega zakona in
3. obveznost izvajanja enakovrednih ukrepov.
(6) Upravljavec male naprave mora ministrstvu poslati
poročilo o emisijah toplogrednih plinov najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto, ministrstvo pa ga preveri v
skladu s predpisom iz trinajstega odstavka tega člena.
(7) Če ministrstvo med preverjanjem poročila o emisijah
toplogrednih plinov ugotovi, da so podatki iz poročila o emisijah toplogrednih plinov napačni, samo izračuna količino emisij
toplogrednih plinov in o tem izda upravljavcu male naprave
odločbo. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
(8) Upravljavec male naprave, ki je na seznamu iz petega
odstavka 126.a člena tega zakona, mora predati emisijske
kupone v skladu s 135. členom tega zakona za obdobje, v katerem je bil vključen v sistem trgovanja, emisijski kuponi za leta,
v katerih je izključen iz sistema trgovanja, pa se mu ne podelijo.
(9) Če je ministrstvo na podlagi poročila iz sedmega
odstavka tega člena ali samo ugotovilo, da je mala naprava
v preteklem letu izpustila 25.000 ton ali več ekvivalenta ogljikovega dioksida, brez emisij iz biomase, jo z začetkom koledarskega leta, ki sledi letu, v katerem je to ugotovilo, ponovno
vključi v sistem trgovanja, naprava pa v njem ostane do konca
leta 2020.
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(10) Ministrstvo ponovno vključi upravljavca male naprave
v sistem trgovanja z izdajo dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov v skladu z določbami tretjega odstavka 119. člena
tega zakona, s katerim nadomesti dovoljenje iz četrtega odstavka tega člena, to pa preneha veljati z dnem dokončnosti
novega dovoljenja.
(11) Upravljavec male naprave mora izpolniti obveznosti
izvajanja enakovrednih ukrepov iz drugega odstavka tega člena
tudi za leto, ki sledi letu, ko je naprava izpustila 25.000 ton ali
več ekvivalenta ogljikovega dioksida, brez emisij iz biomase.
(12) Za upravljavca male naprave se glede spremembe, povezane z napravo, prenehanjem delovanja naprave in
prenehanja upravljavca, odvzema dovoljenja za izpuščanje
toplogrednih plinov, izpolnitve obveznosti pri prenehanju ali
odvzemu dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov in spremembe monitoringa smiselno uporabljajo določbe 120., 121.,
122., 122.a in 133.a člena tega zakona.
(13) Vlada predpiše način izvajanja monitoringa, priprave
poročila ter način in pogostost preverjanja poročila iz sedmega
odstavka tega člena.
126.d člen
(prilagoditev dodeljene količine)
(1) Ministrstvo z odločbo prilagodi dodeljeno količino upravljavcu naprave, ki je bila bistveno spremenjena ali je delno prenehala opravljati dejavnost, v skladu s Sklepom 278/2011/EU.
Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
(2) Upravljavec naprave iz prejšnjega odstavka mora
ministrstvo obvestiti o bistveni spremembi naprave ali delnem prenehanju opravljanja dejavnosti v skladu s Sklepom
278/2011/EU najpozneje do 31. decembra tekočega leta, v
katerem se je naprava bistveno spremenila ali je delno prenehala opravljati dejavnost. Obvestilo mora vsebovati podatke o
znižanju ravni dejavnosti zaradi bistvene spremembe naprave
ali delnega prenehanja opravljanja dejavnosti, glede na raven,
na podlagi katere so bili upravljavcu dodeljeni emisijski kuponi
na seznamu iz petega odstavka 126.a člena tega zakona.
(3) Če ministrstvo iz poročila o emisijah toplogrednih
plinov iz 133. člena tega zakona, ki ga je preveril preveritelj
iz 134. člena tega zakona, ugotovi, da je upravljavec naprave
izvedel spremembo iz 120. člena tega zakona ali delno prenehal opravljati dejavnost, vendar o tem do roka iz prejšnjega
odstavka ni obvestil ministrstva, mu z odločbo prilagodi količino
dodeljenih emisijskih kuponov, upravljavec naprave pa mora
plačati tudi penale v skladu z določbo 136. člena tega zakona.
Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
(4) Ministrstvo z odločbo prilagodi dodeljeno količino tudi
upravljavcu male naprave, ki je bila spremenjena ali je delno
prenehala opravljati dejavnost. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
(5) V primeru spremembe male naprave ministrstvo prilagodi dodeljeno količino sorazmerno s to spremembo.
(6) V primeru delnega prenehanja opravljanja dejavnosti
male naprave ministrstvo prilagodi dodeljeno količino tako, da
na podlagi poročila o emisijah toplogrednih plinov iz šestega
odstavka prejšnjega člena zniža dodeljeno količino za:
1. 50 odstotkov, če so emisije iz male naprave glede na
dodeljeno količino za leto 2013 manjše za 50 do 75 odstotkov;
2. 75 odstotkov, če so emisije iz male naprave glede na
dodeljeno količino za leto 2013 manjše za 75 do 90 odstotkov;
3. 90 odstotkov, če so emisije iz male naprave glede na
dodeljeno količino za leto 2013 manjše za 90 odstotkov ali več.
(7) Ministrstvo z odločbo spremeni odločitev iz prejšnjega
odstavka tako, da zviša dodeljeno količino na raven iz leta
2013, če na podlagi poročila o emisijah toplogrednih plinov
iz sedmega odstavka prejšnjega člena ugotovi, da so emisije
presegle 50 odstotkov dodeljene količine za leto 2013. Pritožba
zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
(8) Ministrstvo z odločbo spremeni odločitev iz prejšnjega
odstavka tako, da zviša dodeljeno količino na 50 odstotkov rav-
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ni iz leta 2013, če na podlagi poročila o emisijah toplogrednih
plinov iz sedmega odstavka prejšnjega člena ugotovi, da so
emisije presegle 25 odstotkov dodeljene količine za leto 2013.
Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
(9) Prilagoditev iz četrtega do osmega odstavka tega
člena velja za leto, ki sledi koledarskemu letu, v katerem so bili
izpolnjeni pogoji za njeno prilagoditev.
126.e člen
(rezerva emisijskih kuponov za nove naprave)
(1) Upravljavec nove naprave je upravičen do brezplačne dodelitve emisijskih kuponov iz skupne rezerve pravic do
emisije Skupnosti v skladu s Sklepom 278/2011/EU, razen za
zgorevanje goriva zaradi proizvodnje električne energije.
(2) Za upravljavca nove naprave iz prejšnjega odstavka
se šteje upravljavec naprave:
1. v kateri se opravlja ena ali več dejavnosti, določenih v
predpisu iz četrtega odstavka 118. člena tega zakona, upravljavec pa je dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov prvič
pridobil po 30. juniju 2011,
2. v kateri se opravlja dejavnost, ki je v skladu s 126.b členom prvič vključena v sistem trgovanja, ali
3. iz 1. točke tega odstavka, ki je bila znatno razširjena po
30. juniju 2011, samo kar zadeva to razširitev.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za upravljavca nove naprave ne štejeta upravljavec, ki je s pravnim
poslom pridobil obstoječo napravo ali njen del, in upravljavec,
ki mu je bilo spremenjeno dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov:
1. v skladu z določbami petega odstavka 120. člena tega
zakona,
2. zaradi spremembe naprave, s katero je zmanjšal obseg
obstoječe naprave ali emisije toplogrednih plinov.
(4) Upravljavec nove naprave lahko vloži na ministrstvo
vlogo za brezplačno dodelitev emisijskih kuponov iz rezerve emisijskih kuponov za nove naprave v skladu s Sklepom
278/2011/EU najpozneje v enem letu od pravnomočnosti dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov ali njegove spremembe.
(5) Ministrstvo izračuna dodeljeno letno količino brezplačnih emisijskih kuponov za upravljavca nove naprave iz
prejšnjega odstavka na podlagi Sklepa 278/2011/EU in o tem
obvesti Evropsko komisijo.
(6) Ministrstvo podeli emisijske kupone brez obveznosti
plačila upravljavcu nove naprave, če Evropska komisija dodeljene letne količine iz prejšnjega odstavka potrdi.
127. člen
(dražba emisijskih kuponov)
(1) Emisijski kuponi, ki niso brezplačno razdeljeni v skladu
s 126.a in 139.c členom tega zakona, se od leta 2013 prodajo
na dražbi v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1031/2010 z
dne 12. novembra 2010 o časovnem načrtu, upravljanju in
drugih vidikih dražbe pravic do emisije toplogrednih plinov na
podlagi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije
toplogrednih plinov v Skupnosti (UL L št. 302 z dne 18. 11.
2010, stran 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU)
št. 1042/2012 z dne 7. novembra 2012 o spremembi Uredbe
(EU) 1031/2010 v zvezi z navedbo dražbenega sistema, ki ga
imenuje Združeno kraljestvo (UL L št. 310 z dne 9. 11. 2012,
stran 19), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1031/2010/EU).
(2) SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d.,
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SID banka), je uradna dražiteljka, ki prodaja emisijske kupone na dražbi v imenu in za
račun Republike Slovenije.
(3) Ministrstvo in SID banka skleneta pogodbo, s katero podrobneje uredita opravljanje nalog uradne dražiteljke iz
prejšnjega odstavka, plačilo za opravljanje nalog in poročanje
ministrstvu.
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(Sklad za podnebne spremembe)
(1) V okviru državnega proračuna se kot proračunski
sklad za nedoločen čas ustanovi Sklad za podnebne spremembe (v nadaljnjem besedilu: Podnebni sklad).
(2) Namen Podnebnega sklada je sofinanciranje ukrepov
za blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb.
(3) Za upravljanje Podnebnega sklada je pristojno ministrstvo.
(4) Viri financiranja Podnebnega sklada so prihodki,
ustvarjeni s prodajo emisijskih kuponov na dražbi iz prejšnjega
člena.
129. člen
(poraba sredstev, pridobljenih na dražbi emisijskih kuponov)
(1) Sredstva Podnebnega sklada, pridobljena z dražbo
emisijskih kuponov za naprave, se porabijo za izvedbo potrebnih ukrepov v EU in tretjih državah, zlasti pa za:
1. zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, vključno s prispevkom v Svetovni sklad za energetsko učinkovitost in obnovljive vire ter v Sklad za prilagajanje, določena v Podnebni
konvenciji;
2. prilagajanje na vplive podnebnih sprememb, financiranje raziskav in razvoja ter demonstracijskih projektov za zmanjšanje emisij in prilagoditev podnebnim spremembam, vključno
s sodelovanjem v pobudah Evropskega strateškega načrta za
energetsko tehnologijo in evropskih tehnoloških platform;
3. razvoj obnovljivih virov energije za izpolnitev zaveze
Skupnosti, da doseže uporabo 20 odstotkov obnovljivih virov
energije v končni rabi energije do leta 2020, ter razvoj drugih
tehnologij, ki prispevajo k prehodu na varno in trajnostno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljikovega dioksida, in pomoč
za izpolnitev zaveze Skupnosti, da bo do leta 2020 povečala
energetsko učinkovitost za 20 odstotkov;
4. ukrepe za preprečevanje krčenja gozdov in povečanje
pogozdovanja ter obnovo gozdov v državah v razvoju, ki so
ratificirale Kjotski protokol, prenos tehnologij in omogočanje
prilagajanja negativnim učinkom podnebnih sprememb v teh
državah;
5. zajemanje ogljikovega dioksida v gozdovih Skupnosti;
6. okolju varno zajemanje in geološko shranjevanje ogljikovega dioksida, zlasti iz elektrarn na trdno fosilno gorivo ter
vrste industrijskih sektorjev in delov sektorjev, vključno v tretjih
državah;
7. spodbujanje prehoda na promet z nizkimi emisijami in
javni promet;
8. financiranje raziskav in razvoja energetske učinkovitosti
in čistih tehnologij v sektorjih, določenih v predpisu iz četrtega
odstavka 118. člena tega zakona;
9. ukrepe, katerih namen je povečanje energetske učinkovitosti in izolacije ali zagotavljanje finančne podpore za obravnavo socialnih vprašanj v gospodinjstvih z nizkim ali srednjim
prihodkom, in
10. kritje administrativnih stroškov sistema trgovanja.
(2) Sredstva Podnebnega sklada, pridobljena z dražbo
emisijskih kuponov za operatorje zrakoplovov, se porabijo za
izvedbo potrebnih ukrepov v Republiki Sloveniji, skupnih projektov EU in projektov v tretjih državah, zlasti pa za:
1. zmanjšanje emisije toplogrednih plinov;
2. prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Republiki
Sloveniji, EU in tretjih državah, zlasti državah v razvoju;
3. financiranje raziskav in razvoja, namenjenih blaženju in
prilagajanju podnebnim spremembam, ki jih povzročajo emisije
toplogrednih plinov iz letalstva;
4. zmanjševanje emisij iz prometa z malo emisijami;
5. kritje stroškov upravljanja sistema trgovanja;
6. financiranje prispevkov v Svetovni sklad za energetsko
učinkovitost in obnovljive vire energije ter
7. preprečevanje krčenja gozdov.
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(3) Vlada na predlog ministrstva sprejme program ukrepov iz prvega in drugega odstavka tega člena.
(4) Ministrstvo obvesti Evropsko komisijo o porabi sredstev iz prejšnjega odstavka po sprejetju zaključnega računa proračuna Republike Slovenije v skladu z Uredbo (EU)
št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja
2013 o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov
in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi
s podnebnimi spremembami na nacionani ravni in ravni Unije
ter o razveljavitvi Sklepa št. 280/2004/ES (UL L št. 165 z dne
18. 6. 2013, stran 13).
130. člen
(podelitev emisijskih kuponov)
(1) Ministrstvo na zahtevo upravljavca naprave, ki je na
seznamu iz petega odstavka 126.a člena tega zakona, razen
upravljavcu male naprave iz 126.c člena tega zakona, z odločbo podeli celotno količino emisijskih kuponov, ki mu pripadajo
brez obveznosti plačila za določeno obdobje in dodeljene letne
količine emisijskih kuponov. Pritožba zoper odločbo ne zadrži
njene izvršitve.
(2) Ministrstvo podeli posameznemu upravljavcu naprave
dodeljene letne količine emisijskih kuponov vsako leto najpozneje do 28. februarja tekočega leta.
(3) Ob spremembi dovoljenja za izpuščanje toplogrednih
plinov zaradi spremembe firme ali sedeža upravljavca v skladu
s šestim odstavkom 120. člena tega zakona ministrstvo po
uradni dolžnosti v tem delu spremeni tudi odločbo iz prvega
odstavka tega člena.
(4) Emisijski kuponi iz drugega odstavka tega člena se
podelijo tako, da ministrstvo nacionalnemu administratorju iz
132. člena tega zakona izda nalog, da v register Unije vpiše
dodeljeno letno količino emisijskih kuponov in druge podatke
o upravljavcu, določene v skladu s predpisom EU iz prvega
odstavka 132. člena tega zakona.
(5) Ob prenehanju veljavnosti dovoljenja za izpuščanje
toplogrednih plinov iz 121. člena tega zakona ali odvzemu
dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov iz 122. člena tega
zakona ministrstvo upravljavcu naprave v naslednjem in vsakem nadaljnjem koledarskem letu do konca obdobja ne podeli
preostanka sorazmernega deleža emisijskih kuponov.«.
55. člen
130.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»130.b člen
(uporaba ERU oziroma CER)
(1) Upravljavec naprave, ki za izpolnjevanje obveznosti
iz 135. člena tega zakona v obdobju od 2008 do 2012 ni uporabil ERU oziroma CER v deležu do 15,761 odstotka količine
emisijskih kuponov, ki mu je bila v tem obdobju podeljena brez
obveznosti plačila, jih lahko uporabi v obdobju od leta 2013 naprej v neizkoriščenem deležu v skladu z Uredbo 550/2011/EU,
pri čemer ne sme uporabiti tiste ERU oziroma CER, ki izvirajo
iz skupnih naložb, katerih posledica je odvzem toplogrednih
plinov iz ozračja, gre pa za naložbe v jedrske objekte in rabo,
spremembo rabe zemljišč ter gozdarstvo.
(2) Operator zrakoplova, ki za izpolnjevanje obveznosti
iz 135. člena tega zakona v obdobju od 1. januarja 2012 do
31. decembra 2012 ni uporabil ERU oziroma CER v deležu do
15 odstotkov emisijskih kuponov, ki mu je bila v tem obdobju
podeljena brez obveznosti plačila, jih lahko uporabi v obdobju
od leta 2013 naprej v neizkoriščenem deležu v skladu z Uredbo
550/2011/EU.
(3) Upravljavec naprave in operator zrakoplova, ki nameravata obveznosti iz prvega oziroma drugega odstavka tega
člena izpolniti z uporabo ERU oziroma CER, izdanih za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov do leta 2012 iz vrst projektov,
ki so izpolnjevali pogoje za uporabo v sistemu trgovanja v obdobju od 2008 do 2012, morata na ministrstvo vložiti zahtevo,
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to pa do 31. marca 2015 lahko izvede zamenjavo ERU ali CER
za emisijske kupone, ki veljajo za obdobje od leta 2013.
(4) Ministrstvo izvede zamenjavo ERU ali CER za emisijske kupone, ki veljajo za obdobje od leta 2013, če upravljavec
naprave in operator zrakoplova nameravata izpolniti obveznost
iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena z uporabo ERU
oziroma CER iz projektov, ki so bili registrirani pred letom 2013
in izdani za zmanjšanje emisij od leta 2013.
(5) Ministrstvo na podlagi zahteve iz tretjega odstavka
tega člena izda nacionalnemu administratorju iz 132. člena
tega zakona nalog, da upravljavcu naprave oziroma operatorju
zrakoplova podeli in nemudoma preda ustrezno količino emisijskih kuponov v zameno za ustrezno količino ERU oziroma
CER, ki jo ima upravljavec oziroma operator zrakoplova v
registru Unije.
(6) Upravljavec nove naprave, vključno z upravljavcem
nove naprave iz obdobja od 2008 do 2012, ki ni prejel brezplačnih emisijskih kuponov in ni izkoristil pravice iz prvega odstavka
tega člena z uporabo CER oziroma ERU v obdobju od 2008 do
2012, in upravljavec naprave, ki ni prejel brezplačnih emisijskih
kuponov v obdobju od 2008 do 2012, lahko uporabi ERU oziroma CER do zneska, ki ustreza odstotku, ki ni nižji od 4,5 odstotka njenih preverjenih emisij v obdobju od 2013 do 2020.
(7) Operator zrakoplova iz prvega odstavka 139.d člena
tega zakona lahko uporabi ERU oziroma CER do zneska, ki
ustreza odstotku, ki ni nižji od 1,5 odstotka njegovih preverjenih
emisij v obdobju od 2013 do 2020.«.
56. člen
130.c člen se črta.
57. člen
131. in 132. člen se spremenita tako, da se glasita:
»131. člen
(trgovanje z emisijskimi kuponi)
Z emisijskimi kuponi in z njimi enakovrednimi pravicami
lahko prosto trgujejo fizične in pravne osebe.
132. člen
(register Unije)
(1) Register Unije je standardizirana in informatizirana
osrednja zbirka, v kateri se vodijo emisijski kuponi in druge
z njimi enakovredne pravice do emisije toplogrednih plinov, v
skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 389/2013 z dne 2. maja 2013
o določitvi registra Unije v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter odločbama št. 280/2004/ES in
št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Komisije (EU) št. 920/2010 in št. 1193/2011 (UL L
št. 122 z dne 3. 5. 2013, stran 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba
389/2013/EU).
(2) Podatki iz registra Unije so dostopni javnosti v skladu
s tem zakonom in z Uredbo 389/2013/EU.
(3) Vlada določi nacionalnega administratorja registra
Unije, ki v imenu države upravlja z računi Republike Slovenije
v registru Unije.«.
58. člen
132.a člen se črta.
59. člen
133. člen se spremeni tako, da se glasi:
»133. člen
(monitoring in poročanje)
(1) Upravljavec naprave ali operator zrakoplova mora
zagotavljati izvajanje načrta monitoringa emisij toplogrednih
plinov, ki ga je odobrilo ministrstvo, in pripraviti poročilo o
emisijah toplogrednih plinov v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 601/2012 z dne 21. junija 2012 o spremljanju emisij toplogre-
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dnih plinov in poročanju o njih v skladu z Direktivo 2003/87/ES
Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 181 z dne 12. 7.
2012, stran 30; v nadaljnjem besedilu: Uredba 601/2012/EU).
(2) Upravljavec naprave ali operator zrakoplova mora ministrstvu poslati poročilo o emisijah toplogrednih plinov za preteklo leto skupaj s poročilom o preverjanju iz drugega odstavka
134. člena tega zakona najpozneje do 31. marca tekočega leta.
Ministrstvo mora zagotoviti, da je poročilo o emisijah toplogrednih plinov dostopno javnosti v skladu z Uredbo 601/2012/EU.
(3) Če upravljavec naprave ali operator zrakoplova v
roku iz prejšnjega odstavka ministrstvu ne pošlje poročila o
emisijah toplogrednih plinov za preteklo leto skupaj s poročilom o preverjanju iz drugega odstavka 134. člena tega zakona
ali če preveritelj iz prvega odstavka 134. člena tega zakona
glede poročila o emisijah toplogrednih plinov ugotovi, da ni
zadovoljivo v skladu z Uredbo 601/2012/EU, izdela poročilo o
emisijah toplogrednih plinov na podlagi dostopnih podatkov o
emisijah toplogrednih plinov za posamezno napravo ali letalsko dejavnost ministrstvo. Stroške izdelave tega poročila nosi
upravljavec naprave ali operator zrakoplova.
(4) Ministrstvo na podlagi poročila o emisijah toplogrednih
plinov iz tretjega odstavka tega člena izda upravljavcu naprave ali operatorju zrakoplova odločbo, v kateri ugotovi količino
toplogrednih plinov, ki jo je naprava ali letalska dejavnost v
preteklem letu izpustila v zrak in za katero mora upravljavec
naprave ali operator zrakoplova predati emisijske kupone. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
(5) Ministrstvo pošlje odločbo iz prejšnjega odstavka nacionalnemu administratorju iz 132. člena tega zakona najpozneje
do 30. aprila tekočega leta.«.
60. člen
Za 133. členom se doda nov 133.a člen, ki se glasi:
»133.a člen
(sprememba monitoringa)
(1) Upravljavec naprave ali operator zrakoplova mora v
skladu z Uredbo 601/2012/EU spremeniti načrt monitoringa
emisij toplogrednih plinov in o nameravani spremembi obvestiti
ministrstvo.
(2) Če ministrstvo ugotovi, da je spremenjeni načrt monitoringa emisij toplogrednih plinov pripravljen v skladu z Uredbo
601/2012/EU in da gre za bistveno spremembo načrta monitoringa emisij toplogrednih plinov, ga upravljavcu naprave odobri
s spremembo dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov iz
119. člena tega zakona, operatorju zrakoplova pa s spremembo
odločbe iz petega odstavka 139.a člena tega zakona.
(3) Upravljavec naprave ali operator zrakoplova lahko
spremeni načrt monitoringa emisij toplogrednih plinov tudi v
nebistvenih sestavinah v skladu z Uredbo 601/2012/EU, vendar mora o nameravani spremembi načrta monitoringa emisij
toplogrednih plinov najpozneje do 31. decembra tekočega leta
obvestiti ministrstvo, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki.
(4) Če ministrstvo ugotovi, da ne gre za bistveno spremembo načrta monitoringa emisij toplogrednih plinov, o tem
nemudoma pisno obvesti upravljavca naprave ali operatorja
zrakoplova.«.
61. člen
134. člen se spremeni tako, da se glasi:
»134. člen
(preverjanje poročila o emisijah toplogrednih plinov)
(1) Poročilo o emisijah toplogrednih plinov iz prvega
ostavka 133. člena tega zakona lahko preveri le oseba, ki
je pridobila akreditacijsko listino v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 600/2012 z dne 21. junija 2012 o preverjanju
poročil o emisijah toplogrednih plinov in poročil o tonskih
kilometrih ter o akreditaciji preveriteljev v skladu z Direktivo
2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 181
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z dne 12. 7. 2012, stran 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba
600/2012/EU).
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: preveritelj) mora preveriti poročilo o emisijah toplogrednih
plinov ter upravljavcu naprave in operatorju zrakoplova izdati
poročilo o preverjanju v skladu z Uredbo 600/2012/EU.
(3) Ministrstvo ima pravico kadarkoli samo opraviti izredno
naknadno preverjanje poročila o emisijah toplogrednih plinov, ki
ga je preveril preveritelj, ali pa za to določi drugega preveritelja.
(4) Če ministrstvo pri preverjanju iz prejšnjega odstavka
ugotovi, da je preveritelj huje kršil Uredbo 600/2012/EU, o tem
obvesti akreditacijski organ.
(5) Za hujšo kršitev Uredbe 600/2012/EU se šteje, če
preveritelj:
1. po lastni krivdi pravočasno ne izdela poročila o preverjanju in pisnega mnenja, kar je bilo ugotovljeno s pravnomočno
sodbo sodišča, ali
2. izdela pomanjkljivo, napačno ali zavajajoče poročilo o
preverjanju ali pisno mnenje.
(6) Stroške izrednega naknadnega preverjanja poročila o
emisijah toplogrednih plinov nosi ministrstvo.
(7) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ima ministrstvo pravico in dolžnost od preveritelja izterjati vračilo stroškov
izrednega naknadnega preverjanja poročila o emisijah toplogrednih plinov, če je bila s pravnomočno odločbo ugotovljena
hujša kršitev Uredbe 600/2012/EU.«.
62. člen
134.a, 134.b, 134.c, 134.d in 134.e člen se črtajo.
63. člen
V prvem odstavku 135. člena se besedilo »skladno s
predpisi EU, ki urejajo register emisijskih kuponov« nadomesti
z besedilom »v skladu z Uredbo 389/2013/EU«.
V tretjem odstavku se besedilo »prvega odstavka 134.c«
nadomesti z besedilom »tretjega odstavka 134.«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Upravljavec naprave za izpolnitev obveznosti iz prvega odstavka tega člena ne more uporabiti emisijskih kuponov, izdanih za trgovanje s pravicami do emisije iz letalske
dejavnosti.
(5) Upravljavcu naprave, ki je svoje emisije toplogrednih
plinov zajel in jih prenesel v napravo za njihovo trajno skladiščenje, za katero je država članica EU izdala dovoljenje za
shranjevanje ogljikovega dioksida, ni treba predati emisijskih
kuponov za te emisije, ki so bile ugotovljene na način iz drugega odstavka 133. člena tega zakona ali preverjene na način iz
134. člena tega zakona.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo »sedmega odstavka 130.« nadomesti z
besedilom »prvega odstavka 132.«.
Dosedanji peti odstavek se črta.
64. člen
V prvem odstavku 136. člena se črtata vejica in besedilo
»pooblaščenec iz 139. člena tega zakona«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Višina penalov iz prvega odstavka tega člena se od
1. januarja 2013 vsako leto poveča za letni evropski indeks cen
življenjskih potrebščin, objavljen na spletni strani Statističnega
urada EU v mesecu, ko mora upravljavec naprave ali operator
zrakoplova predati emisijske kupone v skladu s prvim odstavkom 135. člena tega zakona. Višino penalov v skladu s tem
odstavkom določi vlada s sklepom.«.
65. člen
Prvi odstavek 137. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Emisijski kuponi, izdani od 1. januarja 2013, veljajo
za emisije v obdobjih po osem let, pri čemer se prvo obdobje
začne 1. januarja 2013.«.
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V drugem odstavku se besedilo »skladno s predpisi EU
iz sedmega odstavka 130. člena tega zakona« nadomesti z
besedilom »v skladu z Uredbo 389/2013/EU«.
66. člen
139. člen se črta.
67. člen
V petem odstavku 139.a člena se beseda »tretjega« nadomesti z besedo »prvega«.
68. člen
V tretjem odstavku 139.d člena se v 2. točki beseda »šestega« nadomesti z besedo »drugega«.
69. člen
V sedmem odstavku 139.e člena se besedilo »126.c«
nadomesti z besedilom »127.«.
70. člen
V prvem odstavku 139.f člena se v 2. točki beseda »šestega« nadomesti z besedo »drugega«.
71. člen
V tretjem odstavku 140. člena se pika nadomesti z vejico
in doda besedilo »osebe, ki jo izvajajo, pa morajo imeti svoj
sedež v Republiki Sloveniji ali v državi, ki je sklenila z Republiko
Slovenijo dogovor iz prvega odstavka 141.a člena tega zakona,
ali v državi ali podzvezni ali regionalni enoti, ki je sklenila s
Skupnostjo mednarodni sporazum o vzajemnem priznavanju
pravic iz drugega odstavka 125. člena tega zakona.«.
72. člen
148. člen se spremeni tako, da se glasi:
»148. člen
(obvezne državne gospodarske javne službe varstva okolja)
(1) Obvezne državne gospodarske javne službe varstva
okolja so:
1. ravnanje z radioaktivnimi odpadki in njihovo odlaganje,
2. sežiganje komunalnih odpadkov,
3. ravnanje z živalskimi odpadki, ki so po predpisih na
področju veterinarstva stranski živalski proizvodi kategorije 1
in 2 in
4. zbiranje, predelava ali odstranjevanje določenih vrst
drugih odpadkov.
(2) Vlada podrobneje predpiše dejavnosti iz prvega odstavka tega člena in določi način opravljanja obvezne gospodarske javne službe skladno z zakonom.
(3) Objekti in naprave, potrebne za izvajanje javnih služb
iz prvega odstavka tega člena, so infrastruktura državnega
pomena.
(4) Vlada predpiše oskrbovalne standarde ter tehnične,
vzdrževalne, organizacijske in druge ukrepe ter normative za
opravljanje javnih služb iz prvega odstavka tega člena.
(5) Država zagotovi izvajanje javnih služb iz prvega odstavka tega člena skladno s predpisi, ki urejajo gospodarske
javne službe.
(6) Izvajalec javnih služb iz prvega odstavka tega člena mora brezplačno predložiti ministrstvu podatke v zvezi z
opravljanjem javnih službe iz prvega odstavka tega člena, ki so
določeni v predpisih iz drugega in četrtega odstavka tega člena.
Izvajalci javnih služb morajo na zahtevo ministrstva predložiti
tudi druge podatke, ki jih mora zbirati ministrstvo na podlagi
določb tega zakona ali zaradi poročanja EU.
(7) Strokovni nadzor nad izvajalci gospodarske javne
službe iz prvega odstavka tega člena opravlja ministrstvo, obsega pa nadzor nad tem, ali izvajalci javne službe pri njenem
izvajanju ravnajo v skladu s predpisi oziroma pravili stroke.
V postopkih strokovnega nadzora ministrstvo uporablja zakon,
ki ureja splošni upravni postopek.
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(8) Pri izvajanju strokovnega nadzora imajo uradne osebe
ministrstva pravico:
1. pregledati prostore, objekte, postroje, naprave, delovna sredstva, napeljave, predmete, blago, snovi, poslovne
knjige, pogodbe, listine in druge dokumente ter poslovanje
in dokumentacijo izvajalca javne službe in zahtevati izdelavo
pisne oblike dokumentacije, ki mora verodostojno potrjevati
elektronsko obliko, če se hrani v elektronski obliki,
2. ugotavljati način izvajanja storitev javne službe pri
izvajalcu javne službe, s soglasjem uporabnika pa tudi pri
uporabniku,
3. brezplačno vzeti vzorce materialov in opreme za potrebe preiskav,
4. fotografirati ali posneti na drug nosilec vizualnih podatkov prostore, objekte, postroje, napeljave in druge predmete
izvajalca javne službe, s soglasjem uporabnika pa tudi pri
uporabniku, ter jih pozneje reproducirati,
5. opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom strokovnega nadzora.
(9) V postopku strokovnega nadzora lahko ministrstvo z
odločbo naloži izvajalcu javne službe določen način opravljanja
storitev javne službe skladno s predpisi oziroma pravili stroke
ali mu prepove določeno ravnanje pri izvajanju teh storitev, ki
ni skladno s predpisi oziroma pravili stroke.
(10) Če se gospodarska javna služba iz prvega odstavka
tega člena izvaja s podelitvijo koncesije, vlada odvzame koncesijo z odločbo, če koncesionar ne ravna v skladu z izvršljivimi
odločbami državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali
nosilcev javnih pooblastil, ali če pri izvajanju javne službe tako
krši predpise oziroma pravila stroke in določila koncesijske
pogodbe, da od njega ni več mogoče pričakovati pravilnega in
kvalitetnega izvajanja javne službe.
(11) Vlada podrobneje predpiše razloge za odvzem koncesije iz prejšnjega odstavka.«.
73. člen
V VIII. poglavju »ORGANIZACIJE NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA« se doda nov pododdelek z naslovom »1. Svet
za trajnostni razvoj in varstvo okolja« in dodata nova 149.a člen
in 149.b člen, ki se glasita:
»149.a člen
(vloga, položaj in financiranje)
(1) Za presojanje politik na področju varstva okolja minister ustanovi Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja (v
nadaljnjem besedilu: Svet) kot svoje posvetovalno telo.
(2) Svet ima štirinajst članov, ki jih imenuje minister za pet
let z možnostjo ponovnega imenovanja. Član Sveta ne sme biti
funkcionar ali uslužbenec državnih ali občinskih organov. Svet
vodi predsednik Sveta, ki ga izmed sebe izvolijo člani Sveta.
(3) Šest članov Sveta je strokovnjakov za varstvo okolja, predlagajo pa jih skupaj Slovenska akademija znanosti in
umetnosti ter univerze. Pri predlaganju kandidatov za člane
Sveta mora biti zagotovljena enaka zastopanost naravoslovnih, tehničnih, biotehničnih, družboslovnih humanističnih in
medicinskih ved. Štirje člani Sveta so predstavniki nevladnih
okoljevarstvenih organizacij, predlagajo pa jih nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena tega zakona. Štirje
člani Sveta so predstavniki gospodarstva, predlagajo pa jih
skupaj Gospodarska zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica
Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije.
(4) Delovanje članov Sveta ni poklicno. Ministrstvo zagotavlja finančne in administrativno-tehnične možnosti za delovanje Sveta.
149.b člen
(naloge Sveta)
(1) Svet je pri svojem delu neodvisen in samostojen, njegovo delo pa je javno.
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(2) Svet obravnava in sprejema stališča ter daje mnenja
in pobude ministru zlasti o:
1. stanju in trendih na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja doma in v tujini,
2. strategijah, programih in načrtih na področju varstva
okolja in trajnostnega razvoja,
3. zakonodajnem urejanju varstva okolja in trajnostnega
razvoja,
4. delovanju države in občin v zvezi z varstvom okolja in
trajnostnega razvoja,
5. posameznih perečih vprašanjih obremenjevanja okolja
in trajnostnega razvoja ter
6. pobudah javnosti.«.
74. člen
V prvem odstavku 152. člena se v 4. točki besedilo »pet
let in« nadomesti z besedilom »tri leta.«.
5. točka se črta.
75. člen
Naslov poglavja »VIII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO«
se spremeni tako, da se glasi: »VIII. NADZOR«.
Naslov podpoglavja »1. Inšpekcijski nadzor« se spremeni
tako, da se glasi: »1. Nadzor«.
76. člen
Naslov 156. člena se spremeni tako, da se glasi: »(inšpekcijski in carinski nadzor)«.
V drugem odstavku se črta besedilo »17., 18., 19., 20. in
148. člena«, besedilo »in zdravje« pa se nadomesti z vejico in
besedilom »zdravje in carinski organi«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Inšpekcijski nadzor nad delovanjem obratov iz
18. člena tega zakona in osebami, ki imajo okoljevarstveno
dovoljenje ali potrdilo za ravnanje z odpadki iz 20. člena tega
zakona redno opravlja inšpekcija v skladu s programom nadzora, ki ga sprejme za tri leta. Inšpekcija mora po tem programu
vsaj enkrat letno pregledati vse obrate večjega tveganja za
okolje. Obrat večjega tveganja za okolje je obrat, določen s
predpisom iz tretjega odstavka 18. člena tega zakona.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
»(6) Nadzor nad izvajanjem predpisov, izdanih na podlagi
112. in 113. člena tega zakona, izvaja carinski organ v okviru
teh predpisov in v skladu s svojimi pristojnostmi.«.
77. člen
Za 156. členom se doda nov 156.a člen, ki se glasi:
»156.a člen
(načrtovanje inšpekcijskega pregleda za naprave,
ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega)
(1) Inšpekcija iz prvega odstavka prejšnjega člena mora
pripraviti okoljski inšpekcijski načrt, ki obsega naprave iz
68. člena tega zakona.
(2) Načrt iz prejšnjega odstavka vsebuje zlasti:
1. splošno oceno pomembnih okoljskih vprašanj, povezanih z inšpekcijskim nadzorom,
2. geografsko območje, ki ga zajema okoljski inšpekcijski
načrt,
3. seznam naprav,
4. postopke za pripravo programov za redne okoljske
inšpekcijske preglede,
5. postopke za izredne okoljske inšpekcijske preglede in
6. po potrebi opredelitev sodelovanja z organi iz drugega
odstavka prejšnjega člena.
(3) Inšpekcija iz prvega odstavka prejšnjega člena na
podlagi okoljskega inšpekcijskega načrta pripravlja programe
za redne okoljske inšpekcijske preglede, ki vključujejo določitev
pogostosti inšpekcijskih pregledov naprav na kraju samem.
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Časovni presledek med dvema pregledoma na kraju samem
temelji na sistematičnem ocenjevanju okoljskih tveganj ter ne
sme presegati enega leta za najnevarnejše naprave in treh let
za najmanj nevarne. Če inšpekcijski pregled pokaže na veliko
neskladnost s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja, se v
šestih mesecih po tem pregledu opravi dodaten inšpekcijski
pregled na kraju samem.
(4) Pri sistematičnem ocenjevanju okoljskih tveganj iz
prejšnjega odstavka se uporabljajo zlasti naslednja merila:
1. mogoči in dejanski učinki naprave na zdravje ljudi in
okolje ob upoštevanju ravni in vrst emisij, občutljivosti lokalnega okolja in tveganja povzročitve nesreč;
2. evidenca ugotovitev o izpolnjevanju pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja;
3. vključenost upravljavca naprave v sistemu okoljevarstvenega vodenja organizacij iz 32. člena tega zakona.
(5) Inšpekcija iz prvega odstavka prejšnjega člena opravi
izredni okoljski inšpekcijski pregled zaradi preiskave resnih
okoljskih pritožb, ob okoljski nesreči iz 27. ali 28. člena tega
zakona, okoljski škodi iz 110.e člena tega zakona ter izrednih
dogodkov in primerov neskladnosti pri obratovanju naprave
takoj, ko je mogoče, v primeru iz 77. in 78. člena tega zakona
pa na podlagi obvestila ministrstva.
(6) Inšpekcija iz prvega odstavka prejšnjega člena mora
po vsakem pregledu na kraju naprave pripraviti poročilo, ki
opisuje pomembne ugotovitve o skladnosti naprave s pogoji
iz okoljevarstvenega dovoljenja in zaključke glede tega, ali je
potrebno nadaljnje ukrepanje. Inšpekcija poročilo pošlje upravljavcu naprave najpozneje v dveh mesecih od pregleda naprave. Poročilo je v štirih mesecih od dneva pregleda naprave
dostopno tudi javnosti v skladu z zakonom, ki ureja dostop do
informacij javnega značaja.
(7) Inšpekcija iz prvega odstavka prejšnjega člena mora
okoljski inšpekcijski načrt iz drugega odstavka tega člena redno
preverjati in po potrebi spremeniti.«.

17., 18. in 19. točka se spremenijo tako, da se glasijo:
»17. izvaja monitoring brez odobritve ministrstva (prvi
odstavek 133. člena in drugi odstavek 133.a člena),
18. ne zagotavlja izvajanja načrta monitoringa in do predpisanega roka ne pošlje poročila o emisijah toplogrednih plinov
(prvi in drugi odstavek 133. člena),
19. preverja poročilo o emisijah toplogrednih plinov brez
pridobljene akreditacijske listine (prvi odstavek 134. člena).«.
20. točka se črta.

78. člen
V prvem odstavku 157. člena se v napovednem stavku
beseda »dovoljenja« nadomesti z besedilom »okoljevarstvenega dovoljenja ali okoljevarstvenega soglasja ali potrdila«.
4. točka se črta.
Dosedanja 5. točka postane 4. točka.
V dosedanji 6. točki, ki postane 5. točka, se za besedilom
»okoljevarstvenega dovoljenja« doda besedilo »ali potrdila«.
Dosedanja 7. točka postane 6. točka.
V drugem odstavku se napovedni stavek spremeni tako,
da se glasi: »Če povzročitelj obremenitve ne ravna v skladu z
ukrepi iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka ali če obstaja neposredna nevarnost za onesnaženje okolja, pristojni inšpektor
začasno ali trajno prepove:«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

79. člen
V prvem odstavku 161. člena se v 5. točki za besedo
»naprave« doda besedilo »ali opravljanje dejavnosti«, beseda
»tretji« pa se nadomesti z besedo »četrti«.
80. člen
V prvem odstavku 162. člena se 4. točka spremeni tako,
da se glasi:
»4. ne prijavi ministrstvu spremembe naprave (prvi odstavek 77. člena),«.
6., 7., 8. in 9. točka se spremenijo tako, da se glasijo:
»6. ne obvesti ministrstva o izvedbi ukrepov (sedmi odstavek 81. člena),
7. ne obvesti ministrstva ali pristojne inšpekcije o začetku
obratovanja naprave ali opravljanja dejavnosti (prvi odstavek
85. člena),
8. ne obvesti ministrstva in izvede spremembo naprave ali
opravljanja dejavnosti (drugi odstavek 85. člena),
9. ne obvesti ministrstva o dokončnem prenehanju naprave ali opravljanju dejavnosti (tretji odstavek 85. člena),«.

81. člen
V prvem odstavku 162.a člena se v 3. točki črtata besedilo
»ministrstva ali« in besedilo »in drugi«.
82. člen
V prvem odstavku 162.b člena se v 5. točki beseda »ali«
nadomesti z vejico in doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. ne prenese evidence uporabnikov ali ministrstvu
ne predloži zahtevanih podatkov (četrti in deveti odstavek
148. člena),«.
Dosedanja 6. točka postane 7. točka.
83. člen
Za 166. členom se doda nov pododdelek z naslovom »2.a Shranjevanje ogljikovega dioksida« in doda nov
166.a člen, ki se glasi:
»166.a člen
(shranjevanje ogljikovega dioksida)
Na območju Republike Slovenije in v njenem epikontinentalnem pasu je vbrizgavanje in shranjevanje tokov ogljikovega
dioksida (geološko shranjevanje ogljikovega dioksida) prepovedano.«.

84. člen
(spremembe veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja)
(1) Postopki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja
za naprave iz 68. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 –
odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09,
48/12 in 57/12) in postopki za spremembo okoljevarstvenega
dovoljenja iz 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD,
66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,
108/09, 48/12 in 57/12), začeti pa ne končani do uveljavitve
tega zakona, se končajo v skladu s tem zakonom, pri čemer
se ne uporabljajo določbe četrtega odstavka spremenjenega
70. člena zakona.
(2) Upravljavec naprave, ki mu je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje na podlagi 72. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 –
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12)
pred 7. januarjem 2013 ali pred uveljavitvijo predpisa iz
šestega odstavka spremenjenega 70. člena zakona, obratovanje njegove naprave pa vključuje uporabo, proizvodnjo
ali emisijo določene nevarne snovi v skladu s četrtim odstavkom spremenjenega 70. člena zakona, mora ministrstvu v
primeru iz spremenjenega 77. ali spremenjenega 78. člena
zakona predložiti izhodiščno poročilo iz četrtega odstavka
spremenjenega 70. člena zakona.
(3) Določba prejšnjega odstavka se začne uporabljati šest mesecev po uveljavitvi predpisa iz šestega odstavka
spremenjenega 70. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD,
66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,
108/09, 48/12 in 57/12).
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85. člen

87. člen

(okoljevarstveno dovoljenje za nove dejavnosti)

(dokončanje postopkov)

(1) Upravljavec obstoječe naprave, ki izvaja dejavnost, prvič določeno po uveljavitvi tega zakona v predpisu
iz četrtega odstavka spremenjenega 68. člena zakona, mora
obratovanje naprave uskladiti z določbami tega zakona in
pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v skladu s spremenjenim
74. členom zakona najpozneje do 7. julija 2015.
(2) Za obstoječo napravo iz prejšnjega odstavka se šteje
naprava, ki je obratovala ali je bilo zanjo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje po predpisih o graditvi objektov
pred 7. januarjem 2013.
(3) V postopku za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja
za napravo iz prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo
določbe spremenjenega 71. člena in spremenjenega 73. člena
zakona, vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja pa
ni treba priložiti elaborata iz drugega odstavka spremenjenega 70. člena zakona. Za določitev strank v postopku se
uporabljajo določbe spremenjenega 84.a člena zakona. Če
mora upravljavec naprave iz prejšnjega odstavka za njeno
uskladitev z določbami tega zakona pridobiti gradbeno dovoljenje po predpisih o graditvi objektov, se to lahko izda brez
okoljevarstvenega dovoljenja.
(4) Določbe prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi v
primeru, če namerava upravljavec iz prvega odstavka tega
člena na svoji napravi izvesti spremembo, ki ni večja sprememba, vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja pa
mora vsebovati vsebine iz drugega odstavka spremenjenega 70. člena zakona, ki se nanašajo tudi na nameravano
spremembo naprave, opis obstoječe naprave in nameravane
spremembe.
(5) Če namerava upravljavec iz prvega odstavka tega
člena na napravi izvesti tudi večjo spremembo, mora vložiti
vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja v skladu z
drugim odstavkom spremenjenega 70. člena tega zakona za
obstoječo napravo iz drugega odstavka tega člena in za njeno
spremembo, za določitev strank v postopku pa se uporabljajo
določbe spremenjenega 71. člena in spremenjenega 73. člena
zakona.
(6) Ministrstvo mora odločiti o izdaji okoljevarstvenega
dovoljenja iz tretjega in petega odstavka tega člena najpozneje v šestih mesecih od prejema popolne vloge za izdajo
okoljevarstvenega dovoljenja. Če drugostopenjski upravni
organ ugotovi, da je pritožba zoper odločbo prve stopnje
utemeljena, to odločbo odpravi in s svojo odločbo najpozneje
v enem mesecu od vložitve pritožbe sam reši zadevo. Če pristojno sodišče v upravnem sporu zoper dokončno odločbo o
okoljevarstvenem dovoljenju ugotovi, da je tožba utemeljena,
odločbo odpravi in v treh mesecih od vložitve tožbe s sodbo
odloči o okoljevarstvenem dovoljenju.
(7) Če ima upravljavec obstoječe naprave iz prvega
odstavka tega člena okoljevarstveno dovoljenje, izdano na
podlagi 84. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD,
66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,
108/09, 48/12 in 57/12), ga ministrstvo z okoljevarstvenim
dovoljenjem iz prejšnjega odstavka razveljavi.

(1) Postopki za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za
obstoječe naprave iz 172. člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06
– ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12), začeti, pa ne končani
do uveljavitve tega zakona, se končajo v skladu s tem zakonom, pri čemer mora:
1. ministrstvo odločiti o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja najpozneje v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona;
2. drugostopenjski upravni organ, če ugotovi, da je pritožba zoper odločbo iz prejšnje točke utemeljena, to odločbo
odpraviti in s svojo odločbo najpozneje v enem mesecu od
vložitve pritožbe sam rešiti zadevo;
3. pristojno sodišče v upravnem sporu zoper dokončno
odločbo o okoljevarstvenem dovoljenju, če ugotovi, da je tožba utemeljena, odločbo odpraviti in v treh mesecih s sodbo
odločiti o okoljevarstvenem dovoljenju.
(2) Ne glede na določbo drugega odstavka 172. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US,
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in
57/12) se za obstoječo napravo šteje naprava, ki je obratovala na dan 1. maja 2004, in v obsegu, za katerega je njen
upravljavec do 31. oktobra 2006 na podlagi tretjega odstavka
14. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročijo onesnaževanje večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04)
vložil vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, skupaj z vsemi spremembami, ki so bile zaradi uskladitve na
podlagi prvega odstavka 172. člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06
– ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) na napravi izvedene
do uveljavitve tega zakona.
(3) Če je upravljavec naprave iz prvega odstavka tega
člena do uveljavitve tega zakona izvedel tudi spremembe na
napravi, ki niso bile potrebne zaradi uskladitve iz prejšnjega
odstavka, lahko vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi spremenjenega 77. člena zakona
po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja iz prvega
odstavka tega člena.

86. člen
(prilagoditev obstoječih naprav objavljenim
zaključkom o BAT)
Upravljavec naprave, ki je pridobil okoljevarstveno dovoljenje na podlagi 68. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD,
66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,
108/09, 48/12 in 57/12) pred uveljavitvijo tega zakona in so
bili za njegovo glavno dejavnost objavljeni zaključki o BAT
do uveljavitve tega zakona, morajo svojo napravo prilagoditi
zaključkom o BAT in pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v
skladu s spremenjenim 78. členom zakona.

88. člen
(končnanje postopkov za pridobitev okoljevarstvenega
dovoljenja za obrat)
Postopki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za
obrat iz 86. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD,
66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,
108/09, 48/12 in 57/12), začeti, pa ne končani do uveljavitve
tega zakona, se končajo v skladu s tem zakonom.
89. člen
(veljavnost dovoljenj za začasno ali občasno čezmerno
obremenitev okolja)
(1) Postopki za pridobitev dovoljenja za začasno ali
občasno čezmerno obremenitev okolja iz prvega odstavka
94. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12
in 57/12), začeti, pa ne končani do uveljavitve tega zakona,
se ustavijo.
(2) Dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja, izdana na podlagi prvega odstavka 94. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US,
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in
57/12) do uveljavitve tega zakona, se izvedejo na način in v
roku, določenima v teh dovoljenjih.
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(uskladitev dovoljenj za izpuščanje toplogrednih plinov)
(1) Ministrstvo dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov, izdana do uveljavitve tega zakona na podlagi 119. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12), po
uradni dolžnosti uskladi z določbami tega zakona najpozneje v
devetih mesecih od uveljavitve tega zakona.
(2) Dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov, izdana
do uveljavitve tega zakona na podlagi 119. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt,
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12), in odločbe,
izdane zaradi odobritve načrta monitoringa emisij toplogrednih
plinov na podlagi 133. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD,
66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,
108/09, 48/12 in 57/12) ali na podlagi devetega odstavka
5. člena Uredbe o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah,
za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinih oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov
(Uradni list RS, št. 55/11 in 1/13), prenehajo veljati z dnem
dokončnosti odločb iz prejšnjega odstavka, s katerimi so bila
usklajena dovoljenja iz prejšnjega odstavka.
(3) Postopki za pridobitev dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov iz 119. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD,
66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,
108/09, 48/12 in 57/12), začeti, pa ne končani do uveljavitve
tega zakona, se končajo v skladu s tem zakonom.
(4) Postopki za odobritev načrta monitoringa emisij toplogrednih plinov iz 133. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD,
66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,
108/09, 48/12 in 57/12) se za leto 2014 izvedejo v skladu z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12).
91. člen
(veljavnost pooblastil za preverjanje poročil o emisijah
toplogrednih plinov)
(1) Pravna ali fizična oseba, ki je do uveljavitve tega
zakona pridobila pooblastilo za preverjanje poročil o emisijah
toplogrednih plinov na podlagi 134.a člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08
– ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) in želi preverjati poročila o emisijah toplogrednih plinov iz spremenjenega 133. člena
zakona, mora pridobiti akreditacijsko listino v skladu s spremenjenim 133. členom zakona do 31. decembra 2013.
(2) Pooblastila iz prejšnjega odstavka, izdana do uveljavitve tega zakona na podlagi 134.a člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 –
ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A,
70/08, 108/09, 48/12 in 57/12), veljajo do 31. decembra 2013.
92. člen
(izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe
do 31. decembra 2015)
(1) Obvezna državna gospodarska javna služba izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih
vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe
energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom
iz 5. točke prvega odstavka 148. člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 –
ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A,
70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) se izvaja do 31. decembra 2015
po dosedanjih predpisih.
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(2) Izvajalec gospodarske javne službe iz prvega odstavka tega člena zaradi zagotavljanja storitev vsem uporabnikom
vodi evidenco uporabnikov storitev obvezne državne gospodarske javne službe iz prvega odstavka tega člena, ki vsebuje
naslednje podatke:
1. ime in priimek oziroma firmo uporabnika,
2. naslov oziroma sedež uporabnika.
(3) Z dnem prenehanja opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe iz prvega odstavka tega člena mora
izvajalec iz prejšnjega odstavka evidenco uporabnikov storitev
obvezne državne gospodarske javne službe iz prvega odstavka
tega člena prenesti na ministrstvo, ki jo prenese na novega
izvajalca obvezne državne gospodarske javne službe iz prvega
odstavka tega člena.
(4) Ministrstvo zaradi izvajanja nadzora nad izvajalcem
obvezne državne gospodarske javne službe iz prvega odstavka
tega člena vodi evidenco o osebah, s katerimi se je izvajalec
zavezal opravljati gospodarsko javno službo.
(5) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje
osebne podatke:
1. ime in priimek osebe iz prejšnjega odstavka in
2. EMŠO osebe iz prejšnje točke.
(6) Izvajalec obvezne državne gospodarske javne službe iz prvega odstavka tega člena mora ministrstvu v skladu
z dosedanjimi predpisi in s sklenjeno koncesijsko pogodbo
predložiti podatke iz prejšnjega odstavka. Osebni podatki se
izbrišejo iz evidence po treh letih od dneva prenehanja veljavnosti koncesijske pogodbe.
(7) V primeru, ko koncesijsko razmerje za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe iz prejšnjega odstavka
preneha pred rokom iz prvega odstavka tega člena, lahko
vlada:
1. na zahtevo koncesionarja, ki jo mora vložiti najkasneje
v roku treh mesecev pred iztekom veljavnosti koncesijske pogodbe, le to podaljša do roka iz prvega odstavka tega člena,
če koncesionar izpolnjuje predpisane pogoje in zoper njega ni
začet postopek za odvzem koncesije, ali
2. podeli koncesijo do roka iz prvega odstavka tega člena
na podlagi javnega razpisa drugi osebi, ki izpolnjuje predpisane
pogoje in proti njej ni začet postopek odvzema koncesije, če
oseba iz prejšnje točke ne vloži zahteve za podaljšanje v predpisanem roku ali ne izpolnjuje predpisanih pogojev.
(8) O podaljšanju koncesije iz prejšnjega odstavka vlada
odloči z odločbo.
(9) V primeru, ko vlada koncesijo odvzame pred iztekom
roka iz prvega odstavka tega člena, vlada na podlagi javnega
poziva podeli koncesijo drugi osebi, ki izpolnjuje predpisane
pogoje in zoper njo ni začet postopek za odvzem koncesije,
če se ta s podelitvijo strinja, vendar ne dlje od roka iz prvega
odstavka tega člena. Prednost pri podelitvi koncesije ima oseba, katere sedež je najbližje središču koncesijskega območja.
Za središče koncesijskega območja se šteje sedež občine iz
koncesijskega območja v skladu s predpisom, ki ureja način
izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe iz prvega
odstavka tega člena.
(10) Vlada lahko podeli koncesijo iz prejšnjega odstavka
z odločbo o začasnem izvajanju koncesije najdlje za eno leto,
vendar ne dlje od datuma iz prvega odstavka tega člena.
(11) Koncesijske pogodbe, ki so bile sklenjene za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe iz prvega
odstavka tega člena pred uveljavitvijo tega zakona, njihova
veljavnost pa se izteče po datumu iz prvega odstavka tega
člena, prenehajo z dnem 31. decembra 2015.
93. člen
(začetek uporabe)
(1) Določbe novega 51.a člena se začnejo uporabljati
z dnem uveljavitve predpisov iz četrtega odstavka spremenjenega 51. člena in devetega odstavka novega 51.a člena
zakona.
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(2) Določbe četrtega odstavka spremenjenega 70. člena
zakona se začnejo uporabljati šest mesecev po uveljavitvi
predpisa iz šestega odstavka spremenjenega 70. člena zakona.
94. člen
(izdaja in uskladitev predpisov)
(1) Vlada izda predpise iz četrtega odstavka spremenjenega 51. člena, devetega odstavka novega 51.a člena, četrtega odstavka spremenjenega 68. člena in šestega odstavka
spremenjenega 70. člena zakona najpozneje v treh mesecih od
uveljavitve tega zakona.
(2) Predpisi, izdani na podlagi 51. in 68. člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12),
veljajo do uveljavitve predpisov iz prejšnjega odstavka.
(3) Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih
in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05) se
uskladi z določbami spremenjenega 94. zakona najpozneje v
šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
95. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
1. Pravilnik o merilih za preverjanje poročila o emisijah
toplogrednih plinov in pogojih, ki jih mora izpolnjevati preveritelj
(Uradni list RS, št. 79/10),
2. Pravilnik o pogojih za vpis v evidenco izdelovalcev
okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje ter delovanju
strokovne komisije (Uradni list RS, št. 70/11) in
3. Pravilnik o pogojih za pridobitev potrdila o strokovni
usposobljenosti za izdelovanje okoljskih poročil oziroma poročil
o vplivih na okolje ter preizkusu strokovnega znanja (Uradni list
RS, št. 22/13).
96. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 801-01/13-9/30
Ljubljana, dne 29. oktobra 2013
EPA 1510-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

VLADA
3338.

Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke
na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem
mestu

Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 –
ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G in
48/13 – ZSKZDČEU-1) in petega odstavka 21. člena Zakona
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in
47/13 – ZDU-1G) je Vlada Republike Slovenije na predlog
ministra za pravosodje, št. 701-39/2013 z dne 11. 9. 2013, na
29. redni seji dne 17. 10. 2013 izdala naslednjo
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ODLOČBO
Karla Nahtigal, rojena 20. 11. 1980 se imenuje za okrajno
državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu.
Št. 70101-19/2013
Ljubljana, dne 17. oktobra 2013
EVA 2013-2030-0098
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

MINISTRSTVA
3339.

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero
dohodnine od dobička iz kapitala
od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih
deležev ter investicijskih kuponov

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

PRAVILNIK
o dostavi podatkov za odmero dohodnine
od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih
papirjev in drugih deležev ter investicijskih
kuponov
1. člen
S tem pravilnikom se določajo vrsta, oblika in način dajanja podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od
odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov.
2. člen
Zavezanci za dajanje podatkov, določeni v 339. členu
Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 32/12 in 94/12, v nadaljnjem besedilu:
ZDavP-2), dostavijo podatke po vrstah, v obliki in na način,
določen v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Podatki se pošljejo v elektronski obliki po sistemu eDavki
na spletni naslov http://edavki.durs.si.
4. člen
(1) Če pri zavezancu za dajanje podatkov nastanejo statusne spremembe zaradi združitve in delitve, predloži podatke
za odmero dohodnine ustrezni pravni naslednik.
(2) Ob stečaju ali likvidaciji zavezanca za dajanje podatkov, kadar ni pravnega naslednika, pošlje podatke za odmero
dohodnine stečajni ali likvidacijski upravitelj.
(3) Ob prenehanju obstoja zavezanca za dajanje podatkov iz drugih razlogov pošlje podatke pravna ali fizična
oseba, pri kateri so shranjene poslovne knjige in knjigovodska
dokumentacija.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-597/2013/11
Ljubljana, dne 3. oktobra 2013
EVA 2013-1611-0136
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance
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PRILOGA

O BL IKA IN N AČIN DO ST AVE PO D AT K OV Z A O DM ERO DO HO DNINE O D
DO BIČKA IZ K APIT AL A O D O DSVOJIT VE VREDNO ST N IH PAPIR JEV IN
DRUGIH DELEŽEV TER INVESTICIJSKIH KUPONOV
1

Oblika podatkov

Podatki se zapišejo v datoteko vrste XML po shemi KP_KDVP.XSD, ki je objavljena na spletni strani
eDavki: http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx.
2

Priprava in dostava podatkov davčni upravi

Dostava podatkov je mogoča izključno po elektronski poti prek storitev sistema eDavki
(http://edavki.durs.si). Dostop do sistema eDavki je mogoč s certificiranimi digitalnimi potrdili. Navodila
za registracijo in uporabo potrdil so objavljena na naslovu http://edavki.durs.si v področju
»Registracija«.
Podatki se pripravijo na način "en XML, več zavezancev".
Elektronski dokument se pripravi tako, da vsebuje podatke o vseh pridobitvah in odsvojitvah kapitala v
davčnem letu po objavljeni shemi za enega ali več zavezancev.
V primeru, da so bili za posameznega zavezanca vloženi/poslani napačni podatki, se popravki
ponovno pošljejo v obliki elektronskega dokumenta z vsemi podatki za tega zavezanca.
V primeru nepravilno poslanih podatkov za zavezanca, ki v odmernem letu nima pridobitev in/ali
odsvojitev, se v datoteki XML pošljejo podatki o zavezancu brez podatkov o pridobitvah in odsvojitvah
kapitala.
3

Podatki za dobiček iz kapitala

3.1 Splošni opis podatkov
a. Podatke o vseh pridobitvah in odsvojitvah vrednostnih papirjev in drugih deležev v gospodarskih
družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja, ki so jo opravili rezidenti RS in nerezidenti RS v
preteklem davčnem letu morajo poslati pooblaščeni udeleženci trga vrednostnih papirjev in druge
pravne osebe, ki so opravljale prenose imetništva vrednostnih papirjev ali drugih deležev v zvezi z
vsemi pridobitvami in odsvojitvami vrednostnih papirjev in deležev, razen tistih, pri katerih je bil
pravni temelj sklep o dedovanju ali drug pravni posel v zvezi s smrtjo.
Podatke o izdaji novih vrednostnih papirjev ali pridobitvi novih deležev pri povečanju kapitala
družbe z lastnimi sredstvi zavezanca ali povečanju kapitala družbe iz sredstev družbe pošljejo
izdajatelji novih vrednostnih papirjev ali deležev ali od njega pooblaščena borznoposredniška
družba, ki je opravila izdajo novih delnic.
Pri preoblikovanju družb morajo podatke o opravljeni zamenjavi kapitala (vrednostnih papirjev ali
deležev v kapitalu) poslati nove ali prevzemne družbe.
Podatke o prenosih vrednostnih papirjev zaradi izključitve manjšinskih delničarjev ali vključitve
odvisne družbe v glavno družbo mora poslati glavni delničar ali glavna družba.
b. Podatke v zvezi s pridobitvijo, unovčitvijo in zamenjavo investicijskih kuponov, ki so jih opravili
rezidenti RS, morajo poslati družbe za upravljanje in druge osebe, ki sprejemajo vplačila v zvezi s
pridobitvijo investicijskega kupona ali izplačajo dohodek, dosežen z odsvojitvijo ali unovčitvijo
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investicijskega kupona vzajemnega sklada ali z izplačilom sorazmernega dela likvidacijske mase
pri likvidaciji vzajemnega sklada, ter podatke v zvezi z uveljavljanjem stroškov.
Pri preoblikovanju investicijske družbe v vzajemni sklad morajo podatke o opravljeni zamenjavi
delnic investicijske družbe z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada poslati družbe za
upravljanje, ki upravljajo vzajemni sklad.
Pri zamenjavi investicijskih kuponov vzajemnega sklada za investicijske kupone drugih vzajemnih
skladov, za katero lahko davčni zavezanec uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti in pri
kateri priglasitev opravi za vse zavezance hkrati družba za upravljanje, ki upravlja prevzemni
sklad, krovni sklad ali krovna sklada, v skladu z zakonom, ki ureja investicijske sklade in družbe za
upravljanje, mora podatke poslati družba za upravljanje, ki upravlja prevzemni sklad, krovni sklad
ali krovna sklada.
Podatke morajo poslati družbe za upravljanje, ki upravljajo krovni sklad, vpisan na seznam krovnih
skladov iz šestega odstavka 1. člena Pravilnika o sledljivosti prehodov med podskladi istega
krovnega sklada (Uradni list RS, št. 37/08, 101/08, 87/09 in 107/11; v nadaljnjem besedilu:
pravilnik), kot priglasitev po osmem odstavku 331. člena ZDavP-2.
3.1.1 Tabelarični prikaz individualnih podatkov

X
X

vpiše se ISIN koda vrednostnega papirja, če ta obstaja
uradno daljše ime vrednostnega papirja
oznake:
MAN – v gospodarjenju
P – v posredovanju

Y

X

vpiše se oznaka PODVP

Če davčna številka ne obstaja, se vpiše osemmestno celo število, ki se mora obvezno začeti z nič (0). Rezidenti so lahko brez davčne številke le izjemoma,
če so z vrednostnimi papirji ali investicijskimi kuponi razpolagali pred zakonsko obveznostjo pridobitve davčne številke in zato poročevalec z davčno številko
ne razpolaga in je ne more pridobiti.
2
Če ISIN koda vrednostnega papirja ne obstaja, se vpiše stalno besedilo ISIN.

vrsta posla

podatki o pridobitvah in odsvojitvah vrednostnih
papirjev
2
ISIN koda vrednostnega papirja
ime vrednostnega papirja

92 / 8. 11. 2013

1

X

X

LLLL

1. PODATKI O PRIDOBITVAH IN ODSVOJITVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV

OBDOBJE POROČANJA

država rezidentstva

status rezidentstva

X

X
X
X

8-mestna davčna številka zavezanca
ime zavezanca
priimek zavezanca
oznaka za rezidentstvo zavezanca:
R – rezident RS
N – nerezident RS
samo za nerezidente RS

1

davčna številka zavezanca
ime zavezanca
priimek zavezanca
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PODATKI O ZAVEZANCU

X
X
X

8-mestna davčna številka izplačevalca
ime pravne osebe ali firma
ulica, hišna številka, ime pošte, poštna številka in kraj

davčna številka izplačevalca
ime
naslov

OBVEZNOST
PODATKA

X

OPIS PODATKOV

PODATKI O IZPLAČEVALCU

POTREBNI PODATKI
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X

Y

Y

Y

Y

X

ime družbe
oznaka DA ob odlogu pri zamenjavah deleža ob statusnih
spremembah družbe – način pridobitve E

Y

X

vpiše se oznaka PODD
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Pri poslih na kratko so mogoči načini pridobitve: B – nakup, F – dedovanje, G – darilo in H – drugo.

odlog

podatki o pridobitvah in odsvojitvah deležev v
gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah
organiziranja
oznaka deleža

Št.

3

3

oznake:
A: vložek kapitala
B: nakup
C: povečanje kapitala družbe z lastnimi sredstvi zavezanca
D: povečanje kapitala družbe iz sredstev družbe
E: zamenjava kapitala ob statusnih spremembah družbe
F: dedovanje
G: darilo
H: drugo

oznake:
S – short, posli na kratko
L – long, posli na dolgo
oznaka DA ob odlogu pri zamenjavah ob statusnih
spremembah družbe – način pridobitve E
oznaka DA pri prostovoljnem enostranskem prenehanju
lastninske pravice

datum pridobitve
X
X
količina ob pridobitvi
na štiri decimalna mesta
X
nabavna vrednost ob pridobitvi na enoto na štiri decimalna mesta
stroški v zvezi s pridobitvijo
plačani davek na dediščine in darila
Y
podatki o odsvojitvah
Y
datum odsvojitve
X
X
količina ob odsvojitvi
na štiri decimalna mesta
X
vrednost ob odsvojitvi na enoto
na štiri decimalna mesta
2. PODATKI O PRIDOBITVAH IN ODSVOJITVAH DELEŽEV V GOSPODARSKIH DRUŽBAH, ZADRUGAH IN DRUGIH OBLIKAH
ORGANIZIRANJA

način pridobitve

podatki o pridobitvah

opustitev

odlog

oznaka posla

Uradni list Republike Slovenije
Stran
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v odstotkih
vrednost celotnega deleža na štiri decimalna mesta

ime sklada ali podsklada (št. 4 )
ime krovnega sklada
koda, prejeta ob uvrstitvi na seznam krovnih skladov pri
DURS
oznake:
MAN – v gospodarjenju

ime sklada ali podsklada

ime krovnega sklada (št. 1)

koda, prejeta ob uvrstitvi na seznam krovnih skladov
pri DURS (št. 2)

Y

Y

Y

X
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vrsta posla

X

ISIN koda sklada ali podsklada (št. 5 )
oznaka razreda kupona, če obstaja več razredov kuponov
(št. 6 )

oznaka investicijskega kupona

X

X

vpiše se oznaka PODINVK

podatki o pridobitvah, unovčitvah in zamenjavah
investicijskih kuponov

3. PODATKI O PRIDOBITVAH, UNOVČITVAH IN ZAMENJAVAH INVESTICIJSKIH KUPONOV

podatki o odsvojitvah
datum odsvojitve deleža
količina odsvojenega deleža
vrednost ob odsvojitvi deleža

X
X
X
Y
Y
X
X
X

X

Št.

v odstotkih
vrednost celotnega deleža, na štiri decimalna mesta
davek na dediščine in darila

oznake:
A: vložek kapitala
B: nakup
C: povečanje kapitala družbe z lastnimi sredstvi zavezanca
D: povečanje kapitala družbe iz sredstev družbe
E: zamenjava kapitala ob statusnih spremembah družbe
F: dedovanje
G: darilo
H: drugo

Y
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datum pridobitve deleža
količina ob pridobitvi
nabavna vrednost ob pridobitvi
stroški v zvezi s pridobitvijo

način pridobitve

podatki o pridobitvah

Stran

Uradni list Republike Slovenije

X

X

X
X
X
Y
Y
X
X

X

Y
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Pri poslih na kratko so mogoči načini pridobitve: B – nakup, F – dedovanje, G – darilo in H – drugo.

oznaka vrste transakcije (št. 3 )

oznake:
01 – pridobitev
02 – zamenjava izstop (zamenjani kuponi)
03 – zamenjava vstop (novi kuponi)
04 – unovčitev

DRUGI KONTROLNI PODATKI PO OSMEM (IN DESETEM) ODSTAVKU 331. ČLENA ZDavP-2 in 339. ČLENU ZDavP-2

na štiri decimalna mesta
na štiri decimalna mesta

na štiri decimalna mesta
na štiri decimalna mesta
plačani davek na dediščine in darila

oznake:
A: vložek kapitala
B: nakup
C: povečanje kapitala družbe z lastnimi sredstvi zavezanca
D: povečanje kapitala družbe iz sredstev družbe
E: zamenjava kapitala ob statusnih spremembah družbe
F: dedovanje
G: darilo
H: drugo

Y

Y

Št.

4

4

datum pridobitve
količina ob pridobitvi
nabavna vrednost ob pridobitvi na enoto
stroški v zvezi s pridobitvijo
podatki o odsvojitvah
datum odsvojitve
količina ob odsvojitvi
vrednost ob odsvojitvi na enoto

način pridobitve

podatki o pridobitvah

odlog

oznaka posla

P – v posredovanju
oznake:
S – short, posli na kratko
L – long, posli na dolgo
oznaka DA ob odlogu ugotavljanja davčne obveznosti pri
zamenjavi investicijskih kuponov podsklada za investicijske
kupone drugih podskladov pri istem krovnem skladu ali pri
zamenjavi investicijskih kuponov vzajemnega sklada z
investicijskimi kuponi drugih vzajemnih skladov

Uradni list Republike Slovenije
Stran

10101
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čas pridobitve investicijskega kupona po
pravilniku, razen pri oznaki PRIV ali
PRIV-NEP (št. 11)
nabavna vrednost investicijskega
kupona za enoto (točko) po pravilniku
(razen pri oznaki PRIV ali PRIV-NEP)
(št. 12)

posebna oznaka za prve pridobljene
kupone po pravilniku (št. 10)

Št.

oznake:
PRIV
SEKUN
PRIV-NEP
SEKUN-NEP
P

10102 /

datum pridobitve ali zamenjave ali
unovčitve ali popravka (št. 7)
količina ob pridobitvi ali zamenjavi ali
unovčitvi (št. 8)
vrednost za enoto (točko) ob pridobitvi
ali zamenjavi ali unovčitvi (št. 9)

05 – priglasitev preoblikovanje sklada izstop (prenosni
sklad)
06 – priglasitev preoblikovanje sklada vstop (prevzemni
sklad)
07 – priglasitev oblikovanje krovnega sklada ali
preoblikovanje obstoječega vzajemnega sklada v podsklad
obstoječega krovnega sklada
08 – popravek podatkov – star podatek
09 – popravek podatkov – nov podatek
10 – preoblikovanje investicijske družbe v vzajemni sklad –
zamenjane delnice
11 – preoblikovanje investicijske družbe v vzajemni sklad –
pridobljeni investicijski kuponi
12 – preoblikovanje podskladov krovnega sklada
(zamenjani kuponi)
13 – preoblikovanje podskladov krovnega sklada (novi
kuponi)

Stran
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posebna oznaka posameznega prehoda
med podskladi istega krovnega sklada
za zamenjane in nove investicijske
kupone: PREH (št. 13)
čas pridobitve novega investicijskega
kupona pri zamenjavi investicijskih
kuponov podsklada za investicijske
kupone drugih podskladov po pravilniku
pri oznaki PREH (št. 14)
nabavna vrednost novega
investicijskega kupona za enoto (točko)
pri zamenjavi investicijskih kuponov
podsklada za investicijske kupone
drugih podskladov po pravilniku (pri
oznaki PREH) (št. 15)
enoznačna identifikacija posamezne
zamenjave pri oznaki 02 in 03 (isti
identifikator označuje povezanost oznak
02 in 03 pri posamezni zamenjavi (št.
16)
enoznačna identifikacija priglasitve
preoblikovanja sklada pri oznaki 05 in 06
(isti identifikator označuje povezanost
oznak 05 in 06 pri prehodu s
prenosnega na prevzemni sklad) (št. 17)
enoznačna identifikacija popravka
podatkov pri oznaki 08 in 09 (isti
identifikator označuje povezanost oznak
08 in 09 pri popravku starega podatka in
vnosu novega podatka) (št. 18)
enoznačna identifikacija zamenjave
delnic investicijske družbe z
investicijskimi kuponi vzajemnega
sklada (isti identifikator označuje
povezanost oznak 10 in 11 pri
preoblikovanju investicijske družbe v
vzajemni sklad) (št. 19)
enoznačna identifikacija preoblikovanja

Uradni list Republike Slovenije
Št.

92 / 8. 11. 2013 /
Stran
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oznaka DA ob taki unovčitvi ali razdelitvi

Št.

oznaka DA ob taki unovčitvi

oznaka DA, če je transakcija opravljena na organiziranem
trgu

10104 /

Oznaka podatkov v tabeli:
X – podatek je obvezen,
Y – podatek ni obvezen. Mogoče je izpolniti samo podatke o pridobitvah ali podatke o odsvojitvah.

podskladov krovnega sklada pri oznaki
12 in 13 (isti identifikator označuje
povezanost oznak 12 in 13 pri
preoblikovanju podskladov krovnega
sklada) (št. 20)
datum vzpostavitve evidence za
spremljanje prehodov med podskladi
istega krovnega sklada (št. 21)
dan izvedbe preoblikovanja sklada ali
dan oblikovanja krovnega sklada ali dan
oblikovanja novega podsklada
obstoječega krovnega sklada (št. 22)
transakcija opravljena na organiziranem
trgu vrednostnih papirjev (št. 23)
unovčitev kupona podsklada,
namenjena izključno poravnavi stroškov,
povezanih s prehajanjem (št. 24)
razdelitev skupnega premoženja na
podlagi odločbe (št. 25)

Stran
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Št.
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3.1.2 Tabelarični prikaz dovoljenih ali nedovoljenih vrednosti individualnih podatkov o
pridobitvah, unovčitvah in zamenjavah investicijskih kuponov
Oznaka vrste transakcije
Številka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

št. 1
št. 2
št. 3
št. 4
št. 5
št. 6
št. 7
št. 8
št. 9
št. 10
št. 11
št. 12
št. 13
št. 14
št. 15
št. 16
št. 17
št. 18
št. 19
št. 20
št. 21
št. 22
št. 23
št. 24
št. 25

Y
Y
X
X
X
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

X
X
X
X
X
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
X
Y
Y
X

X
X
X
X
X
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
X
Y
Y
X

Y
Y
X
X
X
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Y
Y
X
X
X
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Y
Y
X
X
X
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

X
Y
X
X
X
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

X
Y
X
X
X
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

X
Y
X
X
X
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

X

X
X

X

Y
Y

Y
Y

Y
Y
Y

X
X

X
X

Y
Y
Y
Y
Y

Y
Y

Y
Y

Y
X

10

11

X
X
X
Y
Y
Y
Y

X
X
X
Y
Y
Y
Y

X

X

12

13

X
Y
X
X
X
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

X
Y
X
X
X
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

X
Y
Y

X
Y
Y

Oznaka vrste transakcije (številke od 01 do 13):
01 – pridobitev
02 – zamenjava izstop (zamenjani kuponi)
03 – zamenjava vstop (novi kuponi)
04 – unovčitev
05 – priglasitev preoblikovanje sklada izstop (prenosni sklad)
06 – priglasitev preoblikovanje sklada vstop (prevzemni sklad)
07 – priglasitev oblikovanje krovnega sklada ali preoblikovanje obstoječega vzajemnega
sklada v podsklad obstoječega krovnega sklada
08 – popravek podatkov - star podatek
09 – popravek podatkov - nov podatek
10 – preoblikovanje investicijske družbe v vzajemni sklad – zamenjane delnice
11 – preoblikovanje investicijske družbe v vzajemni sklad – pridobljeni investicijski kuponi
12 – preoblikovanje podskladov krovnega sklada (zamenjani kuponi)
13 – preoblikovanje podskladov krovnega sklada (novi kuponi)
Oznaka podatkov v tabeli:
X – podatek je obvezen,
Y – podatek ni obvezen.

Stran
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3340.

Št.
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Pravilnik o spremembah Pravilnika
o pristojbinah na področju veterinarstva

Na podlagi šestega odstavka 74. člena in 75. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05,
90/12 – ZdZPVHVVR in 23/13 – ZZZiv-C) izdaja minister za
kmetijstvo in okolje

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o pristojbinah
na področju veterinarstva
1. člen
V Pravilniku o pristojbinah na področju veterinarstva
(Uradni list RS, št. 10/08, 51/09, 5/10 in 104/11) se v prvem
odstavku 1. člena v prvi alinei besedilo »zadnjič spremenjene z
Uredbo Komisije (EU) št. 208/2011 z dne 2. marca 2011 o spremembi Priloge VII k Uredbi (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredb Komisije (ES) št. 180/2008 in (ES)
št. 737/2008 glede seznamov in imen referenčnih laboratorijev
EU (UL L št. 58 z dne 3. 3. 2011, str. 29)« nadomesti z besedilom »zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013 z
dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in
sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja
oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti
hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, vseevropskih omrežij,
pravosodja in temeljnih pravic, pravice, svobode in varnosti,
okolja, carinske unije, zunanjih odnosov, zunanje, varnostne
in obrambne politike ter institucij zaradi pristopa Republike
Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 1)«.
V tretji alinei se besedilo »zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 433/2011 z dne 4. maja 2011
o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 669/2009 o izvajanju
Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta
glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme
in nekaterih živil neživalskega izvora (UL L št. 115 z dne 5. 5.
2011, str. 5)« nadomesti z besedilom »zadnjič spremenjene z
Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 925/2013 z dne 25. septembra 2013 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 669/2009
o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta
in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora (UL L št. 254 z
dne 26. 9. 2013, str. 12)«.
2. člen
V osmem odstavku 5. člena se besedilo »zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 151/2011 z dne 18. februarja
2011 o spremembi Priloge I k Uredbi Evropskega parlamenta
in Sveta (EU) št. 854/2004 v zvezi s farmsko gojeno divjadjo
(UL L št. 46 z dne 19. 2. 2011, str. 17)« nadomesti z besedilom
»zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013 z
dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in
sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja
oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti
hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, vseevropskih omrežij,
pravosodja in temeljnih pravic, pravice, svobode in varnosti,
okolja, carinske unije, zunanjih odnosov, zunanje, varnostne
in obrambne politike ter institucij zaradi pristopa Republike
Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 1)«.
3. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
(1) Pristojbine iz tega pravilnika so prihodek proračuna
Republike Slovenije in se vplačajo na podračun, v skladu s
predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih
dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Pri obratih, ki jih v skladu z oceno tveganja uradni veterinar ne nadzoruje vsak mesec, se pristojbine po tem pravilniku zaračunajo ob nadzoru za obdobje od zadnjega nadzora.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-436/2013
Ljubljana, dne 25. oktobra 2013
EVA 2013-2330-0177
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

USTAVNO SODIŠČE
3341.

Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o pravdnem
postopku v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-134/10-28
Datum: 24. 10. 2013

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopkih za oceno ustavnosti, začetih z zahtevami Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani,
na seji 24. oktobra 2013

o d l o č i l o:
1. Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07
– uradno prečiščeno besedilo in 45/08) je v neskladju z Ustavo.
2. Državni zbor mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti
v roku enega leta po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. Do uveljavitve drugačne zakonske ureditve sodnik posameznik ali predsednik senata sodišča, ki odloča o zadevi, s
sklepom odloči o tem, na kakšen način se zagotovi seznanitev
strank sodnega postopka s tajnimi podatki, ki so predloženi v
postopek. Odločitev sprejme v skladu s 35. točko obrazložitve
te odločbe.
4. Zoper sklep iz prejšnje točke izreka te odločbe ni posebne pritožbe.

Obrazložitev
A.
1. Delovno in socialno sodišče vlaga pet zahtev za oceno
ustavnosti Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06
– uradno prečiščeno besedilo, 9/10 in 60/11 – v nadaljevanju
ZTP) v zvezi z Zakonom o pravdnem postopku (v nadaljevanju
ZPP). V prvi zahtevi navaja, da se v nekaterih individualnih delovnih sporih, v katerih je tožena stranka Republika Slovenija,
od prejema odgovora na tožbo naprej sooča s kolizijo ZPP z
zahtevami tožene stranke po spoštovanju ZTP. Tožena stranka
naj bi odgovor na tožbo in priloge označila z oznakami tajnih
podatkov ter od sodišča zahtevala, naj s prejetimi listinami
ravna v skladu z ZTP. Predlagatelj opozarja, da ZPP in ZTP
nimata posebnih določb o dostopu strank sodnih postopkov
do tajnih podatkov, niti o tem, kako naj sodišče tak postopek
vodi. Ocenjuje, da obstaja pravna praznina, ki je v neskladju z
2. členom Ustave, ker zakonodajalec ni uredil vprašanj v zvezi
z dostopom pravdnih strank do vlog s tajnimi podatki oziroma
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možnosti aktivne udeležbe v postopku, v katerem so s stopnjo
zaupnosti označene vloge ali celo sam sodni spis. Težave naj
bi se pojavljale tudi v zvezi z delom sodišča, ker naj bi sodno
osebje imelo dovoljenja za dostop do le tistih tajnih podatkov,
ki so označeni s stopnjama zaupnosti "interno" in "zaupno".
Predlagatelj zatrjuje, da nikjer ni določeno, kako naj se izvede
dokaz z izvedencem, ki nima dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, saj izvedenec ne sme vpogledati listin ali vlog s tajnimi
podatki, brez vpogleda pa običajno ne more izdelati izvedenskega mnenja. Ne bi naj tudi bilo ureditve, ki bi določala, kako
naj se stranka opredeli do vloge, ki je ne sme iznesti iz sodne
pisarne, in kako naj se tedaj zaupno posvetuje s svojim pooblaščencem. Predlagatelj meni, da je omejen dostop stranke
do vlog nasprotne stranke krnitev bistva človekove pravice iz
22. člena Ustave, saj se z njim onemogoča aktivno sodelovanje v postopku in s tem učinkovito varstvo pravic. To, da mora
stranka vloge nasprotnika prebrati na sodišču ob navzočnosti
delavca sodišča, naj bi stranko postavljalo v slabši položaj v
primerjavi z drugo stranko. Zato naj bi bila izpodbijana ureditev
v nasprotju z 22. in 23. členom Ustave. Predlagatelj navaja,
da je stranka v sporu, v katerem so nekatere vloge ali listine
označene kot tajne, v slabšem položaju v primerjavi z drugo
stranko (ko je ta druga stranka Republika Slovenija) oziroma
v primerjavi s strankami postopkov, v katerih ni takih listin ali
vlog – v zvezi z možnostjo proste izbire pooblaščenca, kar naj
bi bilo v neskladju s 14. oziroma 22. členom Ustave. Po mnenju
predlagatelja ni v skladu z 2., 22., 23. in 24. členom Ustave,
da zakonodajalec ni predvidel načina vodenja zapisnika in
izdaje (oziroma izdelave obrazložitve) sodbe v primerih, ko se
v postopku obravnavajo tajni podatki iz listin ali tisti, o katerih
izpove priča.
2. Državni zbor v odgovoru na prvo zahtevo zavrača
očitke predlagatelja. Sklicuje se na sklep Ustavnega sodišča
št. U-I-93/05 z dne 24. 5. 2007, iz katerega naj bi izhajalo, da
lahko predstojnik organa dovoli posredovanje tajnih podatkov
z namenom njihove uporabe v sodnem postopku, pri čemer je
upravičen določiti način, na katerega se pravdne stranke seznanijo s takimi podatki. Iz navedenega sklepa naj bi tudi izhajalo, da prepoved kopiranja listin s tajnimi podatki ob določenih
predpostavkah ne onemogoča strank v pravici do uporabe takih
listin v dokazne namene in tudi ne pomeni kršitve pravice do
enakopravnega položaja strank v postopku. Državni zbor meni,
da Ustava ne zahteva, da je način dostopanja strank do tajnih
podatkov zakonsko urejen, dovolj je, da je določen v konkretni
zadevi. Omejitve dostopa (prepoved kopiranja ali iznašanja s
sodišča) naj same po sebi še ne bi kršile 2. ali 22. člena Ustave,
če je stranki omogočeno zadostno dostopanje do tajnih podatkov, da lahko pripravi svoje vloge v postopku. Državni zbor v
tej zvezi opozarja, da lahko stranka skupaj s pooblaščencem
v okviru uradnih ur na sodišču večkrat vpogleda v dokumente
s tajnimi podatki in se toliko seznani z njihovo vsebino, da se
lahko do njih opredeli. Pojasnjuje še, da lahko tako izvedenci
kot sodno osebje pridobijo ustrezna dovoljenja za dostop do
tajnih podatkov. Po prepričanju Državnega zbora morajo biti
tajni podatki v zapisniku obravnave in v obrazložitvi sodbe
navedeni po splošnih pravilih za izvajanje dokazov in izdelavo
obrazložitve sodne odločitve. Zato naj ne bi bilo zatrjevane
pravne praznine.
3. Mnenje o prvi zahtevi je Ustavnemu sodišču poslala
tudi Vlada, ki meni, da ZTP v zvezi z ZPP ni v neskladju z Ustavo. Vlada opozarja, da ZTP in Zakon o dostopu do informacij
javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno
besedilo – v nadaljevanju ZDIJZ) vsebujeta mehanizme, da se
podatki določijo za tajne le, ko je to utemeljeno, in da se oznaka
tajnosti umakne, če ni utemeljena. Poleg ZTP naj bi bilo treba
vedno upoštevati tudi ZPP, zlasti temeljno procesno načelo
kontradiktornosti. Vlada meni, da mora biti sodba, ki vsebuje
tajne podatke, označena s stopnjo tajnosti, pri čemer se lahko
zagotovi, da iz izreka sodbe, ki se razglasi, tajni podatki niso
razvidni. Glede pooblaščencev in izvedencev naj ne bi bilo
ovir za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov. Tudi
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Vlada se sklicuje na sklep Ustavnega sodišča št. U-I-93/05, ki
naj bi nakazoval na tako razlago drugega odstavka 33. člena
ZTP, iz katere izhaja, da lahko predstojnik organa pod določenimi pogoji dovoli uporabo tajnih podatkov v sodnem postopku.
Navaja, da peti odstavek 38. člena ZTP določa, da za sodišča
s splošno pristojnostjo in specializirana sodišča predsednik Vrhovnega sodišča izda akt, s katerim zagotovi izvajanje postopkov in ukrepov varovanja tajnih podatkov, ki ustreza določeni
stopnji tajnosti in onemogoča njihovo razkritje nepoklicanim
osebam. V tem aktu naj bi bilo mogoče opredeliti tudi "specifiko
sodnih obravnav, na katerih so prisotni tajni podatki". Stranka
in pooblaščenec naj bi morala imeti dostop do tajnih podatkov
le pod pogoji, ki jih določa ZTP.
4. Ustavno sodišče je odgovor Državnega zbora in mnenje Vlade o prvi zahtevi poslalo predlagatelju, ki se o njiju ni
izjavil.
5. Po prvi zahtevi je predlagatelj vložil še drugo in tretjo
zahtevo za oceno ustavnosti ZTP v zvezi z ZPP. Druga in tretja
zahteva sta v pretežnem delu enaki. Predlagatelj zatrjuje neskladnost izpodbijane ureditve z 2., 14., 22., 23. in 24. členom
Ustave. Pojasnjuje, da vodi več individualnih sporov, v katerih
je tožena stranka priložila listinske dokaze, označene s stopnjo
tajnosti. Predlagatelj navaja, da lahko dovoli dostop do teh listin
le osebam, ki izpolnjujejo pogoje iz ZTP, enako pa velja za
sodbo, ki bi se na navedene listine opirala. To naj bi pomenilo,
da stranka in njen odvetnik, ki nimata dovoljenja za dostop do
tajnih podatkov, ne smeta vpogledati v listino, ki take podatke
vsebuje. ZPP in ZTP naj posebnih pravil za take primere ne bi
vsebovala. Predlagatelj vidi v tem položaju krnitev dokaznega
postopka. Meni, da je treba sodbo, ki se opira na dejstva, ki
izhajajo iz tajnih listin, označiti z enako stopnjo tajnosti. Take
sodbe naj nato ne bi bilo mogoče niti vročiti niti pokazati osebam, ki ne izpolnjujejo pogojev za dostop do tajnih podatkov
(vročiti naj ne bi bilo mogoče sodbe niti osebam, ki dovoljenje
za dostop do tajnih podatkov sicer imajo, ne izpolnjujejo pa
"zgolj" pogojev za njihovo hrambo). Nobeden od slovenskih
odvetnikov naj ne bi izpolnjeval pogojev za hrambo tajnih podatkov. Po mnenju predlagatelja stališča Ustavnega sodišča
iz sklepa št. U-I-93/05 zdržijo le, če ima stranka oziroma njen
pooblaščenec dovoljenje za dostop do tajnih podatkov – sicer
naj sodišče seznanitve z njimi (tudi v prostorih sodišča) ne bi
smelo dopustiti. Vendar naj bi bila tudi stranka, ki tako dovoljenje ima, v bistveno slabšem položaju, saj naj bi lahko dobila
listino na vpogled le na sodišču, vsebine listine pa naj ne bi
smela niti prepisati.
6. Predlagatelj ocenjuje, da obstaja protiustavna pravna
praznina, ker zakonodajalec ni uredil vprašanj v zvezi z dostopom do listin, ki vsebujejo tajne podatke, in seznanitvijo
pravdnih strank z njimi oziroma možnosti aktivne udeležbe v
postopku, v katerem so vloge ali listine označene s stopnjo
zaupnosti, in vprašanj v zvezi z vodenjem zapisnika in izdajo
sodbe v primerih, ko je treba tajne podatke izvesti na glavni
obravnavi oziroma nanje opreti odločitev o zahtevku. Predlagatelju ni znano, da bi kateri od izvedencev imel dovoljenje za
dostop do tajnih podatkov. To naj bi pomenilo, da v primerih, ko
bi bilo treba vpogledati v tajne vloge ali listine, izvedenec sploh
ne bi mogel izdelati mnenja. Predlagatelj opozarja na težave,
do katerih bi prišlo, če bi bile zaslišane priče, ki bi izpovedovale
o tajnih podatkih (kar naj bi bilo včasih že ime in priimek priče):
sodišče bi moralo iz dvorane napotiti stranke in pooblaščence,
zapisnik glavne obravnave označiti s stopnjo tajnosti, strank
pa z zapisnikom ne bi smelo seznaniti. Meni, da je z izpodbijano ureditvijo pravica strank do izvajanja dokazov v svojo
korist tako omejena, da ne ustreza več zahtevam poštenega
sodnega postopka oziroma je porušena zagotovitev procesne
enakopravnosti strank. Z omejevanjem dostopa strank do vlog,
listinskih dokazov, zapisnikov glavne obravnave ter sodb, ki
se opirajo na tajne podatke, naj bi bili kršeni človekovi pravici
iz 22. in 23. člena Ustave. Predlagatelj, ki navaja, da imata le
dva odvetnika v Republiki Sloveniji pridobljeno dovoljenje za
dostop do tajnih podatkov, zastopa stališče, da so glede proste
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izbire pooblaščenca stranke v sporih, v katerih so listine ali celo
vloge označena kot tajne, v slabšem položaju v primerjavi z
nasprotno stranko, če je to država, in v slabšem položaju kot
stranke postopkov, v katerih ni tajnih podatkov. To naj bi bilo v
neskladju s 14. oziroma 22. členom Ustave. Sodnik naj ne bi
mogel obrazložiti odločitve, oprte na tajne podatke, ne da bi te
podatke pri tem razkril.
7. Državni zbor je odgovoril na drugo in tretjo zahtevo.
Navaja, da iz sklepa Ustavnega sodišča št. U-I-93/05 izhaja, da
lahko predstojnik organa dovoli posredovanje tajnih podatkov z
namenom njihove uporabe v sodnem postopku in da lahko tudi
določi način, na katerega se lahko stranke sodnega postopka
seznanijo s tajnimi podatki. Nadalje Državni zbor pojasnjuje, da
veljavna zakonodaja poleg tega dopušča več pravnih možnosti
za dostop do tajnih podatkov, ki pridejo v poštev, če predstojnik organa zavrne ustrezno zahtevo stranke, in seznanitev z
njimi. Tako naj bi ZDIJZ omogočal zahtevo po umiku tajnosti,
glede katere je stranki omogočeno sodno varstvo. Po mnenju
Državnega zbora sodišče ne sme opreti svoje odločbe na dejstva, glede katerih strankam ni bila dana možnost, da se o njih
izjavijo. Sodišče naj bi sodbo vedno moralo vročiti strankam,
na katere se nanaša, četudi so se v postopku uporabljali tajni
podatki. Smiselno enako naj bi veljalo za vloge v pravdnem
postopku. Državni zbor meni, da mora v konkretnih primerih, ki
jih obravnava predlagatelj, breme neuporabe dokazne listine,
označene s stopnjo tajnosti, nositi tožena stranka, ki jo je predložila, ne da bi omogočila seznanitev z njo nasprotni stranki.
Odločitev o pridobitvi dovoljenja za dostop do tajnih podatkov
naj bi bila svobodna odločitev vsakega odvetnika. Državni zbor
šteje, da lahko to dovoljenje pridobijo tudi izvedenci. Zastopa
stališče, da morajo biti tajni podatki navedeni tudi v zapisniku
in v sodbi, ko je to potrebno po splošnih pravilih.
8. Mnenje o drugi in tretji zahtevi predlagatelja je podala
Vlada. To mnenje je v bistvenem enako mnenju Vlade o prvi
zahtevi.
9. Ustavno sodišče je odgovor Državnega zbora in mnenje Vlade o drugi in tretji zahtevi poslalo predlagatelju, da se
o njiju izjavi. Predlagatelj v odzivu na mnenje Vlade vztraja
pri stališčih iz zahtev in navaja, da se sodišča v individualnih
delovnih in v socialnih sporih, v katerih se pojavi problematika tajnih podatkov, srečujejo z nepremostljivimi težavami pri
vodenju postopka, kar zadeva zagotavljanje kontradiktornega
postopka, razglasitev sodbe, ko so v izreku tajni podatki, izdelavo in izdajo pisnega odpravka sodbe ter izvajanje dokazov s
tolmači in izvedenci. V praksi naj pristojni organi ne bi odgovarjali na pozive sodišča, da se iz listin umakne oznaka tajnosti.
Predlagatelj meni, da z organizacijskim aktom, s katerim so
opredeljena pravila ravnanja s tajnimi podatki na sodiščih, ni
mogoče v nasprotju z ZTP urejati pravil sodnega postopka in
pravic dostopa do tajnih podatkov.
10. Predlagatelj je kasneje vložil še četrto in peto zahtevo
za oceno ustavnosti ZTP v zvezi z ZPP. Ker sta po vsebini v bistvenem enaki drugi in tretji zahtevi, na kateri je Državni zbor že
odgovoril, mu Ustavno sodišče četrte in pete zahteve ni vročilo.
11. Ustavno sodišče je za nekatere podatke zaprosilo
Urad Vlade za varovanje tajnih podatkov (v nadaljevanju Urad).
Urad je predložil odgovor, ki ga je Ustavno sodišče poslalo
predlagatelju in Državnemu zboru, ki se o njem nista izjavila.
B. – I.
12. Zahteve predlagatelja je Ustavno sodišče zaradi skupnega obravnavanja in odločanja združilo.
13. Člen 156 Ustave nalaga sodišču, ki pri odločanju v
konkretni zadevi oceni, da je zakon, ki bi ga moralo uporabiti,
protiustaven, naj postopek prekine in začne postopek pred
Ustavnim sodiščem. Prekinitev postopka in mnenje sodišča
o nujnosti uporabe določenega zakona ali dela zakona v sodnem postopku sta kot pogoja za začetek postopka za oceno
ustavnosti določena tudi v prvem odstavku 23. člena Zakona o
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Predlagatelj je
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že s pravnomočnimi sklepi o prekinitvi postopka v individualnih
delovnih sporih do odločitve Ustavnega sodišča o zahtevah,
ki jih je priložil prvim trem zahtevam, utemeljil obstoj procesnih predpostavk za vsebinsko odločanje Ustavnega sodišča
o ustavnosti izpodbijanega predpisa. Zato Ustavno sodišče ne
šteje za pomembno, da predlagatelj v zadnjih dveh zahtevah
(št. U-I-104/13 in št. U-I-105/13) ni izkazal, da sta sklepa o
prekinitvi postopka pravnomočna.
14. Predlagatelj z zahtevo izpodbija dva predpisa: ZTP
in ZPP, oba zaradi obstoja domnevne protiustavne pravne
praznine. Vse zahteve predlagatelja izvirajo iz individualnih
delovnih sporov, ki se vodijo na podlagi Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 in 10/04 – popr. – v
nadaljevanju ZDSS-1). Člen 19 ZDSS-1 napotuje na uporabo
ZPP, če ni z ZDSS-1 določeno drugače, ZDSS-1 pa ravnanja
s tajnimi podatki ne ureja. Glede na navedeno je Ustavno
sodišče svojo presojo omejilo na vprašanje ustavne nujnosti
posebne ureditve obravnave tajnih podatkov v pravdnih in
drugih postopkih, za katere se uporablja ZPP. Zato je obstoj
zatrjevane protiustavne pravne praznine ugotavljalo z vidika
ZPP.1 Odkazilo na "pravdni postopek" kjer koli v tej odločbi je
treba razumeti tako, da se nanaša (poleg pravdnega postopka
v dobesednem pomenu) tudi na vse sodne postopke, vključno z individualnimi delovnimi spori, za katere se smiselno ali
subsidiarno uporablja ZPP, ravnanje s tajnimi podatki pa za te
postopke ni urejeno s posebnim zakonom.
15. Vse zahteve sodišč za oceno ustavnosti izvirajo iz
zadev, v katerih se je zastavilo vprašanje dostopa druge stranke sodnega postopka do tajnih podatkov, ki so že predloženi v
postopek in so del procesnega gradiva (gre za podatke, ki so
vsebovani v odgovoru na tožbo, njegovih prilogah ali listinskih
dokazih, ki jih je država kot tožena stranka posredovala sodišču
z oznako tajnosti). Zato je tudi Ustavno sodišče svojo presojo
po vsebini omejilo na vprašanja v zvezi s tajnimi podatki, ki jih
je ena od strank že predložila sodišču, ni pa upoštevalo drugačnih položajev, ko se lahko pojavi vprašanje možnosti dostopa
do tajnih podatkov in seznanitve z njimi. Ustavno sodišče se
torej ni ukvarjalo s položaji, ko stranka zahteva, naj sodišče v
njeno korist pridobi od druge stranke postopka ali tretje osebe
tajne podatke.
16. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-93/05 zavrnilo
pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti ZTP in ZPP.
V navedenem sklepu je Ustavno sodišče zavrnilo očitke pobudnice, ki bi bili lahko upoštevni z vidika skladnosti izpodbijane
ureditve z načeli pravne države iz 2. člena Ustave, ter očitke
pobudnice o omejenem dostopu do listin s tajnimi podatki v
pravdnem postopku, ki bi bili lahko upoštevni z vidika človekove
pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave. Z vidika
22. člena Ustave je bilo za Ustavno sodišče odločilno, da prepoved kopiranja takih listin (ob predpostavki, da sodišče stranki, ki ji niso vročene kopije teh listin, zagotovi primerne pogoje
za seznanitev z vsebino teh listin v prostorih sodišča in ji da
pri tem na voljo zlasti potreben čas za seznanitev) stranke ne
onemogoča v pravici do njihove uporabe v dokazne namene v
sodnem sporu. Zato je očitke o neskladju s pravico iz 22. člena
Ustave zavrnilo kot neutemeljene. Dejstvo, da eni izmed strank
postopka ni zagotovljena možnost kopiranja listin, pa po oceni
Ustavnega sodišča ne pomeni kvalitativne neenakosti med
strankama postopka glede možnosti učinkovitega uveljavljanja
njunih pravic, da bi lahko bilo upoštevno z vidika spoštovanja
pravice do enakopravnega položaja strank v postopku, ki je
eden izmed vidikov človekove pravice do varstva pravic.
17. Državni zbor in Vlada se sklicujeta na sklep
št. U-I-93/05 kot argument, da so predlagateljeve zahteve za
oceno ustavnosti neutemeljene. Vendar samo s tem argumentom ne moreta izpodbiti stališč predlagatelja. Treba je upošte1 Ta odločitev se kaže za smiselno tudi zaradi (sicer za zdaj le
nakazane) težnje zakonodajalca, da se dostop do tajnih podatkov
uredi zunaj ZTP tudi v "drugih sistemskih postopkovnih zakonih"
(7. člen ZTP).
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vati, da je Ustavno sodišče v navedenem sklepu obravnavalo
le trditve o protiustavnosti zakonske ureditve ravnanja s tajnimi
podatki v sodnih postopkih, kot je razvidno iz prejšnje točke
obrazložitve te odločbe. V tej odločbi pa mora očitke predlagatelja o protiustavni pravni praznini obravnavati z vidika človekove pravice do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena
Ustave. Presoditi mora, ali je v skladu s to človekovo pravico
ureditev, po kateri sodnik zaradi učinkovanja ZTP in ob odsotnosti drugačne ureditve v ZPP nima pristojnosti za dokončno
odločitev o tem, ali se bo in na kakšen način se bo stranka
sodnega postopka seznanila z dokazi, ki jih je njen nasprotnik
z oznako tajnosti predložil v sodni spis, in se opredelila do njih.
B. – II.
Sedanja ureditev ravnanja s tajnimi podatki
18. Predlagatelj se je v več postopkih, ki jih vodi, znašel v
položaju, ki ga ob veljavnih predpisih označuje za nerešljivega.
Gre za individualne delovne spore, v katerih je tožena stranka
Republika Slovenija, ki je svoj odgovor na tožbo in/ali priložene
listine označila z eno od t. i. stopenj tajnosti tajnih podatkov
(13. člen ZTP).2 Tožena stranka pri tem ni navedla, na kakšen
način se druga stranka lahko seznani s tajnimi podatki. Zastopala je stališče, da je treba z njimi ravnati v skladu z ZTP. Ker
niti tožniki niti njihovi pooblaščenci v teh sporih nimajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, predlagatelj meni, da jim
navedenih odgovorov na tožbo ali prilog sploh ne sme vročiti.
Tudi sicer naj teh postopkov, če se upošteva ZTP, ne bi bilo
mogoče voditi v skladu z ZPP.
19. Tajni podatek je dejstvo ali sredstvo z delovnega
področja organa, ki se nanaša na javno varnost, obrambo,
zunanje zadeve ali obveščevalno in varnostno dejavnost države, ki ga je treba zaradi razlogov, določenih v ZTP, zavarovati
pred nepoklicanimi osebami in ki je v skladu z ZTP določeno
in označeno za tajno (1. točka 2. člena ZTP). Po ZTP morajo
ravnati državni organi, organi lokalnih skupnosti, nosilci javnih
pooblastil ter drugi organi, gospodarske družbe in organizacije, ki pri izvajanju zakonsko določenih nalog pridobijo tajne
podatke ali razpolagajo z njimi, ter posamezniki v teh organih,
pa tudi dobavitelji, izvajalci gradenj ali izvajalci storitev, ki se jim
tajni podatki posredujejo zaradi izvršitve naročil organa (drugi
in tretji odstavek 1. člena ZTP). Bistvo sistema po ZTP je, da
lahko do tajnih podatkov določene stopnje tajnosti praviloma
dostopajo3 le osebe, ki imajo dovoljenje za dostop do tajnih
podatkov te stopnje tajnosti in se morajo s temi podatki seznaniti zaradi opravljanja funkcije ali delovnih nalog (prvi odstavek
31. člena ZTP). Brez dovoljenja lahko do tajnih podatkov v zvezi z opravljanjem svoje funkcije dostopajo predvsem osebe iz
3. člena ZTP (med njimi tudi sodnik, državni tožilec in generalni
državni pravobranilec).
20. Osebam ali ustanovam, za katere ne obstaja pravna podlaga za seznanitev s tajnimi podatki, teh praviloma ni
dopustno predložiti. Dovoljenje za dostop do tajnih podatkov
lahko dobijo tudi osebe iz zasebnega sektorja, ki nimajo javnih pooblastil. Po evidenci Urada imata dovoljenje za dostop
do tajnih podatkov med drugim dve osebi, ki sta zaposleni v
odvetniški družbi.
21. Ne more pa dovoljenja za dostop do tajnih podatkov
dobiti stranka sodnega postopka samo za potrebe svoje zadeve pred sodiščem ali ad hoc pooblaščenec stranke v taki
zadevi (ZTP ali drug predpis namreč takih primerov ne urejata). S tajnimi podatki, potrebnimi in upoštevnimi v postopku
pred sodiščem, bi se torej poleg sodnika,4 ki se z njimi lahko
seznani že na podlagi 3. člena ZTP, praviloma lahko seznanil
in jih uporabil le profesionalni pooblaščenec stranke, ki ima
2 Tajni podatki imajo lahko eno od naslednjih stopenj tajnosti:
strogo tajno, tajno, zaupno, interno (13. člen ZTP).
3 Torej se z njimi seznanijo oziroma jih imajo možnost pridobiti
(primerjaj 7. točko 2. člena ZTP).
4 V ta okvir spada tudi sodno osebje z ustreznim dovoljenjem,
česar Ustavno sodišče v nadaljevanju posebej več ne izpostavlja.
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dovoljenje za dostop do tajnih podatkov, ker ga potrebuje za
"izvajanje zakonsko določenih nalog", ki so v tem primeru zastopanje stranke v sodnem postopku (torej pooblaščenec, ki je
"drug organ, gospodarska družba in organizacija" iz drugega
odstavka 1. člena ZTP)5 – to pa je lahko le odvetnik6 in poleg
njega le še v določenih sodnih postopkih notar.7
22. Sodniku dejstvo, da z nekaterimi tajnimi podatki že
razpolaga (na te položaje se namreč omejuje odločba Ustavnega sodišča), ne daje pooblastila, da z njimi seznani stranke.
Upoštevati je treba, da sodnika zavezuje 36. člen ZTP, ki
določa, da upravičeni uporabnik, ki je od organa dobil tajne
podatke, teh podatkov brez soglasja tega organa ne sme posredovati drugim uporabnikom, razen v primerih, določenih s
predpisi. Sodnik je vezan tudi na 34. člen ZTP, ki, če je za to
zakonita podlaga, dovoljuje predložitev tajnih podatkov brez
dovoljenja predstojnika organa, ki je tajnost podatka določil, le
"drugim organom, ki morajo ravnati po ZTP, oziroma osebam v
teh organih". Sodnik sme na podlagi navedenega tajne podatke za namen zastopanja v sodnem postopku brez dovoljenja
predstojnika organa posredovati odvetniku, ki ima dovoljenje
za dostop do tajnih podatkov.
23. Poleg tega primera lahko sodnik posreduje pridobljene tajne podatke drugim uporabnikom, ki jih potrebujejo za
namen sodnega postopka, le na podlagi izrecnega pisnega
soglasja predstojnika organa, ki je določil tajnost podatka.
Predstojnik sme na zahtevo pristojnih organov (kar je lahko tudi
sodišče) osebo razrešiti dolžnosti varovanja tajnosti podatka,
vendar samo za namen in v obsegu, ki ga vsebuje zahteva
pristojnega organa (drugi odstavek 33. člena ZTP). Ta določba
se očitno v prvi vrsti nanaša na odvezo dolžnosti priče, da
varuje uradno ali vojaško skrivnost (230. člen ZPP). Vendar jo
je treba razlagati tudi kot podlago za to, da lahko8 predstojnik
organa dovoli sodišču, da s tajnimi podatki, s katerimi sodišče
razpolaga, seznani osebe, ki sicer nimajo splošne pravne podlage za dostopanje do tajnih podatkov, pri čemer je v okviru
veljavnih predpisov predstojnik upravičen določiti tudi način,
na katerega se lahko stranke pravdnega postopka seznanijo
s tajnimi podatki.9 Zgolj v tem okviru in pod temi pogoji lahko
dostopajo do tajnih podatkov v sodnem postopku poleg oseb,
ki imajo dostop do tajnih podatkov na podlagi dovoljenja, danega prav za sodne postopke, ali po samem zakonu, tudi druge
osebe (vse stranke, ad hoc pooblaščenci, zakoniti zastopniki,
odvetniki brez dovoljenja). Predstojnik organa, v katerem je
bila določena tajnost posameznih podatkov, lahko na podlagi
drugega odstavka 33. člena ZTP določi različne pogoje oziroma
omejitve dostopa do listin s tajnimi podatki v postopku pred
sodiščem – npr. (kot v primeru, iz katerega je izšla pobuda, ki
jo je Ustavno sodišče zavrnilo s sklepom št. U-I-93/05), da se
listine ne smejo kopirati in da se lahko stranka postopka z njimi
seznani le na sodišču.
5 Člen 34 ZTP določa, da se lahko tajni podatki posredujejo
samo na podlagi pisnega dovoljenja predstojnika organa, ki je tajni
podatek določil, ali če tako določa zakon, in to le "drugim organom,
ki morajo ravnati po tem zakonu, oziroma osebam v teh organih".
6 Po prvem odstavku 2. člena Zakona o odvetništvu (Uradni
list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08 in 35/09 – ZOdv) odvetnik v okviru
opravljanja odvetniškega poklica pravno svetuje strankam pred
sodišči in drugimi državnimi organi ter jih zastopa in zagovarja,
sestavlja listine in zastopa stranke v njihovih pravnih razmerjih.
7 Notar sme v nepravdnih zadevah pred sodišči in v nespornih stvareh pred drugimi državnimi organi zastopati stranke kot
pooblaščenec, če so zadeve v neposredni zvezi s kakšno notarsko
listino, sestavljeno pri njem. Kadar opravlja te zadeve, ima pravice
in dolžnosti odvetnika ter odgovarja kot odvetnik (glej prvi in drugi
odstavek 5. člena Zakona o notariatu, Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08 – ZN). V nadaljevanju obrazložitve Ustavno sodišče zaradi ekonomičnosti govori le o odvetniku.
8 Iz ZTP ni mogoče razbrati vsebinskih meril za izvrševanje
diskrecije predstojnika glede te odločitve.
9 Primerjaj 8. točko obrazložitve sklepa Ustavnega sodišča
št. U-I-93/05.
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B. – III.
Razlogi za neskladje izpodbijane ureditve z Ustavo
24. Predlagatelj med drugim uveljavlja protiustavnost izpodbijane ureditve z vidika 23. člena Ustave, ki daje v svojem
prvem odstavku vsakomur pravico, da o njegovih pravicah
in dolžnostih ter o obtožbah proti njemu brez nepotrebnega
odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče.
25. Temeljno vprašanje, do katerega se mora v tej zadevi opredeliti Ustavno sodišče, je, ali predstavljena zakonska
ureditev, ki velja tudi za sodišča, ki vodijo postopke po ZPP
(ker ZPP razen 230. člena ne vsebuje določb, ki bi se dotikale
področja državnih tajnosti), onemogoča izvrševanje človekove
pravice do sodnega varstva strank teh postopkov oziroma ali
je odsotnost posebne ureditve za obravnavanje tajnih podatkov
v teh sodnih postopkih tako, da zanje velja ZTP, v neskladju s
prvim odstavkom 23. člena Ustave.
26. Pravica do sodnega varstva iz prvega odstavka
23. člena Ustave vsakomur zagotavlja možnost predložitve
zadeve sodišču, ki bo v zadevi v razumnem času vsebinsko (meritorno) odločilo. Gre torej za jamstvo odločitve o
pravicah in obveznostih oziroma odločitve o tem, ali je tožbeni zahtevek po materialnem pravu utemeljen ali ne.10 Iz
prvega odstavka 23. člena Ustave izhaja tudi, da je sodišče
neodvisno pri vodenju postopka, ugotavljanju dejanskega
stanja in pri uporabi materialnega prava. To pomeni, da bi
bila zakonska določba ali njena razlaga, ki bi sodišče vezala
na mnenje drugega državnega organa, v neskladju s pravico
do sodnega varstva.11 Ustavno jamstvo nevezanosti sodišča
pri odločanju pa se razteza tudi preko ugotavljanja dejstev
in uporabe materialnega prava: če je odločitev sodišča o
izvedbi dokaza ali o obsegu njegove izvedbe odvisna od
predhodne odločitve ministra, je to poseg v pravico do sodnega varstva.12
27. Sodnik lahko v pravdnem postopku brez dovoljenja
za dostop do tajnih podatkov že na podlagi zakona dostopa
do tajnih podatkov, ki jih potrebuje v zvezi z opravljanjem svoje
funkcije (deseta alineja prvega odstavka 3. člena ZTP). Dostop
samega sodnika do tajnih podatkov po veljavni ureditvi ne more
biti postavljen pod vprašaj: pravno sporna je lahko le njihova
uporaba v sodnem postopku tako, da se z njimi seznanijo, jih
dobijo v posest in se do njih opredelijo stranke.
28. V nekaterih primerih se utegne z vidika pravil ZPP o
vodenju postopka izkazati za potrebno, da se s tajnimi podatki
seznanijo tudi osebe, ki za to nimajo pravne podlage po ZTP.
Najpogosteje so to primeri, ko stranka v sodnem postopku
nastopa brez pooblaščenca ali njen odvetnik nima ustreznega
dovoljenja za dostop do tajnih podatkov oziroma za določeno
področje ni mogoče dobiti sodnega izvedenca, ki ima dovoljenje. Kot je razloženo v 23. točki obrazložitve te odločbe, smejo
praviloma take osebe dostopati do tajnih podatkov le na podlagi
izrecnega pisnega soglasja predstojnika organa, ki je določil
tajnost podatka, pri čemer je predstojnik upravičen določiti tudi
način oziroma različne pogoje, pod katerimi se lahko seznanijo
s tajnimi podatki.
29. Drugi odstavek 33. člena ZTP ne postavlja nobenih
omejitev diskreciji predstojnika organa glede odločitve, ali in
pod kakšnimi pogoji bo dovolil seznanitev s tajnimi podatki
osebam brez ustreznega dovoljenja. Mogoče je, da predstojnik organa določi izjemno stroge pogoje za dostop do tajnih
podatkov ali dostopa sploh ne dovoli. Sodišče teh odločitev
predstojnika na podlagi veljavne zakonodaje ne sme spremeniti
ali ignorirati niti, če se z njimi ne strinja, ker meni, da zaradi njih
ni zagotovljen pošten postopek.
10 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-200/09 z dne 20. 5.
2010 (Uradni list RS, št. 50/10, in OdlUS XIX, 5).
11 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. Up-108/00 z dne
20. 2. 2003 (Uradni list RS, št. 26/03, in OdlUS XII, 49).
12 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-271/08 z dne 24. 3.
2011 (Uradni list RS, št. 26/11, in OdlUS XIX, 18).
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30. Če se želi stranka zastopati sama ali po ad hoc pooblaščencu, je sodišče – če ni privolitve13 predstojnika organa
po drugem odstavku 33. člena ZTP – sploh ne sme seznaniti
z nobenimi, še tako pravno upoštevnimi tajnimi podatki. Predstojnik organa lahko na podlagi drugega odstavka 33. člena
ZTP, ki ne postavlja nobenih omejitev njegovi diskreciji, določa
različne režime seznanjanja strank in njihovih pooblaščencev
s tajnimi podatki (na primer v sodni pisarni, s prekritjem dela
besedila). Lahko se tudi odloči, da strankam ne dovoli dostopa do oglednih stvari in listin. To dejansko pomeni, da ima v
postopkih, v katerih se pojavijo tajni podatki, v pomembnem
delu drug državni organ (in ne sodišče) pristojnost dokončnega
odločanja o tem, pod kakšnimi pogoji bo sodišče izvedlo in ali
sploh bo izvedlo določene dokaze tako, da se z njimi seznanijo
vse stranke, da so vse stranke pri izvedbi dokazov navzoče
in da se do rezultatov dokaznega postopka lahko opredelijo
(22. člen Ustave).
31. Iz doslej navedenega izhaja, da opustitev posebne
zakonske ureditve za postopke, v katerih je treba za pravilno
in zakonito odločitev v sporu kakorkoli razkrivati, obravnavati
in pretresati tajne podatke, dejansko preprečuje, da bi o vseh
pomembnih vprašanjih postopka, še zlasti pa o zagotavljanju
pravice do izjave strank, odločalo neodvisno in nepristransko
sodišče. Takšen je učinek dejstva, da ZPP skoraj14 ne vsebuje
posebne ureditve za obravnavo uradnih, državnih, obrambnih
in podobnih tajnosti ter se tudi za sodne postopke uporablja
njihovi naravi neprilagojeni ZTP. Sodišče zato nima pristojnosti
za dokončno odločitev, kateri dokazi bodo izvedeni in kako.
Sodišča ne smejo strankam omogočiti sodelovanja pri pravdnih
dejanjih in jim vročati vlog nasprotnika ali jim dovoliti pregleda
sodnega spisa, če stranke nimajo pravne podlage za dostop
do tajnih podatkov in jim predstojnik organa, ki je določil, da
je podatek tajen, ne dovoli dostopa do njih. Če je navedeno
strankam vendarle dovoljeno, je tako na podlagi diskrecijske
odločitve drugega državnega organa. Drugi odstavek 33. člena
ZTP, na podlagi katerega lahko predstojnik organa dovoli sodišču, da s tajnimi podatki seznani stranke na način, ki ga določi
predstojnik, ne vsebuje podrobnejših meril za sprejetje take
odločitve. Funkcionar ali javni uslužbenec, ki sprejme tako
odločitev, ne uživa enake stopnje neodvisnosti in nepristranskosti kot sodna oblast. Vedno, ko končne presoje utemeljenosti razlogov, ki narekujejo odločitev o zavrnitvi dostopa ali o
omejenem dostopu stranke do tajnih podatkov, upoštevnih za
pravdni postopek, ne opravi sodišče, je stranka prikrajšana za
sodno varstvo.
32. Opustitev posebne zakonske ureditve glede uporabe
tajnih podatkov v postopkih, v katerih se uporablja ZPP, pomeni, tudi glede na svoje učinke, kakor so se jasno pokazali v
praksi, poseg v pravico strank sodnih postopkov do sodnega
varstva.15 Povzroči, da so stranke prizadete v svojem ustavno
zavarovanem pričakovanju, da bo o vseh dejanskih, materialnih
in procesnih vprašanjih postopka avtonomno odločil neodvisni
in nepristranski sodnik. Gre za opustitev dolžnosti zakonodajalca v primerih, ko je v sodnem postopku treba obravnavati tajne
podatke, da se zagotovi učinkovito uveljavljanje človekove
pravice iz prvega odstavka 23. člena Ustave. Pomembno je,
da nepristranski in neodvisni sodnik ni tisti, ki dokončno odloči
o dostopu strank do tajnih podatkov. Tako stanje lahko sanira le
nova in posebna zakonska podlaga, ki mora prilagoditi uporabo
tajnih podatkov v sodnih postopkih, za katere se uporablja ZPP.
Presojana pravna praznina pomeni izvotlitev človekove pravice
iz prvega odstavka 23. člena Ustave. Kadar presojana ureditev
pomeni poseg v človekovo pravico do te mere, da preraste v
izvotlitev človekove pravice, presoja dopustnosti posega ne
zahteva še tehtanja sorazmerja med posegom v človekovo
pravico in morebitnim ustavno dopustnim ciljem. Noben, še
tako dopusten cilj namreč ne more utemeljiti odvzema čloGlej 20. točko obrazložitve te odločbe.
Razen določbe o pričah iz 230. člena ZPP.
15 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-271/08.
13
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vekovih pravic.16 Zato je ZPP v neskladju s prvim odstavkom
23. člena Ustave.
33. Ker gre za primer, ko zakonodajalec vprašanja, ki
bi ga moral urediti, ni uredil, razveljavitev ni mogoča. Zato je
Ustavno sodišče na podlagi prvega odstavka 48. člena ZUstS
sprejelo ugotovitveno odločbo (1. točka izreka). Na podlagi
drugega odstavka 48. člena ZUstS je zakonodajalcu naložilo,
naj ugotovljeno protiustavnost odpravi v roku enega leta po
objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije (2. točka
izreka). Ker se ugotovitev protiustavne pravne praznine nanaša
na odsotnost ustavno zahtevane vsebine v pravnem redu kot
celoti, sme zakonodajalec po svoji prosti presoji odločiti, v kateri zakon bo umestil novo ureditev. Pri tem mora zakonodajalec
upoštevati, da je tudi varovanje tajnosti podatkov na obrambnem, vojaškem, zunanjepolitičnem in podobnih področjih pomembna in do določene mere neizbežna družbena vrednota.
Je tiste vrste vrednota, ki ima brez dvoma ustavno podlago, saj
tajnost zaupnih podatkov, zlasti v primeru nastopa nekaterih
groženj (npr. vojaška ogroženost, terorizem) in dokler se sama
ne sprevrže v grožnjo svobodi, služi varstvu človekovih pravic
in drugih temeljev ustavne ureditve.17 Kot taka vrednota je potreba po varstvu tajnih podatkov lahko – do neke mere pa celo
mora biti – podlaga za zakonito omejevanje človekovih pravic,
tudi pravice iz prvega odstavka 23. člena Ustave, seveda na
način, ki izhaja iz Ustave.18 V primerjalni zakonodaji je dovolj
sistemskih zgledov, ki v konkretnih postopkih zapovedujejo soočanje, tehtanje, medsebojno omejevanje ter soobstoj na prvi
pogled tako različnih in nasprotujočih si interesov, kot so tisti, ki
jih varujeta pravica do dokaza in izjave, in tisti, ki se nanašajo
na varstvo državnih tajnosti.19 Zakonodajalec mora upoštevati,
da mora imeti vselej pristojnost dokončne odločitve o navedenem sodišče, ker tako zahteva prvi odstavek 23. člena Ustave.
34. Ker je Ustavno sodišče ugotovilo protiustavno pravno
praznino že zaradi navedenih razlogov, ni presojalo drugih
očitkov predlagatelja.
35. Ustavno sodišče je na podlagi drugega odstavka
40. člena ZUstS določilo način izvršitve svoje odločitve. Z njim
je do uveljavitve drugačne zakonske ureditve zaradi spoštovanja človekove pravice iz prvega odstavka 23. člena Ustave
uredilo ravnanje s tajnimi podatki v sodnih postopkih. Določilo
je, da do uveljavitve drugačne zakonske ureditve (razpravljajoči) sodnik posameznik ali predsednik (razpravljajočega) senata
sodišča, ki odloča o zadevi, s sklepom odloči o tem, na kakšen
način se zagotovi seznanitev strank sodnega postopka s tajnimi podatki, ki so predloženi v postopek (3. točka izreka). Sodnik sprejme odločitev na podlagi skrbne presoje interesov po
spoštovanju poštenega sodnega postopka in po varstvu tajnih
podatkov. Način izvršitve velja za vse sodne postopke, v katerih
se uporablja ZPP in v katerih je treba razkriti in obravnavati
tajne podatke. Vendar se – kot celotna odločba20 – omejuje na
tajne podatke, ki so že predloženi v postopek in so postali del
procesnega gradiva (kot npr. podatki, vsebovani v odgovoru na
tožbo, njegovih prilogah ali listinskih dokazih, ki jih je država
16 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-181/09, Up860/09, Up-222/10 z dne 10. 11. 2011 (Uradni list RS, št. 98/11, in
OdlUS XIX, 28).
17 Kot je npr. načelo demokratičnosti iz 1. člena Ustave.
18 Človekove pravice je mogoče omejiti le v primerih, ki jih izrecno določa Ustava, ali zaradi varstva pravic drugih (tretji odstavek
15. člena Ustave). Če je zakonodajalec zasledoval ustavno dopusten cilj in če je omejitev skladna z načeli pravne države (2. člen
Ustave), in sicer s tistim izmed teh načel, ki prepoveduje prekomerne posege države (splošno načelo sorazmernosti), je po ustaljeni
ustavnosodni presoji (glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-18/02
z dne 24. 10. 2003, Uradni list RS, št. 108/03, in OdlUS XII, 86, 25.
točka obrazložitve) omejitev človekove pravice dopustna.
19 Npr. v 156. členu Švicarskega civilnega procesnega reda
(Schweizerische Zivilprozessordnung), v 38. in 39. členu Kanadskega dokaznega zakona (Canada Evidence Act) ter v 99. členu
nemškega Upravnosodnega reda (Verwaltungsgerichtsordnung).
20 Glej 15. točko obrazložitve te odločbe.
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kot tožena stranka posredovala sodišču z oznako tajnosti). Z
načinom izvršitve naj se v konkretnih sporih prepreči, da bi bila
zaradi protiustavne pravne praznine kršena človekova pravica
do sodnega varstva. Predpisani način izvršitve mora sodišče
uporabiti le tedaj, ko je to nujno, da strankam zagotovi njihovo
človekovo pravico do sodnega varstva. Torej ga ni treba uporabiti, ko je mogoče voditi postopek skladno z ustavnimi jamstvi
tudi zgolj ob uporabi institutov sedanje ureditve (28. točka
obrazložitve te odločbe). Sodnik mora določiti način in pogoje
seznanitve s tajnimi podatki. Vedno mora skrbno pretehtati in
uravnotežiti ustavnopravne vrednote, ki si pri odločanju o razkritju tajnih podatkov stojijo nasproti. Pri odločanju ima pristojnost in odgovornost, da se zagotovi ravnotežje med poštenim
postopkom in varstvom tajnosti, upoštevaje tako občutljivost
podatka kakor tudi težo in pomen materialnih pravic, o katerih
teče spor. Zoper sklep, s katerim sodnik odloči o pogojih in načinu seznanitve s tajnimi podatki, ni posebne pritožbe (4. točka
izreka). To pomeni, da bodo stranke lahko zahtevale presojo
tudi te sodniške odločitve v pravnih sredstvih zoper odločitev,
s katero bo postopek pred sodiščem zaključen. S tem bo zadoščeno tudi človekovi pravici iz 25. člena Ustave.
C.
36. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
48. člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja
Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer,
dr. Etelka Korpič - Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo
soglasno.
dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3342.

Navodilo o načinih poročanja podatkov
o blagovni menjavi med državami članicami
EU v statističnem raziskovanju Intrastat

Na podlagi 21. člena Zakona o državni statistiki (Uradni
list RS, št. 45/95 in 9/01) izdaja generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije

NAVODILO
o načinih poročanja podatkov o blagovni
menjavi med državami članicami EU
v statističnem raziskovanju Intrastat
1. člen
(vsebina)
To navodilo določa načine poročanja podatkov o blagovni
menjavi med državami članicami EU v statističnem raziskovanju Intrastat (v nadaljevanju: Intrastat). Podrobnejša vsebinska
in tehnična navodila glede poročanja podatkov v Intrastatu so
objavljena na spletišču Intrastat (http://intrastat-surs.gov.si/)
in spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije za
Intrastat.
2. člen
(načini poročanja podatkov)
Poročevalske enote od 1. februarja 2014 podatke v Intrastatu poročajo prek sistema za izmenjavo elektronskih sporočil v Intrastatu ali prek spletnega obrazca, ki je dostopen na
spletišču Intrastat.
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3. člen
(začetek veljavnosti)

To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-47/2013/7
Ljubljana, dne 6. novembra 2013
EVA 2013-1522-0030
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

3343.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin
na območju Slovenije za oktober 2013

Uradni list Republike Slovenije
(2) KPOP je sestavljena iz obligacijskega in normativnega dela, s katerimi se urejajo pravice in obveznosti delavcev
in delodajalcev pri sklepanju pogodb o zaposlitvi, pravice in
obveznosti v času trajanja delovnega razmerja in v zvezi s
prenehanjem pogodbe o zaposlitvi, plačilo za delo ter drugi
osebni prejemki in povračila v zvezi z delom.
2. člen
(stranki KPOP)
(1) Pogodbeni stranki KPOP sta Združenje delodajalcev
obrti in podjetnikov Slovenije – GIZ, Ljubljana (v nadaljevanju
ZDOPS), kot predstavnik delodajalcev, ter Sindikat obrti in
podjetništva Slovenije (v nadaljevanju: SOPS), kot predstavnik
delavcev (v nadaljevanju: pogodbeni stranki) in drugi, ki pristopijo k podpisu te kolektivne pogodbe v skladu z zakonom na
stran delodajalcev ali sindikata.
(2) Uporabniki kolektivne pogodbe so delodajalci, člani
pogodbene stranke in pri njih zaposleni delavci.
1.1. Obligacijski del

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični
urad Republike Slovenije

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju
Slovenije za oktober 2013
Cene življenjskih potrebščin so bile oktobra 2013 v primerjavi s prejšnjim mesecem nespremenjene.
Št. 9621-171/2013/3
Ljubljana, dne 4. novembra 2013
EVA 2013-1522-0036
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3344.

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo

Na podlagi 2. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavnik delodajalcev:
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ
in
kot predstavnik delavcev:
Sindikat obrti in podjetništva Slovenije

KOLEKTIVNO POGODBO
za obrt in podjetništvo
1. Splošne določbe
1. člen
(uvodna določba)
(1) Pogodbeni stranki s Kolektivno pogodbo za obrt in
podjetništvo (v nadaljevanju: KPOP) avtonomno urejata medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ter pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev in delodajalcev skladno z
zakoni.

SPLOŠNO

nije.

3. člen
(krajevna veljavnost kolektivne pogodbe)
Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slove-

4. člen
(stvarna veljavnost kolektivne pogodbe)
Kolektivna pogodba velja za delodajalce, ki opravljajo
skladno z zakonom obrtno dejavnost ali obrti podobno dejavnost po veljavnem predpisu in za druge delodajalce, ki so člani
stranke te kolektivne pogodbe.
5. člen
(osebna veljavnost kolektivne pogodbe)
(1) Kolektivna pogodba velja za vse delavce, zaposlene
pri delodajalcih, ki jih zajema stvarna veljavnost te kolektivne
pogodbe in za agencijske delavce.
(2) Za poslovodne osebe ta kolektivna pogodba ne velja.
(3) Kolektivna pogodba se glede pravic in obveznosti, ki
jih izrecno navaja zakon ali ta kolektivna pogodba, uporablja
tudi za učence, dijake in študente na obveznem praktičnem
usposabljanju.
6. člen
(časovna veljavnost)
(1) Ta kolektivna pogodba začne veljati osmi dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. 1. 2014.
(2) Pogodba je sklenjena za določen in velja do vključno
31. 12. 2016.
(3) Po prenehanju veljavnosti kolektivne pogodbe se določbe normativnega dela uporabljajo še dvanajst mesecev.
7. člen
(skupni razgovori)
Stranki kolektivne pogodbe lahko praviloma enkrat letno
opravita skupne razgovore z delavci in delodajalci posamezne
regije oziroma območja, ki jih ta kolektivna pogodba veže.
8. člen
(pomen izrazov v tej kolektivni pogodbi)
(1) V kolektivni pogodbi uporabljena izraza »delodajalec«
in »delavec«, zapisana v moški spolni slovnični obliki, sta uporabljena kot nevtralna za ženske in moške.
(2) Pogodbena stranka je podpisnik te kolektivne pogodbe.
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(3) Uporabniki kolektivne pogodbe so vsi delodajalci, člani podpisnika te kolektivne pogodbe (torej pogodbene stranke) in pri njih zaposleni delavci.
(4) Manjši delodajalec po tej kolektivni pogodbi je delodajalec, ki zaposluje deset ali manj delavcev in ga tako
opredeljuje zakon, ki ureja delovna razmerja.
(5) Splošni akt je akt delodajalca, ki na splošen način
ureja posamezna vprašanja v zvezi z delovnimi razmerji v
skladu z zakonom.
(6) Akt o sistemizaciji in organizaciji je splošni akt delodajalca, ki določa delovna mesta ali skupek sorodnih delovnih
mest, ki tvorijo vrsto dela, določa pogoje za opravljanje dela
na posameznem delovnem mestu in/ali vrste del ter opis del
in nalog posameznega delovnega mesta.
(7) Vrsta del je skupek sorodnih delovnih mest, za katera
se zahtevata enaka stopnja in vrsta izobrazbe.
(8) Delovno mesto je najmanjša organizacijska enota v
strukturi delodajalca, v okviru katere se izvajajo posamezne
naloge.
(9) Formalno izobraževanje pomeni vključitev v javno
veljavni program za pridobitev javno veljavne izobrazbe.
(10) Usposabljanje pomeni pridobitev novih znanj in
kompetenc s pomočjo izvajalcev usposabljanja. Usposabljanje na delovnem mestu poteka pri delodajalcih s pretežnim
obsegom praktičnega usposabljanja.
(11) Izpopolnjevanje je dejavnost, s katero se širi in
poglablja že obstoječe znanje, spretnosti oziroma kompetenc
delavca.
(12) Ožji družinski člani so zakonec ali zunajzakonski
partner, otrok ali posvojenec, starši in posvojitelji.
(13) Starejši delavec je oseba, starejša od 55 let.
1.2. Pravice in obveznosti pogodbenih strank
9. člen
(pozitivna izvedbena dolžnost)
(1) Stranki te kolektivne pogodbe si morata z vsemi sredstvi, ki so jima na voljo, prizadevati za pravilno izvrševanje te
kolektivne pogodbe in spoštovanje njenih določb.
(2) Stranki sta dolžni opustiti vsako dejanje, ki bi nasprotovalo izvrševanju te kolektivne pogodbe.
10. člen
(spremembe oziroma dopolnitve kolektivne pogodbe)
(1) Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga
spremembo oziroma dopolnitev kolektivne pogodbe.
(2) Pogodbena stranka, ki želi spremembo oziroma dopolnitev kolektivne pogodbe, predloži drugi stranki pisni predlog sprememb in dopolnitev z obrazložitvijo.
(3) Druga stranka se je dolžna do predloga opredeliti v
roku 30 dni.
11. člen
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12. člen
(komisija za razlago kolektivne pogodbe)
(1) Stranki kolektivne pogodbe imenujeta tričlansko komisijo za razlago kolektivne pogodbe v enem mesecu po
uveljavitvi te kolektivne pogodbe. V komisijo imenuje vsaka
stranka po enega člana, tretjega člana, ki je tudi njen predsednik, pa imenujeta sporazumno iz vrst priznanih strokovnjakov
za delovno pravo.
(2) Komisija za razlago sprejema razlage, mnenja in
priporočila. Razlage stranki kolektivne pogodbe objavita na
enak način, kot je bila objavljena kolektivna pogodba.
(3) Mnenja komisije pomenijo strokoven predlog uporabnikom kolektivne pogodbe za uporabo posamezne določbe
kolektivne pogodbe v praksi.
(4) Priporočilo komisije je strokovni predlog strankama
za ureditev določenega vprašanja.
13. člen
(reševanje kolektivnih sporov)
Kolektivni delovni spor se rešuje skladno z določili zakona o kolektivnih pogodbah.
14. člen
(reševanje sporov med pogodbenima strankama ter sporov
med uporabniki te kolektivne pogodbe)
(1) Pogodbeni stranki in uporabniki te kolektivne pogodbe lahko medsebojne individualne in kolektivne spore, ki
izhajajo iz te kolektivne pogodbe in jih ni bilo mogoče rešiti
dogovorno, rešujeta na miren način s posredovanjem ali arbitražo.
(2) Pogodbeni stranki se zavezujeta odzvati na poziv
uporabnika te kolektivne pogodbe (delavca ali delodajalca)
in začeti postopek hitrega reševanja spora s pogajanjem na
sedežu delodajalca ali drugem, medsebojno dogovorjenem
kraju, najkasneje v roku 3 delovnih dni od poziva. Če poskus
hitrega reševanja spora v nadaljnjem roku 5 delovnih dni ni
uspešno zaključen, se postopek lahko nadaljuje s posredovanjem ali arbitražo. Poziv uporabnika se šteje kot predlog za
posredovanje oziroma arbitražo.
(3) Mirno reševanje sporov, dogovorjeno s to kolektivno
pogodbo v obligacijskem ali normativnem delu, ni procesna
predpostavka.
(4) Za spore iz prvega odstavka tega člena se štejeta
spor o pravicah in interesni spor, ki izvirata iz te kolektivne
pogodbe.
(5) Spori se rešujejo ob smiselni uporabi zakonov, ki
urejajo kolektivne pogodbe, arbitražo in mediacijo v civilnih in
gospodarskih sporih.
(6) Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se vprašanja
plačila stroškov, povezanih s pogajanji, kot jih določa drugi
odstavek tega člena, in stroškov, povezanih z mirnim reševanjem sporov s posredovanjem – mediacijo, kot to določata
15. člen in 16. člen kolektivne pogodbe, uredijo v pravilniku,
ki ga sprejmeta pogodbeni stranki.

(sklenitev nove kolektivne pogodbe)

15. člen

(1) Postopek za sklenitev nove kolektivne pogodbe se
začne na obrazloženo pobudo katerekoli od pogodbenih
strank.
(2) Do pisne pobude za sklenitev nove kolektivne pogodbe se je druga stranka dolžna opredeliti v 30 dneh od
prejema pobude.
(3) Stranki te kolektivne pogodbe se zavežeta, da se
v primeru bistvenih sprememb zakona, ki ureja delovna
razmerja oziroma trg dela, ter drugih bistvenih spremembah, na katere nimata vpliva, najkasneje v roku 3 mesecev
pričeli s pogajanji za uskladitev oziroma spremembo določb
te kolektivne pogodbe in jih končali najkasneje v nadaljnjih
6 mesecih.

(mirno reševanje sporov s posredovanjem)
(1) Postopek mirnega reševanja sporov s posredovanjem (v nadaljevanju: posredovanje) se začne na podlagi
pisnega predloga ene od pogodbenih strank ali uporabnika te
kolektivne pogodbe (v nadaljevanju: predlagatelj), v katerem
je navedeno sporno vprašanje ali razmerje ter sočasno predlagan priznan delovno pravni strokovnjak za posredovanje.
(2) Nasprotni udeleženec se mora o predlogu izjasniti v
roku 10 delovnih dni, tako da nedvoumno izjavi, da sprejema
postopek posredovanja. Obenem nasprotni udeleženec sprejme predlaganega strokovnjaka za posredovanje ali posreduje
svoj predlog. Udeleženca spora o strokovnjaku za posredovanje dosežeta soglasje v roku 5 delovnih dni od začetka po-
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stopka posredovanja. Če tak sporazum ni dosežen, se šteje,
da postopek posredovanja ni uspel in se ustavi.
(3) Med postopkom posredovanja lahko katerakoli stranka kadarkoli izjavi, da ne želi nadaljevati s postopkom. Postopek se ustavi.
16. člen
(postopek posredovanja)
(1) V postopku posredovanja se uporabljajo načela zakona, ki ureja mediacijo v civilnih in gospodarskih sporih.
(2) V primeru uspešnega zaključka posredovanja pogodbeni stranki skladno s svojimi pooblastili skleneta zavezujoč
pisni sporazum.
(3) Pisni sporazum strank, ki dopolnjuje ali spreminja
vsebino kolektivne pogodbe, se objavi na enak način kot ta
kolektivna pogodba.
17. člen
(arbitraža)
Pogodbeni stranki ali uporabnika te kolektivne pogodbe
se lahko dogovorita za arbitražno reševanje spora po tem,
ko je spor že nastal. Postopek se praviloma vodi pred tričlanskim arbitražnim senatom, v katerega vsaka stranka predlaga
enega člana, tretjega, ki je predsednik senata, pa imenujeta
soglasno. Sedež arbitraže je v Ljubljani in deluje v skladu s
pravilnikom, ki ga sprejmeta pogodbeni stranki.
18. člen
(arbitražni postopek)
(1) Arbitražni postopek se začne na podlagi pisnega
predloga ene od strank spora, v katerem je navedeno sporno
vprašanje ali razmerje in podan predlog za člana arbitražnega
senata in predsednika arbitraže.
(2) Nasprotna stranka se mora o predlogu izjasniti v roku
10 delovnih dni od prejema predloga, tako da nedvoumno
izjavi, da sprejema postopek arbitraže. Obenem nasprotna
stranka imenuje svojega arbitra in sprejme predlaganega
predsednika arbitraže oziroma posreduje svoj predlog za
predsednika arbitraže. Stranki spora o predsedniku arbitražnega senata dosežeta soglasje v roku 5 delovnih dni od
sprejema izjave o začetku arbitražnega postopka in skleneta
arbitražni sporazum. Če tak sporazum ni dosežen, se arbitražni postopek ustavi.
(3) Za postopek pred arbitražnim senatom se smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja arbitražo.
(4) Odločitev arbitražnega senata je v individualnem in
kolektivnem delovnem sporu dokončna. Odločitev arbitražnega senata, ki dopolnjuje vsebino kolektivne pogodbe, se
objavi na enak način kot ta kolektivna pogodba.
2. Normativni del
19. člen
(uporaba določb kolektivne pogodbe)
Določila te kolektivne pogodbe predstavljajo enotne minimalne standarde, razen v posameznih primerih, ko je odstopanje dogovorjeno s to kolektivno pogodbo.
2.1. Sklenitev in prenehanje pogodbe o zaposlitvi
20. člen
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(3) Predhodni preizkus usposobljenosti je praviloma izvedba posamezne naloge ali skupina nalog, na podlagi katerih lahko delodajalec oceni psihofizične sposobnosti. Predhodni preizkus usposobljenosti praviloma ne traja dalj kot en
dan in poteka pod stalnim nadzorom delodajalca ali od njega
pooblaščenega delavca.
21. člen
(vročitev predloga pogodbe o zaposlitvi)
Delodajalec je dolžan vročiti predlog pogodbe o zaposlitvi delavcu, ki se zaposluje pri delodajalcu, najmanj 3 dni pred
predvidenim dnem sklenitve oziroma nastopom dela.
22. člen
(pogodba o zaposlitvi)
(1) Pogodba o zaposlitvi poleg sestavin, ki jih določa
zakon, vsebuje tudi določbe o:
– pripravništvu, če je to potrebno,
– uvajanju v delo, če je to potrebno,
– tarifnem razredu, v katerega je razvrščeno delovno
mesto oziroma vrsta dela.
(2) Pogodba o zaposlitvi lahko vsebuje tudi druge obveznosti in pravice delavca in delodajalca.
23. člen
(opravičeni razlogi, zaradi katerih delavec ne začne delati)
(1) Opravičeni razlogi, zaradi katerih delavec ne prične
delati v skladu s pogodbo o zaposlitvi, so praviloma:
– bolezensko stanje, ki se izkaže z zdravniškim potrdilom,
– vabilo k upravnim ali sodnim organom, brez krivde
delavca,
– smrt ožjih družinskih članov.
(2) V primeru, da delavec ne nastopi dela na dogovorjeni datum iz drugih razlogov, se šteje, da delovno razmerje
ni nastalo, razen če se delavec in delodajalec ne dogovorita
drugače.
24. člen
(sklepanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas)
(1) Manjši delodajalec lahko sklepa pogodbe o zaposlitvi
za določen čas tudi izven primerov, ki jih določa zakon, in
sicer:
– v prvih treh letih, ko prvič začne opravljati dejavnost,
– za nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
– če gre za izvedbo posla, pridobljenega z javnim natečajem ali naročilom, in sicer za čas izvedbe tega posla,
– v primeru, ko delodajalec sklepa novo pogodbo o zaposlitvi z delavcem, ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do
starostne pokojnine skladno z določili zakona, ki ureja pokojninsko zavarovanje, za uvajanje drugega delavca v delo, ali
ga potrebuje zaradi delavčevih specifičnih strokovnih znanj in
delovnih izkušenj ali drugih posebnih razlogov,
– in v drugih primerih ne glede na omejitve zakona in te
kolektivne pogodbe.
(2) Delodajalec lahko z delavcem, ki prvič sklepa pogodbo o zaposlitvi, sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas za
čas pripravništva, določen s to kolektivno pogodbo.
25. člen

(predhodni preizkus)

(časovna omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen
čas pri projektnem delu)

(1) Delodajalec lahko pred izbiro preizkusi usposobljenost prijavljenih kandidatov za delo, pri čemer sam določi
ustrezen način preizkusa.
(2) Delodajalec lahko preizkusi le strokovno usposobljenost, znanje, veščine in spretnosti ter psihofizične sposobnosti, ki so potrebne pri delu.

(1) Če je delo projektno organizirano, se pogodba o
zaposlitvi za določen čas lahko sklene tudi za obdobje, daljše
od dveh let, če se pogodba o zaposlitvi sklene za ves čas
trajanja projekta.
(2) Za projektno delo se šteje delo, ki po obsegu ali
načinu opravljanja dela kot samostojen projekt, ki je ciljno
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usmerjen in zaključen proces, ter presega dejavnost delodajalca, ki jo tekoče opravlja.
26. člen
(poskusno delo)
(1) Delavec in delodajalec, ki se v pogodbi o zaposlitvi
dogovorita o poskusnem delu, opredelita tudi njegovo trajanje
in način spremljanja.
(2) Poskusno delo traja največ:
– za delovna mesta, razvrščena v I. do II. tarifni razred
1 mesec,
– za delovna mesta, razvrščena v III. in IV. tarifni razred
2 meseca,
– za delovna mesta, razvrščena v V. in VI. tarifni razred
3 mesece,
– za delovna mesta, razvrščena v VII. tarifni razred
6 mesecev.
(3) V času poskusnega dela lahko delodajalec delavca
uvaja v delo.
Uvajanje v delo sestavlja:
– seznanitev delavca z dejavnostjo delodajalca, njegovo
organizacijo in s poslovanjem,
– seznanitev z vsebino dela, delovnimi in drugimi postopki na delovnem mestu ali z vrsto dela, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi,
– seznanitev s sodelavci, s katerimi bo delavec redno
sodeloval pri izvajanju svojih delovnih nalog,
– seznanitev z oceno tveganja, vključno z ukrepi za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
– seznanitev s podatki, ki so poslovna skrivnost in s
postopki ravnanja s temi podatki,
– seznanitev z varstvom osebnih podatkov, če so mu
dostopni,
– seznanitev z drugimi obveznostmi delavca, ki izhajajo
iz zakona, splošnih aktov delodajalca in pogodbe o zaposlitvi,
– izvajanje delovnih nalog na delovnem mestu ali vrsti
dela pod občasnim nadzorom pooblaščenega delavca.
(4) V primeru uvajanja v delo lahko delodajalec ob pričetku uvajanja v delo imenuje tudi enega ali več pooblaščenih
delavcev ali zunanjih sodelavcev, ki delavca uvedejo v delo.
27. člen
(pripravništvo)
(1) Pripravništvo se lahko dogovori v pogodbi o zaposlitvi
le v primeru, ko se delavec zaposli prvič po končanem izobraževanju, in sicer z namenom, da se usposobi za samostojno
opravljanje dela, če v okviru programa izobraževanja za poklic ni imel praktičnega usposabljanja ali obvezne prakse v
takšnem obsegu, da bi lahko samostojno opravljal delo.
(2) Pripravništvo lahko traja:
– za dela III. tarifnega razreda največ 3 mesece,
– za dela IV. in V. tarifnega razreda največ 6 mesecev,
– za dela VI. tarifnega razreda največ 9 mesecev,
– za dela VII. tarifnega razreda največ 12 mesecev.
(3) Delodajalec, ki ni mentor pripravniku, mora pripravniku določiti mentorja, ki mora imeti ustrezna znanja in najmanj
tri leta delovnih izkušenj v stroki, za katero se pripravnik
usposablja.
(4) Pripravništvo poteka po programu, ki ga pripravi
mentor in ga ob nastopu pripravništva izroči pripravniku. Program mora vsebovati tudi način spremljanja in ocenjevanja
pripravništva.
(5) Mentor je dolžan skrbeti za izvajanje programa pripravništva, uvajati pripravnika v delo, mu dajati strokovne
nasvete, navodila in pomoč pri praktičnem delu, ter napisati
poročilo o delu pripravnika.
(6) Delodajalec imenuje tričlansko strokovno komisijo,
pri kateri pripravnik opravlja strokovni izpit. Člani strokovne
komisije morajo imeti ustrezna znanja in najmanj tri leta
delovnih izkušenj v stroki, za katero se pripravnik usposab
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lja. Mentor je lahko član komisije, vendar ne more biti njen
predsednik.
(7) Mentor in člani komisije se lahko imenujejo izmed
delavcev, zaposlenih pri delodajalcu ali zunanjih sodelavcev.
(8) Pripravništvo se zaključi s strokovnim izpitom, ki ga
določi strokovna komisija. Pripravnik opravlja strokovni izpit
najkasneje do izteka pripravniške dobe.
(9) O opravljanju strokovnega izpita se piše zapisnik ter
se izda potrdilo o opravljenem pripravništvu, ki vsebuje:
– ime in priimek ter rojstne podatke pripravnika,
– dan opravljanja strokovnega izpita,
– dan, mesec in leto izdaje potrdila,
– delovno mesto oziroma vrsto del, za katere je pripravnik opravil strokovni izpit,
– podpis predsednika strokovne komisije in pooblaščenega delavca delodajalca.
28. člen
(medsebojno izključevanje)
Poskusno delo, uvajanje v delo in pripravništvo se med
seboj izključujejo.
29. člen
(obveznost opravljanja drugega dela)
(1) Delavec mora začasno opravljati tudi drugo delo, ki ni
predmet pogodbe o zaposlitvi, v naslednjih primerih:
– zmanjšanja ali povečanja obsega dela pri delodajalcu
ali v posamezni organizacijski enoti,
– nadomeščanja drugega delavca,
– nenadne okvare strojev (postrojenj) in drugih sredstev
za delo na delovnem mestu,
– nadomeščanja delavca, ki iz objektivnih razlogov ne
sme zapustiti delovnega mesta, zaradi zagotovitve odmora
med delom,
– izvajanja ukrepov za varnost in zdravje pri delu,
– v času odpovednega roka v primeru odpovedi pogodbe
o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti,
– v primerih uvajanja novih tehnologij, nove organizacije
dela in novih proizvodnih programov, delovnih procesov, predlogov izboljšav ipd.,
– v primerih, ko opravljanje drugega dela pomeni edini
ekonomski izhod za ohranitev delovnega mesta.
(2) Delavec mora pred začetkom opravljanja drugega
dela oziroma najkasneje v roku 3 delovnih dni po začetku
dela prejeti pisni nalog za drugo delo. Kot pisni nalog se šteje
tudi pisna odreditev na elektronski naslov, za katerega se
dogovorita delavec in delodajalec.
(3) Delodajalec lahko delavcu skladno z zakonom, ki
ureja delovna razmerja, odredi opravljanje drugega ustreznega oziroma primernega dela.
(4) Delo po določbah prvega odstavka tega člena lahko
nepretrgoma traja največ 3 mesece v koledarskem letu.
(5) Delavec mora biti usposobljen za varno in zdravo
opravljanje drugega dela.
(6) Za čas opravljanja drugega dela delavcu pripada
plača, ki je zanj ugodnejša.
30. člen
(napotitev na delo v drug kraj)
(1) V primeru, ko je kraj opravljanja dela v pogodbi o
zaposlitvi širše določen, delodajalec lahko napoti delavca na
opravljanje dela v drug kraj, če traja skupna vožnja z javnimi
prevoznimi sredstvi največ 3 ure v obe smeri, razen če se
delodajalec in delavec ne dogovorita drugače.
(2) Matere z otroki do treh let se lahko napoti na delo v
drug kraj, če traja skupna vožnja na delo in z dela z javnimi
prevoznimi sredstvi največ 2 uri v obe smeri.
(3) Na delo v drug kraj ni mogoče napotiti delovnega
invalida in delavca z zmanjšano delovno zmožnostjo, če bi
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mu taka napotitev bistveno poslabšala njegovo zdravstveno
stanje.
2.2. Pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev
2.2.1. Delovni čas
31. člen
(splošno)
Polni delovni čas znaša najmanj 36 ur in največ 40 ur
tedensko.
32. člen
(razporejanje delovnega časa)
(1) O razporeditvi delovnega časa odloča delodajalec,
ki mora letno razporeditev delovnega časa določiti z letnim
delovnim koledarjem najkasneje do začetka koledarskega
oziroma poslovnega leta. Pri tem upošteva potrebe delovnega procesa in z zakoni zagotovljene odmore in počitke
delavcev.
(2) Delavcem invalidom druge kategorije in delavcem
v času medicinske rehabilitacije, ki imajo pravico delati s
krajšim delovnim časom od polnega, se trajanje dnevnega
delovnega časa v primeru prerazporeditve delovnega časa
ne sme podaljšati.
33. člen
(začasna prerazporeditev delovnega časa)
(1) Delovni čas lahko delodajalec začasno prerazporedi
iz razlogov, kot na primer:
– ki so določeni z zakonom za uvedbo nadurnega dela,
– zaradi nepredvidenega zmanjšanega ali povečanega
obsega dela,
– zaradi začasnega pomanjkanja surovin (kot npr.: reprodukcijskih materialov, sestavnih delov) in energije (kot npr.:
elektrika, para, plin),
– zaradi nepredvidene začasno povečane odsotnosti
delavcev z dela,
– zaradi neugodnih vremenskih pogojev,
– zaradi drugih razlogov iz naslova narave ali organizacije dela ali potreb uporabnikov.
(2) V primerih, ko to narekujejo objektivni, tehnični razlogi ali razlogi organizacije dela ali potreb uporabnikov, se pri
neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi delovnega časa upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna
obveznost v obdobju 12 mesecev.
(3) V primeru, da ima delavec ob koncu dogovorjenega
referenčnega obdobja presežek ur zaradi začasne neenakomerne razporeditve ali začasne prerazporeditve delovnega
časa, se presežene ure izplačajo delavcu ob izplačilu prve
plače po zaključku referenčnega obdobja v višini urne postavke povečane za 35 %.
34. člen
(pravice staršev)
(1) Če eden od staršev uveljavlja pravico do krajšega
delovnega časa zaradi starševstva, se razporeditev delovnega časa določi z dogovorom med delavcem in delodajalcem.
(2) Delodajalec je delavcu z družinskimi obveznostmi
dolžan, če to dopuščajo delovne razmere, omogočiti zaradi
lažjega usklajevanja poklicnih in družinskih obveznosti delo
v razporedu delovnega časa, ki je za delavca najugodnejši.
(3) Delodajalec si mora prizadevati, da delavcem – staršem otrok do dopolnjenega 15. leta – zagotovi lažje usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti, predvsem pri koriščenju letnega dopusta v času šolskih počitnic, pri odrejanju in
opravljanju nadurnega ali nočnega dela ter pri prerazporejanju
delovnega časa.
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35. člen
(dnevna, tedenska in mesečna časovna omejitev
nadurnega dela)
Dnevna, tedenska in mesečna časovna omejitev nadurnega dela, določena z zakonom, se lahko upošteva kot
povprečna omejitev v obdobju 6 mesecev.
36. člen
(počitek med zaporednima delovnima dnevoma)
(1) Delavec ima v obdobju 24 ur pravico do počitka, ki
traja nepretrgoma najmanj 12 ur.
(2) Delavec, ki mu je delovni čas neenakomerno razporejen ali začasno prerazporejen, ima v obdobju 24 ur pravico
do počitka, ki traja nepretrgoma najmanj 11 ur.
37. člen
(tedenski počitek)
V dejavnostih:
– kjer narava dela zahteva stalno prisotnost ali
– kjer narava dejavnosti zahteva kontinuirano zagotavljanje dela ali storitev ali
– v primeru neenakomernega ali povečanega obsega
dela,
se minimalno trajanje tedenskega počitka, kot je določeno z
zakonom, zagotavlja v obdobju 14 dni.
38. člen
(deljen delovni čas)
V primeru deljenega delovnega časa mora trajati prekinitev dela med obema deloma delovnega časa najmanj eno
uro. Ta čas se ne šteje za delovni čas.
2.2.2. Letni dopust in plačana odsotnost z dela
39. člen
(trajanje letnega dopusta)
(1) Delavec ima v posameznem koledarskem letu pravico do letnega dopusta, ki ne more biti krajši kot štiri tedne,
kar pomeni:
– 16 delovnih dni, če dela 4 dni na teden,
– 20 delovnih dni, če dela 5 dni na teden,
– 24 delovnih dni, če dela 6 dni na teden.
(2) Poleg letnega dopusta iz prejšnjega odstavka imajo
delavci pravico do zakonsko določenih dodatnih dni letnega
dopusta in to:
– starejši delavec – 3 dni,
– delavec invalid – 3 dni,
– delavec z najmanj 60 % telesno okvaro – 3 dni,
– delavec, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske
prejemke – 3 dni,
– delavec, mlajši od 18 let – 7 dni,
– nočni delavec – 1 dan,
– delavec za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let
starosti – 1 dan.
(3) V primeru organiziranega dela ob nedeljah, 15 ali
več nedelj na leto, pripada delavcu dodatno 1 dan letnega
dopusta.
(4) V primeru, da delavec večino delovnega časa opravlja delo, ki je posebno težko, naporno ali zdravju škodljivo, ter
kot tako opredeljeno v Izjavi o varnosti, mu pripada dodatno
najmanj 1 dan letnega dopusta.
(5) V primeru, da delavec dela v deljenem delovnem
času in prekinitev traja dve uri ali več, mu pripada dodatno
1 dan letnega dopusta.
(6) Na osnovi zahtevnosti dela, delavcu pripadajo dodatni dnevi dopusta:
– za delo III. do VII. stopnje zahtevnosti – 1 dan.
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(7) Delavcu pripadajo dodatni dnevi letnega dopusta za
delo pri zadnjem delodajalcu:
– od 5 do 10 let
1 dan,
– nad 10 do 15 let
2 dni,
– nad 15 do 20 let
3 dni,
– nad 20 let
4 dni.
(8) Delavcu, ki je član sindikata, podpisnika te kolektivne
pogodbe, pripada še 1 dodatni dan dopusta.
(9) Zahtevo za dodatni dan dopusta iz prejšnjega odstavka uveljavlja delavec pri delodajalcu, s člansko izkaznico
sindikata podpisnika te kolektivne pogodbe.
40. člen
(plačana odsotnost zaradi osebnih okoliščin)
(1) Delavec ima pravico do plačane odsotnosti z dela
do skupaj največ 7 delovnih dni v posameznem koledarskem
letu v primerih, določenih z zakonom. Delavec se o izrabi
odsotnosti dogovori z delodajalcem.
(2) Plačana odsotnost znaša za posamezni primer:
– lastne poroke
1 dan,
– rojstva otroka
1 dan,
– smrti zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrti
otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega
partnerja, smrti staršev – oče, mati, zakonec ali zunajzakonski
partner starša, posvojitelj
2 dneva,
– smrti bratov in sester
1 dan,
– selitve delavca in njegove družine v drug kraj 1 dan,
– hujše nesreče, ki je zadela delavca in njegovo
družino
1–3 dni.
(3) V primeru rojstva otroka pripada delavcu, ki je član
sindikata, podpisnika te kolektivne pogodbe 1 dodatni dan.
(4) Zahtevo za dodatni dan dopusta iz prejšnjega odstavka uveljavlja delavec pri delodajalcu, s člansko izkaznico
sindikata podpisnika te kolektivne pogodbe.
(5) Delavec ima pravico do odsotnosti z dela zaradi
darovanja krvi na dan, ko prostovoljno daruje kri. V tem primeru izplača delodajalec nadomestilo plače delavcu v breme
zdravstvenega zavarovanja.
(6) Odsotnost iz prvega odstavka tega člena je možno
izrabiti samo ob nastopu dogodka.
2.2.3. Disciplinska in odškodninska odgovornost
41. člen
(disciplinska odgovornost, sankcije)
Delavcu, ki krši pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja, lahko delodajalec v primeru ugotovljene
disciplinske odgovornosti izreče opomin, denarna kazen ali
odvzem bonitet.
42. člen
(odškodninska odgovornost delavca)
(1) Med strankama pogodbe o zaposlitvi veljajo glede
uveljavljanja in ugotavljanja odškodninske odgovornosti splošna pravila civilnega prava.
(2) Če bi ugotavljanje višine dejanske škode povzročilo nesorazmerne stroške, se odškodnina lahko odmeri v
pavšalnem znesku, ki ne sme presegati 50 % obračunane
bruto plače, ki jo je delavec prejel v mesecu pred nastankom
dogodka.
2.2.4. Odpovedni roki in odpravnine
43. člen
(trajanje odpovednega roka pri odpovedi delavca)
(1) Če redno odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delavec,
je odpovedni rok:
– do enega leta zaposlitve pri delodajalcu 15 dni,
– od enega leta zaposlitve pri delodajalcu 30 dni.
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(2) S pogodbo o zaposlitvi ali kolektivno pogodbo je
lahko dogovorjen daljši odpovedni rok, vendar ne daljši kot
60 dni.
44. člen
(minimalni odpovedni roki pri odpovedi delodajalca)
(1) V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s
strani delodajalca iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti je odpovedni rok:
– do enega leta zaposlitve pri delodajalcu 15 dni,
– od enega do dveh let zaposlitve pri delodajalcu 30 dni.
Nad dve leti zaposlitve pri delodajalcu odpovedni rok v
trajanju 30 dni narašča za vsako izpolnjeno leto zaposlitve pri
delodajalcu za dva dni, največ pa do 60 dni.
Nad 25 let zaposlitve pri delodajalcu je odpovedni rok
80 dni.
(2) Če redno odpoveduje pogodbo o zaposlitvi mali delodajalec, je odpovedni rok 60 dni, tudi za delavce, ki imajo
več kot 25 let zaposlitve pri delodajalcu.
2.2.5. Izobraževanje delavcev
45. člen
(splošno)
(1) Delavec ima pravico in dolžnost do stalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s potrebami delovnega procesa in z namenom ohranitve zaposlitve
oziroma napredovanja pri zaposlitvi.
(2) Izobraževanje se izvaja kot neformalno in formalno
izobraževanje. Namen neformalnega izobraževanja je večanje zaposlitvenih možnosti s pridobitvijo novih znanj in
kompetenc ter uspešen razvoj kariere. Namen formalnega
izobraževanja je večanje zaposlitvenih možnosti s pridobitvijo
višje ravni izobrazbe.
(3) Neformalno izobraževanje kot usposabljanje in izpopolnjevanje predstavlja obliko izobraževanja odraslih, ki
se lahko izvaja na različne načine, tudi kot usposabljanje na
delovnem mestu.
(4) Usposabljanje pomeni pridobitev novih znanj in kompetenc s pomočjo izvajalcev usposabljanja. Usposabljanje na
delovnem mestu poteka pri delodajalcih s pretežnim obsegom
praktičnega usposabljanja.
(5) Izpopolnjevanje je dejavnost, s katero se širi in poglablja že obstoječe znanje, spretnosti oziroma kompetenc
delavca.
(6) Formalno izobraževanje pomeni vključitev v javno
veljavni program za pridobitev javno veljavne izobrazbe.
46. člen
(izobraževanje)
(1) Delavci se imajo pravico izobraževati v interesu
delodajalca, delodajalec pa ima pravico delavce napotiti na
izobraževanje.
(2) Delavec se je dolžan izobraževati, če ga delodajalec
napoti na izobraževanje in sklene z njim v primeru formalnega
izobraževanja ustrezno pogodbo oziroma v primeru neformalnega izobraževanja ustrezno pogodbo ali dogovor.
(3) Če je izobraževanje, na katerega je delavca napotil
delodajalec, organizirano med delovnim časom, se čas izobraževanja šteje v polni delovni čas, delavec pa ima enake
pravice, kot če bi delal.
(4) Če je izobraževanje organizirano izven delovnega
časa, se delavec in delodajalec dogovorita o pravicah, razen
v primeru, ko delodajalec napoti delavca na neformalno izobraževanje in to šteje za obveznost delavca, se čas izobraževanja všteva v delovni čas.
(5) Za neformalno izobraževanje v interesu delodajalca se šteje tudi izobraževanje sindikalnih zaupnikov o
kolektivnem dogovarjanju in delovnopravni zakonodaji, ko
izobraževanje organizirata skupaj delodajalec in sindikat,
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vendar ne več kot en delovni dan v koledarskem letu. Ta
določba ne velja za sindikalne zaupnike, ki niso zaposleni
pri delodajalcu.
(6) Če gre za izobraževanje v interesu delavca, se lahko
delavec in delodajalec o medsebojnih pravicah in obveznostih
dogovorita v dogovoru ali s pogodbo o izobraževanju.
47. člen
(izpiti)
(1) Če je delavec napoten na izobraževanje mu pripada
najmanj en delovni dan odsotnosti za pripravo na izpit, če je
ta predviden s programom izobraževanja.
(2) Poleg odsotnosti iz prejšnjega odstavka delavcu
pripada tudi odsotnost na dan, ko opravlja izpit.
(3) Do odsotnosti iz prejšnjih dveh odstavkov je delavec
upravičen samo, ko prvič opravlja izpit.
(4) Obseg pravic in obveznosti v zvezi z napotitvijo na izobraževanje lahko določita delodajalec in delavec s pogodbo
ali dogovorom, v katerem se opredeli trajanje izobraževanja,
število prostih dni ob opravljanju posameznih izpitov, obseg
povrnitve stroškov izobraževanja in drugih obveznosti ter
obveznosti delavca med trajanjem in po prenehanju izobraževanja.
48. člen
(povračilo stroškov povezanih z izobraževanjem)
(1) Delavcu, ki se izobražuje v interesu delodajalca in je
napoten na izobraževanje delodajalec krije praviloma naslednje stroške, povezane z izobraževanjem:
– prevoz,
– kotizacijo oziroma šolnino,
– stroške prehrane,
– stroške bivanja.
(2) Delavcu povračilo teh stroškov ne pripada, če delodajalec sam krije stroške, povezane z izobraževanjem.
49. člen
(zadovoljevanje izobraževalnih in stanovanjskih potreb
delavcev in delodajalcev)
(1) Stranki kolektivne pogodbe si bosta prizadevali za
dvig znanja in veščin članov strank te kolektivne pogodbe ter
zadovoljevanja njihovih stanovanjskih potreb.
(2) Člani strank te kolektivne pogodbe s kolektivno pogodbo nižje ravni ali drugim dogovorom lahko za območje ene
ali več Območnih obrtno-podjetniških zbornic uredijo način
uresničevanja pravic s področja izobraževanja in zadovoljevanja stanovanjskih potreb.
(3) Za zadovoljevanje potreb iz prejšnjega odstavka tega
člena, bodo člani podpisnic te kolektivne pogodbe zbirali sredstva delodajalcev in delavcev ter delavcem in delodajalcem
omogočili namensko rabo sredstev.
(4) Člani strank te kolektivne pogodbe, ki so sklenili
pogodbe nižje ravni ali druge dogovore za zadovoljevanje
izobraževalnih in stanovanjskih potreb za območje ene ali več
območnih obrtno-podjetniških zbornic, se lahko s posebno
pogodbo dogovorijo za obseg pristojnosti koordinacije, katere
namen je standardizacija programov delovanja in spremljanje
namembnosti uporabe namenskih sredstev ter zagotavljanje
kvalitetnejših, cenejših ter enotnejših programov. Koordinacijo
sestavljajo predstavnika podpisnikov te kolektivne pogodbe in
predstavniki ter odgovorna oseba članov, podpisnikov pogodbe nižje ravni ali drugega dogovora.
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(2) Ustanovitelji fundacije iz prejšnjega odstavka tega
člena se lahko dogovorijo o sodelovanju z izvajalci programov iz 49. člena te kolektivne pogodbe.
2.2.6. Varnost in zdravje pri delu
51. člen
(splošno)
(1) Stranki te kolektivne pogodbe si bosta z namenom
izboljšanja ravni varnosti in zdravja pri delu prizadevali za
dvig ozaveščenosti pomena varnega in zdravega dela, tako
da bosta skupaj in vsaka posebej pripravljali in izvajali aktivnosti z namenom zmanjševanja tveganj iz tega naslova,
in sicer z ozaveščanjem, usposabljanjem, izobraževanjem
ter razvijanjem ustreznih orodij in metod za dvig varnosti in
zdravja pri delu.
(2) Financiranje aktivnosti iz prejšnjih odstavkov in
način pridobivanja sredstev prek različnih državnih institucij
in različnih javnih razpisov podpisnika urejata z dogovorom.
52. člen
(varnost in zdravje pri delu – naloge delodajalca)
(1) Delodajalec mora, v skladu z vsakokrat veljavnimi
predpisi, izvajati ukrepe in zagotavljati pogoje za varno in
zdravo delo, vključno s pisnim obveščanjem in dajanjem
navodil, preprečevanjem nevarnosti pri delu, z ustrezno organiziranostjo delovnega procesa in delovnega okolja ter s
potrebnimi materialnimi sredstvi, zlasti na naslednje načine:
– pred nastopom dela in ves čas trajanja delovnega
razmerja mora delavce seznanjati z nevarnostmi pri delu,
s pravicami in z obveznostmi v zvezi z varstvom pri delu in
delovnimi pogoji,
– delavcem je dolžan zagotavljati usposabljanje za varno in zdravju neškodljivo opravljanje dela; pravilno uporabo
predpisanih sredstev, osebne varovalne in delovne opreme
za osebno varnost pri delu; pravilne postopke ravnanja in nudenja prve pomoči v primeru nesreče ali poškodbe pri delu,
– delodajalec mora načrtovati promocijo zdravja na
delovnem mestu, zanjo zagotoviti potrebna sredstva, ter
določiti način spremljanja njenega izvajanja,
– delodajalec mora sprejeti ukrepe za zagotovitev prve
pomoči delavcem in drugim navzočim osebam ter ukrepe za
sodelovanje s službo nujne medicinske pomoči,
– zagotoviti mora predhodne in obdobne zdravniške
preglede delavcev,
– priskrbeti mora osebno varovalno in delovno opremo
delavcev ter jo redno vzdrževati,
– razvijati mora usklajeno politiko varnosti in zdravja
pri delu, upoštevajoč organizacijo dela, socialne odnose in
vplive delovnega okolja,
– omogočati mora sodelovanje reprezentativnega sindikata in sveta delavcev, če je ta organiziran, pri vseh vprašanjih varnega in zdravega dela v skladu z veljavnimi ZVZD,
– delodajalec sprejme in izvaja ukrepe za zmanjševanja
tveganja nasilja s strani tretjih oseb,
– delodajalec sprejme in izvaja ukrepe za zaščito delavcev pred nasiljem, trpinčenjem in nadlegovanjem na
delovnem mestu s strani delodajalca, predpostavljenih ali
sodelavcev.
(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka ter drugi načini zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu so strošek delodajalca
in za delavce brezplačni.

50. člen

53. člen

(fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti)

(varnost in zdravje pri delu – naloge delavca)

(1) Za izboljšanje konkurenčnosti, možnosti ohranitve
zaposlitve in zaposlitvenih možnosti ranljivih skupin delavcev
se stranki te kolektivne pogodbe lahko dogovorita o ustanovitvi fundacije.

Delavci so dolžni spoštovati in izvajati predpise o varnosti in zdravju pri delu ter pazljivo opravljati delo, da zavarujejo svoje življenje in zdravje ter življenje in zdravje drugih
oseb. V ta namen morajo zlasti:
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– uporabljati varnostne naprave ter predpisana sredstva
in osebno varovalno opremo skladno z njihovim namenom,
pazljivo ravnati z njimi in skrbeti, da so v brezhibnem stanju,
– odzivati se na zdravniške preglede v skladu z oceno
tveganja in zakonom,
– takoj obvestiti delodajalca o vsaki pomanjkljivosti, škodljivosti, okvari ali drugem pojavu, ki bi lahko ogrozil varnost in
zdravje njih oziroma drugih oseb,
– odkloniti delo, če niso bili predhodno seznanjeni z
vsemi nevarnostmi ali škodljivostmi pri delu; če njim ali drugim
osebam grozi neposredna nevarnost za življenje in zdravje; če
niso bili izvedeni predpisani varnostni ukrepi; če opazijo znake
bolezni; če iz razlogov na strani delodajalca niso opravili prepisanega zdravniškega pregleda.
2.3. Plačni del
2.3.1. Plače
54. člen
(vrste osebnih prejemkov)
(1) Delavec ima pravico do osebnih prejemkov, določenih
z zakonom in s to kolektivno pogodbo.
(2) Osebni prejemki delavca v delovnem razmerju po tej
kolektivni pogodbi so:
– plača,
– nadomestilo plače,
– povračila stroškov v zvezi z delom,
– drugi osebni prejemki.
(3) Povračila stroškov v zvezi z delom:
– prevoz na delo in z dela,
– prehrana med delom,
– povračilo stroškov za službena potovanja,
– terenski dodatek.
(4) Drugi osebni prejemki:
– regres za letni dopust,
– odpravnina,
– solidarnostna pomoč,
– jubilejne nagrade,
– nagrade učencem, dijakom in študentom na praktičnem
usposabljanju.
55. člen
(splošne določbe)
(1) Vsi zneski v tej kolektivni pogodbi, ki se nanašajo na
plače in nadomestila plač, so v bruto zneskih.
(2) Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni
prejemki in plačila dijakom in študentom na praktičnem usposabljanju se izplačujejo v višini, kot jih določa ta kolektivna pogodba, vendar pod pogoji in največ v zneskih, ki se ne vštevajo
v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, kot to določa
vsakokratni podzakonski predpis.
(3) V primerih, da se plače izplačujejo enkrat mesečno,
se morajo izplačevati v polnem znesku najkasneje do 18. dne v
mesecu za pretekli mesec. Če pa se pri delodajalcu izplačujejo
večkrat na mesec, mora biti prva akontacija izplačana najkasneje zadnji dan v mesecu za tekoči mesec, dokončno izplačilo
pa najkasneje do 18. v mesecu za pretekli mesec.
(4) Plače in nadomestila plač se izplačujejo preko bančnega računa delavca.
(5) Drugi osebni prejemki in povračila stroškov v zvezi z delom se lahko izplačujejo tudi drugače, kot določa prejšnji odstavek.
56. člen
(razvrstitev del)
(1) Glede na zahtevnost se dela se delovna mesta ali
vrsta del praviloma razvrstijo:
I. tarifni razred (enostavna dela):
Pomožna in enostavna dela, za katera se praviloma ne
zahteva posebnih znanj in zadošča prva raven (nepopolna
nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe).
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II. tarifni razred (manj zahtevna dela):
Manj zahtevna dela, za katera se praviloma pričakuje
znanje, pridobljeno na drugi ravni (osnovnošolska izobrazba),
ustrezna Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) ali ustrezno
znanje s pridobljenimi izkušnjami za opravljanje dela.
III. tarifni razred (srednje zahtevna dela):
Srednje zahtevna dela, za katera se praviloma pričakuje
znanje, pridobljeno na tretji ravni (nižja poklicna in podobna izobrazba) ali ustrezna Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK)
in ustrezne delovne izkušnje.
IV. tarifni razred (zahtevna dela):
Dela, ki jih delavci opravljajo samostojno in za katera se
praviloma zahteva znanje, pridobljeno na četrti ravni (srednja
poklicna in podobna izobrazba).
V. tarifni razred (bolj zahtevna dela):
Dela, ki jih delavci opravljajo samostojno, organizirajo in
izvajajo proces dela organizacijskih enot, ali dajejo navodila
za delo in za katera se praviloma zahteva znanje, pridobljeno
na peti ravni (srednja strokovna in splošna izobrazba) ali
mojstrski, delovodski, poslovodski izpit.
VI 1. tarifni razred (zelo zahtevna dela):
Dela, ki jih delavci opravljajo popolnoma samostojno,
organizirajo in izvajajo proces dela organizacijskih enot, imajo
pooblastilo za samostojno odločanje in za katera se praviloma zahteva znanje, pridobljeno na šesti ravni, podraven 6/1
(višješolska in podobna izobrazba).
VI 2. tarifni razred (zelo zahtevna dela):
Dela, ki jih delavci opravljajo popolnoma samostojno,
organizirajo in izvajajo proces dela organizacijskih enot, imajo
pooblastilo za samostojno odločanje in za katera se praviloma zahteva znanje, pridobljeno na šesti ravni, podraven 6/2
(visokošolska izobrazba prve stopnje, visokošolska strokovna
izobrazba (prejšnja) in podobna izobrazba).
VII. tarifni razred (visoko zahtevna dela):
Dela, ki odločilno vplivajo na poslovanje podjetja in za
katera se zahteva znanje, praviloma pridobljeno na sedmi
ravni (visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba) ali več.
(2) V primeru delodajalca, ki zaposluje več kot 10 delavcev se razvrstitev zahtevnosti del v tarifne razrede, kot izhaja iz prvega odstavka tega člena, uporablja pri razvrščanju
delovnih mest in/ali vrste del, z aktom o sistemizaciji, ki ga
sprejme delodajalec.
(3) V kolikor se za posamezno delovno mesto zahteva
alternativna raven izobrazbe, se pri razvrščanju v tarifni razred upošteva višja zahtevana raven izobrazbe. V primeru
dvoma pri razvrščanju delovnih mest v tarifne razrede se
uporabi veljavni šifrant poklicev.
57. člen
(najnižja osnovna plača)
(1) Najnižja osnovna plača po tej kolektivni pogodbi je
vrednost najmanj zahtevnega dela v tarifnem razredu. Višina
mesečne najnižje osnovne plače, določene v tarifni prilogi,
velja za polni delovni čas.
(2) Najnižje osnovne plače iz te kolektivne pogodbe se
usklajujejo, kot se dogovorijo podpisniki te kolektivne pogodbe.
58. člen
(osnovna plača)
(1) V pogodbi o zaposlitvi se osnovna plača delavca
določa v mesečnem znesku v evrih za delovno mesto ali za
vrsto dela.
(2) Osnovna plača se določi upoštevaje zahtevnost dela,
za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi. Osnovna
plača delavca je najmanj enaka najnižji osnovni plači, določeni za posamezni tarifni razred te kolektivne pogodbe.
(3) Osnovna plača se vedno določi v mesečnem znesku.
Dogovorjeni mesečni znesek velja za:
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– zahtevnost dela, za katero je delavec sklenil pogodbo
o zaposlitvi,
– pogodbeno dogovorjeni povprečni mesečni delovni
čas.
(4) Povprečni mesečni delovni čas se preračuna iz letnega delovnega časa, ki znaša na primer 174 ur za poln delovni
čas ob pogojih 40-urnega tedenskega delovnika ali 157 ur za
poln delovni čas ob pogojih 36-urnega tedenskega delovnika.
(5) Urna postavka ali vrednost delovne ure se izračuna
tako, da se dogovorjeni mesečni znesek osnovne plače delavca deli s povprečnim mesečnim delovnim časom delavca.
Urna postavka oziroma vrednost delovne ure se izračunava
na dve decimalni mesti.
(6) Delodajalec lahko v zahtevnost dela vključi dodatke
za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz posebnih obremenitev
pri delu, neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu.
(7) Plačo delavca sestavlja: osnovna plača, dodatki po
posameznih vrstah, del plače na podlagi delovne uspešnosti
in del plače iz naslova poslovne uspešnosti, če je tako dogovorjeno s kolektivno pogodbo na podjetniški ravni, splošnim
aktom delodajalca ali v pogodbi o zaposlitvi.
59. člen
(zneski najnižjih osnovnih plač)
(1) Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni
razred, veljavni na dan 1. 1. 2013 znašajo:
I. tarifni razred
576,54 EUR
II. tarifni razred
599,38 EUR
III. tarifni razred
630,30 EUR
IV. tarifni razred
644,76 EUR
V. tarifni razred
683,66 EUR
VI. tarifni razred
783,72 EUR
VII. tarifni razred
917,12 EUR
VIII. tarifni razred
1.028,28 EUR.
(2) Če bo povprečna letna inflacija v obdobju januar–december 2013 v primerjavi z obdobjem januar–december 2012
presegla 0,5 %, se najnižje osnovne plače po tej kolektivni
pogodbi in osnovne plače delavcev za leto 2013, za mesec
januar 2014 in naprej povečajo za dejansko povprečno letno
inflacijo (vir: SURS).
(3) Plače, ki se usklajujejo za obdobje 2015 in dalje se
usklajujejo na enak način kot je določeno v drugem odstavku
tega člena.
60. člen
(dodatki za posebne pogoje dela)
(1) Delavcu pripadajo dodatki za posebne pogoje dela,
ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu, neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu, če niso vsebovani v osnovni
plači. Delavcu pripadajo tudi dodatki za posebne pogoje dela,
ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, ki je zanj manj
ugoden.
(2) Dodatki se obračunavajo za čas, ko je delavec delal
v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada.
(3) Dodatki za težje delovne pogoje se delavcu za čas
opravljanja tega dela priznavajo v skladu z določili podjetniške kolektivne pogodbe, aktom delodajalca ali s pogodbo o
zaposlitvi, vendar najmanj v višini 5 % od osnove. Osnova za
izračun dodatkov je osnovna plača delavca za polni delovni
čas oziroma ustrezna urna postavka, kot jo določa peti odstavek 58. člena te kolektivne pogodbe.
61. člen
(dodatki, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa,
ki je za delavce manj ugoden)
(1) Delavcu pripadajo dodatki zaradi razporeditve delovnega časa v naslednjih odstotkih:
– za nočno delo
30 %
– za nadurno delo
30 %
– za delo v nedeljo
50 %
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– za delo na praznike in dela proste dneve
po zakonu
50 %
– za čas pripravljenosti
10 %
– za delo na silvestrovo (od 20. ure dalje)
50 %.
(2) Dodatek za delo v nedeljo in dodatek za delo na dela
proste dneve po zakonu se med seboj izključujeta.
(3) Osnova za izračun dodatkov je osnovna plača delavca za polni delovni čas oziroma iz tega izračunana ustrezna
urna postavka.
62. člen
(dodatek za delovno dobo)
(1) Delavcu pripada dodatek za delovno dobo najmanj v
višini 0,5 % od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto skupne
delovne dobe.
(2) Pri uveljavljanju pravice iz prvega odstavka se v
delovno dobo vštevajo izpolnjena leta delovne dobe, ki jih je
delavec prebil na delu ali v delovnem razmerju doma oziroma
v tujini ali pri opravljanju samostojne dejavnosti, ki so ustrezno
potrjena z vpisom v delovno knjižico.
(3) Dokupljena, beneficirana in posebne zavarovalne
dobe se ne štejejo kot dobe pri uveljavljanju dodatka za delovno dobo.
63. člen
(nadomestila plače)
(1) Delavcu pripada nadomestilo plače za čas upravičene odsotnosti z dela skladno z zakonom, razen za izobraževanje v lastnem interesu.
(2) Nadomestilo plače delavca ne more biti višje od plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal.
64. člen
(del plače na podlagi delovne uspešnosti)
(1) Del plače na podlagi delovne uspešnosti se določi
upoštevaje gospodarnost, kvaliteto in obseg opravljanja dela,
za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi.
(2) V primeru, da delavec presega pričakovane rezultate
po kriterijih iz prejšnjega odstavka tega člena mu pripada del
plače na podlagi delovne uspešnosti, ki ne more znašati manj
kot 1 %.
65. člen
(del plače na podlagi poslovne uspešnosti delodajalca)
Izplačilo dela plače iz naslova poslovne uspešnosti delodajalca lahko delavcu pripada v skladu z merili, opredeljenimi
pri delodajalcu.
66. člen
(obračun plače)
(1) Delavcu mora biti ob izplačilu plače vročen pisni
obračun, ki vsebuje zlasti naslednje podatke:
– podatki o delavcu in delodajalcu,
– osnovno plačo delavca (lahko tudi urno postavko),
– dodatke po posameznih vrstah,
– plačo iz naslova delovne uspešnosti,
– del plače iz poslovne uspešnosti,
– nadomestila plače po posameznih vrstah,
– bruto plačo,
– zneske prispevkov za socialno varnost,
– davčni odtegljaj (akontacija dohodnine),
– neto plačo,
– odtegljaji iz plače (administrativne in sodne prepovedi,
premije za dodatno prostovoljno zdravstveno in pokojninsko
zavarovanje ipd.),
– neto izplačilo plače.
(2) Ob obračunu plače delodajalec na istem obračunskem listu delavcu obračuna vse prejemke iz delovnega raz-
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merja, in sicer povračila stroškov v zvezi z delom in druge
osebne prejemke.
(3) Če tako zahteva narava dela, lahko delodajalec obračuna in izplača akontacijo potnih stroškov drugače, kot določa
ta kolektivna pogodba in zakon.
2.3.2. Drugi osebni prejemki
67. člen
(regres za letni dopust)
(1) Regres za letni dopust se izplača najmanj v višini
vsakokratne minimalne plače povečane za 1 %.
(2) V primeru nelikvidnosti delodajalca se lahko regres
za letni dopust izplača v več obrokih, vendar najkasneje do
1. novembra tekočega koledarskega leta.
68. člen
(odpravnina)
Delavec je upravičen do odpravnine v primeru odpovedi
pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, razlogov nesposobnosti, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen
čas in zaradi upokojitve. Pripadajočo odpravnino je potrebno
izplačati ob zadnji plači ali nadomestilu plače, najkasneje do
18. v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je delavcu prenehalo delovno razmerje.
69. člen
(solidarnostna pomoč)
(1) V primeru smrti delavca pripada njegovim ožjim družinskim članom solidarnostna pomoč v višini ene povprečne
mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece.
(2) V primeru smrti ožjega družinskega člana, ki ga je
delavec vzdrževal, pripada delavcu solidarnostna pomoč v
višini polovice povprečne mesečne plače na zaposlenega v
Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece.
(3) Ožji družinski člani iz prejšnjih odstavkov so: zakonec, zunajzakonski partner, otroci, posvojenci, pastorki in
starši, če jih je delavec dolžan preživljati.
(4) Na predlog reprezentativnega sindikata lahko izplača
delodajalec solidarnostno pomoč delavcu v višini ene povprečne mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji
za pretekle tri mesece v primeru težje invalidnosti, ki je posledica nesreče pri delu ali poklicne bolezni in zaradi katere je
delavcu priznana pravica do dela na drugem delovnem mestu
ali pravica do krajšega delovnega časa od polnega.
(5) Delodajalec lahko delavcu izplača solidarnostno pomoč v višini ene povprečne mesečne plače na zaposlenega
v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece v naslednjih
primerih:
– neprekinjene bolezni, ki traja najmanj šest mesecev,
– elementarne nesreče, ki je prizadela delavca.
(6) Solidarnostno pomoč delodajalec izplača ob nastanku primera iz prvega in drugega odstavka tega člena oziroma
najkasneje v 30 dneh po nastanku primera.
(7) Solidarnostna pomoč iz četrtega odstavka je enkratna pomoč, ki se izplača ob priznanju pravice do dela na drugem delovnem mestu ali pravice do dela s krajšim delovnim
časom od polnega.
(8) Solidarnostna pomoč iz prve alineje petega odstavka
se lahko izplača največ enkrat v letu, v katerem se izpolni
pogoj za njeno pridobitev.
70. člen
(jubilejna nagrada)
(1) Delavcu pripada jubilejna nagrada:
– za 10 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu v višini
30 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece,
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– za 20 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu v višini
50 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece,
– za 30 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu v višini
70 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece.
(2) Članu sindikata pripada za 10, 20 in 30 let delovne
dobe pri zadnjem delodajalcu dodatnih 10 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za pretekle tri
mesece.
(3) Zahtevo za izplačilo višje jubilejne nagrade iz prejšnjega odstavka uveljavlja delavec pri delodajalcu s člansko
izkaznico sindikata podpisnika te kolektivne pogodbe.
71. člen
(nagrade dijakom in študentom na praktičnem usposabljanju)
V času praktičnega usposabljanja z delom oziroma v času
obvezne prakse imajo dijaki in študenti pravico do nagrade za
polni delovni čas v naslednjih zneskih:
Dijaki:
1. letnik – 90 EUR,
2. letnik – 120 EUR,
3. letnik – 150 EUR,
4. letnik – 150 EUR.
Študenti: 170 EUR.
2.3.3. Povračila stroškov v zvezi z delom
72. člen
(prehrana med delom)
(1) Delavcem se zagotovi topli obrok, če pa ta ni zagotovljen, je delavec upravičen do povračila stroškov za prehrano
med delom, če dela vsaj 4 ure na dan.
(2) Če delavec dela pri dveh delodajalcih, mu pripada pri
vsakem delodajalcu sorazmerni del povračila za prehrano med
delom, ki dnevno skupaj ne sme biti nižje od 4,90 EUR.
(3) V primeru, da delavec dela 11 ur ali več na dan, mu
pripada pravica do sorazmerno višjega (za vsako dopolnjeno
uro nad 8 ur v višini 0,76 EUR) za prehrano med delom.
(4) Do povračila stroškov za prehrano je upravičen delavec v višini 4,90 EUR na dan.
73. člen
(prevoz na delo in z dela)
(1) Delavec je upravičen do povračila stroškov za prevoz
na delo in z dela za dneve prisotnosti na delu, od kraja, določenega v pogodbi o zaposlitvi, do sedeža delodajalca oziroma
do mesta opravljanja dela.
(2) Delavec je upravičen do povračila stroškov prevoza
na delo in z dela najmanj v višini 70 % cene najcenejšega
javnega prevoza.
(3) Če javni prevoz ni organiziran oziroma ga delavec
iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati, je upravičen do
povračila stroškov prevoza na delo in z dela najmanj v višini
0,18 EUR oziroma največ v zneskih, ki se ne vštevajo v davčno
osnovo dohodka iz delovnega razmerja, kot to določa vsakokratni podzakonski predpis, za vsak polni kilometer razdalje
med bivališčem, določenim v pogodbi o zaposlitvi, do sedeža
delodajalca oziroma do mesta opravljanja dela.
(4) Delavec ni upravičen do povračila iz prvega odstavka,
če delodajalec organizira brezplačni prevoz na delo in z dela.
(5) V primeru spremembe kraja, določenega v pogodbi
o zaposlitvi, se delodajalec in delavec lahko z aneksom k pogodbi o zaposlitvi dogovorita o morebitni spremembi povračila
stroškov prevoza.
74. člen
(povračilo stroškov za službeno potovanje)
Za povračilo stroškov, ki so jih imeli delavci na službenem potovanju, se šteje dnevnica (povračilo stroškov za
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prehrano), povračilo stroškov za prenočevanje in povračilo
stroškov za prevoz.

2.4. Pogoji za delovanje sindikata

75. člen

(pogoji za delovanje sindikata)

(povračilo stroškov za službeno potovanje v Sloveniji)
(1) Delavec je za službeno potovanje v Sloveniji upravičen do dnevnice, in sicer za pot, ki traja:
– nad 6 do 8 ur – v višini 6,20 EUR,
– nad 8 do 12 ur – v višini 8,50 EUR,
– nad 12 ur – v višini 17,00 EUR.
(2) Povračila stroškov za prevoz na službenem potovanju v Sloveniji in stroškov za prenočevanje na službenem
potovanju v Sloveniji se izplačujejo v skladu z zgornjimi zneski, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega
razmerja, kot to določa vsakokratni podzakonski predpis.
76. člen
(povračilo stroškov za službeno potovanje v tujini)
Delavec, ki ga je delodajalec napotil na službeno pot v tujino, je upravičen do dnevnice (povračilo stroškov za prehrano),
povračila stroškov za prevoz in povračila stroškov za prenočevanje, pod pogoji in v višini, ki ga določi podzakonski predpis, ki
ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujino.
77. člen
(terenski dodatek)
(1) Delavci so upravičeni do terenskega dodatka, če
delajo na terenu izven sedeža delodajalca ali poslovne enote
in izven kraja stalnega ali začasnega bivališča delavca, ter
če sta na terenu organizirana prehrana in prenočišče. Šteje
se, da je delavec, če dela in biva na terenu od 12 ur do 24 ur,
upravičen do 3 obrokov prehrane.
(2) Če prehrano (3 obroki) in prenočišče organizira delodajalec, je delavec upravičen do terenskega dodatka v višini
4,00 EUR na dan.
(3) Delavci so upravičeni do dodatka iz prejšnjega odstavka za dneve, ko so dejansko opravljali delo v takšnih pogojih
in za dneve, ko se ne dela, če so dejansko bivali na terenu.
(4) V primeru, ko delodajalec ne zagotovi prehrane in
prenočevanja, je delavec upravičen do dnevnice v višini, določeni v 75. členu te kolektivne pogodbe in povračila stroškov
prenočevanja.
(5) V primeru, ko delodajalec delavcu iz prvega odstavka
tega člena ne zagotovi treh obrokov prehrane, mu pripada povračilo stroškov za delo na terenu v višini znižane dnevnice, in sicer:
– če je zagotovljen en obrok prehrane v višini 60 %
dnevnice,
– če sta zagotovljena dva obroka prehrane v višini 30 %
dnevnice.
78. člen
(nadomestilo za ločeno življenje)
Nadomestilo za ločeno življenje se lahko določi v pogodbi o zaposlitvi delavca pod pogoji in v znesku, ki se ne
všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, kot
to določa vsakokratni podzakonski predpis.
79. člen
(posebnosti)
Terenski dodatek, dnevnice in nadomestilo za ločeno
življenje se med seboj izključujejo.

80. člen
(1) Delodajalec zagotavlja zunanjemu predstavniku reprezentativnega sindikata, katerega člani so pri delodajalcu
zaposleni delavci, prost dostop do delovnega mesta člana
sindikata, po predhodni najavi in dogovoru o času dostopa,
ter svobodo sindikalnega obveščanja in širjenja sindikalnega
tiska v funkciji obveščanja članov sindikata.
(2) Na zahtevo sindikata zagotavlja delodajalec v skladu
z aktom sindikata, katerega član je delavec, tehnično izvedbo
obračuna in plačevanja sindikalne članarine za delavca.
(3) Odgovorna oseba območne – regijske organizacije
sindikata in delodajalec se dogovorita o fondu ur in število dni
odsotnosti z dela na letni ravni za pri njem zaposlenega delavca, člana sindikata, za čas, ko opravlja naloge sindikalnega
zaupnika na lokalni in republiški ravni.
2.5. Izvajanje kolektivne pogodbe
81. člen
(stroški za usklajevanje in izvajanje kolektivne pogodbe)
Stroške usklajevanja in izvajanja te kolektivne pogodbe
pokrivajo delodajalci, ki zaposlujejo delavce, v pavšalnem
znesku 4,00 EUR na zaposlenega delavca letno. Sredstva
delodajalci nakazujejo enkrat letno ob izplačilu plač za mesec
maj, in to 2,00 EUR na račun Sindikata obrti in podjetništva
Slovenije, in 2,00 EUR na račun Združenja delodajalcev obrti
in podjetnikov Slovenije – GIZ.
2.6. Prehodne in končne določbe
82. člen
(uveljavitev normativnih določb te kolektivne pogodbe)
Z dnem, ko se začne uporabljati ta kolektivna pogodba
prenehajo veljati določbe Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (Uradni list RS, št. 73/08, 55/10, 100/11, 99/12).
83. člen
(sklenitev in uporaba kolektivne pogodbe)
Kolektivna pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta stranki
kolektivne pogodbe. Uporabljati se začne 1. 1. 2014.
Ljubljana, dne 23. oktobra 2013
Podpisnik delodajalcev
Združenje delodajalcev obrti
in podjetnikov Slovenije GIZ
Milan Škapin l.r.
Podpisnik delojemalcev
Sindikat obrti in podjetništva Slovenije
Peter Jančar l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 28. 10. 2013 izdalo potrdilo
št. 10101-14/2008-10 o tem, da je Kolektivna pogodba za
obrt in podjetništvo vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na
podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list
RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 42/4.
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OBČINE
BELTINCI
3345.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci
za leto 2013

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – UBP4 in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta
Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 27. redni seji dne 25. 10. 2013 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Beltinci
za leto 2013
1. člen
V 4. členu Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto
2013 (Uradni list RS, št. 27/13 z dne 29. 3. 2013) se tabela
splošnega dela proračuna nadomesti z:
»
KONTO
A.

70

71

72

73

74

78

40

41

42

I.

700
703
704
706
710
711
712
713
714
720
721
722
730
731
740
741
786
787

400
401
402
403
409
410
411
412
413
414

II.

OPIS
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
DAVKI NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
DRUGI DAVKI
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
TAKSE IN PRISTOJBINE
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
PREJETE DONACIJE (730+731)
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
REZERVE
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
SUBVENCIJE
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

Rebalans 2013
10.629.121
6.022.897
5.080.607
4.527.637
421.070
131.900
0
942.290
353.810
2.200
700
7.000
578.580
223.567
1.000
0
222.567
0
0
0
4.382.657
1.043.386
3.339.272
0
0
0
11.880.531
1.732.475
304.150
51.808
1.263.280
38.000
75.237
3.015.206
360.321
1.610.090
198.899
845.895
0
6.215.441
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420

43

431
432

B.
75

III.
IV.

750
751
752

44

440
441

C.
50

500

55

550

V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
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NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
DANA POSOJILA
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) =
(I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU TEKOČEGA LETA

6.215.441
917.409
109.121
808.288
–1.251.409
0
0
0
0
0
0
0
0
780.000
780.000
250.000
250.000
–721.409
530.000
1.251.409
721.409
0
«

2. člen
Tabela v 5. členu odloka se nadomesti z novo tabelo:
»
1
PU
90
901
902
903
904
905
907
96
96
961
962
963
964
964
965
966
966
967
968

6
100

2

3

4

NAZIV
OBČINA BELTINCI
OBČINSKI SVET
ŽUPAN/PODŽUPAN
NADZORNI ODBOR
OBČINSKA UPRAVA
MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT
PRORAČUNSKI RAZ.
SKLAD

ZS 1.1.
PRIHODKI
577.819,48 10.592.431,41

OBČINA – NUSZ
SOFINANCIRANJE PROJ.
KS
KS BELTINCI
KS BRATONCI
KS DOKLEŽOVJE
KS GANČANI
KS GANČANI – VAŠKA
JEDRA
KS IŽAKOVCI
KS LIPA
KS LIPA – POD GÜMLO
KS LIPOVCI
KS MELINCI
NERAZPOREJENO
(DURS)
KRAJEVNE SKUPNOSTI
KS BELTINCI

105.065,41

260.000,00

5
6
TRANS.
PRIH.
ZADOLŽ.
–465.065,49 780.000,00

7

8

RAZP. SRED.
ODHODKI
11.590.250,81 11.590.250,81
71.219,36
171.702,49
9.950,00
11.261.525,96
75.853,00
0,00

365.065,41

365.065,41

0,00

47.323,77
8.368,33
13.252,84
–10.152,53

0,00
80.762,87
22.814,36
27.302,93
32.418,16

0,00
128.086,64
31.182,69
40.555,77
22.265,63

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
2.865,58
25.333,57
0,00
14.586,51
3.487,34

0,00
21.857,26
18.957,63
0,00
34.240,17
21.646,62

0,00
24.722,84
44.291,20
0,00
48.826,68
25.133,96

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

38.524,22
18.979,53

36.690,00
2.130,00

0,00
175.214,30
42.095,49

0,00
540.279,71
170.182,13

100.000,08
20.985,96

0,00

0,00
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ZS 1.1.
7.919,63

PRIHODKI
3.410,00

KS DOKLEŽOVJE
KS GANČANI

58,12
3.020,62

11.410,00
1.020,00

11.632,56
12.273,84

23.100,68
16.314,46

63.656,45
38.580,09

500
600

KS IŽAKOVCI
KS LIPA

2.067,85
474,58

15.210,00
1.800,00

11.057,88
9.726,84

28.335,73
12.001,42

53.058,57
56.292,62

700
800

KS LIPOVCI
KS MELINCI

1.220,54
4.783,35

1.010,00
700,00

12.860,76
11.088,12

15.091,30
16.571,47

63.917,98
41.705,43

NAZIV
KS BRATONCI

300
400

SKUPAJ KS IN NUSZ
SKUPAJ VSI PU

01
02
04
06
07
08
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23

4
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TRANS.
PRIH.
10.374,12

PU
200

3
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296.690,00
721.409,11 10.629.121,41

6

7

ZADOLŽ.

RAZP. SRED.
21.703,75

ODHODKI
52.886,44

465.065,49
0,00 780.000,00

540.279,71
540.279,71
12.130.530,52 12.130.530,52
«

3. člen
Tabela v 7. členu odloka se nadomesti z novo tabelo:
»
PK
Opis
1
2
POLITIČNI SISTEM
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
LOKALNA SAMOUPRAVA
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
GOSPODARSTVO
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
ZDRAVSTVENO VARSTVO
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
IZOBRAŽEVANJE
SOCIALNO VARSTVO
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
SKUPAJ ODHODKI

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Tabele rebalansiranega proračuna se
objavijo na spletni strani občine www.beltinci.si.
Št. 032-01/2013-27-340/V
Beltinci, dne 25. oktobra 2013
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.
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Rebalans 2013
3
129.034,36
17.820,00
224.986,68
755.558,29
102.500,00
8.000,00
158.540,00
200.901,32
3.072.342,48
203.300,00
2.741.339,60
998.907,38
101.320,00
267.060,00
2.418.332,92
367.350,00
288.000,00
75.237,49
12.130.530,52

«

(Uradni list RS, 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12),
7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN,
57/11) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni
list RS, št. 48/10) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na
15. redni seji dne 16. 10. 2013 sprejel

ODLOK
o občinskih cestah v Občini Dol pri Ljubljani
I. SPLOŠNI DOLOČBI

DOL PRI LJUBLJANI
3346.

Odlok o občinskih cestah v Občini Dol
pri Ljubljani

Na podlagi 95. in 100. Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10, 48/12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi

1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod
pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev
objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in
ta odlok.
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2. člen

7. člen

(predmet odloka)

(opustitev občinske ceste)

Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Dol pri Ljubljani in
postopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih
cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne
gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in
sankcioniranje kršitev tega odloka;
– druga vprašanja v zvezi z upravljanjem občinskih cest.

Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi
nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
O opustitvi občinske ceste ali njenega dela ter bodočem
ravnanju s to nepremičnino v primerih, ko ni več namenjena
prometu, odloči občinski svet.
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.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti plačilu
primerne odškodnine prenese med nekategorizirane ceste,
če je tak prenos usklajen s prihodnjim upravljavcem te ceste.

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA
3. člen
(občinske ceste)
Občinska cesta je javna cesta, namenjena povezovanju
naselij v občini s povezovanjem naselij v sosednjih občinah,
povezovanju naselij, delov naselij, naravnih in kulturnih znamenitosti in objektov v občini.
Občinske ceste na območju Občine Dol pri Ljubljani so
javne ceste, ki niso državne ceste in ki jih občina, v skladu
z merili za kategorizacijo javnih cest, razglasi za javno cesto
določene kategorije in jih lahko vsak prosto uporablja na način
in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi.
4. člen
(kategorije občinskih cest)
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP) in javne
poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
Nekategorizirane ceste so prometne površine, ki niso kategorizirane kot javna cesta in na kateri se opravlja promet na
način in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljalec
te prometne površine (dovozne ceste ter pristopi do objektov
in zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih, ceste
v zasebni lasti ipd.).
5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na predlog župana.
Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno
strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste
po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo
javnih cest.
6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine,
se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.
Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlagajo občinska uprava, posamezniki in zainteresirane pravne
osebe (podjetja in druge organizacije). Predlogi morajo biti
utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste odloči Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na predlog
župana.
Spremembe kategorizacije občinskih cest se praviloma
opravijo enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.
Iz kategorizacije se lahko izvzame tudi ceste, ki je zgrajena na zasebnih zemljiščih, občina pa se glede lastništva ne
more dogovoriti z lastnikom.

8. člen
(uporaba nekategoriziranih cest)
Na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni
promet, je promet dovoljen le na način in pod pogoji, kot jih
določijo lastniki ali odnjih pooblaščeni upravljavci teh prometnih
površin.
Na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni
promet, mora biti promet urejen in označen v skladu s predpisi
o javnih cestah.
Nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni
promet, mora biti vzdrževana tako, da jo lahko, ob upoštevanju
prometnih pravil in vremenskih pogojev za odvijanje prometa,
varno uporabljajo vsi uporabniki cest, ki jim je namenjena.
Določbi drugega in tretjega odstavka tega člena se ne
uporabljata za gozdno cesto in nekategorizirano cesto, ki jo
lastnik uporablja izključno za lastne potrebe. Dovoz na tako
cesto mora biti ostalim udeležencem v prometu prepovedan
s predpisano prometno signalizacijo, lahko pa je preprečen z
zapornico ali drugo fizično oviro.
Gradnjo, vzdrževanje, označitev in uporabo gozdnih cest
urejajo predpisi o gozdovih.
Pri križanju in priključevanju nekategorizirane ceste na
javno cesto velja nekategorizirana cesta za neprednostno.
Priključek nekategorizirane ceste na javno cesto mora biti
označen s predpisano prometno signalizacijo, razen ceste iz
četrtega odstavka tega člena, dovozne poti do objekta ali zemljišča in kolovozne poti brez zgrajenega vozišča.
Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek lastnik ali
od lastnika pooblaščen izvajalec rednega vzdrževanja cest, ki
ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek lastnik nekategorizirane ceste, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom
tega člena.
9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te ceste
predlaga občini njen prenos med občinske ceste.
Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske
ceste, če je v uporabi za javni promet najmanj zadnjih pet let,
če vsi lastniki zemljišč po katerih cesta poteka zemljišča brezplačno prenesejo v last občine, če je dolga najmanj 50 m ali je
povezovalna, če je preko nje urejen dostop do vsaj treh stalno
naseljenih stanovanj ali stavb.
O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste
odloči Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na predlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena
tega odloka.
10. člen
(planinske, turistične in druge poti)
Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in
druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah
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in ki so namenjene dostopu do planinskih koč ter vrhov in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti,
niso javne poti po tem odloku.

Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani lahko predpiše
posebno povračilo za prekomerno obremenjevanje cest (prevoz hlodovine, izvoz iz peskokopov, gramoznic itd.).

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

IV. GRADNJA OBČINSKIH CEST

11. člen
(upravljavec občinskih cest)
Upravljavec občinskih cest in drugih javnih prometnih
površin je občina.
12. člen
(plani razvoja in vzdrževanja občinskih cest)
Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se
najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne naloge razvoja
in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja, sprejme
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na predlog župana.
Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim
se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po postopku, določenim za občinski proračun in je njegov sestavni del.
V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest
se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na
občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in
drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (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
odredila občinska uprava ali občinski inšpekcijski organ, pristojen za ceste, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in
obnavljanja občinskih cest po tem planu.
13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)
Strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in upravne
naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest opravlja občinska uprava. Te naloge obsegajo:
– 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 v skladu z veljavnimi predpisi;
– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest;
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
–naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vodenje
in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih ter v zvezi z
izbiro najugodnejšega ponudnika;
– 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;
– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in
obdelave zbranih podatkov;
– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in/ali
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi Občino
Dol pri Ljubljani;
– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih;
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.
14. člen
(financiranje občinskih cest)
Sredstva za gradnjo in vzdrževanje občinskih cest se
zagotavljajo v občinskem proračunu občine.

15. člen
(načrtovanje in gradnja občinske ceste)
Občinske ceste se morajo načrtovati, projektirati, graditi
in vzdrževati na način in pod pogoji, kot to določajo predpisi,
ki urejajo projektiranje javnih cest, prometno signalizacijo in
prometno opremo, način označevanja in zavarovanja del in
ovir v prometu, cestne priključke, avtobusna postajališča ter
predpisi, ki urejajo vrste vzdrževalnih del na cestah ter nivo
rednega vzdrževanja javnih cest.
16. člen
(projektiranje občinskih cest)
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.
V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo
občinske ceste se določijo tudi prometna 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.
Občinske ceste morajo biti projektirane in zgrajene
tako, da omogočajo normalno gibanje osebam z omejeno
sposobnostjo gibanja.
17. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)
Novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest se določijo v občinskem proračunu in načrtu razvojnih programov.
Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s
katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot
rekonstruirana cesta.
18. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)
išča.

Avtobusna postajališča na cesti morajo biti izven voz-

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
v primeru, da prostorske ali druge tehnične zahteve ne
omogočajo gradnje avtobusnega postajališča izven vozišča,
avtobusno postajališče vzpostavi na vozišču.
Za vzpostavitev avtobusnega postajališča na vozišču
mora biti pridobljeno strokovno mnenje komisije za tehnično
urejanje prometa (v nadaljevanju: komisija).
Komisijo iz prejšnjega odstavka sestavljajo predstavnik upravljavca cest, vzdrževalec občinskih cest, policije
in občinski inšpekcijski organ, pristojen za ceste. Komisijo
imenuje župan.
19. člen
(križanja občinskih cest in železniških prog)
Križanja občinskih cest in železniških prog morajo biti
omejena na najnujnejši obseg, in sicer tako, da se dvoje ali
več občinskih cest usmeri na skupno križanje z železniško
progo.
Način križanja občinskih cest in železniških prog ter
razmejitev stroškov njihove gradnje ali rekonstrukcije, ki
bremenijo cesto ali železniško progo, se uredita skladno s
predpisi o varnosti v železniškem prometu.
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20. člen

(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest
in upravljavci vodotokov)
Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav, ki
posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob njem, krije
investitor ceste.
Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega zidu
in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in pragu pri
objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni del vzdrževanja občinske ceste.
Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, ter
obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so sestavni
del vzdrževanja vodotoka.
21. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)
Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi
graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del
ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim
zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve občinske
ceste krije investitor objekta ali naprave.
Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev
stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so nastali
zaradi zahteve pristojnega občinskega upravnega organa, za
boljše elemente nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.
Z globo 1000 evrov se kaznuje za prekršek fizična oseba
in odgovorna oseba pravne osebe, ki ravna v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena.
Z globo 4000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena.
22. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)

Uradni list Republike Slovenije
sno uporabo že pred dokončanjem vseh del zunaj vozišča ceste,
predvidenih z izdanim gradbenim dovoljenjem, če je ugotovljeno,
da vozišče izpolnjuje pogoje za varno odvijanje prometa.
Pregled občinske ceste iz prejšnjega odstavka se opravi
ob smiselni uporabi postopka iz osmega odstavka 18. člena Zakona o cestah. O pregledu se sestavi zapisnik, ki je priloga zahtevi za izdajo dovoljenja za začasno uporabo občinske ceste.
Dovoljenje za začasno uporabo velja do pridobitve uporabnega dovoljenja s strani pristojnega upravnega organa,
vendar največ pet let.
Pridobitev dovoljenja za začasno uporabo občinske ceste
je obvezna, ko je čas od končanja del na vozišču ceste do dokončanja preostalih del po gradbenem dovoljenju daljši od 60 dni.
Če se za začasno cesto uporabi dokončana posamezna
faza nove ali rekonstruirane ceste, ter če je gradnja ali rekonstrukcija končana in še ni izdano dovoljenje iz prvega odstavka
tega člena, upravljavec ceste lahko konča zaporo prometa in
pod posebnimi pogoji dovoli začasno uporabo ceste, če je odgovorni nadzornik izvedenih del predhodno podal pisno izjavo,
da so dela opravljena skladno s tehničnimi zahtevami in je
zagotovljena varnost ceste.
V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
25. člen
(redno vzdrževanje občinskih cest)
Redno vzdrževanje javnih cest je obvezna gospodarska
javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost občinskih
cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in cestnega sveta ter
vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.
Za organiziranje rednega vzdrževanja občinskih cest in
izvajanje ukrepov iz prvega odstavka 30. člena tega odloka je
odgovorna občinska uprava.
26. člen
(koncesija za redno vzdrževanje občinskih cest)

Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste
predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, naprav
in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora tehnična
dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba opraviti na
območju ceste.
Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije
objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je odgovorna občinska uprava.
Stroške projektiranja, novogradnje ali rekonstrukcije
objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav
in napeljav.

Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja s podeljevanjem koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki
urejajo gospodarske javne službe, javno zasebno partnerstvo,
javno naročanje ali z ustanovitvijo režijskega obrata.
Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji,
določenimi s predpisi o javnih cestah.
Obnovitvena dela oddaja občinska uprava, po postopku in
pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih naročil.

23. člen

Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi
cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestnega sveta občinske ceste skrbi občinska uprava.
Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško progo
urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.

(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
Občinska uprava mora o novogradnji ali rekonstrukciji
občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih
objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 90 dni pred
pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z novogradnjo
oziroma rekonstrukcijo ceste.
Občinska uprava mora dati investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na razpolago
načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.
Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje
oziroma upravljavce objektov in naprav v ali obcestnem telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in
naprave v občinski cesti.
24. člen
(dovoljenje za začasno uporabo občinske ceste)
Za novo ali rekonstruirano občinsko cesto, za katero je bilo
izdano gradbeno dovoljenje, lahko župan izda dovoljenje za zača-

27. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

28. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah
nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije
nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih cestah, po katerih je dovoljen javni promet, so odgovorni njihovi
upravljavci.
29. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
Občinska uprava lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano
cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
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Pred preusmeritvijo prometa na državno cesto se ob
prisotnosti upravljavca državnih cest izvede monitoring obstoječega stanja.
Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora občinska
uprava 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.
VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH
1. Varstvo občinskih cest
30. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)
Upravljavec oziroma koncesionar iz 26. člena odloka, v
soglasju z občinsko upravo lahko začasno, vendar največ za
dobo enega leta, prepove ali omeji uporabo ceste ali njenega dela (omejitev prometa posameznih vrst vozil, zmanjšanje
dovoljenje skupne mase, osne obremenitve ali dimenzij vozil,
zmanjšanje dovoljenje hitrosti vozil, in drugi ukrepi), če je občinska cesta ali njen del v takem stanju:
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet
posameznih vrst vozil;
– da bi promet posameznih vrst vozil povzročil pospešeno
propadanje te ceste;
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo
na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra,
poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno).
Občinska uprava lahko s sklepom začasno iz razlogov,
določenih v prvem odstavku tega člena, odredi prepoved ali
omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, katerih trajanje je daljše od enega leta.
Občinska uprava mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alineje prvega odstavka tega člena, pisno
obvestiti policijo, občinski inšpekcijski organ, pristojen za ceste,
vzdrževalca občinskih cest in prometno-informacijski center
najmanj sedem dni pred izvedbo ukrepa na občinski cesti.
Prometno-informacijski center mora o ukrepih obvestiti javnost
najmanj tri dni pred izvedbo ukrepa.
Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje prvega
odstavka tega člena, lahko sprejme tudi izvajalec rednega
vzdrževanja ceste ali vodja intervencije ob prometnih in drugih
nesrečah ter izrednih dogodkih. O teh ukrepih morata nemudoma obvestiti upravljavca občinskih cest, policijo, občinski
inšpekcijski organ, pristojen za ceste in prometno-informacijski
center, ki o ukrepih takoj obvesti javnost.
Določbe tega člena se nanašajo na prometno ureditev,
označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.
Ne glede na vsa predhodna določila mora upravljavec
lokalnih cest poskrbeti najmanj za nemoten dostop lastnikov
do objektov.
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interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene
širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito
pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s 15. členom
tega odloka.
Varovalni pas občinske cest se meri od zunanjega roba
cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov
objekta na zemljišče ter znaša največ:
– pri lokalni cesti (LC) 8 m
– pri javni poti (JP) 5 m
– pri javni poti za kolesarje (KJ) 2 m
– pri nekategorizirani cesti (NK) 2 m.
Za izvajanje del zunaj varovalnega pasu občinske ceste,
ki bi lahko povzročila nestabilnost cestnega telesa, mora investitor pridobiti soglasje upravljavca javne ceste.
Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, urejena
s prostorskimi izvedbenimi akti občine, v postopku priprave
katerih je bilo pridobljeno soglasja občine.
Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki
v varovalnem pasu občinske ceste brez soglasja ali v nasprotju
s soglasjem upravljavca ceste gradi ali rekonstruira stavbo
ali objekte, ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte ali
naprave, ter izvaja kakršnakoli dela na pripadajočih zemljiščih.
Z globo 2.000 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.

(varovalni pas ob občinski cesti)

32. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)
Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi,
toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni Občina Dol pri Ljubljani, se smejo napeljevati oziroma postavljati
v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod
pogoji in na način, določenimi s soglasjem občinske uprave.
Občinska uprava lahko zahteva od upravljavca vodov in
naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe
ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške
prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo
napeljavo oziroma postavitev.
Upravljavec nadzemnih in podzemnih vodov in naprav
oziroma investitor mora z občino pred posegom v cesto skleniti
služnostno pogodbo, v kateri se določi odškodnina za poseg v
cestni svet in dogovori možnost, da v primeru poškodb lahko
občina na njegove stroške le-te sanira.
Občinska uprava lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega
odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali občinsko
cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje
ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
Z globo 1000 evrov se kaznuje za prekršek fizična oseba
in odgovorna oseba pravne osebe, ki ravna v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena.
Z globo 4000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena.

Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob
občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem
pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pristojnega
občinskega upravnega organa za ceste.
Občinska uprava izda soglasje iz prejšnjega odstavka,
če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti

33. člen
(dela na občinski cesti)
Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski
cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega občinskega upravnega organa za ceste. V dovoljenju za opravljanje del
se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno,
če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko

31. člen
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cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja in
zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda.
Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem brez odlašanja po elektronski poti
obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste.
Upravljavec naprav in napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o
končanih delih po elektronski poti obvestiti občinsko upravo in
izvajalca rednega vzdrževanja ceste.
Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko
cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti
promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in
napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o
njenem prenehanju takoj obvestiti policijo, občinsko upravo,
občinski inšpekcijski organ, pristojen za ceste, vzdrževalca
občinskih cest in prometno-informacijski center.
Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek fizična oseba in
odgovorna oseba pravne osebe, ki ravna v nasprotju s prvim,
drugim, tretjim in četrtim odstavkom tega člena.
Z globo 2000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim,
tretjim in četrtim odstavkom tega člena.
34. člen
(pogoji za izdajo dovoljenja ob posegih na občinskih cestah)
Vloga za poseg v cestno telo mora biti vložena najmanj
15 dni pred izvedbo del.
Vlagatelj mora pred pričetkom del skleniti z občino pogodbo, v kateri se zaveže vzpostaviti cesto v prejšnje stanje
oziroma po poteku določenega roka to na njegove stroške
stori občina.
Vlagatelji, ki so pravne osebe, morajo predložiti ustrezno
zavarovanje, na primer bančno garancijo …
Občinska uprava izda dovoljenje za poseg v cestno telo
občinske ceste, pod naslednjimi pogoji:
1. Poseg v cestno telo je treba izvesti v obliki
podvrtavanja,kadar pa to ni mogoče pa v obliki prekopa. Podvrtavanje in prekop morata biti izvedena čim bolj pravokotno na
os ceste. Podboje pod javno cesto je treba izvesti tako, da se
potrebni izkop za izvedbo podboja izvede najmanj tako daleč,
da se pri izkopu ne poškoduje nosilnost nasipa od roba cestišča, kot je določeno v dovoljenju občinske uprave;
2. Poseg v cestno telo lahko izvaja vzdrževalec občinskih
cest ali investitor, ki je za ta dela usposobljen, registriran in
pooblaščen, pod nadzorom vzdrževalca občinskih cest;
3. Investitor mora vzdrževati poseg v cestišče do vzpostavitve prvotnega stanja. Vso eventualno škodo, ki bi v tem času
nastala udeležencem prometa, nosi investitor;
4. Investitor del mora zagotoviti, da bo pri izvajanju del
upošteval pogoje soglasij organizacij, katerih naprave in instalacije potekajo v cestnem telesu na trasi posega. Vse eventualne poškodbe na teh napravah v času gradnje, mora investitor
popraviti na lastne stroške;
5. Investitor je dolžan skrbeti za varnost prometa oziroma
zavarovanje delovnega mesta v skladu s strokovno-tehničnimi
določili, ki jih določa zakon, ki ureja ceste, in na njem temelječi
podzakonski akti;
6. Globina polaganja cevi za komunalno energetske in
ostale vode mora biti najmanj 1.00 m, oziroma v skladu s
pravilniki, ki urejajo projektiranje cest in druge komunalne infrastrukture;
7. Prečni poseg na občinski cesti se pri prekopih različnih
globin izvede tako, da prečni poseg na občinski cesti sega najmanj 1 m na vsako stran izvedenega prekopa, ki se izvede v
skladu s pravili stroke in v odvisnosti od dejansko ugotovljenih
geomehanskih lastnosti podlage;
8. Intervencijski poseg na vozišču se ob zamenjavi jaškov
(okvir ali pokrov) sanira v širini, ki ni manjša od 1,50 m x 1,50 m,
oziroma v celotnem voznem pasu;
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9. Kolikor se poseg v cestno telo izvaja vzdolžno po pločniku, oziroma po kolesarski stezi, se mora asfaltirati celotna
širina pločnika oziroma kolesarske steze;
10. Vzdolžni poseg v cestno telo, ki poteka po cestišču,
se mora obnoviti v celotni širini cestišča, če je cestišče široko
do 4.00 m oziroma če je cestišče širše od 4.00 m pa najmanj v
širini smernega vozišča;
11. Poseg v cestno telo na občinski cesti, ki poškoduje
več kot 1/3 širine vozišča, se mora izvesti ustrezna sanacija
ceste v celotni širini vozišča in celotni dolžini poškodovanega
dela ceste;
12. Stiki med starim in novim asfaltom morajo biti ustrezno obdelani, pravokotno ali vzporedno z osjo ceste;
13. Odkopan material je treba sproti odvažati v deponijo
oziroma odlagati na zunanjo stran cestnega sveta;
14. Na zasipu prekopa je treba pred asfaltiranjem obvezno
izvesti meritve nosilnosti planuma tamponske plasti. Za zasip
prekopa se mora uporabljati ustrezni kamniti zmrzlinsko obstojen
material (prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim
tehničnim pogojem za cestno gradnjo, z upoštevanjem Splošnih
in posebnih tehničnih pogojev za ceste- SCS 1989 z dopolnitvami
in veljavnimi TSC-ji (tehničnimi specifikacijami);
15. Debelina in vrsta asfalta na vozišču je pogojena
s kategorizacijo ceste in je predmet posameznega odseka.
Asfaltiranje se izvede v enakem sistemu in debelini, kot je
obstoječi asfalt;
16. Pri posegu v cestno telo je potrebno poškodovane
robnike zamenjati z novimi;
17. Ob prekopu čez uvozno-izvozni priključek na pločniku,
je potrebno prekopano površino vzpostaviti v prvotno stanje z
dvoslojnim asfaltom;
18. Pred zaključkom del mora investitor gradbišče očistiti
in odpadni material odstraniti na lastne stroške;
19. Investitor je dolžan izvajati nadzor nad začasno postavljeno prometno signalizacijo in le-to odstraniti takoj po
zaključku del, zaradi katerih je bila postavljena;
20. Investitor je odgovoren za morebitno škodo, ki bi
nastala na cesti, ter škodo, ki bi bila povzročena uporabnikom
ceste zaradi neprimerne tehnologije izvajanja gradbenih del.
Vsi stroški za eventualno povzročeno škodo uporabnikom ceste oziroma stroški poškodb vozišča bremenijo investitorja;
21. Investitor je odgovoren za tehnično pravilno in točno
izvršitev vseh del pri gradnji ob upoštevanju danih strokovno-tehničnih pogojev in je materialno in kazensko odgovoren za
vso škodo, ki bi nastala na cesti;
22. Investitor je dolžan po končanih delih obnoviti eventualno poškodovane horizontalne, vertikalne in talne cestnoprometne signalizacije;
23. Investitor je dolžan po končanih posegih v cestno telo
vzdrževalcu občinskih cest predati izveden poseg v skladu z
veljavnimi predpisi in strokovno tehničnimi pogoji;
24. Če pri gradnji pride do uničenja mejnih kamnov, je
investitor dolžan na svoje stroške pri pooblaščeni geodetski
službi vzpostaviti mejnike v prvotno stanje;
25. Za vso eventualno škodo na napravah ali instalacijah,
vgrajenih v cestni svet, povzročeno zaradi neupoštevanja danih strokovnih tehničnih pogojev, ki bi nastala zaradi prometa
ali izvajanja vzdrževalnih del na cesti, investitor ni upravičen
uveljavljati odškodnine.
Z globo 1000 evrov se kaznuje za prekršek fizična oseba
in odgovorna oseba pravne osebe, ki ravna v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena.
Z globo 4000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena.
35. člen
(dolžnosti vzdrževalca občinskih cest ob posegih
na občinske ceste)
Vzdrževalec občinskih cest je dolžan opravljati stalni nadzor nad posegi v cestno telo na občinskih cestah.
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Vzdrževalec občinskih cest je dolžan prevzeti vse posege
v cestno telo na občinskih cestah, pod pogoji iz 23. točke prvega odstavka prejšnjega člena. Za vse vgrajene materiale mora
vzdrževalec občinskih cest od investitorja pridobiti vso potrebno
dokumentacijo in jo hraniti pet let.
Vzdrževalec občinskih cest je odgovoren, da bodo prevzeti posegi v cestno telo na občinskih cestah izvedeni strokovno, kvalitetno in v skladu z veljavnimi predpisi.
Vzdrževalec občinskih cest je dolžan nemudoma, brezpogojno in brezplačno odpraviti vse pomanjkljivosti, ki bi nastale
v garancijskem roku pri prevzetih posegih v cestno telo, zaradi
slabe izvedbe del ali uporabe neustreznega materiala, ki jih je
prevzel oziroma izvedel sam.
Z globo 1000 evrov se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba pravne osebe, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim in
četrtim odstavkom tega člena.
Z globo 4000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim
in četrtim odstavkom tega člena.
36. člen
(izvajanje del ob občinskih cestah)
Za podiranje dreves, spravilo lesa, vrtanja in opravljanje
drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske ceste,
ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali
povečala stroške njenega vzdrževanja, je potrebno soglasje
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste. V soglasju
se določijo pogoji za opravljanje teh del.
Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek fizična oseba
ali odgovorna oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena.
Z globo 2000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena.
37. člen
(izredni prevoz)
Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, ne smejo presegati
s predpisom dovoljene ali s prometnim znakom omejene osne
obremenitve, skupne mase ali dimenzij.
Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno
maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali
skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom dovoljenih
mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na občinski cesti ali
njenem delu.
Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občinskih
cestah, izda občinska uprava. Vloga za izredni prevoz mora
biti vložena najmanj 15 dni pred začetkom izrednega prevoza.
Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izredne
prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi, zimskega vzdrževanja občinskih cest, intervencije ob naravnih in drugih nesrečah
ali ob izrednih razmerah in zaradi obrambnih potreb. Izvajalec
prevoza mora pred začetkom izrednega prevoza občinsko
upravo uskladiti potek izrednega prevoza in o tem obvestiti
policijo.
Višino povračil za izredne prevoze na občinskih cestah,
ki je odvisna od škodnih vplivov izrednih prevozov, na predlog
župana s sklepom sprejme občinski svet.
Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz
in povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.
Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki
opravlja izredni prevoz v nasprotju z dovoljenjem za izredni
prevoz, oseba, ki naloži tovor v nasprotju z dovoljenjem za
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izredni prevoz, oziroma naročnik prevoza, ki zahteva, da se
prevoz opravlja v nasprotju z dovoljenjem za izredni prevoz, če
skupna masa presega do vključno 10 odstotkov s predpisom
dovoljene ali s prometnim znakom omejene skupne mase, ali
širina presega od 2,6 metra do vključno 3 metre ali dolžina
presega do vključno 25 odstotkov največje s predpisi dovoljene
ali s prometnim znakom omejene dolžine, ali če osna obremenitev presega do vključno 10 odstotkov največje s predpisom
dovoljene ali s prometnim znakom omejene osne obremenitve
na javni cesti.
Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki
opravlja izredni prevoz v nasprotju z dovoljenjem za izredni
prevoz, oseba, ki naloži tovor v nasprotju z dovoljenjem za
izredni prevoz, oziroma naročnik prevoza, ki zahteva, da se
prevoz opravlja v nasprotju z dovoljenjem za izredni prevoz,
če je skupna masa prekoračena nad 10 odstotkov s predpisom
dovoljene ali s prometnim znakom omejene skupne mase in ne
več kot 60 ton, ali širina nad 3 metre in ne več kot 3,5 metrov
ali višina nad 4,2 metra in ne več kot 4,5 metrov ali dolžina
nad 25 odstotkov in je ne več kot za 40 odstotkov večja od
največje s predpisi dovoljene ali s prometnim znakom omejene
dolžine, ali je osna obremenitev za več kot 10 odstotkov in ne
več kot 20 odstotkov nad največjo s predpisom dovoljeno ali s
prometnim znakom omejeno osno obremenitvijo na javni cesti.
Z globo 600 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki
opravlja izredni prevoz v nasprotju z dovoljenjem za izredni
prevoz, oseba, ki naloži tovor v nasprotju z dovoljenjem za
izredni prevoz, oziroma naročnik prevoza, ki zahteva, da se
prevoz opravlja v nasprotju z dovoljenjem za izredni prevoz, če
skupna masa ali mere ali osna obremenitev presega najvišje
vrednosti iz prejšnje alineje, ali če se prevaža deljiv tovor kot
izredni prevoz.
Z globo 600 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba,
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki opravlja izredni prevoz v nasprotju
z dovoljenjem za izredni prevoz, ki naloži tovor, oziroma kot
naročnik prevoza zahteva, da se prevoz opravlja v nasprotju
dovoljenjem za izredni prevoz, če skupna masa presega do
vključno 10 odstotkov s predpisom dovoljene ali s prometnim
znakom omejene skupne mase, ali širina presega od 2,6 metra
do vključno 3 metre ali dolžina presega do vključno 25 odstotkov največje s predpisi dovoljene ali s prometnim znakom
omejene dolžine, ali če osna obremenitev presega do vključno
10 odstotkov največje s predpisom dovoljene ali s prometnim
znakom omejene osne obremenitve na javni cesti.
Z globo 900 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba,
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki opravlja izredni prevoz v nasprotju
z dovoljenjem za izredni prevoz, ki naloži tovor, oziroma kot
naročnik prevoza zahteva, da se prevoz opravlja v nasprotju
dovoljenjem za izredni prevoz, če je skupna masa prekoračena nad 10 odstotkov s predpisom dovoljene ali s prometnim
znakom omejene skupne mase in ne več kot 60 ton, ali širina
nad 3 metre in ne več kot 3,5 metre ali višina nad 4,2 metra in
ne več kot 4,5 metrov ali dolžina nad 25 odstotkov in je ne več
kot za 40 odstotkov večja od največje s predpisi dovoljene ali s
prometnim znakom omejene dolžine, ali je osna obremenitev
za več kot 10 odstotkov in ne več kot 20 odstotkov na največjo
s predpisom dovoljene ali s prometnim znakom omejeno osno
obremenitvijo na javni cesti.
Z globo 1.800 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki opravlja izredni prevoz v nasprotju
z dovoljenjem za izredni prevoz, ki naloži tovor, oziroma kot
naročnik prevoza zahteva, da se prevoz opravlja v nasprotju
dovoljenjem za izredni prevoz, če skupna masa ali mere ali
osna obremenitev presega najvišje vrednosti iz prejšnje alineje,
ali če se prevaža deljiv tovor kot izredni prevoz.
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika
ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki opravlja
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izredni prevoz v nasprotju z dovoljenjem za izredni prevoz, ki
naloži tovor, oziroma kot naročnik prevoza zahteva, da se prevoz opravlja v nasprotju dovoljenjem za izredni prevoz.
Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki
opravlja izredni prevoz brez dovoljenja za izredni prevoz.
Z globo 3.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki opravlja izredni prevoz brez
dovoljenja za izredni prevoz, z globo 1.000 evrov pa se kaznuje
njihova odgovorna oseba.
Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja cest, ki ne zagotovi usposobljenosti tranzitne smeri za izredne prevoze, z globo 500 evrov pa odgovorna
oseba izvajalca rednega vzdrževanja.
38. člen
(nadzor izrednih prevozov)
Nadzor nad izvajanjem izrednih prevozov na območju
občine izvajata občinsko redarstvo in policija.
V primerih zaznanih kršitev največje dovoljene osne obremenitve, skupne mase in dimenzije vozil na občinskih cestah,
vzdrževalec občinskih cest o kršitvah obvesti policijo ali občinski inšpekcijski organ, pristojen za ceste.
39. člen
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Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka
mora sodelovati občinska uprava zaradi ugotovitve njegove
skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi v soglasju
iz prvega odstavka tega člena.
Upravljavec občinskih cest lahko z odločbo zahteva prilagoditev priključka na stroške uporabnika priključka, če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega prometa ali uporabe
za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji soglasja za
njegovo ureditev, ni več ustrezen.
Upravljavec občinskih cest lahko ukine priključek na občinsko cesto v soglasju z lastnikom priključka oziroma imetnikom pravice uporabe.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko upravljavec občinskih cest z odločbo ukine priključek na občinsko
cesto, če se priključek nahaja na območju, kjer se mora izvesti
ukrep za varstvo občinske ceste in zavarovanje prometa na
njej, ali če to zahteva sprememba prometne ureditve na občinski cesti. Priključek se nadomesti na stroške občine.
Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek fizična oseba
ali odgovorna oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena.
Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena.

(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

41. člen

Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti določene
v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena tega odloka, in
površine, ki jih za te namene občinska uprava določi ob obstoječih občinskih cestah, ta upravni organ odda najugodnejšemu
ponudniku za opravljanje teh dejavnosti.
Župan vsako leto v mesecu decembru v občinskih novicah in na spletu objavi seznam površin za spremljajoče dejavnosti in pozove kandidate k predložitvi ponudb za letni najem
prostora, na katerega se lahko postavijo le premični objekti
(npr. stojnice).
Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe površin iz prvega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo podpiše
župan.
Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavnosti
je potrebno soglasje pristojnega občinskega upravnega organa
za ceste.
Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek fizična oseba
ali odgovorna oseba, ki ravna v nasprotju z tretjim odstavkom
tega člena.
Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z tretjim
odstavkom tega člena.

(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)

40. člen
(priključki na občinsko cesto)
Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se lahko
gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojnega občinskega
upravnega organa za ceste. S soglasjem se določijo tehnični
in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter njegova
opremljenost s prometno signalizacijo.
Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov
in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že v
projektni dokumentaciji.
Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko
cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne signalizacije,
krije njegov investitor.
Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen
javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signalizacijo v
območju cestnega sveta občinske ceste sestavni del te ceste.

Upravljavec občinskih cest lahko pristojnemu upravnemu
organu za gozdarstvo predlaga, da se gozd vzdolž občinske
ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča, bočnega vetra, snežnimi plazovi
in podobnega, razglasi za varovalni gozd v skladu s predpisi
o gozdovih.
Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdujejo
ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo pred začetkom
del obvestiti o vrsti in obsegu del upravljavca občinskih cest in
prilagoditi vrsto in obseg del tako, da se zavaruje cesta.
Občinska uprava krije del stroškov za pogozditev goljav
ter za ureditev hudournikov in deročih rek glede na pomen, ki
ga imajo takšna dela za varstvo občinske ceste.
Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek fizična oseba
ali odgovorna oseba, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom
tega člena.
Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z drugim
odstavkom tega člena.
42. člen
(gradnja žičniških naprav čez občinske ceste)
Za gradnjo žičniških naprav nad občinskimi cestami ali
ob njih mora investitor dobiti soglasje pristojnega občinskega
upravnega organa za ceste.
Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora biti
zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavitve in
vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma upravljavec
žičniške naprave.
Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek fizična oseba
ali odgovorna oseba, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim
odstavkom tega člena.
Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim
odstavkom tega člena.
43. člen
(izkoriščanje mineralnih surovin ob občinski cesti)
Pridobivalni prostori mineralnih surovin lahko obratujejo
le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na
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stabilnost cestnih objektov, cestnega telesa, na vzdrževanje
ceste in na varnost prometa.
Če območje pridobivalnega prostora sega v varovalni
pas občinske ceste ali so na podlagi študij, ki so podlaga
za pripravo prostorskega akta, dokazani vplivi pridobivalnega
prostora mineralnih surovin na občinsko cesto, mora investitor
oziroma nosilec rudarske ali vodne pravice pridobiti soglasje
upravljavca cest.
Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek fizična oseba,
ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z drugim
odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo
200 evrov.
44. člen
(omejitve izvajanja del zunaj varovalnega pasu
občinske ceste)
Za izvajanje del zunaj varovalnega pasu občinske ceste,
ki bi lahko povzročila nestabilnost cestnega telesa, spremembo
vodostaja oziroma višine podzemnih voda, plazovitost terena in
bi lahko vplivala na stabilnost cestnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na cesti, mora investitor pridobiti
soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih določa
soglasje.
Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek fizična oseba
ali odgovorna oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena.
Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena.
45. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)
Prepovedano je izvajati ali opustiti kakršna koli dela na
občinski cesti, na zemljiščih ali na objektih ob občinski cesti,
ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala
varnost prometa na njej.
Prepovedano je:
1. na in v cestno telo občinske ceste odvajati meteorno
vodo, odplake in druge tekočine;
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;
3. ovirati odtekanje vode s ceste;
4. onesnažiti cestišče z mazili ali drugimi snovmi;
5. postavljati nagrobne plošče in druga spominska znamenja;
6. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na ali
ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali predmete, če
se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače
ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali poslabša njena
urejenost;
7. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali druge
svetlobne naprave, ki bi lahko zmanjšalo varnost prometa;
8. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug material ali predmete;
9. nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom
oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja
prometa;
10. poškodovati prometno signalizacijo, odstraniti, prestaviti, zakriti ali kakor koli spremeniti, prometno opremo ter cestne
naprave in druge ureditve, ki so namenjene varnosti, vodenju
in nadzoru prometa, zaščiti ceste ter preprečevanju škodljivih
emisij prometa na občinskih cestah;
11. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali na kako
drugače onesnaževati cesto;
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12. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati živali
v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi ob
cesti napajališča za živali;
13. namerno zažigati travo, les ali druge odpadne snovi;
14. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v širini
1 m od ceste vzporedno z njo;
15. obračati na cesti pluge ter drugo kmetijsko orodje in
stroje;
16. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete
kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele
tovora;
17. odvajati odplake in druge tekočine.
Preden se vključi v promet na občinsko cesto s kolovozne
poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, območja
izvajanja del ali druge zemljiške površine, mora voznik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče.
Vzdrževalec občinskih cest mora brez odlašanja s ceste
odstraniti vse ovire ali druge posledice ravnanj, ki bi lahko škodovale cesti ali ogrožale, ovirale ali zmanjšale varnost prometa
na njej. Če to ni mogoče, mora oviro ali nastalo nevarno mesto
na cesti do njihove odprave zavarovati s predpisano prometno signalizacijo ter o oviri in drugih posledicah prepovedanih
ravnanj brez odlašanja obvestiti policijo, občinski inšpekcijski
organ, pristojen za ceste in upravljavca ceste.
Na prometnih površinah počivališč zunaj vozišča občinske ceste, ki so namenjene kratkemu postanku udeležencev
cestnega prometa, je dovoljeno parkirati tovorna vozila najdlje
za dvojni čas predpisanega počitka voznika ali za čas prepovedi prometa. Voznik mora na notranji strani vetrobranskega
stekla vidno označiti čas in datum začetka parkiranja. Parkiranje tovornega vozila brez nadzora voznika ali samo priklopnega
vozila je na teh površinah prepovedano.
Glede na 6. točko prvega odstavka tega člena je dovoljena višina 0,70 m in 1,5 m od roba vozišča oziroma 0,50 m od
zunanjega roba hodnika za pešce.
Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek posameznik,
ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, četrtim ali šestim
odstavkom tega člena.
Z globo 4.000 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, četrtim
ali šestim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa
z globo 1.000 evrov.
Z globo 2.000 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, ki opusti ukrepe, predpisane v petem odstavku tega
člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 evrov.
46. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)
Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kolesa
s takšnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozišča.
Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih
cestah samo, če imajo gosenice s primernimi oblogami, ki ne
poškodujejo vozišča.
Z globo 500 evrov se kaznuje voznik, ki po cesti vozi
vozilo s kolesi z naležnimi ploskvami, ki so ali bi lahko poškodovale vozišče, ali motorno vozilo z gosenicami, ki so ali bi lahko
poškodovale vozišče.
47. člen
(obveznosti lastnikov nepremičnin ob občinski cesti)
Lastniki zemljišč ob občinski cesti morajo dopustiti vse
posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabe občinske
ceste, zlasti:
– dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja;
– gradnjo objektov in naprav za odvodnavanja cestišča
in cestnega telesa;
– postavitev prometne signalizacije in prometne opreme;
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– izvedbo ukrepov in postavitev začasnih ali stalnih naprav za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi,
zameti, hrupom, slepilnimi učinki, in drugimi škodljivimi vplivi;
– odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem
ne povzroča škoda, če navedeni posegi, gradnja in postavitev
objektov in naprav ni mogoča v okviru cestnega sveta.
Za izvedbo ukrepov iz prejšnjega odstavka se lahko lastninska pravica na nepremičnini začasno ali trajno obremeni
s služnostjo v javno korist.
V primeru ustanovitve služnosti v javno korist lastniku služeče nepremičnine pripada odškodnina, ki obsega zmanjšano
vrednost nepremičnine in dejansko škodo.
Lastniki objektov ob občinski cesti morajo preprečiti padanje snega in ledenih sveč iz objektov, tako da ne ogrozijo
varnosti udeležencev prometa.
Z globo 500 evrov se kaznuje lastnik zemljišča, ki ne dopusti posegov, določenim v prvem odstavku tega člena.
Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek fizična oseba
ali odgovorna oseba, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom
tega člena.
Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s četrtim
odstavkom tega člena.
2. Ukrepi za varstvo prometa
48. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)
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 upravljavca
občinskih cest.
Dovoljenje upravljavca občinskih cest za zaporo občinske
ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na
njej.
Ne glede na določbo tega člena, dovoljenje za delno ali
popolno zaporo ceste ni potrebno za vzdrževalca občinskih
cest ter za interventna dela.
Dovoljenje za zaporo občinske ceste se lahko izda, če
je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste ali če se
promet zaradi zapore na cesti ne ustavi ne več kot za dve uri.
Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste, se
lahko izjemoma izda tudi v primeru, da prometa ni mogoče
preusmeriti na druge javne ceste, vendar samo v času izven
prometnih konic in ne več kot za dve uri.
Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora
vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih
se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času
trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo
začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore
ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo občinske ceste lahko
spremeni čas in trajanja zapore ceste zlasti, če se ta predlaga
med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi
obremenitvami ceste.
Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste
izda občinska uprava. O izdanih dovoljenjih občinska uprava
obvesti policijo, občinski inšpekcijski organ, pristojen za ceste
in vzdrževalca občinskih cest. Dovoljenju mora biti priložena
od pristojnega občinskega upravnega organa za ceste potrjena
prometno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve
v času delne ali popolne zapore občinske ceste.
Z dovoljenjem za delno in popolno zaporo občinske ceste
se določijo pogoji za izvedbo, preusmeritve prometa in čas
njenega trajanja.
Stroške za izvedbo delne ali popolne zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj.
Zaporo postavi vzdrževalec občinskih cest, ki mora o njeni
izvedbi obvestiti policijo, občinski inšpekcijski organ, pristojen
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za ceste, najmanj tri dni pred spremembo ter javnost na krajevno običajen način.
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.
Z globo 2.000 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.
Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek rednega
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 občinski
inšpekcijski organ, pristojen za ceste, o izvedbi zapore, odgovorna oseba rednega vzdrževanja ceste pa z globo 200 evrov.
49. člen
(polje preglednosti)
V območju nivojskega križišča občinskih cest, občinske
ceste z državno cesto, z železniško progo (preglednosti prostor) ali v območju cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno polje) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna
berma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, naprave in druge predmete ter storiti kar koli
drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali priključka.
Zaradi zagotavljanja stanja iz prejšnjega odstavka, razen
na priključkih nekategoriziranih cest na občinsko cesto, se lahko lastninska pravica začasno ali trajno obremeni s služnostjo
v javno korist.
Če gre za ustanovitev služnosti v javno korist, pripada lastniku služeče nepremičnine odškodnina, ki obsega zmanjšano
vrednost nepremičnine in dejansko škodo.
Ne glede na prejšnji odstavek lastnik služeče nepremičnine ni upravičen do odškodnine, če je bila taka omejitev
uporabe zemljišča predhodno določena v soglasju pristojnega
občinskega upravnega organa za ceste iz drugega odstavka
31. člena tega odloka.
Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju preglednosti občinske ceste na zahtevo občinskega inšpekcijskega
organa, pristojnega za ceste, odstraniti ovire.
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek lastnik oziroma
uporabnik zemljišča, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena.
50. člen
(prometna signalizacija in prometna oprema
na občinskih cestah)
O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi prometne
signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah odloča
občinska uprava.
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.
Vzdrževalec občinskih cest lahko spreminja prometno
signalizacijo in opremo le s predhodnim soglasjem, razen v
primerih iz četrtega odstavka 30. člena tega odloka.
51. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje je v
območju občinske ceste zunaj naselja prepovedano.
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;
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– 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.
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.
Postavljanje elektronskih prikazovalnikov ob občinskih
cestah je prepovedano, razen v prvi alineji drugega odstavka
tega člena. Svetlobne vitrine se lahko ob občinskih cestah v
naselju postavljajo zunaj vozišča občinske ceste.
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 s soglasjem pristojnega
občinskega upravnega organa za ceste.
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.
Soglasje za izobešanje transparentov nad občinsko cesto
lahko izda le za določen čas (prireditve, razstave, sejma ipd.).
Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem
občinske ceste.
Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek fizična oseba
ali odgovorna oseba, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim,
četrtim, šestim in sedmim odstavkom tega člena.
Z globo 2000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost in ravna v nasprotju s prvim, drugim,
četrtim, šestim in sedmim odstavkom tega člena.
52. člen
(naprave za umirjanje prometa)
O postavitvah naprav za umirjanje prometa odloča občinska uprava Občine Dol pri Ljubljani na predlog Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Dol pri Ljubljani,
razen v primerih, ko postavitev takih naprav določa zakon.
Dovoljena je postavitev fizičnih ovir za umirjanje prometa
na občinskih cestah v naselju.
Pred šolami, vrtci in drugimi objekti, ob katerih je zaradi
varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu dodatno zmanjšana največja dovoljena hitrost v naselju, je postavitev fizičnih
naprav iz prejšnjega odstavka obvezna.
Na obstoječih kategoriziranih cestah je potrebno postaviti
naprave za umirjanje prometa do 25. 8. 2014, na novih cestah
pa morajo biti postavljene pred začetkom uporabe ceste.
53. člen
(pritožbeni organ)
Zoper dovoljenja in soglasja, ki so izdana na podlagi tega
odloka, je dovoljena pritožba na župana.
Nadzor nad določili odloka izvaja občinski inšpekcijski
organ, pristojen za ceste.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
54. člen
(večletni plan)
Občinska uprava najkasneje v enem letu po uveljavitvi
tega odloka pripravi predlog plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest.
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55. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
občinskih cestah (Uradni list RS, št. 70/98).
56. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 370-0001/2013-6
Dol pri Ljubljani, oktober 2013
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

3347.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

Na podlagi 20. člena in 20.f člena Zakona o vrtcih (Uradni
list RS, št. 100/05 – UPBS, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10,
62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 15. člena Statuta
Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10) je Občinski
svet Občine Dol pri Ljubljani na 15. seji dne 16. 10. 2013 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sprejemu otrok v vrtec
1. člen
V 1. členu Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list
RS, št. 24/12) se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Vrtci s koncesijo za izvajanje programa javne službe
predšolske vzgoje in varstva otrok (v nadaljevanju: vrtci s
koncesijo) so dolžni smiselno upoštevati pogoje in kriterije iz
tega pravilnika za sprejem otrok v koncesijski del vrtca in o tem
skleniti aneks h koncesijski pogodbi. Vrtci s koncesijo so dolžni pred sprejemom otrok predložiti občini v potrditev seznam
otrok, predvidenih za sprejem, in morebitno čakalno listo za
koncesijski vrtec.«
2. člen
V 12. členu se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»Staršem, ki jim je bil ponujen vzgojno-varstveni program
pri koncesionarju Občine Dol pri Ljubljani in so sprejem pri koncesionarju zavrnili, se otroka ne črta iz čakalnega seznama.«
3. člen
V prvem odstavku 20. člena se spremeni kriterij po zaporedno številko l tako, da se glasi:
»Otrok, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev ali
skrbnikov stalno in dejansko bivališče v Občini
Dol oziroma otrok starša tujca, ki nima stalnega
prebivališča v Republiki Sloveniji in ima skupaj z
otrokom začasno in dejansko prebivališče v občini Dol
pri Ljubljani in je zavezanec za dohodnino v Republiki
Sloveniji«
40.
Kriterij pod zaporedno številko 4 se spremeni tako, da
se glasi:
»V vrtec je na dan sestave vrstnega reda že
vključen eden ali več otrok iz iste družine«
5.
Kriterij pod zaporedno številko 5 se spremeni tako, da
se glasi:
»Sprejem dvojčkov, trojčkov …«

10.

Stran

10136 /

Št.

92 / 8. 11. 2013

Doda se kriterij pod zaporedno številko 7, ki se glasi:
»Otrok, ki je vključen v drugo obliko
Vzgojno varstvenega programa,ki mu je občina
podelila koncesijo**«
40.
Na koncu člena se doda obrazložitev uporabe kriterija 7,
ki se glasi:
»** izpolnjena morata biti naslednja pogoja:
– otrok do konca koledarskega leta dopolni starost 3 leta
– otrok je bil v vzgojno-varstveni program sprejet iz prednostnega vrstnega reda, ki ga je pripravila komisija skladno s
tem pravilnikom.«
4. člen
Doda se novi, 26.a člen, ki se glasi:
»Za otroke, ki so bili sprejeti v vzgojno-varstveni program,
ki mu je občina podelila koncesijo, v šolskem letu 2012/13
in 2013/14, se drugi pogoj pod točko 7. v prvem odstavku
20. člena ne uporablja.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 6020-0004/2011-13
Dol pri Ljubljani, dne 1. oktobra 2013
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

JESENICE
3348.

Sklep o potrditvi mandata nadomestni
članici Občinskega sveta Občine Jesenice
za preostanek mandatne dobe

Občinski svet Občine Jesenice je na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in
spr.) ter 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06
s spr.) na 30. redni seji dne 24. 10. 2013 sprejel naslednji
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3349.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1
Uradni list RS, št. 110/02, Uradni list RS, št. 97/03 Odl. US:
U-I-152/00-23, 41/04 – ZVO-1, 45/04, 47/04, 62/04 Odl. US:
U-I-1/03-15, 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.) ter na podlagi 13. in 121. člena
Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07,
34/09) je Občinski svet Občine Jesenice na 30. redni seji dne
25. 10. 2013 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi nepremičnina s parc. št. 1247/45, dvorišče v izmeri 5201 m2,
k.o. 2175 – Jesenice.
2. člen
Navedena nepremičnina pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo
po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti
odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičnini s parc. št. 1247/45,
k.o. 2175 – Jesenice, vpiše zaznamba grajenega javnega
dobra lokalnega pomena v lasti Občine Jesenice.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-77/2013
Jesenice, dne 25. oktobra 2013
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

SKLEP
1. člen
Občinski svet Občine Jesenice ugotavlja, da je svetniku
Občinskega sveta Občine Jesenice Vejsilu Horveju Horozoviću,
rojenemu 16. 2. 1955, stanujočemu na Jesenicah, Cesta Borisa
Kidriča 26, ki je bil izvoljen na lokalnih volitvah 2010 dne 10. 10.
2010 in katerega mandat je bil potrjen na 1. konstitutivni seji
Občinskega sveta Občine Jesenice, dne 4. 11. 2010, zaradi
smrti dne 21. 7. 2013 prenehal mandat člana Občinskega sveta
Občine Jesenice.
2. člen
Občinski svet Občine Jesenice potrjuje mandat nadomestni članici Občinskega sveta Občine Jesenice za preostanek
mandatne dobe Rubiji Horozović, rojeni 29. 8. 1955, stanujoči
na Jesenicah, Cesta Borisa Kidriča 26.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Jesenice in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 010-4/2010
Jesenice, dne 24. oktobra 2013
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

LJUBNO
3350.

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Ljubno

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10), 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih
cest (Uradni list RS, št. 49/97) in 8. člena statuta Občine Ljubno
(Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Ljubno na
20. redni seji dne 24. 10. 2013 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Ljubno
1. člen
Ta odlok določa ceste po njihovih kategorijah in namenu
uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
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Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se
razvrstijo v naslednje podkategorije:
– lokalne zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ)
v naselju Ljubno ob Savinji,
– lokalne krajevne ceste (s skrajšano obliko LK) v naselju
Ljubno ob Savinji.
3. člen
Lokalne ceste so
– ceste med naselji v Občini Ljubno in ceste med naselji
v Občini Ljubno in naselji sosednjih občin,
– ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
Zap.
št.

Cesta

Odsek

Začetek
odseka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

107050
221010
221020
221020
221020
221030
221040
221050
221050
221050
221050
221050
221050
221060
221070
221080
221080
221080
221090
221100
221110
221110
221110
221110
221120
221130

107051
221011
221021
221022
221023
221031
221041
221051
221052
221053
221054
221055
221056
221061
221071
221081
221082
221083
221091
221101
221111
221112
221113
221114
221121
221131

C R1 225
C R2 428
C 221010
O 221041
O 221031
O 221023
O 221022
C 221230
O 221091
O 221041
O 721381
O 221081
O 221071
O 221056
O 221055
O 221054
O 221091
O 221101
O 221051
C 221080
C R2 428
O 721411
O 221121
C 233010
O 221112
C R2 428

27.
28.

221140 221141
221150 221151

O 221131
C R1 225

29.
30.

221160 221161
221240 221241

C R1 225
C R1 225

31.

221250 221251

C R2 428

Opis odseka
KRIŽ-KRNICA
OKONINA-PRODNIK
PRODNIK-KAKER
KAKER-JUVANJE
JUVANJE-BLIZNIK
JUVANJE-LJUBNO
KAKER-PUSTOTA
LJUBNO-PLAC-URMOHER
URMOHER-PUSTOTA
PUSTOTA-TAŠK
TAŠK-RASTKE
RASTKE-LOČICA
LOČICA-VIS. OVINEK
VIS.OVINEK-STARI STANI
LOČICA-PRAPROTNICA
RASTKE-DETMAR
DETMAR-PUSTOTNIK
PUSTOTNIK-GREGA
URMOHER-DETMAR
PRIMOŽ-STRMEC
SAV. MOST-NAREKS
NAREKS-RJAVC
RJAVC-ROČNIK
ROČNIK-FLUD. KRIŽ
RJAVC-OVČ. MOST
KOLOVRAT-ŽAČKA LIPA
KOLOVRAT
-BUKOVNIK-TRBOL
GROS-FLORJAN
CEGUNCE-MELIŠEHOMEC
RADMIRJE-RAZBORJE
PEVC-OBRTNA
CONA-REG. C.

Konec
odseka

Dolžina
Vrsta
[m]
prometa

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]
10.194 Gornji Grad,
5.765 Luče

C R2 428
C R2 428
O 221041
O 221031
C R2 428
O 221231
O 221052
O 221091
O 221041
O 721381
O 221081
O 221071
O 221061
Z koča
Z Golte
O 221091
O 221101
C R2 428
O 221081
C 233020
O 721411
O 221121
O 221114
C 221130
C R2 428
C 107050

711
1.242
4.957
3.288
651
1.997
4.615
495
2.177
948
1.491
1.836
4.357
5.554
6.345
15.728
3.216
4.851
6.958
3.763
476
684
2.193
8.242
1.737
5.824

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

C 107050
C 107050

3.761
2.337

V
V

2.108 Gornji Grad

C 107070
C R1 225

1.939
1.485

V
V

796 Rečica ob Savinji

C R2 428

645

V

6.223 Luče

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Ljubno znaša 104.503 m (104,503 km).
5. člen
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
– lokalne zbirne krajevne ceste (LZ)
Zap.
št.
Cesta
1.
221170
2.
221180

Začetek
Odsek
odseka
221171 O 221051
221181 C R2 428

Opis odseka
ERNA-PAŽET. MOST
FRANJOTI-KEGLJIŠČE

Konec
Dolžina
Vrsta
odseka
[m]
prometa
O 221051
992
V
C R2 428
842
V

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

Stran

10138 /

Št.

92 / 8. 11. 2013

Zap.
Začetek
št.
Cesta
Odsek
odseka
3.
221190 221191 C 221180
4.
221230 221231 C R2 428
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Opis odseka
BUDNA-PAPEŽ
DELOV MOST-LAKNER

Konec
Dolžina
Vrsta
odseka
[m]
prometa
C R2 428
341
V
C R2 428
482
V

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

Skupna dolžina lokalnih zbirnih krajevnih cest (LZ) v Občini Ljubno znaša 2.657 m (2,657 km).
– lokalne krajevne ceste (LK)
Zap.
št.
Cesta Odsek
1. 221200 221201
2. 221210 221211
3. 221220 221221

Začetek
odseka
Opis odseka
O 221051 GAS. DOM-FORŠT
O 221051 JANEZOVO POLJE
O 221091 PODLESNIK-ROSULJE

Konec
odseka
Z stopn.
O 221052
Z pokop.

Dolžina
Vrsta
[m]
prometa
296
V
370
V
336
V

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

Skupna dolžina lokalnih krajevnih cest (LK) v Občini Ljubno znaša 1.002 m (1,002 km).
6. člen
Javne poti (JP) v Občini Ljubno so:
Zap.
št.
Cesta Odsek
1.
721010 721011
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

721020
721020
721030
721040
721050
721050
721060
721070
721080
721090
721100
721110
721120

721021
721022
721031
721041
721051
721052
721061
721071
721081
721091
721101
721111
721121

15.

721130 721131

16.

721140 721141

17.
18.
19.
20.
21.
22.

721150
721160
721170
721180
721180
721190

721151
721161
721171
721181
721182
721191

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

721200
721210
721220
721230
721240
721250
721260
721270

721201
721211
721221
721231
721241
721251
721261
721271

31.

721280 721281

32.
33.
34.

721290 721291
721290 721292
721300 721301

Začetek
odseka
Opis odseka
O 221161 MELIŠE-BRV
OKONINA-NOVO
C R2 428 NASELJE-EDL
O 721021 NOVO NASELJE-BRV
C R1 225 RADMIRJE-PLESCI
C R1 225 MRZLO POLJE-FIRŠT
C R1 225 MRZLO POLJE
C R1 225 MRZLO POLJE
C R2 428 OKONINA-KOLAR
C R2 428 OKONINA-TOPLICA
O 221011 OKONINA-CERKEV
O 221011 OKONINA-KOKAL
O 221241 RADMIRJE-TRBOVŠEK
C R1 225 VRTAČNIK-VŽBOT-TRAFO
O 221023 JUVANJE-ZALOŽNIK
JANEZOVO
O 221211 POLJE-ŠTIGLIC
JANEZOVO
O 221211 POLJE-NASTRAN
JANEZOVO POLJE
O 221211 -ŠKRUBEJ
O 221211 JANEZOVO POLJE-BOLKO
O 221091 FORŠT-PODKRIŽNIK
O 221051 FORŠT-BOŽIČ
O 721181 FORŠT-TERBOVŠEK
O 221051 ERNA-ZDR. DOM
ZDR. DOM-JURJEV
O 221201 KLANEC
C R2 428 PETROV KLANEC
O 721211 VEZOČNIK-KOPIN
O 721201 KULTURNI DOM-KRALJ
O 221191 VRBJE
O 221052 BLOK GG
O 221052 REZAR-ERKLEBEN
O 221181 KOLENC-RIB. DOM.
BATLNOV MOST
O 221031 -KOVAČIJA
URANK-DELOV
O 221051 MOST-PROD
O 721291 PRIKLJUČEK PAHIČ
C R2 428 ČRPALKA-NAGLIČ

Konec
odseka
Z brv

Dolžina
Vrsta
[m]
prometa
571
V

O 721421
Z brv
Z HŠ 20
Z HŠ 83a
Z HŠ 100
Z HŠ 94
Z HŠ 45c
O 221011
Z HŠ 31b
Z HŠ 29
Z HŠ 77c
C R1 225
Z HŠ 2

488
232
217
820
57
75
393
168
143
125
314
391
299

V
B
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Z HŠ 19

77

V

Z HŠ 25

76

V

Z HŠ 31a
Z HŠ 25
Z HŠ 2
Z HŠ 48
Z HŠ 41
O 221201

75
125
54
50
20
105

V
V
V
V
V
V

O 221051
O 221201
Z HŠ 20
Z HŠ 5
Z Vrbje
Z HŠ 60
Z odc.21
Z HŠ 10

109
112
75
80
216
111
216
269

V
V
V
V
V
V
V
V

Z HŠ 2

52

V

O 221051
Z HŠ 4a
Z HŠ 30

127
44
165

V
V
V

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]
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Zap.
št.

Cesta

Odsek

Začetek
odseka

Št.

Opis odseka

35.

721320 721321

36.

721320 721322 O 221251 MAROVT-ČEPLAK

37.
38.
39.

721350 721351 O 221031 PLAZNIK-RAJSE

40.

721360 721361

41.

721370 721371 O 221052 PETOVČNIK

42.

721380 721381 O 221053 TAŠK-JEZERNIK

43.

721390 721391

44.

721400 721401

45.
46.
47.

721430 721431 O 221022 JERMAN-VODUŠEK

48.

721440 721441

C R1 225 ŠOLA-BEZOVŠEK

49.

721450 721451

50.

Dolžina
Vrsta
[m]
prometa

O 221251

178

V

O 721321

82

V

721330 721331 O 221031 DRUŠKOVIČ-CERAR

Z HŠ 24

242

V

721340 721341 O 721331 GOLOB-ZAGOŽEN

Z HŠ 14

96

V

Z GC

581

V

Z HŠ 2

413

V

Z HŠ 41

518

V

Z GC

2.141

V

O 221131 SAVINA-BUKOVNIK

Z HŠ 18

473

V

O 221131 MAROVT-SAVINJSKI MOST

O 221111

1.005

V

721410 721411

O 221111 NAREKS-BRČNEK

O 721401

530

V

721420 721421

C R1 225 OKONINA-EDL

Z HŠ 44a

413

V

Z HŠ 20

263

V

O 221151

151

V

C R1 225 HOM-BREZJE

Z HŠ 47

375

V

721460 721461

LOKE-ST. CESTA
C R2 428 -RADMIRJE

C R1 225

1.143

V

51.

721470 721471

O 221121 APNENŠEK-GRVOL

Z HŠ 69

817

V

52.

721480 721481 O 221021 GRAČANCA-FRICELJ

Z HŠ 41

576

V

53.

721490 721491

C R1 225 TRATE-MAVRIČ

Z HŠ 57

403

V

721500 721501

MELIŠE-GEORGIJEVSKI
O 221161 -PRISLAN

Z odc.17

732

V

55.

721510 721511

FAROVŠKI KRIŽ
O 221151 -ZAKLADNICA

O 221151

332

V

56.

721520 721521

O 221161 DOBROVC-KROŽIŠČE

O 721011

336

V

57.

721530 721531

C R2 428 JUVAN-MERMAL

Z HŠ 3

61

V

58.

721540 721541 O 721201 VEZOČNIK-ERMENC

O 721211

80

V

59.

721550 721551

Z HŠ 24

275

V

60.

721560 721561 O 221251 IPC LOKE – ČN I

Z 915/16

197

V

61.

721560 721562 O 221251 IPC LOKE – ČN II

O 721561

89

V

62.

721560 721563 O 221251 IPC LOKE – ČN III

Z 1290/7

152

V

63.

721560 721564 O 221251 IPC LOKE – ČN IV

Z 950/8

59

V

64.

721570 721571 O 221201 PORT-FORŠT

O 721191

96

V

65.

721580 721581

Z HŠ 17

167

V

66.

JURJOV KLANEC
721590 721591 O 221051 -ZA LJUBNICO

O 221171

257

V

67.

721600 721601

ZA GAS DOMOM
C R1 225 RADMIRJE

O 221241

144

V

68.

721610 721611

O 721041 KLEMENČIČ-NADLUČNIK

Z HŠ 104

92

V

69.

721620 721621 O 721041 KRIVEC-VRŠNAK

Z HŠ 94a

83

V

70.

RAZBORE-VODNO
721630 721631 O 221241 ZAJETJE

Z vodoh.

953

V

71.

721640 721641 O 721251 ZN JANEZOVO POLJE

Z HŠ NH

81

V

72.

721660 721661 O 721401 BRČNEK-ŠTEPIHAR

Z HŠ 47

263

V

73.

721670 721671

O 221171 FILIP-GMAJNA I

Z HŠ 28

586

V

74.

721670 721672

O 221171 FILIP-GMAJNA II

O 721671

55

V

75.

721680 721681 O 221201 FORŠT-OGRIZKI

Z HŠ 34

42

V

76.

721690 721691 O 221201 FORŠT-FAŠUNOVA HIŠA

O 721571

114

V

77.

721700 721701 O 221241 IRNER-PEVC

Z HŠ 28

62

V

78.

721710 721711

Z HŠ 41a

83

V

79.

VIS. OVINEK-ATEL.
721730 721731 O 221056 SEDLO

Z GC

2.441

V

54.

C R2 428 PEVC-GLOBOČNIK

Konec
odseka

92 / 8. 11. 2013 /

O 221131 KOLOVRAT-MAROVT

C R2 428 SODATOCI-TRBOVŠEK

C R2 428 SODATOCI-JERČETOVI

O 221151 ŠOLA-PRISLAN

Stran

10139

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

Opomba: V-vsa vozila, B-kolesarji in pešci
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Ljubno znaša 24.680 m (24,683 km).
Skupna dolžina kategoriziranih občinskih javnih cest v Občini Ljubno znaša 132.842 m (132,845 km).

Stran

10140 /

Št.

92 / 8. 11. 2013

7. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom,
je bilo v skladu z določbo 17. in 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. 37162-3/2013-256(507) z dne 17. 9. 2013.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Ljubno (Uradno glasilo
zgornjesavinjskih občin, št. 7/1998, št. 2/01).
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-19/2013
Ljubno, dne 24. oktobra 2013
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.
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rekreacije in izobraževanja skakalnice Savina podati pogoje
za umestitev spremljajočih objektov (sodniški stolp, žičnica ...)
in podati možnost rekonstrukcije objekta skakalnice s podaljšanjem dolžine skakalnice za 10 % dolžine objekta. Posegi so
na gozdna zemljišča.
(3) Izhodišča veljavnega prostorskega plana določajo, da
so dejavnosti (rekreacija …) v gozd možne le v omejenem obsegu. Posegi v prostor so le izjemoma možni v gozdovih s 1. stopnjo poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij. V območjih, kjer
so ekološke in socialne funkcije manj poudarjene, so krčitve za
kmetijske namene možne s soglasjem Zavoda za gozdove Slovenije. Infrastrukturni objekti naj se izogibajo strnjenih gozdnih
kompleksov oziroma naj potekajo ob obstoječih presekih.
4. člen
(območje sprememb PUP celota Občine Ljubno)
Območje sprememb PUP celota Občine Ljubno se nanaša na zemljišča, ki jih ureja PUP celota Občine Ljubno, in
sicer na območju športa, rekreacije in izobraževanja skakalnice
Savina in obsega naslednje zemljiške parcele 803/1, 803/2,
803/3, 802/6, 802/7, 802/8, vse k.o. Savina.
5. člen
(vsebina in oblika sprememb PUP celota Občine Ljubno)

3351.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno

Na podlagi določb 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/12 – Skl. US: U-I43/13-8; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter 8. člena Statuta Občine
Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) je župan Občine Ljubno dne 24. 10. 2013 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih
za prostorsko celoto Občine Ljubno
1. člen
(splošno)
S tem sklepom določa župan Občine Ljubno začetek in
način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno (Uradno glasilo ZSO, št. 5-6/96; v nadaljevanju: spremembe PUP
celota Občine Ljubno).
2. člen
(pravna podlaga)
Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve Odloka PUP
celota Občine Ljubno, je v 96. členu Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt, ki v četrtem odstavku, 96. člena, dopušča
spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih ureditvenih
pogojev občine, do sprejetja občinskega prostorskega načrta.
3. člen
(ocena stanja in razlogi za spremembe PUP
celota Občine Ljubno)
(1) Veljavni občinski odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno je bil sprejet v letu 1996
(Uradno glasilo ZSO, št. 5-6/96).
(2) Razlogi za spremembo PUP celote Občine Ljubno so v
pomanjkanju določil v odloku PUP celota Občine Ljubno glede
umeščanja objektov in rekonstrukcijo obstoječih infrastrukturnih
objektov na gozdna zemljišča. Občina želi na območju športa,

Spremeni in dopolni se tekstualni del odloka PUP celota
Občine Ljubno.
6. člen
(način pridobitve strokovnih podlag in strokovnih rešitev)
(1) Pri pripravi strokovnih rešitev odloka se upoštevajo
smernice in strokovne podlage nosilcev urejanja prostora.
(2) Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve odloka o PUP niso predvidene.
7. člen
(roki za pripravo PUP)
(1) Občina Ljubno bo v skladu z 61.a členom ZPNačrt-a
postopek izdelave sprememb PUP celota Občine Ljubno, nadaljevala kot skrajšani postopek.
(2) S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave spremembe PUP celota Občine Ljubno:
Aktivnost

Predvideni
čas izvedbe

Začetek – sklep o pripravi in objava sklepa
v uradnem glasilu
Priprava osnutka
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora
Izdelava dopolnjenega osnutka
Naznanilo javne razgrnitve
Javna razgrnitev in javna obravnava
Preučitev pripomb in predlogov iz javne
razgrnitve
Potrditev stališč do pripomb
Izdelava predloga
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora
Izdelava usklajenega predloga
Sprejem in objava odloka v uradnem glasilu

7 dni
15 dni
10 dni
7 dni
15 dni
7 dni
10 dni
10 dni
15 dni
7 dni
7 dni

8. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani k izdaji
smernic in mnenj, so:
1. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Nazarje,
Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje.
(2) Drugi udeleženci: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 22, 1000

Uradni list Republike Slovenije
Ljubljana, ki odloči, ali je za načrtovano prostorsko ureditev
potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje
(CPVO).
(3) Če se v postopku priprave izkaže, da so nosilci urejanja prostora tudi drugi organi oziroma nosilci javnih pooblastil,
se le-ti vključijo v postopek.
9. člen
(ocena finančnih posledic)
Sredstva v zvezi s financiranjem postopka sprememb in
dopolnitev PUP zagotovi občina.
10. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
na spletni strani Občine Ljubno, veljati pa začne z dnem objave
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2013-1
Ljubno, dne 24. oktobra 2013
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

ŠKOFLJICA
3352.

Obvezna razlaga Odloka o spremembah
in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev
za plansko celoto Š 9 Škofljica

Občinski svet Občine Škofljica je na 23. redni seji, dne
24. 10. 2013, sprejel obvezno razlago Odloka o spremembah
in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto
Š 9 Škofljica (Uradni list RS, št. 81/05 – UPB in 29/09)

OBVEZNA RAZLAGA
1. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogoje za plansko celoto Š 9 Škofljica (Uradni list
RS, št. 81/05 – UPB in 29/09) se sprejme obvezna razlaga k
določbam;
5.c člena in točke 1.3. v 8. členu (delež pozidanosti in delež zelenih površin) ne veljajo za objekte prometne infrastrukture in njihove spremljajoče objekte (nadstreški ob avtobusnih
postajališčih, nadstreški za kolesa in podobno).
2. člen
Določila za odmike ograj in opornih zidov v 5.e členu
se smiselno uporablja tudi za odmike objektov prometne infrastrukture in njihovih spremljajočih objektov (nadstreški ob
avtobusnih postajališčih, nadstreški za kolesa in podobno).
3. člen
V 6. členu v točki 1.3. pri »Parkirišča« se smatra da:
javna parkirišča sodijo med ostale dejavnosti, za katere je
v idejni zasnovi potrebno število parkirnih mest določiti skladno
s predpisi in standardi.
Št. 007-13/2013
Škofljica, dne 24. oktobra 2013
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

Št.
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Odlok o vzdrževanju nevzdrževanih objektov

Na podlagi 6. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – PB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05
– ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 57/09 Skl.
US, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 Odl. US),
6. člena Odloka Občine Škofljica o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del na njih (Uradni
list RS, št. 85/11) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni
list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na
23. redni seji dne 24. 10. 2013 sprejel

ODLOK
o vzdrževanju nevzdrževanih objektov
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se na podlagi osnovnega Odloka Občine Škofljica o merilihin postopku za določitev nevzdrževanih
objektov in vzdrževalnih del na njih (Uradni list RS, št. 85/11)
določi objekte, ki zaradi izrabljenosti, zastarelosti, vremenskih
vplivov ali učinkovanja tretjih oseb in kot posledica opustitve
njihove redne in pravilne uporabe ter vzdrževanja zelo slabo
vplivajo na zunanjo podobo naselja. Na teh objektih je zaradi
zavarovanja javne koristi zato potrebno izvesti redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela ali vzdrževalna dela
v javno korist (v nadaljevanju: vzdrževalna dela), pri čemer pa
ne gre za nevarne gradnje po predpisih o graditvi objektov.
Ta odlok določa nevzdrževane objekte, z navedbo parcelne številke oziroma parcelnih številk in katastrske občine,
na kateri stoji objekt, nabor oziroma vrsto vzdrževalnih del, s
katerimi naj se odpravi pomanjkljivosti nevzdrževanega objekta, določitev predvidenih stroškov vzdrževalnih del, navedbo
objektov, pri katerih bi bila potrebna rekonstrukcija ali njihova
odstranitev, postopke izdaje odločbe in postopek izvedbe vzdrževalnih del.
Ta odlok določa objekte na katerih je potrebno izvesti
vzdrževalna dela po predpisih o graditvi objektov, vrsto vzdrževalnih del oziroma merila za njihovo določitev ter oceno
stroškov za izvedbo vzdrževalnih del.
2. člen
(objekti, kjer se izvedejo vzdrževalna dela)
Seznam lokacij nevzdrževanih objektov:
1. parc. št. 1692/2, k.o. Rudnik,
2. parc. št. 1690/2, k.o. Rudnik,
3. parc. št. 1854/9, 1854/13, k.o. Rudnik,
4. parc. št. 653/4, 653/3, k.o. Lanišče,
5. parc. št. 741/4, k.o. Lanišče,
6. parc. št. 475/2, k. o. Lanišče.
Objekti, vrsta vzdrževalnih del in ocena stroškov iz prejšnjega odstavka so podrobneje določeni v elaboratu, ki je v
prilogi in je sestavni del tega odloka.
3. člen
(izdaja odločbe in izvršba)
Postopek izdaje odločbe in morebitne izvršbe se vodi na
podlagi določb Odloka Občine Škofljica o merilih in postopku
za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del na njih
(Uradni list RS, št. 85/11) in tega odloka.
Odločbo izda občinska uprava, ki lastnika posameznega
objekta zaveže, da v določenem roku izvede v elaboratu predvidena vzdrževalna dela. Rok za izdajo odločbe iz prvega odstavka prejšnjega člena je 3 mesece po uveljavitvi tega odloka.
4. člen
(zagotavljanje sredstev)
Sredstva za izvedbo vzdrževalnih del zagotovi lastnik
objekta. V primeru subsidiarnega ukrepanja občine se sred-
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stva zagotovijo v proračunu za namen vzdrževanja in prenove
stanovanj in revitalizacije stanovanjskih sosesk. V tem primeru
pridobi občina na objektu zakonito hipoteko v višini stroškov
izvedbe vzdrževalnih del.

72

5. člen

73

Št. 007-14/2013
Škofljica, dne 24. oktobra 2013
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

3354.

74

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93 in naslednji), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 7. in 16. člena Statuta
Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in naslednji) je Občinski svet Občine Škofljica na 23. redni seji 24. 10. 2013 sprejel

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.

70

71

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

6.937.304

DAVČNI PRIHODKI

5.619.082

700 Davki na dohodek in dobiček

4.790.571

703 Davki na premoženje

628.811

704 Domači davki na blago in storitve

199.700

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

0

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

TRANSFERNI PRIHODKI

58.900

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

42.000
724.698

354.444

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

12.389.583

40

TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

42

43

3.214.960
496.175
76.980
2.056.953
23.000
561.852
3.291.091
263.500
2.260.766

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

145.067

413 Drugi tekoči domači transferi

621.758

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

5.788.198

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

5.788.198

INVESTICIJSKI TRANSFERI

95.334

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

60.979

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

34.355

III.

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

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

489.224
3.400

1.850.920

II.

1.318.222

712 Globe in druge denarne kazni

714 Drugi nedavčni prihodki

730 Prejete donacije iz domačih virov

1.496.476

v evrih

8.798.224

NEDAVČNI PRIHODKI

0

409 Rezerve

Proračun
leta 2013

10.000

PREJETE DONACIJE

403 Plačila domačih obresti

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

706 Drugi davki

0

402 Izdatki za blago in storitve

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2013
(Uradni list RS, št. 100/11, 83/12 in 32/13) se 2. člen spremeni
tako, da se glasi:
»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:
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

721 Prihodki od prodaje zalog

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Škofljica za leto 2013

A.

0

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Škofljica za leto 2013

10.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati v osmih dneh po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

KAPITALSKI PRIHODKI

75

–3.591.359

Uradni list Republike Slovenije

V.

44

VI.

Št.

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

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

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

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

0

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

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

106.670

55

ODPLAČILA DOLGA

106.670

550 Odplačila domačega dolga

106.670

IX.

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

–3.698.029

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–106.670

XI.

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

3.591.359

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA

3.698.029

9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +
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 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 Škofljica.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 41000-08/2013
Škofljica, dne 24. oktobra 2013
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.
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TRŽIČ
3355.

Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih
javnih službah na območju Občine Tržič

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07, 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), 3., 4., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10
– ZUKN, 57/11), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06
Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 Odl. US: U-I88/10-11), 16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10,
48/12), 2., 3., 12. in 25. 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, št. 26/90, 10/91, 17I/91-I – ZUDE, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZPH, 66/00 Odl. US: U-I-48/97-12, 61/02 Odl. US: U-I-54/99-14,
110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A), 33. člena Energetskega zakona
(Uradni list RS, št. 27/07, 70/08, 22/10, 37/11 Odl. US: U-I-257/0922, 10/12, 94/12 – ZDoh-2L), 142. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 27. člena Zakona o
zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13) ter 9. in 18. člena Statuta
Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Občinski svet Občine
Tržič na 24. redni seji dne 24. 10. 2013 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o gospodarskih javnih
službah na območju Občine Tržič
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah na območju
Občine Tržič (Uradni list RS, št. 34/09, 26/10, 90/12, v nadaljevanju; Odlok o gospodarskih javnih službah na območju Občine
Tržič) se 3. člen spremeni, tako da se za 7. točko namesto pike
doda vejica, za vejico pa se doda nova 8. točka z besedilom
»zagotovitev zavetišča za zapuščene živali.«
2. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič se 4. člen spremeni, tako da se črta 7. točka »prevozi
učencev«, dosedanja 8. točka pa postane 7. točka, za katero
se postavi pika.
3. člen
Prvi odstavek 13. člena Odloka o gospodarskih javnih
službah na območju Občine Tržič se spremeni, tako da se glasi:
»Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge s
področja gospodarskih javnih služb, ki so določene v 12. členu
Zakona o gospodarskih javnih službah, opravlja občinska uprava Občine Tržič.«
4. člen
Tretji odstavek 20. člena Odloka o gospodarskih javnih
službah na območju Občine Tržič se črta.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-0024/2009
Tržič, dne 24. oktobra 2013
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.
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Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja
gospodarske javne službe na področju
prevozov učencev na območju Občine Tržič

Na podlagi 9. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list
RS, št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič na 24. redni seji
dne 24. 10. 2013 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o načinu izvajanja
gospodarske javne službe na področju prevozov
učencev na območju Občine Tržič
1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o načinu izvajanja gospodarske javne službe na področju
prevozov učencev na območju Občine Tržič (Uradni list RS,
št. 37/03).
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 013-0009/2002
Tržič, dne 24. oktobra 2013
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

3357.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (ZZ; Uradni list
RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00,
36/00, 127/06), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5; Uradni list
RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 20/11, 40/12, 57/12) ter 18. člena
Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Občinski svet
Občine Tržič na 24. redni seji dne 24. 10. 2013 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnih
vzgojno-izobraževalnih zavodov
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih
zavodov (Uradni list RS, št. 4/97, 35/97, 24/99, 38/01, 46/02,
7/03, 44/08, 104/09; v nadaljevanju: odlok) se v prvem odstavku 1. člena točka I črta besedilo: »,– Podružnična šola
Leše«.
2. člen
V 2. členu odloka se pod točko I črta besedilo: »,– Podružnična šola Leše«.
3. člen
V 4. členu odloka se črta besedilo:
» I. Osnovna šola Bistrica je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju, na registrskem vložku
št.: 1-134-00.

Uradni list Republike Slovenije
II. Osnovna šola Tržič je vpisana v sodni register
pri Okrožnem sodišču v Kranju, na registrskem vložku
št.: 1-132-00.
III. Osnovna šola Križe je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju, na registrskem vložku št.: 1-137-00.«
Drugi odstavek 4. člena odloka postane prvi odstavek
4. člena odloka.
4. člen
Besedilo prvega odstavka 11. člena odloka se spremeni
tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
– C/18.120 Drugo tiskanje,
– C/18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
– G/47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami,
– G/47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi
potrebščinami,
– G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z drugim blagom,
– G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic,
– H/49.39 – drug kopenski potniški promet,
– H/52.210 – spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu,
– I/56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi,
– I/56.290 Druga oskrba z jedmi,
– J/58.110 Izdajanje knjig,
– J/58.130 Izdajanje časopisov,
– J/59.140 Izdajanje revij in druge periodike,
– J58.190 Drugo založništvo,
– J/59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov,
video filmov, televizijskih oddaj,
– J/59.140 Kinematografska dejavnost,
– J/59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
muzikalij,
– J/62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
– J/62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin,
– L/68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi,
– M/69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje,
– M/74.200 Fotografska dejavnost,
– M/74.300 Prevajanje in tolmačenje,
– N/77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup,
– N/77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup,
– N/77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup,
– N/77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine
v zakup, razen avtorsko zaščitenih pravic,
– N/81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost,
– N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti,
– N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– P/85.200 – Osnovnošolsko izobraževanje,
– P/85.5 – Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– P/85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
– P/85.520 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
– P/85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– P/85.600 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
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– Q/88.910 Dnevno varstvo otrok,
– R/90.010 Umetniško uprizarjanje,
– R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– R/91.011 Dejavnost knjižnic,
– R/93.110 Obratovanje športnih objektov,
– R/93.190 Druge športne dejavnosti,
– R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.«
5. člen
Besedilo prvega odstavka 16. člena odloka se spremeni
tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje enajst članov, ki ga sestavljajo: trije
predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije
predstavniki staršev.«
6. člen
Besedilo prvega odstavka 17. člena odloka se spremeni
tako, da se črta štirinajsta alinea, ki se glasi:
»– odloča o najemanju kreditov,«
Dosedanja petnajsta in šestnajsta alinea postaneta štirinajsta in petnajsta alinea prvega odstavka 17. člena odloka.
Besedilo prvega odstavka 17. člena odloka se nadalje
spremeni tako, da se dodajo šestnajsta, sedemnajsta in osemnajsta alinea, besedilo katerih se glasi:
»– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor,
šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet
staršev, skupnost učencev,«
Dosedanja sedemnajsta alinea postane 19. alinea prvega odstavka 17. člena odloka.
7. člen
Besedilo tretjega odstavka 24. člena odloka se spremeni tako, da se dodajo devetnajsta, dvajseta in enaindvajseta
alinea, besedilo katerih se glasi:
»– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o
samo-evalvaciji zavoda.«.
Dosedanja devetnajsta alinea postane dvaindvajseta
alinea tretjega odstavka 24. člena odloka.
8. člen
Besedilo prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka
25. člena odloka se črta.
Besedilo prvega odstavka 25. člena odloka se sedaj glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter ostalih veljavnih predpisih.«
Dosedanji peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek 25. člena odloka postanejo drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek
25. člena odloka.
9. člen
V drugem odstavku 26. člena odloka se besedica »60«
nadomesti z besedico »osmih«.
10. člen
V 29. členu se za besedilom »učiteljski zbor«, doda
besedilo »programski učiteljski zbor,«.
11. člen
V drugem odstavku 30. člena se doda šesta alinea,
besedilo katere se glasi:
»– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev
in mnenje o predlogih ravnatelja,«
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Dosedanja šesta in sedma alinea postaneta sedma in
osma alinea druga odstavka 30. člena odloka.
12. člen
Za 30. členom odloka se doda 30.a člen odloka z besedilom:
»Programski učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji, ki
poučujejo v izobraževalnem programu, in drugi strokovni
delavci, ki sodelujejo pri izvajanju tega izobraževalnega
programa. Programski učiteljski zbor vodi strokovni delavec,
ki ga določi ravnatelj.
Programski učiteljski zbor opravlja naloge v zvezi z
načrtom in izvedbo ocenjevanja znanja ter druge naloge,
ki jih na podlagi podzakonskih aktov o ocenjevanju znanja
določi šola.«.
13. člen
Besedilo drugega odstavka 40. člena odloka se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod doseže
pri opravljanju svoje dejavnosti, ugotovi zavod v skladu z
veljavnimi predpisi. Zavod lahko razpolaga s presežkom
prihodkov nad odhodki za vse namene le na podlagi sklepa
Sveta zavoda in po predhodni pridobitvi soglasja župana v
imenu ustanovitelja.«
V besedilu četrtega odstavka 40. člena odloka se pred
piko doda besedilo: »oziroma se način kritja primanjkljaja
določi v soglasju z županom v imenu ustanovitelja«.
14. člen
V odloku se za 41. členom doda poglavje »VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM«.
Besedilo in člen tega poglavja odloka se glasijo:
»41.a člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda
s plani in programi Občine Tržič,
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost
porabe sredstev,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest, ki so sofinancirana iz proračuna ustanovitelja,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in
drugimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanovitelju:
– vsako leto predložiti letni delovni načrt,
– vsako leto poročati o izvajanju letnega delovnega
načrta in razvoja zavoda,
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja
ter upravljanja z nepremičninami,
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene.«
15. člen
Dosedanja poglavja VII., VIII., IX. in X. postanejo poglavja VIII., IX., X. in XI.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0012/2013
Tržič, dne 24. oktobra 2013
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.
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Pravilnik o spremembah Pravilnika o povračilu
stroškov prevoza otrok

Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list
RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13),
82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 101/07 Odl. US, 36/08,
22/09 Odl. US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl.US: U-I-356/0713, 58/09 (64/09 – popr., 65/09 – popr.), 16/10 Odl. US:
U-I-256/08-27, 47/10 Odl. US: U-I-312/08-31, 20/11, 34/11
Odl. US: U-I-205/10-23, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D),
54. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list
RS, št. 131/06, 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 – ZUJF, 57/12,
39/13) ter 9. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list
RS, št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič na 24. redni seji
dne 24. 10. 2013 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o povračilu stroškov
prevoza otrok
1. člen
Drugi odstavek 4. točke 2. člena Pravilnika o povračilu
stroškov prevoza otrok (Uradni list RS, št. 96/12; v nadaljevanju – Pravilnik) se spremeni, tako da se glasi:
»Vsi upravičenci morajo imeti stalno bivališče v Občini
Tržič. Upravičenci do povračila stroškov prevoza morajo o
morebitnih spremembah, ki bi vplivale na upravičenost ali
višino povračila o tem takoj, oziroma v roku 15 dni obvestiti
Občino Tržič (v nadaljevanju – občina).«
2. člen
(1) 1. točka 3. člena Pravilnika se spremeni, tako da
se glasi:
»Stroške prevoza za upravičence iz 1. in 2. točke
2. člena tega pravilnika občina plača izvajalcu prevozov
učencev v skladu s pogodbo za izvajanje prevozov učencev
na območju občine.«
(2) V 2. točki 3. člena Pravilnika se črta besedilo: »strokovna služba ugotovi, da«.
3. člen
Prva alineja prvega odstavka 4. člena Pravilnika se
spremeni, tako da se glasi:
»Za otroke iz 1. in 2. točke 2. člena je račun izvajalca
prevozov učencev v skladu s pogodbo za izvajanje prevozov
učencev na območju občine.«
4. člen
(1) Prvi odstavek 5. člena Pravilnika se spremeni, tako
da se glasi:
»Za osnovnošolske otroke morajo osnovne šole/zavodi
do 30. junija za naslednje šolsko leto občini posredovati
vloge in sezname učencev, ki izpolnjujejo pogoje iz 1. in
2. točke 2. člena tega pravilnika. Sezname lahko osnovne
šole/zavodi tekom šolskega leta spremenijo oziroma dopolnijo, kolikor pride do spremembe števila upravičencev do
prevoza ter o tem obvestijo občino.«
(2) Četrti odstavek 5. člena Pravilnika se črta.
5. člen
7. člen Pravilnika se spremeni, tako da se glasi:
»Na podlagi popolne vloge iz 5. člena tega pravilnika
občinska uprava občine izda odločbo o pravici do brezplačnega prevoza oziroma o povračilu stroškov prevoza, zoper

Uradni list Republike Slovenije
katero je dovoljena pritožba v petnajstih dneh od njene vročitve. O pritožbi odloči župan.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2012
Tržič, dne 24. oktobra 2013
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

3359.

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen
programov za predšolsko vzgojo v Občini
Tržič

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – ZVrt-UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10,
62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A in 40/12
– ZUJF), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS,
št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 9. člena Statuta Občine Tržič
(Uradni list RS, št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič na
24. redni seji dne 24. 10. 2013 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov
za predšolsko vzgojo v Občini Tržič
1. člen
V Sklepu o določitvi cen programov za predšolsko
vzgojo v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) se 1. člen
spremeni tako, da se glasi:
»Cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Tržič znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:
Program
Dnevni programi

Cena

1. oddelek prvega starostnega obdobja

416 EUR

2. oddelek drugega starostnega obdobja

339 EUR

3. kombinirani oddelek in oddelek
3–4-letnih otrok

360 EUR«.

2. člen
Ostale določbe prvotnega Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič ostanejo nespremenjene.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11.
2013 dalje.
Št. 602-1/2013-45
Tržič, dne 24. oktobra 2013
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.
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ZAGORJE OB SAVI
3360.

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje ZS 33 – Šikovec

Na podlagi 60. člena Zakona prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07), Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ZS 33 –
Šikovec (Uradni list RS, št. 22/13) in 30. člena Statuta Občine
Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB) je župan
Občine Zagorje ob Savi sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje ZS 33 – Šikovec
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ZS 33 – Šikovec – besedilo
odloka, povzetek za javnost in projekt št. 01/13, ki ga je izdelalo
podjetje Arhis d.o.o., Cesta 9. avgusta 1, Zagorje ob Savi.
2. člen
Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ZS 33 – Šikovec bo javno razgrnjen
v mansardi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi, Cesta
9. avgusta 5, Zagorje ob Savi in na sedežu KS Ravenska vas,
Ravenska vas 3, Zagorje ob Savi, v času uradnih ur. Javna
razgrnitev bo trajala od 11. novembra do 11. decembra 2013.
3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava,
ki bo v sredo dne 27. novembra 2013 ob 16. uri v sejni sobi
v mansardi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi, Cesta
9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
4. člen
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen
dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ZS 33 – Šikovec 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. Ta sklep
se objavi na spletni strani Občine Zagorje ob Savi in v Uradnem
listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-1/2013
Zagorje ob Savi, dne 25. oktobra 2013
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

ŽALEC
3361.

Obvezna razlaga Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Žalec

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS,
št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 24. oktobra
2013 sprejel
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OBVEZNO RAZLAGO
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Žalec
1. člen
Sprejme se obvezna razlaga prve alineje sedmega odstavka 73. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13), ki določa: »uporaba
objekta je neposredno vezana na kmetijsko dejavnost«, tako da
se za kmetijsko dejavnost po tej alineji šteje opravljanje dejavnosti, s katero se ukvarja kmetijsko gospodarstvo in:
– je vsaj en član kmetijskega gospodarstva, evidentiran
na istem naslovu, obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet po predpisih o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju ali
– skupni dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti članov kmetijskega gospodarstva, evidentiranih na istem naslovu, znaša letno najmanj 1.000 € ali
– je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik,
kmetijsko gospodarstvo – skupni pašnik ali kmetijsko gospodarstvo – planina, v letu pred vložitvijo vloge iz opravljanja
kmetijske dejavnosti dosegla vsaj 60 % od vseh dohodkov
oziroma najmanj 20.000 €.
2. člen
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Žalec.
3. člen
Obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-0010/2004 2/4
Žalec, dne 24. oktobra 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

3362.

Poslovnik Občinskega sveta Občine Žalec

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 24. 10.
2013 sprejel

POSLOVNIK
Občinskega sveta Občine Žalec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom se ureja uresničevanje pravic in dolžnosti članic in članov občinskega sveta (v nadaljevanju: članov
občinskega sveta), način dela sveta in njegovih delovnih teles,
postopke odločanja, razmerja do drugih organov občine ter
druga vprašanja, pomembna za delo Občinskega sveta Občine
Žalec (v nadaljnjem besedilu: svet).
2. člen
Vprašanja načina dela sveta, ki niso urejena s tem poslovnikom, se lahko uredijo s sklepi ali z drugim aktom občinskega
sveta v skladu s tem poslovnikom.
3. člen
(1) Način dela delovnih teles sveta ureja ta poslovnik,
lahko pa se ureja tudi z ustanovitvenimi akti delovnih teles ali
s poslovniki delovnih teles.
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(2) Za vprašanja o delu delovnih teles sveta, ki jih ta
poslovnik ne ureja, se smiselno uporabljajo določila tega poslovnika, ki veljajo za svet.
4. člen
(1) Delo sveta in delovnih teles sveta je javno.
(2) Delo in dokumentacija sveta in njegovih delovnih teles
sta javna, razen če svet ali njegovo delovno telo obravnava
zadevo zaupne narave.
(3) Svet zagotavlja javnost dela z obveščanjem javnosti o
svojem delu, z navzočnostjo občanov in predstavnikov javnih
občil na svojih sejah ter na druge načine v skladu z zakonom.
(4) Svet lahko na predlog predlagatelja obravnavane zadeve, župana, pristojnega delovnega telesa sveta, svetniške
skupine, člana sveta ali nadzornega odbora sklene, da bo seja
ali del seje sveta potekal brez navzočnosti javnosti, tudi če ne
obravnava zadeve zaupne narave, kadar je utemeljeno pričakovati, da bodo v razpravi lahko sprožena vprašanja v zvezi z
zadevami zaupne narave.
(5) Sklep o tem sprejme svet na seji brez navzočnosti
javnosti.
(6) Predsedujoči sveta določi, kdo je lahko poleg župana,
svetnikov in predlagatelja gradiva navzoč na seji ali delu seje,
ki poteka brez navzočnosti javnosti.
(7) Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
njegovih delovnih teles, za katere tako določa zakon, ali druge
zadeve, ki so zaupne narave.
(8) Javnost se izloči, če tako določa zakon ali če tako
odloči občinski svet ali delovno telo občinskega sveta.
(9) Član občinskega sveta javnosti ne sme sporočati podatkov iz gradiva in dokumentov, ki so zaupne narave.
5. člen
(1) Svet dela na rednih in izrednih sejah.
(2) Svet se sestaja na rednih, izrednih, slavnostnih in
žalnih sejah.
(3) Korespondenčno sejo je dovoljeno sklicati samo v
nujnih in neodložljivih primerih, ki jih določa ta poslovnik.
(4) Redne seje se praviloma ne sklicujejo v času šolskih
počitnic.
(5) Izredne seje se sklicujejo po določilih tega poslovnika
ne glede na rokovne omejitve, ki veljajo za redne seje.
(6) Slavnostne seje se sklicujejo ob praznikih občine in
drugih pomembnih jubilejih in praznikih.
6. člen
Svet predstavlja župan, ga sklicuje in vodi njegove seje
ter skrbi za izvajanje njegovih odločitev.
7. člen
Svet ima žig okrogle oblike. Na zgornji krožnici je napis
Občina Žalec, na spodnji krožnici pa napis občinski svet, v
sredini je grb Občine Žalec.
8. člen
Svet posluje v elektronski obliki z uporabo informacijske
in komunikacijske tehnologije pri sklicevanju sej sveta in njegovih delovnih teles. V prostoru, kjer zaseda svet, je potrebno
zagotoviti dostop do interneta.
9. člen
(1) Občinska uprava zagotavlja elektronski način sklicevanja sej sveta in njegovih delovnih teles z vsemi gradivi.
(2) Občinska uprava zagotavlja objavo vseh gradiv na
uradni spletni strani, o sklicih posameznih sej pa obvesti vse
prejemnike sklicev sej v skladu s tem poslovnikom.
10. člen
(1) Predlagatelj oziroma pripravljavec gradiva mora gradivo za posamezno točko dnevnega reda seje sveta oziroma
njegovih delovnih teles pristojnemu organu posredovati v papirni in elektronski obliki.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Predlagatelj oziroma pripravljavec gradiva mora pripraviti gradivo za elektronsko objavo v enem dokumentu, razen
obsežnejših grafičnih prilog.
(3) Gradivo v elektronski obliki mora biti posredovano
v enem izmed naslednjih formatov: Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, Microsoft Power Point, OpenDocument
format, PDF, JPEG ali TIFF.
11. člen
Član sveta mora pristojnemu organu sporočiti elektronski
naslov, na katerega želi prejemati sklice sej, prav tako pa mora
sporočiti tudi morebitno spremembo elektronskega naslova.
II. KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA SVETA
12. člen
(1) Prvo konstitutivno sejo novoizvoljenega sveta skliče
dotedanji župan v 20 dneh po izvolitvi članov sveta, če je za
izvolitev župana potreben drugi krog volitev, pa najkasneje v
10 dneh po drugem krogu volitev za župana.
(2) Prvo konstitutivno sejo sveta vodi najstarejši član
sveta.
(3) Obvezni dnevni red konstitutivne seje sveta je:
1. Ugotovitev prisotnosti novoizvoljenih članov sveta na
podlagi potrdil Občinske volilne komisije o izvolitvi
2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet
in volitev župana
3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov
4. Poročilo komisije za potrditev mandatov in potrditev
mandatov članov sveta
5. Poročilo komisije za potrditev mandatov in odločanje o
pritožbah kandidatov za župana
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja ter priznanja
7. Razno.
O dnevnem redu konstitutivne seje svet ne razpravlja in
ne odloča.
13. člen
Svet se konstituira na svoji prvi seji, na kateri je potrjenih
več kot polovica mandatov članov sveta.
14. člen
(1) Svet na prvi konstitutivni seji imenuje komisijo za potrditev mandatov. Komisija šteje pet članov.
(2) Kandidate za člane komisije za potrditev mandatov
lahko predlaga član sveta. Svet glasuje o predlogih po vrstnem
redu, kot so bili vloženi, dokler ni imenovanih vseh pet članov
komisije. O preostalih predlogih svet ne odloča.
15. člen
(1) Komisiji za potrditev mandatov se predloži poročilo
Občinske volilne komisije, potrdila o izvolitvi članov sveta in
potrdilo o izvolitvi župana ter morebitne pritožbe kandidatov ali
predstavnikov list.
(2) Komisija za potrditev mandatov na svoji seji opravi
pregled prispelih pritožb in pripravi predlog potrditve mandatov
članov sveta in pripravi o tem poročilo, ki ga predloži svetu.
(3) Komisija za potrditev mandatov na podlagi poročila
Občinske volilne komisije in potrdil o izvolitvi pregleda, kateri
kandidati so bili izvoljeni za člane sveta, predlaga svetu odločitve o morebitnih pritožbah kandidatov za člane sveta ali
predstavnikov kandidatnih list in predlaga potrditev mandatov
članov sveta.
(4) Če je vložena pritožba kandidata ali predstavnika kandidata za župana, komisija za potrditev mandatov na podlagi
poročila Občinske volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana
pripravi poročilo v vsebini in upravičenosti pritožbe ter predlaga
svetu odločitve o posameznih pritožbah.
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16. člen
(1) Mandate članov sveta potrdi svet na predlog komisije
za potrditev mandatov potem, ko dobi njeno poročilo.
(2) Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni,
o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.
(3) Član sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali
predstavnika kandidature oziroma kandidatne liste.
(4) Svet na podlagi poročila Občinske volilne komisije, potrdila o izvolitvi župana in na podlagi poročila komisije za potrditev mandatov posebej odloči o morebitnih pritožbah kandidatov
za župana oziroma predstavnikov kandidatur. Če je za župana
izvoljen kandidat, ki je bil hkrati izvoljen tudi za člana sveta, pa
je zoper njegov mandat župana vložena pritožba, o odločanju
o pritožbi ne sme glasovati. Glasovati ne sme niti vlagatelj
pritožbe – kandidat za župana, če je bil izvoljen tudi za člana.
17. člen
(1) Svet se konstituira, ko nastopijo mandat novoizvoljeni
člani sveta, mandat dotedanjim članom sveta pa preneha.
(2) Kolikor svet ni sprejel pritožbe zoper mandat župana,
prične novoizvoljenemu županu teči mandat, mandat dotedanjemu županu pa preneha.
(3) S prenehanjem mandata članov sveta, preneha članstvo v Nadzornem odboru občine ter stalnih in občasnih delovnih telesih občinskega sveta.
(4) Po potrditvi mandatov svet imenuje komisijo za mandatna vprašanja, volitve,imenovanja ter priznanja.
18. člen
Svet v roku, ki ga določa statut občine, opravi izvolitev
članov Nadzornega odbora občine ter praviloma v 30 dneh po
konstituiranju imenuje stalne odbore in ustanovi druga delovna
telesa občinskega sveta.
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV SVETA
19. člen
(1) Član sveta ima pravice in dolžnosti določene z zakonom, statutom tem poslovnikom in drugimi akti.
(2) Član sveta ima: pravico in dolžnost udeleževati sej
sveta, sodelovati in odločati na sejah sveta, pravico kandidirati
za vsako funkcijo v svetu in njegovih delovnih telesih, pravico
udeleževati sej delovnih teles, skladno z določili tega poslovnika in drugimi akti, ki določajo način njihovega dela, udeleževati
sej delovnih teles, katerih ni član.
(3) Član sveta ima pravico na seji sveta postaviti županu
vprašanje ali pobudo. Vprašanja in pobude se vlagajo pisno.
20. člen
Član sveta ima pravico zahtevati od župana oziroma
občinske uprave in organov občinskega sveta obvestila in pojasnila, ki so mu potrebna v zvezi z delom v svetu in delovnih
telesih sveta.
21. člen
(1) Član sveta ima pravico skupaj z drugimi člani sveta
ustanoviti svetniško skupino, se včlaniti vanjo, v njej enakopravno sodelovati in iz nje izstopiti.
(2) Član sveta je lahko član le ene svetniške skupine.
22. člen
Člani sveta, člani delovnih teles sveta imajo pravico do nagrade za opravljanje funkcije v skladu z zakonom in pravilnikom.
IV. IZLOČITEV ZARADI PRISTRANSKOSTI
23. člen
Razlogi za izločitev člana sveta iz odločanja na seji sveta
o posamezni zadevi, zaradi pristranskosti so podani v naslednjih primerih:
– v zadevah, v katerih je z materialno vrednostjo nad
10 povprečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekli mesec
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udeležen on sam, njegov zakonec ali izvenzakonski partner,
njegov prednik ali potomec, brat, sestra ali oseba, s katero je v
isti stopnji v svaštvu, njegov posvojitelj ali posvojenec ter njun
potomec, zakonec ali izvenzakonski partner, njegov rejnik,
rejenec ali oseba v njegovem skrbništvu;
– v zadevah z materialno vrednostjo nad 10 povprečnih
plač v Republiki Sloveniji za pretekli mesec, v katerih je postavljen kot pooblaščenec stranke;
– v zadevah, v katerih je udeleženo podjetje, zavod ali
druga organizacija, v kateri ima svoj kapitalski delež, ki presega 25 % celotne vrednosti ali vrednost 10 povprečnih plač v
Republiki Sloveniji za pretekli mesec;
– če obstajajo drugi tehtni razlogi, zaradi katerih bi lahko
obstajal dvom o njegovi nepristranskosti.
24. člen
(1) Pobudo za izločitev lahko poda vsak član sveta s pisno
obrazložitvijo, ki jo predloži predsedujočemu na seji sveta.
(2) V primeru, da se član sveta, zoper katerega je vložena pobuda za izločitev, z izločitvijo ne strinja, ima pravico do
ustnega ugovora.
(3) Če se član sveta z izločitvijo strinja, se o izločitvi ne
glasuje.
(4) Če se član sveta z izločitvijo ne strinja, nima pravice
glasovati o svoji izločitvi.
25. člen
(1) Postopek izločitve svet opravi takoj, ko se izve za
razlog izločitve.
(2) Izločitev pomeni le izločitev iz odločanja z glasovanjem
pri posamezni točki dnevnega reda. Izločeni član sveta lahko
sodeluje v razpravi pri tej točki dnevnega reda.
V. SVETNIŠKE SKUPINE
26. člen
(1) Člani sveta, ki so bili izvoljeni z istoimenske liste, imajo
pravico ustanoviti le eno svetniško skupino, razen v primerih,
ko člani sveta po volitvah ustanovijo samostojno svetniško
skupino samostojnih svetnikov.
(2) V teku mandata se lahko ustanovi le ena skupina
samostojnih svetnikov.
27. člen
(1) Član sveta ima pravico izstopiti iz svetniške skupine in
se včlaniti v drugo. Če tega ne stori, dobi status samostojnega
člana sveta.
(2) Samostojni član sveta je tudi član sveta, ki pripada listi
z enim izvoljenim članom sveta.
28. člen
(1) Svetniško skupino sestavljajo eden ali več članov
sveta.
(2) Člani sveta ustanovijo svetniške skupine najkasneje v
8 dneh po konstituiranju sveta. Vodja svetniške skupine župana
pisno obvesti o ustanovitvi svetniške skupine in mu predloži
seznam članov z njihovimi podpisanim pristopnimi izjavami.
(3) Vodja svetniške skupine obvesti župana o spremembi števila članov svetniške skupine v treh dneh po nastali
spremembi. Ob pristopu novih članov predloži županu njihove
pristopne izjave.
29. člen
(1) Dvoje ali več svetniških skupin se lahko združi v eno
svetniško skupino.
(2) Člani sveta, ki so bili izvoljeni z istoimenske liste, lahko ustanovijo nove svetniške skupine, če se politična stranka
razdeli na dve ali več političnih strank, če se iz dela članstva
politične stranke ustanovi nova stranka ali če razpade koalicija političnih strank, ki so vložile skupno istoimensko listo.
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Tako ustanovljene nove svetniške skupine lahko pridobivajo
materialne pravice oziroma sredstva le v okviru pravic, ki jih je
pridobila svetniška skupina ob konstituiranju sveta.

(2) Občinski svet in delovna telesa občinskega sveta
poslujejo v elektronski obliki, gradiva za seje občinskega sveta
se objavljajo na spletni strani Občine Žalec.

30. člen
Svetniške skupine in samostojni svetniki se v 15 dneh po
konstituiranju sveta dogovorijo za stalni sedežni red svetnikov
v dvorani. Če se v tem roku ne dogovorijo, sedežni red določi
svet s sklepom.

b) Sklic izredne seje

VI. SEJE OBČINSKEGA SVETA
1. Uvodne določbe
31. člen
(1) Seje sveta se sklicujejo v Žalcu, Savinjske čete 5,
Žalec, v upravni zgradbi Občine Žalec.
(2) Seje sveta se lahko sklicujejo tudi na drugih lokacijah
na območju občine, če so za to izkazani pogoji za zasedanje
sveta.
(3) V času seje sveta morajo biti v dvorani izobešene:
zastava Republike Slovenije, zastava Evropske unije in zastava
Občine Žalec.
(4) Redne seje občinskega sveta se sklicujejo praviloma
v popoldanskem času.
2. Sklic seje sveta
a) Sklic redne seje
32. člen
(1) Redne seje sveta sklicuje župan v skladu z okvirnim
letnim terminskim planom.
(2) Svet ne more začeti nove redne seje, dokler ne konča
prejšnje redne seje.
(3) Če dnevni red ni končan, se skliče nadaljevanje redne
seje.
33. člen
(1) Sklic redne seje sestavlja predlog dnevnega reda in
gradivo, ki ga bo svet obravnaval.
(2) Gradivo za uvrstitev točke na dnevni red seje sveta
lahko predlaga: župan, član sveta, delovno telo sveta ali nadzorni odbor v zadevah iz njegove pristojnosti.
(3) Gradivo, ki je pripravljeno v skladu z določili tega poslovnika, se uvrsti na dnevni red redne seje sveta.
(4) Predlagatelji gradiva za obravnavo na seji občinskega
sveta morajo županu posredovati gradivo iz prejšnjega odstavka najmanj 3 delovne dni pred nameravanim sklicem redne
seje po programu dela.
(5) Svet ne more odločati o zadevah, o katerih članom
sveta do odločanja ni bilo poslano oziroma izročeno gradivo in
katerih pristojno delovno telo ni obravnavalo.
34. člen
(1) Sklic seje sveta z gradivom se posreduje članom sveta
najmanj 7 dni pred dnem, določenim za sejo, razen predlog
odloka o proračunu za posamezno leto, ki se članom občinskega sveta predloži 15 dni pred dnem, določenim za sejo sveta.
(2) Posamezno gradivo se lahko posreduje tudi kasneje,
če je to nujno zaradi upoštevanja predpisanih oziroma postavljenih rokov, ali če predlagatelj ugotovi, da je obravnava
kasneje posredovanega gradiva potrebna za odločanje sveta.
35. člen
(1) Sklic se posreduje županu, podžupanom, članom
občinskega sveta, predsedniku nadzornega odbora občine,
direktorju občinske uprave, vodjem notranjih organizacijskih
enot občinske uprave, krajevnim in mestni skupnosti, političnim
strankam in listam, zastopanim v svetu. O sklicu seje občinskega sveta se obvesti javna občila.

36. člen
(1) Izredno sejo sveta skliče župan na lastno pobudo ali
na pisno zahtevo najmanj osmih članov sveta.
(2) Izredna seja se skliče, kadar ni pogojev za redno sejo.
(3) Za izredno sejo sveta ne veljajo roki, določeni za
redno sejo.
37. člen
V pisni zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni
razlogi za njen sklic. Zahtevi za sklic mora biti priložen dnevni
red in gradivo, o katerem naj svet odloča.
38. člen
Na pisno zahtevo najmanj osmih članov sveta župan
skliče izredno sejo, ki mora biti v petnajstih dneh po vložitvi
zahteve. Župan mora v pisni zahtevi predlagane točke dati na
dnevni red, dopolni pa ga lahko še z novimi točkami. Če župan
izredne seje sveta ne skliče v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani sveta, ki so zahtevo podali.
39. člen
Gradivo za izredno sejo se posreduje pristojnemu delovnemu telesu, ki do seje sveta poda svoja mnenja in predloge.
40. člen
Izredna seja sveta poteka po dnevnem redu, ki je naveden v sklicu. O dnevnem redu se ne razpravlja in ne glasuje.
c) Sklic slavnostne seje
41. člen
Slavnostno sejo skliče župan. Slavnostna seja se skliče
ob praznovanju praznika občine ali ob drugih slovesnostih ali
praznikih.
č) Sklic žalne seje
42. člen
Žalno sejo skliče župan.
d) Sklic korespondenčne seje
43. člen
Korespondenčno sejo skliče župan.
44. člen
(1) Korespondenčno sejo je dovoljeno sklicati samo v
nujnih in neodložljivih primerih, ki jih je potrebno posebej obrazložiti in uskladiti s pristojnim delovnim telesom sveta.
(2) Na korespondenčni seji se lahko sprejemajo posamični akti (odločbe in sklepi), ne pa splošni akti, to so statut,
odlok, odredba, pravilnik, poslovnik, navodilo, zaključni račun,
proračun, prostorski in drugi plani razvoja.
(3) Odločitev se potrdi na naslednji seji občinskega sveta.
3. Predsedovanje seji
45. člen
(1) Seji sveta predseduje župan. Župan lahko za vodenje
seje sveta pooblasti podžupana ali drugega člana sveta.
(2) Če nastopijo razlogi, da župan ne more voditi že sklicane seje sveta, pa ni izdal pooblastila za vodenje seje, jo vodi
podžupan, če pa tudi ta ne more voditi seje, jo vodi najstarejši
navzoči član sveta.
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4. Navzočnost
46. člen
Navzočnost članov sveta na seji se ugotovi s podpisi
članov sveta na listi navzočnosti pred začetkom seje oziroma
nadaljevanjem prekinjene seje.
5. Sklepčnost
47. člen
(1) Seja sveta lahko poteka, če je svet sklepčen. Svet je
sklepčen, ko je navzočih več kot polovica vseh članov sveta.
(2) Preverjanje sklepčnosti se izvede po končani razpravi pri posamezni točki dnevnega reda na naslednje načine: z uporabo glasovalne naprave, dvigom kartonov ali
poimenskim klicanjem članov sveta.
(3) Preverjanje sklepčnosti lahko zahteva predsedujoči
kadarkoli in vsak član sveta.
6. Razprava
48. člen
(1) Razpravo odpre in konča predsedujoči z ustno ugotovitvijo, da je razprava odprta oziroma končana.
(2) Razprava pri točki dnevnega reda je omejena na
vsebino gradiva, o katerem se glasuje.
(3) Član sveta, ki je pri obravnavi točke dnevnega reda
že razpravljal o osnovnem gradivu, ima pravico do ponovne
razprave, če je svetu predloženo novo dodatno gradivo.
(4) Predsedujoči razpravo konča, ko na izrecno vprašanje, ali še kdo želi razpravljati, ni nobene prijave.
(5) Ko predsedujoči konča razpravo, se ta ne sme ponovno odpreti, razen če svet s sklepom odloči o ponovnem
odprtju razprave.
49. člen
(1) K razpravi se lahko prijavijo člani sveta, župan ali
drug predlagatelj ter njuni predstavniki in predstavnik nadzornega odbora pri obravnavi dokončnih poročil o izvedbi
nadzora. Razpravljavec ima ob posamezni točki dnevnega
reda pravico do ene razprave.
(2) Svet lahko ob začetku obravnave na predlog predsedujočega sprejme odločitev o časovni omejitvi razprave
in replik.
(3) K razpravi se prijavi z dvigom roke med razpravo.
Predsedujoči določi vrstni red razpravljavcev na podlagi
vrstnega reda prijav. Predlagatelj ali njegov predstavnik se
lahko prijavita k razpravi mimo vrstnega reda.
(4) Osebe iz prvega odstavka imajo pravico do replike
na posamezno razpravo, kar zahtevajo z dvigom roke in
najavo replike.
(5) Replika se lahko zahteva med ali neposredno po
razpravi osebe, ki se ji replicira. Če se prijavi več zahtev po
repliki, se najprej zvrstijo vse replike in se šele nato nadaljuje
z razpravo. Replika se lahko nanaša le na razpravo. Član
sveta, ki replicira na začetku, navede, na kateri del razprave se nanaša njegova replika. Razpravljavec, na katerega
razpravo se replike nanašajo, ima pravico do odgovora, ko
so podane vse replike k njegovi razpravi.
50. člen
(1) Predsedujoči podeljuje in odvzema besedo govorniku. Govorniku se beseda odvzame, če prekorači določen
čas, če je njegovo izvajanje žaljivo, če se ne drži točke
dnevnega reda ali če drugače krši določila tega poslovnika.
(2) Predsedujoči lahko govorniku odvzame besedo le,
če ga prej enkrat opomni. Zoper odvzem besede govornik
lahko ugovarja. O ugovoru odloči svet brez razprave in brez
obrazložitve glasu.
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51. člen
Med sejo lahko član sveta o istem vprašanju enkrat zahteva besedo za razpravo o postopku. To naredi tako, da dvigne
roko in najavi vsebino postopkovnega vprašanja. Predsedujoči
da besedo članu sveta za postopkovno razpravo takoj, ko jo
zahteva.
52. člen
(1) O postopkovnem vprašanju sprejme odločitev predsedujoči. Če se član sveta z odločitvijo predsedujočega ne strinja,
lahko zahteva, da svet o njej glasuje. Svet o postopkovnem
predlogu odloči javno brez razprave.
(2) Seja se nadaljuje po rešitvi postopkovnega vprašanja
skladno s sprejeto odločitvijo.
53. člen
Po končani razpravi in pred glasovanjem, ima vsak član
sveta pravico obrazložiti svoj glas, če s tem poslovnikom ni
drugače določeno. Obrazložitev glasu sme trajati največ eno
minuto.
7. Odločanje
a) Splošne določbe
54. člen
Svet odloča z večino opredeljenih glasov navzočih članov
sveta, če ni z zakonom ali statutom določeno drugače.
55. člen
(1) Glasovanje se opravi po končani razpravi in obrazložitvi glasu člana sveta.
(2) Predsedujoči pred odločanjem prebere predlagano
besedilo sklepa in po glasovanju razglasi rezultat glasovanja.
56. člen
(1) Svet odloča z glasovanjem navzočih svetnikov javno
ali tajno.
(2) Svet odloča javno, če zakon, statut ali ta poslovnik ne
določajo drugače.
b) Javno glasovanje
57. člen
(1) Javno glasovanje se opravi z dvigovanjem kartona ali
z javnim posamičnim glasovanjem.
(2) Pri vprašanju, kdo je “za”, člani sveta, ki se opredeljujejo “za”, uporabljajo zeleni karton, pri vprašanju, kdo je
“proti”, pa člani sveta, ki se opredeljujejo “proti”, uporabljajo
rdeči karton.
(3) Člani občinskega sveta javno glasujejo z elektronsko
napravo, če so podani tehnični pogoji za takšen način glasovanja.
58. člen
Član sveta lahko predlaga ponovitev glasovanja. O isti
zadevi je mogoče glasovati največ dvakrat.
59. člen
(1) Vsak član sveta ima pravico pred glasovanjem zahtevati javno posamično glasovanje o posameznem sklepu. O
predlogu za javno posamično glasovanje odloči svet.
(2) Javno posamično glasovanje poteka tako, da predsedujoči sveta poimensko kliče svetnike po seznamu, vsak
svetnik pa se izreče z besedo “za” ali “proti”.
(3) O posamičnem glasovanju se na seznamu članov
sveta pri imenu in priimku člana sveta na seznamu opravi zapis
izjave svetnika. Seznam je sestavni del zapisnika seje.
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60. člen
Vsak član sveta ima pravico predlagati, da se opravi tajno
glasovanje. O predlogu za tajno glasovanje odloči svet.
61. člen
Če svet odloča s tajnim glasovanjem, je za sprejem odločitve potrebna enaka večina, kot če bi o istem vprašanju
odločal z javnim glasovanjem.
62. člen
(1) Za vsako glasovanje se pripravi 29 glasovnic.
(2) Glasovnice so enake velikosti, oblike in barve in so
overjene s pečatom sveta.
63. člen
Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in
opredelitvi “za” in “proti”. Na spodnjem delu glasovnice je beseda “za” na desni, beseda “proti” pa na levi strani. Član sveta
glasuje tako, da obkroži besedo “za” ali besedo “proti”.
64. člen
(1) Tajno glasovanje se opravi z glasovnicami, ki jih pripravi pristojna organizacijska enota občinske uprave.
(2) Glasovanje nadzira komisija za izvedbo tajnega glasovanja, ki jo na predlog predsedujočega imenuje svet.
(3) Pred začetkom tajnega glasovanja predsedujoči določi
čas, ob katerem se glasovanje konča. Ob izteku tega časa
predsedujoči konča glasovanje.
65. člen
(1) Komisija za izvedbo tajnega glasovanja pred začetkom glasovanja prešteje glasovnice ter pregleda in pripravi
glasovalno skrinjico.
(2) Tajno glasovanje poteka tako, da predsedujoči sveta
poimensko kliče člane sveta po seznamu. Vsak svetnik dobi
glasovnico, ki mu jo izroči javni uslužbenec, ki opravlja strokovna opravila za svet.
(3) Član sveta glasovnico izpolni in odda v glasovalno
skrinjico. Ko je glasovanje končano, komisija za izvedbo tajnega glasovanja pregleda glasovnice in sestavi poročilo o
glasovanju. Poročilo podpišejo vsi člani komisije.
66. člen
(1) Ko je glasovanje končano, se člani komisije za izvedbo
tajnega glasovanja umaknejo v poseben prostor, da ugotovijo
izid glasovanja.
(2) Preden odprejo glasovalno skrinjico, preštejejo nerazdeljene glasovnice in jih vložijo v posebno kuverto, na kateri
navedejo številko in datum seje sveta, točko dnevnega reda in
število glasovnic, ter jo zapečatijo.
67. člen
(1) Komisija o tajnem glasovanju sestavi zapisnik, ki obsega podatke o: datumu in številki seje sveta, vsebini glasovanja,
sestavi komisije, številu razdeljenih glasovnic, številu oddanih
glasovnic, številu neveljavnih glasovnic, številu veljavnih glasovnic, številu glasov “za” in številu glasov “proti” oziroma pri
glasovanju o kandidatih podatke o številu glasov, ki jih je prejel
posamezni kandidat.
(2) Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije za
izvedbo tajnega glasovanja.
(3) Na podlagi zapisnika o izvedbi tajnega glasovanja
predsedujoči sveta objavi izid glasovanja.
8. Vzdrževanje reda na seji
68. člen
(1) Za red na seji sveta skrbi predsedujoči.
(2) Na seji sveta ne sme nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede.
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(3) Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med
govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu seže v besedo
le predsedujoči.
69. člen
Za kršitev reda na seji občinskega sveta sme predsedujoči izreči naslednje ukrepe: opomin, odvzem besede, odstranitev
s seje ali z dela seje.
70. člen
(1) Opomin se lahko izreče posamezniku, če govori, čeprav mu predsedujoči ni dal besede, če sega govorniku v
besedo, ali če na drug način krši red na seji in določbe tega
poslovnika.
(2) Odvzem besede se lahko izreče posamezniku, če s
svojim govorom na seji krši red in določbe tega poslovnika,
pa je bil na tej seji že dvakrat opomnjen, naj spoštuje red in
določbe tega poslovnika.
(3) Posameznik, ki mu je izrečen ukrep odstranitve s seje
ali z dela seje, mora takoj zapustiti dvorano.
(4) Odsotnost člana sveta s seje med trajanjem tega
ukrepa se šteje za odsotnost s seje, za katero se ne izplača
nagrada.
(5) Član občinskega sveta, ki mu je bil izrečen ukrep odstranitve s seje ali z dela seje, lahko v treh dneh vloži ugovor
na občinski svet. Le-ta odloči o ugovoru na prvi naslednji seji.
71. člen
(1) Predsedujoči odredi, da se odstrani iz dvorane in iz
poslopja, v katerem je seja, vsak udeleženec ali poslušalec,
ki krši red na seji.
(2) Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da
se odstranijo vsi poslušalci.
(3) Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti
reda na seji občinskega sveta, jo prekine.
9. Potek redne seje
a) Uvodne določbe
72. člen
(1) Predsedujoči na podlagi ugotovitve pristojnega uslužbenca občinske uprave, ki opravlja strokovna opravila za svet,
ugotovi prisotnost članov občinskega sveta na seji.
(2) Predsedujoči obvesti svet, kdo izmed članov sveta ga
je obvestil, da je zadržan in se seje ne more udeležiti.
(3) Predsedujoči obvesti občinski svet, kdo je povabljen
na sejo.
(4) Na začetku seje predsedujoči lahko daje pojasnila v
zvezi z delom na seji in v zvezi z drugimi vprašanji.
b) Vprašanja in pobude članov sveta
73. člen
(1) Na vsaki seji je vsebinska točka dnevnega reda točka
z naslovom: »Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori
na vprašanja«.
(2) Pri določitvi dnevnega reda se lahko določi časovna
omejitev obravnave.
74. člen
Član sveta ima pravico postaviti županu, podžupanom,
direktorju občinske uprave, drugim organom občine ter organom občinske uprave vprašanja in pobude, ki se nanašajo na
njihovo delo ali na zadeve iz njihove pristojnosti, predsednikom
delovnih teles občinskega sveta pa vprašanja, ki se nanašajo
na njihovo delo v svetu ali na delo delovnih teles, ki jim predsedujejo.
75. člen
(1) Vprašanje mora biti kratko in postavljeno tako, da je
njegova vsebina jasno razvidna.
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(2) Član sveta postavi vprašanje pisno.
(3) V primeru, da vprašanje ni dovolj jasno postavljeno,
župan oziroma predsedujoči član sveta na to opozori in ga
pozove, da vprašanje ustrezno dopolni.
76. člen
(1) Na vprašanje se pisno odgovori na naslednji seji
sveta. Odgovor na vprašanje se posreduje skupaj s sklicem in
gradivom za sejo sveta.
(2) Župan ali predstavnik občinske uprave lahko takoj
podata ustni odgovor.
(3) O razlogih, zaradi katerih odgovora ni bilo mogoče
pripraviti do roka, mora župan ali tisti, na katerega se vprašanje
nanaša, pisno obvestiti svet.
(4) Na predlog tistega organa, na katerega se vprašanje
nanaša, lahko svet podaljša rok, ki je določen za dajanje odgovorov.
77. člen
Član sveta lahko na seji ustno postavi največ eno dopolnilno vprašanje na že podan odgovor na vprašanje, ostala
dopolnilna vprašanja pa postavi pisno.
78. člen
(1) Član sveta, ki je postavil vprašanje, lahko predlaga,
naj se o tem opravi razprava.
(2) Občinski svet brez razprave odloči, ali bo o tem razpravljal na tej ali na eni naslednjih sej.
79. člen
(1) Član sveta ima pravico dati pobudo oziroma predlog
za ureditev določenih vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov.
(2) Pobudo oziroma predlog da član občinskega sveta
pisno. O pobudi se ne glasuje.
(3) Pristojni organ mora odgovoriti na pobudo. Odgovor
na pobudo se posreduje skupaj za sklicem in gradivom za sejo
sveta.
80. člen
Evidenco o postavljenih vprašanjih in pobudah ter o prejetih odgovorih vodi javni uslužbenec, ki opravlja strokovna
opravila za svet.
c) Aktualne informacije
81. člen
Na vsaki redni seji je vsebinska točka dnevnega reda
točka z naslovom: »Aktualne informacije«, ki jih poda župan.
č) Sprejem dnevnega reda
82. člen
(1) Občinski svet na začetku seje sprejme dnevni red.
(2) Pri določanju dnevnega reda občinski svet najprej
odloča o predlogih, da se posamezne zadeve ne uvrstijo na
dnevni red seje, nato o predlogih, da se dnevni red razširi.
(3) Po predstavitvi lahko predlagatelj razširitve dodatno
pojasni razloge za razširitev dnevnega reda.
(4) O posameznih predlogih iz drugega odstavka občinski
svet glasuje.
(5) Zadeve, za katere župan ali pristojno delovno telo
sveta predlaga, naj se umaknejo z dnevnega reda in uvrstijo
na dnevni red naslednje seje, se umaknejo z dnevnega reda.
(6) O predlogih iz petega odstavka občinski svet ne glasuje.
(7) Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo le, če so razlogi zanjo nastali po sklicu seje, in če je bilo
članom občinskega sveta poslano ali izročeno gradivo, ki je
podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red. O predlogih za
razširitev dnevnega reda lahko poda mnenje župan, če ni sam
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predlagatelj razširitve. Občinski
pred odločanjem podati mnenje
skega sveta.
(8) Po sprejetih odločitvah
dnevnega reda da predsedujoči
nega reda v celoti.
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svet lahko sklene, da mora
pristojno delovno telo občinza spremembe in dopolnitve
na glasovanje predlog dnev-

83. člen
(1) Predlagatelj spremembe vrstnega reda točke navede v
predlogu sklepa, za katero točko predlaganega dnevnega reda
naj se uvrsti predlog. Vsaka sprejeta sprememba se uvrsti na
predlagano mesto, prej sprejete spremembe ter točke, predlagane z dnevnim redom, pa se ustrezno preštevilčijo.
(2) Ko je glasovanje o spremembah dnevnega reda končano, svet glasuje o sprejemu predloga dnevnega reda s
sprejetimi spremembami.
(3) V primeru zavrnitve dnevnega reda iz prejšnjega
odstavka svet glasuje o posameznih točkah predlaganega
dnevnega reda, ob upoštevanju sprejetih sprememb predloga
dnevnega reda.
(4) Če nobena izmed predlaganih točk dnevnega reda ni
sprejeta, se seja konča.
84. člen
(1) Redna seja se nadaljuje po sprejetem dnevnem redu
od točke do točke.
(2) Izjemoma se vrstni red obravnave posameznih točk
dnevnega reda lahko spremeni med sejo, če tako odloči svet
na predlog župana ali na pisni predlog najmanj osmih članov
sveta.
d) Mnenja in predlogi svetov krajevnih
in mestne skupnosti
85. člen
(1) Svet krajevne in mestne skupnosti lahko posreduje
svetu svoje mnenje k točki dnevnega reda seje sveta, ki se
nanaša na to krajevno in mestno skupnost.
(2) Do mnenja sveta krajevne in mestne skupnosti se
lahko opredeli župan, predlagatelj gradiva in pristojno delovno
telo občinskega sveta.
(3) Svet krajevne in mestne skupnosti lahko predlaga
svetu v sprejem odločitev, ki se nanaša na to skupnost. Predlog
odločitve svet krajevne in mestne skupnosti posreduje v obliki
predloga sklepa, ki mora biti obrazložen.
e) Obravnava točke dnevnega reda
86. člen
(1) Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po
določenem vrstnem redu. Med sejo lahko občinski svet spremeni vrstni red obravnave posameznih točk dnevnega reda.
(2) Točka dnevnega reda se obravnava tako, da predsedujoči prebere številko in naziv točke in da uvodno besedo
predlagatelju ali poročevalcu, ki je naveden v predlogu dnevnega reda.
(3) Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda
lahko poda predlagatelj oziroma predstavnik predlagatelja dopolnilno obrazložitev.
(4) Predlagatelj oziroma njegov predstavnik mora podati
dopolnilno obrazložitev, če tako sklene občinski svet.
(5) Za predlagateljem oziroma predstavnikom predlagatelja dobijo najprej besedo poročevalci odborov in delovnih teles
in župan, če občinska uprava ni predlagatelj.
(6) Po uvodnih pojasnilih predsedujoči odpre razpravo o
točki dnevnega reda.
(7) Svet lahko pri posamezni točki po odprtju razprave
kadarkoli odloči, da se obravnava zadeve preloži ali konča.
(8) Predlagatelj obravnavane zadeve se lahko opredeli
do predloga za preložitev obravnave oziroma za končanje
obravnave.
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(9) Po končani razpravi in glasovanju o morebitnih
amandmajih se glasuje o predlogih sklepov. Predlogi sklepov
morajo biti predlagani tako, da se o njih lahko glasuje samo
“za” ali “proti”.
(10) O predlogih sklepov se glasuje po vrstnem redu
njihove vložitve.
(11) Če se vloženi predlogi sklepov med seboj izključujejo,
se najprej glasuje o predlogu sklepa, ki najbolj odstopa od predloga predlagatelja osnovnega gradiva, in nato po tem kriteriju
o drugih predlogih sklepov.
(12) Če se predlogi sklepov med seboj izključujejo, se po
sprejetju prvega takega predloga o nadaljnjih ne glasuje.
(13) Če je k posameznemu predlogu sklepa vložen
amandma, se najprej glasuje o amandmaju.
(14) Ko se konča glasovanje o vseh predlogih sklepov v
posamezni zadevi, predsedujoči konča točko dnevnega reda.
f) Prekinitev in konec seje
87. člen
(1) Predsedujoči prekine delo sveta, če se ugotovi:
– da seja ni več sklepčna,
– če so potrebna posvetovanja,
– če je treba dobiti mnenja odborov ali delovnih teles
oziroma občinske uprave
– in v drugih primerih, kadar tako sklene občinski svet.
(2) Če je delo sveta prekinjeno zato, ker seja ni več sklepčna, sklepčnosti pa ni niti v nadaljevanju seje, predsedujoči
sejo za ta dan konča.
88. člen
(1) Sejo sveta predsedujoči prekine po šestih urah dnevnega zasedanja, petnajstminutni odmor pa praviloma določi
po treh urah zasedanja, razen če svet s sklepom ne določi
drugače.
(2) Predsedujoči prekine sejo po lastni presoji in določi,
kdaj se bo nadaljevala. Če poda zahtevo član sveta, ali če kdo
nasprotuje prekinitvi, o njej odloči svet.
(3) Predsedujoči prekine sejo, če pred odločanjem to
zahteva svetniška skupina zaradi posvetovanja.
(4) Pri posamezni točki dnevnega reda se lahko zahteva
samo eno takšno prekinitev, ki sme trajati največ 30 minut, če
svet iz utemeljenih razlogov ne odloči drugače.
(5) Svet lahko sprejme sklep o prekinitvi seje, da lahko
predlagatelj ali pristojno delovno telo podata mnenje k aktu,
pripombam ali amandmajem.
(6) Seja je prekinjena, ko predsedujoči z ustno odločitvijo
prekine sejo.
89. člen
(1) Ko so vse točke dnevnega reda končane, predsedujoči
konča sejo.
(2) Svet ne more začeti nove redne seje, dokler ni končana prejšnja redna seja.
10. Zapisnik
90. člen
(1) O delu na seji sveta se piše zapisnik.
(2) Zapisnik obsega podatke o udeležbi na seji in glasovanju, podatke o delu na seji, zlasti o predlogih, o katerih se
je razpravljalo, z imeni razpravljavcev, o sklepih, ki so bili na
seji sprejeti, in o izidih glasovanja o posameznih zadevah. V
zapisnik se vpiše tudi kratka vsebina ustnega odgovora na
vprašanje člana občinskega sveta.
(3) Sprejeti zapisnik podpiše predsedujoči in javni uslužbenec, ki opravlja strokovna opravila za svet.
91. člen
(1) Svet na vsaki redni seji odloča o sprejemu zapisnika
prejšnje seje.
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(2) Član sveta lahko da pripombo k zapisniku prejšnje
seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni ali dopolni.
(3) O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev
zapisnika prejšnje seje odloči občinski svet brez razprave.
(4) Predsedujoči ugotovi, da je sprejet zapisnik, ali zapisnik, ki je bil po sprejetih pripombah ustrezno spremenjen ali
dopolnjen.
92. člen
Seje občinskega sveta se avdio in video snemajo. Avdio
in video zapisi so na voljo županu, podžupanu, članom občinskega sveta, direktorju občinske uprave, vodjem notranjih
organizacijskih enot in javnim uslužbencem, ki opravljajo delo
za svet, drugim osebam pa pod pogoji, ki jih določa zakon.
93. člen
Z akti in gradivom zaupne narave se ravna v skladu s
predpisi, ki urejajo to področje.
94. člen
Člani sveta imajo pravico vpogleda v dokumentarno gradivo, ki se hrani v pristojnih službah občinske uprave. Vpogled
v spise in gradivo, ki vsebujejo podatke osebne narave, je
dopusten le članom občinskega sveta, na katere se ti podatki
nanašajo. Vpogled v takšne spise in gradivo je dopuščen tudi
drugim osebam pod pogoji, ki jih določa zakon.
95. člen
(1) Izvirniki odlokov in drugih aktov in vse gradivo, ki jih
je oblikoval ali obravnaval občinski svet ali njegova delovna
telesa, se hranijo v arhivu. Tam se hranijo tudi avdio in video
zapisi sej občinskega sveta ter drugo gradivo, za katero skrbi
javni uslužbenec, ki opravlja delo za občinski svet.
(2) Gradivo iz prvega odstavka se hrani v skladu s predpisi, avdio in video zapisi pa najmanj do izteka mandata občinskega sveta.
11. Načrtovanje dela sveta
96. člen
(1) Občinski svet vsako leto na predlog župana sprejme
okvirni program dela za posamezno leto in terminski program.
(2) Okvirni program dela upošteva program občinske
uprave za tekoče leto in druge predloge za razpravo ter odločanje v občinskem svetu.
(3) Na podlagi programa dela župan uvršča posamezna
gradiva na dnevni red sej občinskega sveta.
VII. DELOVNA TELESA SVETA
1. Uvodna določba
97. člen
Svet ima stalne in začasne odbore ter stalne in začasne
komisije.
2. Splošne določbe
98. člen
Svet ustanovi delovna telesa za obravnavo posameznih
gradiv iz pristojnosti sveta za oblikovanje mnenj, stališč in predlogov do posameznih vprašanj ter za preučevanje in obravnavo gradiva, ki je predloženo v obravnavo svetu.
99. člen
Zadeve, ki sodijo na posamezno področje, obravnava za
to pristojno delovno telo, ki ga določi župan.
100. člen
(1) Delovno telo ima predsednika in enega namestnika
predsednika.
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(2) Namestnika predsednika imenujejo člani delovnega
telesa izmed članov delovnega telesa.
101. člen
Stalna in začasna delovna telesa sveta delujejo skladno
s tem poslovnikom in drugim aktom sveta.
3. Način dela delovnih teles
102. člen
(1) Na dnevni red sej delovnega telesa se uvrščajo zadeve, ki so predložene svetu v obravnavo, ter zadeve skladno s
sklepi ali s programom dela sveta ali delovnega telesa.
(2) O obravnavi zadeve na seji delovno telo oblikuje mnenje, stališče, predlog svetu.
103. člen
(1) Mnenje, stališče, predlog delovnega telesa o obravnavi splošnega ali drugega akta se v posamezni fazi obravnave
pisno predloži svetu. V mnenju, stališču, predlogu k obravnavi
akta se navedejo pripombe, mnenja, stališča, predlogi, ki se
nanašajo na spremembo, dopolnitev, sprejem ali zavrnitev
akta. V predlogu k obravnavi predloga akta delovno telo predloži svetu amandmaje k aktu ali mnenje o amandmajih, ki so
jih vložili drugi predlagatelji. Opredelitev pristojnega delovnega
telesa o amandmajih, ki so bili vloženi potem, ko se je pristojno
delovno telo do predloga akta že opredelilo, ni potrebno. Stališče lahko vsebuje ločeno mnenje, če tako zahteva posamezni
član delovnega telesa.
(2) Poročevalec na seji sveta je praviloma predsednik
delovnega telesa, delovno telo pa lahko izmed svojih članov
določi tudi drugega poročevalca. Poročevalec predstavi mnenje, stališče, predlog delovnega telesa, navede razloge za
sprejete pripombe, mnenja, stališča, predloga ali amandmaja
ter povzame glavne dileme iz razprave.
104. člen
Delovno telo lahko pozove župana, da mu posreduje
podatke ali posamezne dokumente, ki so pomembni pri delu
delovnega telesa in oblikovanju mnenj, stališč in predlogov do
obravnavanih zadev na seji delovnega telesa.
105. člen
Predsednik delovnega telesa organizira delo delovnega
telesa, sklicuje in vodi seje ter skrbi za izvajanje sklepov delovnega telesa.
106. člen
(1) Delovno telo deluje na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah. Delovno telo je sklepčno, če je navzočih več
kot polovica članov.
(2) Glasovanje v delovnem telesu je javno ali tajno.
107. člen
(1) Sklic seje delovnega telesa vsebuje: kraj in čas seje,
predlog dnevnega reda z morebitnimi gradivi, seznam vabljenih
oseb.
(2) Sklic seje delovnega telesa se pošlje pet dni pred
sejo delovnega telesa članom delovnega telesa, vabljenim
osebam, županu, podžupanu, direktorju občinske uprave in
vodjem notranjih organizacijski enot občinske uprave ter pristojnemu javnemu uslužbencu, ki opravlja strokovna opravila
za občinski svet.
(3) Pristojna delovna telesa morajo poslati svoja stališča
pristojnemu javnemu uslužbencu, ki opravlja strokovna opravila
za občinski svet en dan pred sejo sveta.
108. člen
Sklic izredne seje delovnega telesa je praviloma vezan na
sklic izredne seje sveta.
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109. člen
(1) Korespondenčno sejo delovnega telesa skliče njegov
predsednik, če je za nemoteno delo sveta potrebna odločitev
delovnega telesa o gradivu, ki je vsem članom znano, in če jo
je potrebno sklicati v roku 48 ur.
(2) Člani delovnega telesa svojo odločitev na korespondenčni seji potrdijo s svojim podpisom na prvi naslednji seji.
110. člen
Seje delovnega telesa ni mogoče sklicati v času, ki je
predviden za sejo sveta, oziroma ko ta poteka, razen kadar
svet med svojo sejo zahteva mnenje delovnega telesa.
111. člen
O vsaki seji delovnega telesa se sestavi zapisnik.
VIII. POSTOPEK SPREJEMANJA
SPLOŠNIH AKTOV SVETA
1. Uvodne določbe
112. člen
Svet sprejema splošne akte (v nadaljevanju: akti) v rednem in hitrem postopku. V rednem postopku svet sprejema
akte po dvostopenjskem in enostopenjskem postopku.
113. člen
(1) Svet sprejema statut, poslovnik, proračun občine,
programe opremljanja zemljišč ter odloke, razen odlokov iz naslednjega odstavka tega člena, po dvostopenjskem postopku.
(2) Svet sprejema po enostopenjskem postopku: rebalans
proračuna, zaključni račun proračuna občine, prostorske akte,
spremembe in dopolnitve odloka na podlagi odločbe ustavnega
sodišča, odlok o prenehanju veljavnosti posameznih določb
odloka ali posameznih odlokov, intervencijske akte, odlok na
podlagi izida glasovanja občanov na referendumu, pravilnike,
odredbe ter druge splošne in posamične akte in obvezne razlage splošnih aktov.
(3) Svet lahko sprejme akt iz prvega odstavka tega člena
po hitrem postopku, če bi zaradi sprejema akta po rednem
postopku lahko nastale težko popravljive posledice, če je potrebno nujno ukrepanje zaradi preprečevanja ali odpravljanja
posledic naravnih ali drugih nesreč, zaradi upoštevanja predpisanih ali postavljenih zakonskih rokov in če gre za manj
zahtevne spremembe in dopolnitve aktov.
(4) Predlog za sprejem akta po hitrem postopku mora biti
obrazložen.
(5) Ne glede na določila tega člena pa lahko predlagatelj
akt, ki se obravnava po enostopenjskem postopku, predloži v
obravnavo po dvostopenjskem postopku.
114. člen
(1) Akti ter obvezne razlage aktov, ki jih sprejme svet, se
objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Izvirniki aktov sveta se hranijo v arhivu.
115. člen
(1) Občinska uprava, pristojni urad občinske uprave pripravi uradno ali neuradno prečiščeno besedilo akta s svojega
delovnega področja.
(2) Uradno prečiščeno besedilo potrdi svet brez razprave.
(3) Uradno prečiščeno besedilo se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in na spletni strani občine, neuradno prečiščeno besedilo pa se objavi na spletni strani občine.
116. člen
(1) Postopki sprejemanja aktov, ki so se začeli v prejšnjem
mandatu sveta, se v novem mandatu ne nadaljujejo, razen če
sta v novem mandatu ponovno izvoljena župan ali član sveta,
ki sta bila predlagatelja v prejšnjem mandatu in če funkcijo pre-
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dlagatelja v primeru, ko predlagatelj iz prejšnjega mandata ni
ponovno izvoljen, prevzame novoizvoljeni župan ali član sveta.
(2) Če nihče ne prevzame funkcije predlagatelja v roku
3 mesecev od dneva konstituiranja sveta, je postopek za sprejem akta ustavljen. Evidenco o tem vodi javni uslužbenec, ki
opravlja strokovna opravila za občinski svet.
2. Postopek za sprejem akta
117. člen
Akt lahko predlaga župan, član sveta in delovno telo
sveta. Proračun, zaključni račun proračuna in druge akte, za
katere je v zakonu ali v statutu določeno, da jih sprejme svet
na predlog župana, lahko predlaga le župan.
118. člen
(1) V dvostopenjskem postopku se akt na prvi stopnji
obravnava kot “prva obravnava” in na drugi stopnji kot “druga
obravnava”.
(2) V enostopenjskem postopku se akt obravnava kot
“predlog”.
119. člen
(1) Vloženi akt mora biti sestavljen v obliki pravnih določb
in mora vsebovati uvodno določbo, naslov akta, besedilo členov in obrazložitev.
(2) Obrazložitev mora vsebovati:
– pravni temelj za sprejem akta,
– razloge in cilje, zaradi katerih je akt potreben,
– oceno stanja na področju, ki ga akt ureja,
– poglavitne rešitve in morebitne variantne rešitve,
– oceno finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem
akta ter
– grafično ali kartografsko gradivo oziroma načrt, kadar
vsebina akta to zahteva.
(3) Kadar predlagatelj predlaga spremembo akta, mora
priložiti tudi besedilo akta, za katerega predlaga spremembo.
(4) Postopek za sprejem akta se začne z uvrstitvijo akta
na dnevni red.
3. Obravnava akta v prvi obravnavi
120. člen
(1) Na prvi stopnji obravnave predlagatelj predstavi akt.
(2) Med obravnavo akta v prvi obravnavi se lahko podajo
pisne pripombe in mnenja.
121. člen
(1) Po končani razpravi na seji sveta se glasuje o aktu v
prvi obravnavi.
(2) Ko svet sprejme akt v prvi obravnavi, se akt skupaj s
podanimi pripombami in mnenji pristojnih delovnih teles, članov sveta in župana, kadar ni predlagatelj in s sklepom sveta
posreduje predlagatelju.
(3) Akt, ki ga je občinski svet sprejel v prvi obravnavi, se
posreduje v javno obravnavo.
4. Obravnava predloga akta v drugi obravnavi
122. člen
V obrazložitvi predloga akta je treba navesti zlasti: kako
so upoštevane pripombe in mnenja, dana k aktu v prvi obravnavi, katerih pripomb predlagatelj ni sprejel, razlogi, zaradi
katerih jih ni sprejel, rešitve, ki odstopajo, besedilo tistih določb
akta v prvi obravnavi, za katere se predlagajo spremembe ali
dopolnitve, finančne posledice sprememb in dopolnitev akta
po prvi obravnavi.
123. člen
(1) Na predlog akta v drugi obravnavi ter na predlog akta,
ki se obravnava po enostopenjskem postopku, se vlagajo pisni
amandmaji. Amandma mora biti obrazložen.
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(2) Amandma je besedilo, ki ob sprejemu spremeni ali
dopolni obstoječe besedilo predloga akta.
(3) Amandmaje z obrazložitvami morajo predlagatelji predložiti en dan pred sejo sveta, razen amandmajev na predlog
proračuna, ki se predložijo tri dni pred sejo sveta. Predlagatelj
gradiva in župan pa lahko vložita amandmaje do konca razprave na seji sveta.
124. člen
(1) Predlog akta, ki se sprejema po enostopenjskem postopku, se obravnava tako, da se najprej opravi splošna razprava, nato pa se opravi razprava o aktu in vloženih amandmajih.
(2) Po dvostopenjskem postopku se predlog akta obravnava tako, da se opravi razprava le o vsakem členu, h kateremu so vloženi amandmaji.
(3) O uvodni določbi in naslovu akta se razpravlja in glasuje le, če je k njima vložen amandma.
125. člen
Predlagatelj akta in župan se lahko opredelita do amandmaja k predlogu akta.
126. člen
(1) O vsakem amandmaju se glasuje posebej. O amandmajih k posameznemu členu se glasuje po vrstnem redu, kot
so bili vloženi.
(2) Če je k posameznemu členu predlaganih več amandmajev, ki se med seboj izključujejo, se najprej glasuje o amandmaju, ki najbolj odstopa od vsebine člena, in nato po tem
kriteriju o drugih amandmajih.
(3) Če je predlagan amandma k amandmaju, se najprej
glasuje o amandmaju, ki je dan k amandmaju.
(4) Predlagatelj amandmaja lahko umakne amandma do
začetka glasovanja o amandmajih k členu, h kateremu je predlagal amandma.
(5) Za sprejem amandmaja je potrebna enaka večina kot
za sprejem akta v obravnavi.
127. člen
Če predlagatelj po sprejemu vseh amandmajev ugotovi,
da so zaradi sprejetih amandmajev posamezne določbe predloga akta med seboj neusklajene, lahko predlaga amandma
za medsebojno uskladitev določb akta še pred glasovanjem o
aktu v celoti.
128. člen
Če svet v katerikoli fazi obravnave akta ne sprejme, je
postopek za njegov sprejem končan.
5. Enostopenjski postopek
129. člen
Akt svet obravnava po enostopenjskem postopku kot
predlog.
6. Hitri postopek
130. člen
Akt svet obravnava po hitrem postopku kot predlog.
131. člen
Svet sprejme odločitev o obravnavi akta po hitrem postopku pri sprejemu dnevnega reda.
7. Postopek sprejemanja proračuna občine
in zaključnega računa
132. člen
(1) Župan predloži predlog občinskega proračuna za prihodnje leto oziroma spremembe občinskega proračuna občinskemu svetu v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna
oziroma sprememb proračuna Državnemu zboru.
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(2) Občinski svet prvo obravnavo predloga odloka o proračunu obravnava, tako, da člani občinskega sveta na seji
občinskega sveta pisno z ustno obrazložitvijo izražajo svoja
mnenja in predloge k predlogu odloka, ki se upoštevajo kot
pripombe in predlogi iz javne obravnave.

8. Zadržanje objave akta

133. člen
(1) Predsedniki delovnih teles v 7 dneh po prejemu gradiva odloka o proračunu občine skličejo seje delovnih teles,
na katerih župan in predstavniki občinske uprave pojasnijo
predlog proračuna.
(2) V času javne obravnave lahko člani občinskega sveta
k predlogu odloka o proračunu (prva obravnava) predložijo
županu pisne pripombe in predloge.
(3) Vsak predlagatelj predloga in pripombe mora upoštevati pravilo ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki.
134. člen
Predlog odloka o proračunu (prva obravnava) se posreduje v 15 dnevno javno obravnavo. Župan se opredeli do vloženih
pripomb in predlogov iz javne obravnave ter pripravi predlog
proračuna občine (druga obravnava).
135. člen
(1) Na predlog (druga obravnava) lahko člani občinskega
sveta v pisni obliki vložijo amandmaje, in sicer najkasneje tri
dni pred sejo.
(2) Amandmaji se v roku iz prvega odstavka tega člena
dostavijo županu. Amandma mora upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki.
(3) Občinski svet na seji najprej odloča o amandmajih, ki
jih je vložil župan nato pa še o amandmajih, ki so jih vložili člani
občinskega sveta.
136. člen
(1) Ko je končano glasovanje o amandmajih, predsedujoči
ugotovi, ali je proračun medsebojno usklajen po delih ter glede
prihodkov in odhodkov.
(2) Če je proračun usklajen, občinski svet glasuje o njem
kot celoti.
137. člen
(1) Če župan ugotovi, da proračun ni usklajen, določi rok,
v katerem se pripravi predlog za uskladitev.
(2) Ko je predlog uskladitve proračuna predložen na dnevni red, ga župan obrazloži.
(3) Občinski svet glasuje o predlogu uskladitve in če je
predlog sprejet, glasuje občinski svet o proračunu v celoti.
138. člen
Če proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v katerem
mora župan predložiti nov predlog proračuna. Nov predlog
proračuna občine občinski svet obravnava in o njem odloča po
določbah tega poslovnika, ki velja za hitri postopek za sprejem
odloka.
139. člen
(1) Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna
oziroma spremembe in dopolnitve poračuna občine. Rebalans
proračuna oziroma spremembe in dopolnitve poračuna občine
se sprejemajo po enostopenjskem postopku.
(2) Predlagatelj amandmaja k rebalansu oziroma spremembi in dopolnitvi poračuna občine mora biti predložen v
pisni obliki in mora biti obrazložen in mora upoštevati pravilo o
ravnovesju med proračunskimi prihodki in izdatki.
140. člen
(1) Zaključni račun proračuna za preteklo finančno leto
svet obravnava po enostopenjskem postopku.
(2) K zaključnem računu poda mnenje nadzorni odbor
občin.
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141. člen
Če župan zadrži objavo akta sveta, ker meni, da je neustaven ali nezakonit, hkrati svetu predlaga, da o njem ponovno
odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za
zadržanje. Pri ponovnem odločanju svet lahko razpravlja o členih akta, ki jih je župan navedel kot razlog za zadržanje in jih je
potrebno spremeniti. Če svet zadržani akt potrdi, se akt objavi.
Če svet akta ne potrdi, je postopek za njegov sprejem končan.
9. Pobuda za sprejem obvezne razlage akta
142. člen
(1) Pobudo za sprejem obvezne razlage akta lahko poda,
kdor izkaže pravni interes. Pobuda se pošlje županu.
(2) Če župan ugotovi, da pravni interes ni izkazan, predlaga svetu, da pobudo zavrže. Če obstaja dvom, ali je pravni
interes izkazan, poda svoje mnenje tudi komisija, pristojna za
statutarna vprašanja.
143. člen
(1) Če župan oceni, da je pobuda utemeljena, predloži
svetu v obravnavo predlog obvezne razlage akta.
(2) Če župan oceni, da pobuda ni utemeljena, predlaga
svetu, da jo zavrne.
(3) Predlog obvezne razlage akta oziroma predlog, da se
pobuda zavrne, obravnava pristojno delovno telo.
(4) Svet obravnava predlog obvezne razlage akta prednostno praviloma na prvi naslednji seji.
IX. VOLITVE IN IMENOVANJA
1. Splošne določbe
144. člen
Volitve in imenovanja funkcionarjev in drugih oseb, ki jih
po zakonu in statutu voli ali imenuje svet, se opravijo po določbah tega poslovnika, če zakon ali drug akt ne določa drugače.
145. člen
(1) Kadar svet glasuje o več kandidatih za isto funkcijo,
se glasovanje izvede po abecednem vrstnem redu, pri čemer
se prva črka določi z žrebom. Žreb opravi komisija pristojna za
mandatna vprašanja volitve, imenovanja ter priznanja.
(2) Če se javno glasuje o več kandidatih za isto funkcijo,
se opravi javno posamično glasovanje, pri katerem vsak član
sveta pove ime in priimek kandidata, za katerega glasuje.
(3) Če se tajno glasuje o več kandidatih za isto funkcijo,
se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka
pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.
(4) Če se tajno glasuje o več kandidatih za več istovrstnih
funkcij, se lahko glasuje za največ toliko kandidatov, kot je
funkcij.
(5) Če se tajno glasuje za ali proti kandidatu oziroma za
ali proti listi kandidatov, se glasuje tako, da se na glasovnici
obkroži beseda “za” ali “proti”. Na dnu glasovnice je beseda
“za” na desni strani, beseda “proti” pa na levi strani.
146. člen
Kandidat je izvoljen oziroma imenovan, če zanj glasuje
predpisana večina članov sveta. Pri tajnem glasovanju se za
navzoče člane sveta štejejo člani sveta, ki so prevzeli glasovnice.
147. člen
(1) Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, vendar
pri glasovanju nihče ne dobi potrebne večine, se opravi novo
glasovanje. Pri ponovnem glasovanju se glasuje o tistih dveh
kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila največ glasov.
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Če pri prvem glasovanju več kandidatov dobi enako najvišje
oziroma enako drugo najvišje število glasov, se opravi novo
glasovanje le o teh kandidatih.
(2) Pri ponovnem glasovanju se glasuje o kandidatih
po vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih pri prvem
glasovanju. Če pa se ponovno glasuje o kandidatih, ki so pri
prvem glasovanju dobili enako število glasov, se glasuje po
abecednem vrstnem redu.
(3) Glasovanje je možno ponoviti tolikokrat, kolikor istovrstnih funkcij se imenuje ali voli.
(4) Če kljub ponovitvi glasovanj ni izvoljeno zadostno
število kandidatov, se za manjkajoče ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja na podlagi novega predloga
kandidatur.
2. Izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana
državnega sveta ter za določitev kandidata
za člana državnega sveta
148. člen
Glede na določbe Zakona o državnem svetu izvoli občinski svet v volilno telo za volitve člana državnega sveta toliko
predstavnikov, kot jih določa zakon (v nadaljevanju: elektorjev)
ter lahko določi enega kandidata za člana državnega sveta.
149. člen
(1) Kandidate za elektorje lahko predlaga vsak član občinskega sveta. Predlagatelj lahko predlaga največ toliko elektorjev, kot jih določa zakon. Predlogu morajo biti predložena pisna
soglasja kandidatov.
(2) Predlagatelj lahko predlaga največ enega kandidata
za člana državnega sveta. Predlogu mora biti predloženo pisno
soglasje kandidata.
(3) Predlogi z osebnimi podatki kandidatov za elektorje in
kandidata za člana državnega sveta se predložijo komisiji za
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja do roka,
ki je določen z rokovnikom volilnih opravil.
150. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
priznanja sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem vrstnem redu predlaganih kandidatov za elektorje ter
kandidatov za člane državnega sveta ter jih predloži na sejo
občinskega sveta.
151. člen
(1) Elektorje in kandidate za člane državnega sveta se voli
na seji občinskega sveta s tajnim glasovanjem.
(2) Na glasovnici so kandidati za elektorje in kandidati
za člane državnega sveta vpisani po vrstnem redu, ki ga je
določila komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja
in priznanja.
(3) Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata za elektorja in posameznega kandidata za člana državnega sveta tako, da obkroži zaporedno številko pred največ
toliko kandidati, kot se voli elektorjev, oziroma kandidatov za
člana državnega sveta (po zakonu se voli en kandidat).
(4) Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ glasov.
152. člen
V primeru, da sta dva ali več elektorjev oziroma za kandidata za člana državnega sveta pri glasovanju prejela enako
najvišje oziroma enako najnižje za izvolitev potrebno število
glasov odloči o izvolitvi oziroma o določitvi žreb, ki se opravi
takoj na seji občinskega sveta.
153. člen
Strokovni delavec, ki opravlja strokovna opravila za občinski svet, mora v roku, ki ga določa rokovnik volilnih opravil,
predložiti seznam izvoljenih elektorjev ter kandidaturo za člana
državnega sveta skupaj s potrebnimi prilogami pristojni volilni
komisiji.
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X. RAZREŠITVE IN ODSTOPI
154. člen
Oseba, ki jo voli ali imenuje svet, se razreši po postopku,
ki ga določa ta poslovnik, če ni z drugim aktom določen drugačen postopek.
155. člen
(1) Postopek za razrešitev osebe, ki jo voli ali imenuje
svet, se začne na predlog predlagatelja, ki je osebo predlagal
za izvolitev ali imenovanje, ali na predlog najmanj osem članov
sveta.
(2) Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v
kateri so navedeni razlogi za razrešitev, ki se morajo nanašati
na delo ali dejanja osebe v postopku.
156. člen
(1) Predlog za razrešitev se posreduje županu. Če predlog ne vsebuje obrazložitve po določilih drugega odstavka
prejšnjega člena, ga župan vrne predlagatelju v dopolnitev.
(2) Predlog za razrešitev mora biti vročen osebi, zoper
katero je vložen, najmanj osem dni pred sejo sveta, na kateri
bo obravnavan.
(3) Župan uvrsti predlog za razrešitev na prvo sejo sveta,
do katere je mogoče upoštevati rok iz prejšnjega odstavka
tega člena.
157. člen
Oseba, zoper katero je vložen predlog za razrešitev, se
pisno opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. Če se z razrešitvijo ne strinja, ima na seji sveta pravico do besede.
158. člen
Po končani obravnavi predloga za razrešitev svet sprejme
odločitev o predlogu z večino, ki je predpisana za izvolitev ali
imenovanje osebe, zoper katero je vložen predlog za razrešitev.
Odločitev sveta je dokončna.
159. člen
(1) Oseba, ki jo voli ali imenuje svet, ima pravico odstopiti
in odstop obrazložiti.
(2) Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki komisiji
pristojni za mandatna vprašanja, volitve imenovanja ter priznanja, ki je hkrati s predlogom za prenehanje članstva dolžna
predlagati svetu novega kandidata.
(3) Funkcija preneha z dnem, ko svet sprejme sklep o
prenehanju mandata.
160. člen
(1) Svet lahko na predlog najmanj osmih članov sveta
izreče nezaupnico posameznemu delovnemu telesu.
(2) Nezaupnica se vloži in obravnava po smiselno enakem postopku, kot velja za razrešitev.
(3) Če svet izreče nezaupnico delovnemu telesu, imenuje
nove člane na prvi naslednji seji sveta.
161. člen
Razrešene osebe, osebe, ki s svoje funkcije odstopijo,
člani delovnega telesa, ki mu je bila izrečena nezaupnica, in
osebe, ki jim je potekel mandat, so dolžne opravljati tekoče
naloge do imenovanja novega kandidata na funkcijo, ki so jo
opravljale.
XI. REFERENDUM
162. člen
Občinski svet lahko o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom
ali statutom občine, razpiše referendum.
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163. člen
(1) Občinski svet razpiše referendum s sklepom, ki ga
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Sklep o razpisu referenduma mora določati besedilo
vprašanja, ki bo dano na referendum in dan izvedbe referenduma.
(3) Besedilo akta oziroma drugo vprašanje, o katerem
se bo odločalo na referendumu, se lahko objavi tudi v javnih
občilih.
164. člen
Izid referenduma se objavi na enak način kakor razpis
referenduma.
XII. RAZMERJA OBČINSKEGA SVETA DO ŽUPANA
165. člen
Župan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri
uresničevanju in opravljanju nalog občine. Pri tem predvsem
usklajujejo programe dela in njihovo izvrševanje, skrbijo za
medsebojno obveščanje in poročanje o uresničevanju svojih
nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za sporazumno
razreševanje nastalih problemov.
166. člen
Župan ima pravico razpravljati na seji sveta o vseh vprašanjih, ki so na dnevnem redu, tudi če sam ni predlagatelj
zadeve in o njih izrazi svoje stališče ali mnenje.
167. člen
Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih aktov
in jih je dolžan objaviti oziroma poslati v objavo 16. dan po
njihovem sprejetju na seji občinskega sveta.
168. člen
(1) Župan skrbi za zakonitost, zato je dolžan svet sproti
opozarjati na posledice nezakonitih odločitev.
(2) Če meni, da je splošni akt občinskega sveta neustaven ali nezakonit, zadrži objavo takega akta in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji,
pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.
(3) Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni
akt objavi, župan pa lahko vloži pri Ustavnem sodišču zahtevo
za oceno njegove skladnosti z ustavo.
XIII. DELO OBČINSKEGA SVETA V VOJNEM
ALI IZREDNEM STANJU
169. člen
V vojnem ali izrednem stanju so v skladu z nastalimi razmerami ter potrebami obrambe in varnosti dopustna odstopanja
od določb tega poslovnika:
– glede rokov, določenih za sklicevanje sej občinskega
sveta, odborov in drugih delovnih teles in za pošiljanje gradiva,
– glede načina sklicevanja sej in pošiljanja gradiva, prostorov, kraja in časa sklicevanja sej,
– glede roka za obravnavanje aktov,
– glede obravnavanja predlogov aktov v delovnih telesih,
– glede javnosti dela in obveščanja javnosti o delu občinskega sveta.
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171. člen
Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe poslovnika, razlaga poslovnik predsednik komisije, pristojne za statutarna
vprašanja, ki po potrebi pridobi ustrezno strokovno mnenje.
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Vsak član sveta lahko zahteva, da o razlagi poslovnika, ki
jo je dala komisija, odloči svet.
XV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
172. člen
Z uveljavitvijo tega poslovnika preneha veljati Poslovnik
Občinskega sveta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 52/99,
43/00, 63/01, 112/03, 82/04, 16/05, 55/10).
173. člen
Poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 015-03-0001/2013
Žalec, dne 24. oktobra 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

3363.

Letni načrt ravnanja s premičnim
premoženjem Občine Žalec za leto 2013

Na podlagi petega odstavka 13. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12) je Občinski svet Občine Žalec na seji
dne 24. oktobra 2013 sprejel

LETNI NAČRT
ravnanja s premičnim premoženjem
Občine Žalec za leto 2013
1. člen
S tem aktom se določi Letni načrt ravnanja s premičnim
premoženjem Občine Žalec za leto 2013.
2. člen
Premično premoženje namenjeno za nakup v letu 2013
je določeno v prilogi 1 »Letni načrt pridobivanja premičnega
premoženja Občine Žalec za leto 2013«, in sicer za:
– pridobivanje 244.032,00 €.
3. člen
Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine
Žalec za leto 2013 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-0014/2012
Žalec, dne 24. oktobra 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

170. člen
V vojnem ali izrednem stanju morajo svetniki osebno ali
preko pristojnih državnih organov nemudoma obveščati župana
o naslovu in telefonu, na katerega so dosegljivi.
XIV. RAZLAGA POSLOVNIKA
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3364.

Odlok o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu
dela delovnih teles Občinskega sveta
Občine Žalec

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS,
št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 24. oktobra
2013 sprejel
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ODLOK
o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela
delovnih teles Občinskega sveta Občine Žalec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom Občinski svet Občine Žalec ustanavlja
stalna delovna telesa, določa njihovo številčno sestavo, naloge,
pristojnosti delovnega telesa in način njihovega dela.
(2) Začasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi številčno sestavo, naloge in pristojnosti
delovnega telesa.
(3) Delovna telesa lahko predlagajo občinskemu svetu v
sprejem odloke in druge akte amandmaje iz pristojnosti občinskega sveta, razen proračuna in zaključnega računa proračuna
in drugih aktov, za katere je v zakonu ali statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
(4) Delovna telesa so za svoje delo odgovorna občinskemu svetu in so mu na njegovo zahtevo dolžna poročati o
svojem delu.
2. člen
(1) Občinski svet ima stalna delovna telesa, ki so vezana
na organizacijo občinske uprave občine in pokrivajo delovna
področja notranjih organizacijskih enot občinske uprave.
(2) Občinski svet lahko ustanovi tudi začasno delovno
telo.
3. člen
Delovno telo občinskega sveta šteje od 7 do 9 članov.
4. člen
(1) Delovna telesa imenuje občinski svet s sklepom, v
katerem določi naloge delovnega telesa, številčno sestavo delovnega telesa, imenuje predsednika in člane delovnega telesa.
(2) Članstvo v delovnem telesu občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.
(3) Organizacijo in način dela delovnih teles občinskega
sveta določa poslovnik občinskega sveta, delovno telo pa lahko
sprejme tudi svoj poslovnik.
(4) Delovna telesa so odbori in komisije občinskega sveta,
ki v okviru svojega delovnega področja obravnavajo zadeve
iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu
mnenja, stališča in predloge.
(5) Člani odborov se imenujejo izmed članov občinskega
sveta, lahko pa tudi izmed drugih občanov, vendar največ polovico članov. Občani, ki so člani odborov, se imenujejo izmed
strokovnjakov s posameznega področja dela odbora.
(6) Člani komisije se imenujejo izmed članov občinskega
sveta.
(7) Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo
v celoti na predlog najmanj osmih članov občinskega sveta.
5. člen
(1) Občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja s sklepom imenuje
stalno delovno telo s katerim določi: število članov delovnega
telesa ter imenuje predsednika in člane delovnega telesa.
(2) Občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja s sklepom imenuje začasno delovno telo s katerim določi številčno sestavo, naloge,
pristojnosti delovnega telesa ter imenuje predsednika in člane
delovnega telesa.
(3) Namestnika predsednika imenuje delovno telo na prvi
seji izmed svojih članov z večino glasov navzočih članov.
(4) Predsednik sklicuje in vodi seje delovnega telesa,
predlaga dnevni red seje delovnega telesa, sodeluje s strokov-
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nimi službami glede priprave gradiva za obravnavo na sejah iz
delovnega področja delovnega telesa.
(5) Namestnik predsednika nadomešča predsednika v
primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika in pomaga
predsedniku pri njegovem delu in opravlja po dogovoru z njim
zadeve iz njegovega delovnega področja.
(6) Strokovna, tehnična in administrativna opravila za
delovna telesa opravlja strokovni delavec občinske uprave,
ki pomaga predsedniku delovnega telesa pri pripravljanju in
sklicevanju sej, daje strokovna mnenja, zagotavlja strokovno in
dokumentirano obdelavo vprašanj, piše zapisnike sej in opravlja druge zadeve, ki mu jih naloži delovno telo, predsednik ali
namestnik predsednika.
6. člen
(1) Delovno telo dela na sejah.
(2) Seje sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo
strokovnih služb občinske uprave, na zahtevo občinskega sveta ali na zahtevo ene tretjine članov delovnega telesa.
(3) Delovno telo lahko dela, če je na seji navzoča večina
njegovih članov, odločitve pa sprejema z večino glasov vseh
prisotnih članov.
II. STALNA DELOVNA TELESA IN NJIHOVE NALOGE
1. Stalni odbori
7. člen
Odbori občinskega sveta so:
– odbor za finance, proračun in premoženje,
– odbor za prostor in gospodarstvo,
– odbor za gospodarske javne službe,
– odbor za negospodarske javne službe.
8. člen
Odbor za finance, proračun in premoženje obravnava
predloge odlokov, drugih aktov, poročil, informacij in drugih
gradiv ter daje mnenja, stališča in predloge občinskemu svetu
v zadevah:
– proračuna občine za posamezno leto;
– zaključnega računa občine;
– računovodskega dela letnega poročila o poslovanju
javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica in soustanoviteljica je občina;
– splošnih aktov, ki predpisujejo občinske davke, prispevke nadomestila in takse;
– oprostitve plačil obveznosti, če je tako določeno v aktih,
ki obveznost določajo;
– zadolževanja in poroštev občine, javnih zavodov in
podjetij;
– odpisov dolgov;
– ravnanja z občinskem premoženjem;
– spremljanja stanja na področju gospodarjenja z nepremičninami;
– s področja financ in premoženja občine.
9. člen
Odbor za prostor in gospodarstvo obravnava predloge
odlokov, drugih aktov, poročil, informacij in drugih gradiv ter
daje mnenja, stališča in predloge občinskemu svetu v zadevah:
– prostorskega razvoja občine in izvedbenih prostorskih
aktov;
– prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja;
– prostorske ureditve ter določanja pogojev prostorskega
načrtovanja ter umeščanja objektov v prostor;
– urejanja stavbnih zemljišč;
– nadomestil in prispevkov s področja urejanja prostora;
– strategije razvoja občine ter programskih usmeritev
razvoja posameznih dejavnosti;
– s področja načrtovanja in izvajanja razvoja občine,
pospeševanja in ustvarjanja pogojev za razvoj gospodarstva,
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obrti in podjetništva, razvoja turizma in njegove promocije,
razvoja kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter
razvoja podeželja;
– proračuna občine iz delovnega področja urejanja prostora in gospodarstva;
– s področja urejanja prostora in gospodarstva.
10. člen
Odbor za gospodarske javne službe obravnava predloge
odlokov, drugih aktov, poročil, informacij in drugih gradiv ter
daje mnenja, stališča in predloge občinskemu svetu v zadevah:
– urejanja cest, javnih poti in javnih površin;
– zbiranja in odlaganja odpadkov;
– upravljanja z energetskimi in komunalnimi objekti;
– varstva okolja in ohranjanja narave;
– varstva zraka, tal, vodnih virov, varstva pred hrupom;
– varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in požarne
varnosti;
– stanovanjskega gospodarstva, če za to ni ustanovljeno
začasno delovno telo;
– organiziranosti, urejanja in delovanja javnih podjetij s
področja gospodarskih javnih služb, katerih ustanoviteljica in
soustanoviteljica je občina;
– poslovanja javnih podjetij s področja gospodarskih javnih služb katerih ustanoviteljica in soustanoviteljica je občina;
– koncesije s področja gospodarskih javnih služb;
– proračuna občine iz delovnega področja gospodarskih
javnih služb;
– s področja gospodarskih javnih služb.
11. člen
Odbor za negospodarske dejavnosti obravnava predloge
odlokov, drugih aktov, poročil, informacij in drugih gradiv ter
daje mnenja, stališča in predloge občinskemu svetu v zadevah:
– predšolske vzgoje in izobraževanja;
– družinske politike;
– osnovnošolske vzgoje in izobraževanja ter glasbenega
izobraževanja;
– izobraževanja odraslih;
– kulturne dejavnosti;
– športne dejavnosti;
– zdravstvene dejavnosti in lekarniške dejavnosti;
– preprečevanja zasvojenosti;
– socialnega varstva, varstva starejših in invalidov;
– raziskovalne dejavnosti;
– dejavnosti mladih;
– organiziranosti in delovanja javnih zavodov s področja
negospodarskih dejavnosti, katerih ustanoviteljica in soustanoviteljica je občina;
– poslovanja javnih zavodov s področja negospodarstva
katerih ustanoviteljica in soustanoviteljica je občina;
– koncesije s področja negospodarskih javnih služb;
– cene programov s področja negospodarskih javnih služb;
– investicije s področja negospodarstva;
– proračuna občine iz delovnega področja negospodarskih javnih služb;
– s področja negospodarskih javnih služb.
2. Stalne komisije
12. člen
Občinski svet ima naslednje komisije:
– komisijo za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja
ter priznanja,
– komisijo za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta,
– komisijo za pritožbe.
13. člen
(1) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja
ter priznanja obravnava in daje mnenja, stališča in predloge iz
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pristojnosti mandatnih vprašanj, izvolitev in imenovanj, odlikovanj, priznaj in drugih kadrovskih zadev.
(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja
ter priznanja opravlja zlasti naslednje naloge:
– pripravlja sklepe o potrditvi mandatov članov občinskega sveta ter sklepe o potrditvi mandata novega člana občinskega sveta v primeru prenehanja mandata kateremu od članov
občinskega sveta;
– občinskemu svetu predlaga kandidate za člane delovnih
teles občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski
svet;
– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti sveta in v zvezi s predpisi občine, ki urejajo pravice in
obveznosti funkcionarjev;
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter
izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki
urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, ki niso člani sveta, ter članov Nadzornega
odbora občine;
– obravnava predloge svetov javnih zavodov in javnih
podjetij za imenovanje ravnateljev ali direktorjev ter izdaja
soglasja ali mnenja h kandidaturam, če občinski svet v danem roku ne more obravnavati zahteve za izdajo mnenja ali
soglasja;
– opravlja naloge v skladu z Zakonom o integriteti in
preprečevanju korupcije v delu, ki se nanaša na področje integritete in preprečevanja korupcije funkcionarjev občine;
– občinskemu svetu predlaga predlog za podelitev priznanj;
– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski svet.
14. člen
(1) Komisija za pripravo statuta občine in poslovnika
občinskega sveta oblikuje vsebino statuta občine ter poslovnik
občinskega sveta.
(2) Komisija za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta opravlja naslednje naloge:
– predlaga sprejem statuta in poslovnika občinskega sveta, spremlja uresničevanje statuta in poslovnika, daje pobude
za spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika občinskega sveta, razlaga statut občine in poslovnik občinskega
sveta;
– obravnava statute pravnih oseb, h katerim daje soglasje
občinski svet;
– pripravlja mnenja in predloge iz svoje pristojnosti ter jih
posreduje občinskemu svetu v obravnavo in sprejem;
– obravnava in daje mnenje tudi k normativnim aktom,
ki jih sprejema občinski svet, če tako predlaga pristojni odbor,
oziroma so mu dodeljena po poslovniku občinskega sveta.
15. člen
(1) Komisija za pritožbe obravnava pritožbe občanov,
preverja njihovo utemeljenost, daje predloge za rešitev posameznih vprašanj ter predloge sklepov, ki jih je potrebno sprejeti
za odpravo nepravilnosti.
(2) Komisija opravlja tudi delo v zvezi z reševanjem vlog,
ki jih odstopi komisija za vloge in pritožbe Predsednika Republike, Državnega zbora Republike Slovenije, Vlade Republike
Slovenije in Varuha človekovih pravic.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Delovna telesa občinskega sveta ustanovljena in imenovana na podlagi določil 44. in 51. člena Statuta Občine Žalec
(Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03,
134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) in začasna delovna telesa, ki
so bila ustanovljena in imenovana na 2. redni seji občinskega
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sveta dne 25. novembra 2010 ostanejo v veljavi do konca
mandata občinskega sveta.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-0003/2013
Žalec, dne 24. oktobra 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

3365.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Spremembe in dopolnitve Odloka
o zazidalnem načrtu gospodarske cone
Minerva Ložnica

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 – ZPNačrt-A, 57/12
– ZPNačrt-B, 109/12 – ZPNačrt-C, 70/08 – ZVO-1B, 80/10 –
ZUPUDPP, 57/12 – ZUPUDPP-A, 43/11 – ZKZ-C) ter 20. člena
Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet
Občine Žalec na 21. redni seji dne 24. oktobra 2013 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem
načrtu gospodarske cone Minerva Ložnica
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen

Uradni list Republike Slovenije
stoječega večstanovanjskega objekta in njegovo prilagoditev v
širši kontekst stanovanjskih in proizvodnih območij z vključitvijo
v največji možni meri obstoječih prizidkov in gradnjo novih,
gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov.
(2) Z OPPN je predvidena dozidava obstoječega večstanovanjskega objekta in delno manipulativnih površin severno
od objekta. Dozidava objekta je predvidena vzdolž južne fasade.
(3) Prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN so:
– rekonstrukcija objektov (objekta št. 1, 2) in gradnja
prizidkov (objekt št. 1),
– vzdrževanje objektov,
– odstranitev obstoječega objekta (objekt št. 2),
– gradnja novih objektov (objekta št. 3, 4),
– gradnja gospodarske infrastrukture,
– urejanje utrjenih zunanjih površin,
– gradnja nezahtevnih objektov (ograje, urbana oprema).
III. OBMOČJE OPPN
4. člen
(območje in meja)
(1) Območje OPPN je v celoti v k.o. Žalec. Meja OPPN po
južni in zahodni strani poteka po meji ZN Gospodarske cone
Minerva, po vzhodni in severni strani pa po parcelnih mejah
znotraj ZN Gospodarske cone Minerva.
(2) Meja je prikazana v situaciji obstoječega stanja št. 2.0
v merilu 1:500, ki je sestavni del OPPN sprememb in dopolnitev
ZN Gospodarske cone Minerva. Velikost območja sprememb in
dopolnitev ZN je 1.0 ha in obsega naslednje parcele št. 266/2
– del, 269/10, 269/11, 270/11, 270/12, 270/13, vse k.o. Žalec.
IV. PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJEJO
Z OPPN

(podlaga za OPPN)

5. člen

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
gospodarske cone Minerva Ložnica (v nadaljevanju: OPPN), ki
je skladen z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine
Žalec (Uradni list RS, št. 64/13).
(2) OPPN se nanaša na Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta gospodarske cone Minerva Ložnica (Uradni list
SRS, št. 13/85 in spremembe Uradni list RS, št. 88/01).
(3) OPPN je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o.
Celje, pod številko projekta 650/12.

(rušitve)

2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa območje OPPN, prostorske ureditve,
ki se načrtujejo s podrobnim načrtom, območje in umestitev
načrtovane ureditve v prostor, rešitve in ukrepe za celostno
ohranjanje kulturne dediščine, varovanje okolja in naravnih
virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja objektov
na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
etapnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafičnem delu podrobnega načrta, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Občini Žalec.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(predmet OPPN)
(1) OPPN se nanaša predvsem na določitev urbanističnih,
arhitektonskih ter ostalih meril in pogojev za integriranje ob-

Za rušitev je predviden gospodarski objekt (objekt 2)
dimenzij 82.30 m x 8.40 m, na parcelah št. 269/11 in 270/13,
obe k.o. Žalec ob soglasju lastnikov.
6. člen
(splošne usmeritve glede namembnosti)
Dopolni se prva alineja prvega odstavka 4. člena odloka,
tako, da se na koncu doda nov stavek: »Območje OPPN je
namenjeno stanovanjski dejavnosti.«
V. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV
7. člen
Dopolni se drugi odstavek 4. člena odloka tako, da se na
koncu doda nov stavek: »Dodatni zeleni pas drevja in vednozelenih grmovnic se obvezno uredi vzdolž severne meje območja
OPPN. Vzdolž vzhodne meje območja OPPN je obvezna zasaditev obcestnega drevoreda.«
8. člen
Za 5. členom odloka se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
V območju OPPN je predvidena ohranitev in dozidava
obstoječega stanovanjskega objekta (objekt 1) in rekonstrukcija
manipulativnih površin severno od objekta. Na južni fasadi stanovanjskega objekta je možna gradnja prizidkov. Predvidena
je odstranitev obstoječega gospodarskega objekta (objekt 2)
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in njegova nadomestitev v obliki dveh manjših gospodarskih
objektov (objekta 3 in 4) južneje od obstoječe lokacije.
a) Tlorisni gabariti objektov
– obstoječi objekt 1:
– prizidki ob objektu 1:

cca 83,15 m x 8,75 m
širina 2,40 m in dolžina posamezne stanovanjske enote
21,00 m x 6,00 m.

– objekta 3 in 4:
b) Fasada
– sodobni obložni materiali (omet, fasadni paneli, steklo),
poenotena uporaba materialov v barvni lestvici svetlih toplih
zemeljskih barv (svetle in pastelne barve).
c) Etažnost, oblikovanje strehe
– maksimalni višinski gabarit za objekt 1 je pritličje in
izkoriščeno podstrešje (P+IP), streha objekta 1 je simetrična
dvokapnica z naklonom cca 35°, z možnostjo nižanja naklona do
cca 22° s tem, da ostane sleme na isti višini in izvede simetrična
dvokapnica, kar mora biti usklajeno za celoten objekt. Vzdolž
južne fasade obstoječega objekta 1 je možna gradnja prizidkov.
Prizidki so predvideni v celotni dolžini objekta, v enotni širini 2,40
m, etažnost pritličje (P). Obvezna je izdelava projektne dokumentacije (PGD projekt) za celoten objekt, ki omogoča etapno
izvedbo prizidkov in spremembo naklona strehe. Na ta projekt je
obvezno pridobiti soglasje Občine Žalec, Urada pristojnega za
prostor. Obvezna je statična presoja objekta št. 1.
– v primeru, da naklon objekta 1 ostane nespremenjen
(cca 35°), je streha nad prizidki lahko le ravna ali v min. naklonu
(velja enotno za vse prizidke na južni strani objekta 1).
– maksimalni višinski gabarit za objekta 3 in 4 je pritličje (P).«
VI. POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
9. člen
(vodovodno omrežje)
Za 5. členom odloka se doda nov 5.b člen, ki se glasi:
»5.b člen
(1) Na obravnavanem območju poteka obstoječi vodovod.
Obstoječi večstanovanjski objekt je priključen na vodovodno
omrežje.
(2) Objekti na obravnavanem območju se oskrbujejo z
vodo iz javnega vodovoda v izvedbi PE Ø 90 mm, ki poteka preko zahodnega roba obravnavanega območja. Za nove
objekte se izdela sekundarno vodovodno omrežje in nove hišne
priključke ter obnovi skupinski priključek.
(3) Za sekundarno vodovodno omrežje se izdela PGD,
PZI projektno dokumentacijo na podlagi predvidene porabe
vode v posameznih enotah večstanovanjskega objekta. Novo
razvodno vodovodno omrežje mora zagotavljati požarno varnost z vgradnjo nadzemnega hidranta.
(4) Izvedba vodovodnega priključka od javnega vodovoda
do večstanovanjskega objekta, vključno z vodomernim mestom, se obdela v PGD, PZI projektni dokumentaciji.«
10. člen
(kanalizacijsko omrežje)
Za 5. členom odloka se doda nov 5.c člen, ki se glasi:
»5.c člen
(1) Na obravnavanem območju je že izgrajeno javno
kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje s čistilno napravo.
Izdelana je kanalizacija v ločenem sistemu. Preko zahodnega
roba območja poteka fekalna in meteorna kanalizacija.
(2) Obstoječi stanovanjski objekt (objekt 1) na obravnavanem območju se priključi na fekalni kanal preko revizijskih
jaškov. Za novo sekundarno kanalizacijsko omrežje se izdela
projektna dokumentacija. Fekalne vode se odvajajo v javno
kanalizacijo skladno z veljavno zakonodajo. Čiste meteorne
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vode se vodijo v meteorni kanal, ki poteka na zahodni strani.
Onesnažene vode je potrebno pred odvodom v kanal očistiti
preko lovilcev olj in maščob.
(3) Izvedejo se ukrepi za zmanjšanje odtoka padavinskih
voda z urbanih površin v kanalizacijo. Za zmanjšanje odtoka je
na meteorni kanalizaciji predviden zadrževalnik meteornih vod
ali pa se čiste meteorne vode ponikajo lokalno v podtalje ob
predhodni pridobitvi geološkega mnenja, kar se opredeli v projektni dokumentaciji (PGD). V javno kanalizacijo je dovoljeno
odvajati vode, ki ustrezajo zakonsko opredeljenim zahtevam.«
11. člen
(električno omrežje)
Za 5. členom odloka se doda nov 5.d člen, ki se glasi:
»5.d člen
(1) Na obravnavanem območju potekajo obstoječi nizkonapetostni elektroenergetski vodi. Obstoječi večstanovanjski
objekt je priključen na nizkonapetostno omrežje, katero se
napaja iz transformatorske postaje TP Škafarjev hrib – Puncer.
(2) Na območju predvidene ureditve parkirišča poteka NN
nadzemni elektroenergetski vod. Predvidena ureditev parkirišča tangira obstoječe stojno mesto NN nadzemnega elektroenergetskega voda, zato se ga pred pričetkom del od točke A
do točke B preuredi – skablira.
(3) Ob robu dovozne ceste se umesti prostostoječo razdelilno omarico. Od točke A do predvidene razdelilne omarice
se izvede nov nizkonapetostni podzemni vod in naprej do
obstoječega stojnega mesta NN nadzemnega voda. Tam se
nov NN elektroenergetski podzemni vod spoji z obstoječim
NN elektroenergetskim podzemnim vodom, kateri poteka do
obstoječih priključno merilnih omaric na objektu.
(4) Kolikor se bodo priključne moči po posameznih enotah
večstanovanjskega objekta povečevale od zakupljenih priključnih moči, si je potrebno od Elektra Celje d.d. pridobiti soglasja
za priključitev na distribucijsko omrežje.
(5) Obstoječi gospodarski objekt ni priključen na distribucijsko omrežje. Kolikor se bosta predvidena nadomestna
gospodarska objekta priključila na distribucijsko omrežje, si je
potrebno od Elektra Celje d.d. pred izdajo gradbenih dovoljenj
pridobiti soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje in
izjavo o ustreznosti projektnih rešitev. V novi razdelilni omarici
se omogoči kasnejšo priključitev objekta na električno omrežje.
(6) Načrt električnih instalacij in električne opreme je obvezen sestavni del projektne dokumentacije.
(7) Izdelana je bila Idejna zasnova elektrifikacije (izdelal
Aljoša Alt, št. načrta 46/2012, avgust 2012), ki je upoštevana
pri izdelavi OPPN.«
12. člen
(TK omrežje)
Za 5. členom odloka se doda nov 5.e člen, ki se glasi:
»5.e člen
Na območju potekajo obstoječi TK vodi. Vodi potekajo po
južnem in zahodnem delu obravnavanega območja. Potrebno
je upoštevati obstoječe TK omrežje, ki se jih pred rušenjem
gospodarskega objekta po potrebi odklopi in zaščiti.«
13. člen
(plinovodno omrežje)
Za 5. členom odloka se doda nov 5.f člen, ki se glasi:
»5.f člen
(1) Na obravnavanem območju poteka obstoječe srednjetlačno (4 bar) distribucijsko omrežje zemeljskega plina.
Plinovod poteka po zahodni strani cestišča in poteka do skladišča Minerva.
(2) Obstoječi večstanovanjski objekt se lahko priključi na
distribucijsko omrežje zemeljskega plina, in sicer v skupni omarici na zahodni strani objekta, v kateri bi se nahajali plinomeri.
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(3) Upoštevati je potrebno vzporedne odmike in odmike
pri križanjih v skladu s Pravilnikom o tehničnih pogojih za
graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim
delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02).
(4) Pri projektiranju distribucijskega omrežja zemeljskega
plina, priključnih plinovodov in notranje plinske instalacije je
potrebno upoštevati Tehnične zahteve sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina (april 2012).
(5) Plinomeri se postavijo na mesto in na način, ki ga določi predstavnik sistemskega operaterja distribucijskega omrežja
zemeljskega plina. Mesto postavitve plinomerov mora biti vedno dostopno za odčitavanje in nadzor.
(6) Distribucijsko omrežje zemeljskega plina, plinovodne
priključke in plinske inštalacije v posameznih novih objektih
je potrebno projektno obdelati v skladu s tehničnimi pogoji,
veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.«
14. člen
(ogrevanje)
Za 5. členom odloka se doda nov 5.g člen, ki se glasi:
»5.g člen
(1) Obstoječ vir ogrevanja so drva in plin (zunanji individualni plinski rezervoarji). Za shranjevanje drv sta predvidena
manjša gospodarska objekta (3 in 4).
(2) Pri projektiranju in gradnji novih objektov se upošteva
normative in tehnične predpise, ki urejajo učinkovito rabo energije in uporabo obnovljivih virov energije.«
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
15. člen
(varstvo pred hrupom)
Za 5. členom odloka se doda nov 5.h člen, ki se glasi:
»5.h člen
(1) Območje meji na proizvodno območje Minerve, ki je
umeščeno v IV. območje varstva pred hrupom.
(2) Na podlagi predpisov, ki urejajo mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, sodi obravnavano območje v II. območje
varstva pred hrupom (stanovanjsko območje). Za to območje
veljajo mejne dnevne ravni hrupa 55 dBA in mejne nočne ravni
45 dBA. Ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu s predpisi. Predvideni objekti oziroma obstoječi proizvodni objekti na severu
območja, njihovo obratovanje in uporaba ne smejo presegati
predpisane mejne ravni hrupa v kontaktnem območju.
(3) Upošteva se predpise o emisijskih normah pri gradbeni mehanizaciji in prevoznih sredstvih. Vsa hrupna dela se izvaja v dnevnem času v skladu s predpisi o varstvu pred hrupom.
Zvočni signali na gradbišču se uporabljajo le v nujnih primerih.«
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
16. člen
V 7. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Objekti se lahko gradijo fazno, ločeno vsak objekt ali
sočasno (pri objektu 1 lahko tudi del objekta, ki predstavlja
posamezno stanovanjsko enoto). Posamezni objekt se mora
izgrajevati kot funkcionalno zaključena celota (pri objektu 1 lahko funkcionalno zaključeno celoto predstavlja tudi posamezna
stanovanjska enota).«
IX. DRUGI POGOJI
17. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
V 6. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture
in naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati
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na svoje stroške. Investitor se zaveže, da ob predvidenem
objektu zagotovi preprečitev zalitja objektov pred zalednimi
vodami. Poleg obveznosti iz predhodnih določil morajo investitorji in izvajalci:
– pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in komunikacijske
infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe
infrastrukturne vode,
– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa po obstoječem omrežju cest in poti,
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in
ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene ali poškodovane,
– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo
objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov
in naprav,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja
in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v
primeru nezgode,
– vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na
podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne
zakonodaje.«
X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV
18. člen
(dopustna odstopanja)
Dopolni se 10. člen odloka tako, da se dodajo novi odstavki, ki se glasijo:
»(1) Pri realizaciji podrobnega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se
pri nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, geoloških,
hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične
rešitve, ki so primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega in oblikovalskega vidika, s katerimi se ne smejo poslabšati
prostorske in okoljske razmere.
(2) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo
soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih
posegajo ta odstopanja.
(3) Dopustna so odstopanja:
– večstanovanjski objekt (objekt 1) se lahko poruši in
nadomesti z novim objektom večjih dimenzij za cca 25 % ob
predhodni izdelavi urbanistične strokovne presoje lokacije,
– pri tlorisnih dimenzijah novogradnje gospodarskih
objektov ±4.00 m, in prizidkov ±1 m,
– pri mikrolokaciji novogradnje gospodarskih objektov
ob predhodni izdelavi urbanistične strokovne presoje lokacije,
– dopustna je izvedba ograje do višine 2,0 m (okrog
otroškega igrišča),
– v okviru prostih zelenih travnatih površin je možno
umeščanje tudi vrtov stanovalcev večstanovanjskega objekta
(objekt 1).«
XI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
19. člen
(obramba)
Na območju OPPN ni obstoječih ali načrtovanih območij
ali objektov za obrambo in zaščito.
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20. člen

28. člen

(potresna varnost)

(veljavnost odloka)

Območje OPPN se nahaja na seizmičnem območju z
intenziteto VII. stopnje potresne ogroženosti po EMS. Pri projektiranju se upošteva potresno varnost v skladu z zakonodajo.
Upošteva se podatek projektnega pospeška tal, ki na tem
območju znaša 0,150 g. Upošteva se ostala določila iz geomehanskega poročila.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0002/2011
Žalec, dne 24. oktobra 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

21. člen
(požarna varnost)
(1) Požarna varnost objektov se zagotovi z dovozi za
interventna vozila po obstoječem in predvidenem omrežju
cest. Varen umik se zagotovi na zunanje površine. Dostop za
interventna vozila do objektov je mogoč po servisnih cestah
zahodne in severne strani območja OPPN.
(2) Zunanje stene in strehe stavb se projektirajo in gradijo
tako, da se izpolnijo zahteve glede požarne varnosti v stavbah,
da se z upoštevanjem odmika od meje gradbene parcele omeji
širjenje požara na sosednje parcele.
(3) Vir za oskrbo vode za gašenje se zagotovi iz vodovoda
preko hidrantnega omrežja. Pri načrtovanju hidrantnega omrežja se upoštevajo predpisi, ki upoštevajo hidrantno omrežje.
(4) Način varovanja pred požarom za objekt in dobrine se
opredeli v PGD projektu skladno z določili zakonskih določil in
pravilnika, ki obravnava požarno varnostne zahteve. Skladno
s predpisi, ki urejajo zasnove in študije požarne varnosti, se
v projektni dokumentaciji izdela zasnova požarne varnosti ali
študija požarne varnosti.

3366.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu PG-4 Pongrac

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
– ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C in 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) ter
20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je
Občinski svet Občine Žalec na 21. redni seji dne 24. 10. 2013
sprejel

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
PG-4 Pongrac

22. člen
(poplavna varnost)
(1) Območje OPPN po evidencah ARSO ni poplavno
ogroženo.
(2) Odvajanje padavinskih vod se uredi skladno z zakonodajo, ki ureja področje voda, da bo v čim večji možni meri
zmanjšan odtok padavinskih vod z utrjenih površin z zadrževanjem v podzemnem zadrževalniku.
23. člen

1.1 Splošne določbe
1. člen
(podlaga za OPPN)
S tem odlokom se, na podlagi Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13),
sprejme Občinski podrobni prostorski načrt PG-4 Pongrac (v
nadaljnjem besedilu: OPPN).

(varstvo pred škodljivim delovanjem visoke podtalnice)

2. člen

Pred posegi v prostor se upošteva in pridobi podrobnejše
geomehanske raziskave in v skladu s tem prilagoditi način
gradnje.

(vsebina OPPN)

24. člen
(erozivna in plazovita ogroženost)
Območje OPPN ni erozivno in plazovito ogroženo. Pri
načrtovanju objektov se upošteva pogoje geološkega poročila.
25. člen
(razlitje nevarnih snovi)
Na območju OPPN na povoznih površinah ni pričakovati
razlitja olj.
XII. KONČNE DOLOČBE
26. člen
(vpogled)
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih
službah Občine Žalec in Upravni enoti Žalec.
27. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe za posamezna področja.

OPPN vsebuje:
1.0
1.1
1.2

Besedilo (Odlok):
Splošne določbe
Območje občinskega podrobnega prostorskega
načrta
1.3 Arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev
1.3.1 Opis vplivov in povezav prostorskih ureditev s sosednjimi območji
1.3.2 Opis prostorske ureditve
1.3.3 Lokacijski pogoji ter usmeritve za projektiranje in
gradnjo
1.4 Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede varovanja, gradnje in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
1.5 Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne
dediščine
1.6 Rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov
ter ohranjanje narave
1.7 Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
vključno z varstvom pred požarom
1.8 Etapnost izvedbe prostorske ureditve
1.9 Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih
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1.10
1.11
2.0
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.3
2.2.4
2.2.5

2.2.6
2.2.7
2.2.8

3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
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Prehodne določbe
Končne določbe
Kartografski del:
Prikaz stanja v prostorskih aktih
Izsek iz kartografskega dela izvedbenega dela OPN
Občine Žalec
Geodetski načrt s prikazom območja urejanja
Prikaz območja urejanja na ortofoto
Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
Urbanistično arhitektonska in krajinska zasnova
Načrt parcelacije in tehnični elementi za zakoličenje
parcel in objektov
Načrt ureditve poteka omrežij gospodarske javne
infrastrukture – zasnova prometne, komunalne,
energetske in komunikacijske infrastrukture ter priključevanje objekta
Prikaz površin grajenega javnega dobra
Prikaz vplivnega območja v času gradnje
Prikaz ukrepov izvajanje dejavnosti varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom in rešitve in ukrepi za varstvo
okolja in naravnih virov ter ohranjanja narave
Priloge:
Izvleček iz hierarhično nadrejenega prostorskega
akta
Prikaz stanja prostora
Strokovne podlage
Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
Obrazložitev
Povzetek za javnost.

3. člen
(pomen izrazov in okrajšave)
(1) Kratice uporabljene v tem odloku pomenijo sledeče:
OPPN – občinski podrobnejši prostorski načrt, OPN – občinski
prostorski načrt, k.o. – katastrska občina, PM – parkirna mesta.
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo sledeče:
– Etažnost objekta je določena s številom etaž nad terenom, pri čemer se kot etaža štejejo pritličje (P), mansarda (M)
in nadstropje (N).
– Gradbena linija je črta, na katero morajo biti z enim
robom – zunanjim delom fasade postavljene stanovanjske
stavbe, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti, in so orientirane
proti javnemu prostoru.
– Mansarda (M) je izkoriščen prostor nad zadnjo etažo,
pod streho oziroma v območju strešnega venca. Pri poševnih
strehah je lahko kolenčni zid mansarde visok do 1,2 m – merjen v notranjosti prostora od gotovega poda do loma strehe. V
primerih obstoječih stavb s poševno streho, ko je kolenčni zid
podstrešja višji od 1,2 m, se podstrešje šteje za celotno etažo.
– Območje urejanja je območje, ki se ureja s tem aktom in
zajema parcele znotraj meje predlagane ureditve.
– Praviloma – izraz pomeni, da je treba upoštevati določila odloka, če pa to zaradi utemeljenih razlogov ni možno,
je treba odstopanje od določil odloka obrazložiti in utemeljiti v
postopku za pridobitev upravnega dovoljenja za poseg v prostor (v vodilni mapi).
– Zemljišče namenjeno gradnji, je sestavljeno iz ene ali
več zemljiških parcel ali 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.
(2) Izrazi, uporabljeni v odloku, katerih pomen ni izrecno
določen, imajo enak pomen, kot ga na dan uveljavitve določajo predpisi s področja prostorskega načrtovanja in graditve
objektov.
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1.2 Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
4. člen
(opis prostorske ureditve)
(1) Območje urejanja z OPPN (v nadaljnjem besedilu tudi
območje urejanja oziroma OU) je namenjeno bivanju, z možnostjo vzpostavitve dejavnosti, ki so združljive z bivalnimi okoljem.
Razdeljeno je na naslednje ureditvene enote (v nadaljevanju
tudi UE) in podenote (v nadaljevanju tudi podenote UE):
– UE A, ki se nahaja v severovzhodnem in osrednjem delu
ureditvenega območja, se deli na podenoti A1 in A2. Podenota
UE A1 obsega severni del enote – zemljišče s parcelnima
številkama 838/2 in 837/1, ki je namenjen stanovanjski gradnji
in bivanju s spremljajočimi dejavnostmi. Podenota A2 obsega
borov gozd v južnem delu enote in obsega zemljišče s parcelnima številkama 839 in 837/3, ki se bo do nadaljnjega ohranjal
kot zelena površina.
– UE B, ki se nahaja v vzhodnem delu območja urejanja in
obsega zemljišče s parcelnimi številkami 836/4, 836/3 in 837/3,
je prav tako namenjeno bivanju s spremljajočimi dejavnostmi.
– UE C, ki obsega zahodno polovico ureditvenega območja in je delno že zazidano s stanovanjskimi stavbami.
(2) Zgradi se tudi vsa infrastruktura, ki je potrebna za
priključevanje objektov in funkcioniranje območja urejanja kot
celote. Gradnja novih cest ni predvidena.
5. člen
(obseg in meja območja urejanja)
Območje urejanja je določeno v OPN Žalec in obsega površino 1,73 ha. Zajema naslednja zemljišča s parcelami ali njihovimi deli: 837/1, 838/2, 840, 842, 851, *285, *143, 845/2, 845/1,
846/3, 846/1, 846/2, 847, 921/3, 938/3, 938/4, 938/1, 836/1,
836/2, 836/3, 836/4, 1714/6, 837/3 in 839, vse k.o. Pongrac.
6. člen
(posegi izven območja urejanja)
Zaradi izvedbe navezav na obstoječo gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro so potrebni posegi tudi na
zemljišča izven območja urejanja (vse k.o. Pongrac), in sicer za
gradnjo vodovodnega omrežja na zemljišču s parc. št. 836/1, k.o.
Pongrac, in navezavo ceste na zemljišču s parc. št. 836/1, k.o.
Pongrac. Posegi izven območja urejanja so razvidni iz grafičnega načrta 2.2.1 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji.
1.3 Arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve
prostorskih ureditev
1.3.1 Opis vplivov in povezav prostorskih ureditev
s sosednjimi območji
7. člen
Območje urejanja OPPN se nahaja severozahodno od
naselja Britne sele in zahodno od naselja Zabukovica. Spada
v Zasavsko hribovje za katerega je značilen razgiban relief, kar
je posledica tektonike in raznolike geološke sestave. Okoliški
vrhovi presegajo tudi 900 m nmv. V naravi gre za delno pozidano zemljišče. Na severu in jugu meji na kmetijske površine,
na zahodu na gozdna zemljišča, na vzhodu pa na lokalno pot
Griže–Velika Hosta. Dostopno je iz lokalne poti Griže–Velika
Hosta, ki poteka po vzhodnem robu območja in se nadalje
priključuje na lokalno cesto Zabukovica–Griže in naprej proti
občinskemu središču – Žalcu.
1.3.2 Opis prostorske ureditve
8. člen
OPN Žalec ima v območju urejanja opredeljeno sanacijo
območja razpršenih gradenj z oblikovanjem nove poselitvene
enote. Za ta namen so bila določena nova stavbna zemljišča
za UO OPPN Pongrac in predpisan postopek urejanja tega
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prostora z OPPN. Predmetni OPPN torej postopkovno realizira določilo OPN. Skladno z namenom, obsegom in značajem
predvidenih dejavnosti OPPN urbanistično določa naslednjo
prostorsko ureditev: organizacijo in oblikovanje stavbne strukture drobnega merila – individualnih hiš in pomožnih stavb v
oblikovanem razmerju do kultivirane krajine na podlagi izhodiščne geomorfologije. Na teh izhodiščih OPPN posledično
opredeljuje tudi prenovo, dograditev oziroma izgradnjo prometne, komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture.
1.3.3 Lokacijski pogoji ter usmeritve za projektiranje
in gradnjo
9. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)
Območje urejanja je predvideno za stanovanjsko rabo
z dejavnostmi (storitvenimi in poslovnimi). V skladu z Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07,
17/08) so v objektih dopustne spodaj navedene dejavnosti:
47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili, 55 Gostinske
nastanitvene dejavnosti (do 20 oseb), 56 Dejavnost strežbe jedi
in pijač, 69 Pravne in računovodske dejavnosti, 70 Dejavnost
uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje, 71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje, 72 Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost,
73 Oglaševanje in raziskovanje trga, 74 Druge strokovne in
tehnične dejavnosti, 77 Dajanje v najem in zakup, 78 Zaposlovalne dejavnosti, 79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti, 80 Varovanje
in poizvedovalne dejavnosti, 81 Dejavnost oskrbe stavb in
okolice, 82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, 85 Izobraževanje, 94 Dejavnosti članskih organizacij,
95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo, 96 Druge
storitvene dejavnosti.
10. člen
(vrste gradenj)
V območju urejanja so dovoljene naslednje vrste posegov
v prostor: vzdrževanje objektov (vsa vzdrževalna dela, kot so
opredeljena s predpisi s področja graditve objektov), gradnje
novih objektov, rekonstrukcija objektov dozidave in nadzidave
objektov, odstranitev objektov, gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so določeni v državnem predpisu, ki se nanaša
na navedene objekte in so z OPN dopustni na območjih z
namensko rabo določeno na območju urejanja, sprememba
namembnosti objekta.
11. člen
(dopustni objekti)
V skladu z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih
državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11) je dovoljeno
graditi naslednje nove stavbe in gradbene inženirske objekte
po CC-SI, in sicer:
– stavbe: stanovanjske stavbe,11100 – enostanovanjske stavbe, nestanovanjske stavbe. 12420 – garažne stavbe,
1271 nestanovanjske kmetijske stavbe,
– gradbeni inženirski objekti: gradbeni inženirski objekti,
21120 – lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste,
222 – lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski
vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja, 24205 –
drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje,
– nezahtevni in enostavni objekti v skladu z Uredbo o
razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list
RS, št. 18/13).
12. člen
(lega objektov)
Organizacijo stavb na zemljišču, ki je namenjeno gradnji,
določa gradbena linija in odmiki od meja sosednih parcel. Pri-
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kazana je v grafičnem delu odloka na karti 2.2.3 Urbanistično
arhitektonska ter krajinska zasnova. Nove stavbe naj bodo
toliko odmaknjene od parcelnih meja, da ne bo motena sosednja posest in da je možno njihovo vzdrževanje in raba v okviru
parcele. Najmanjši odmiki stavb od parcelnih meja naj bodo:
– vsaj 4.00 m pri nadzemnih delih stavb,
– pri vkopanih objektih najmanj 1,50 m,
– pri nezahtevnih in enostavnih objektih vsaj 1,50 m,
– pri ograjah, škarpah in podpornih zidovih najmanj
0,50 m. S pisnim soglasjem lastnika zemljišča so lahko ti odmiki tudi manjši.
13. člen
(dopustna izraba prostora)
Faktor zazidanosti parcele (FZ) je razmerje med zazidano
površino in celotno površino zemljišče, namenjeno gradnji. V
tlorisno površino stavb se štejejo tudi nezahtevni in enostavni
objekti. Dopusten je FZ do 0,5. Faktor izrabe (FI) je razmerje
med bruto tlorisno površino (površina vseh etaž objektov na
parceli) in površino parcele. Dopusten je FI do 1,2.
14. člen
(velikost in oblikovanje stavb)
Stanovanjske stavbe
(1) Nove stanovanjske stavbe naj bodo individualne enostanovanjske hiše, z eventuelnimi prostori za opravljanje dejavnosti v skladu z določili 10. člena. V tlorisu naj bodo praviloma
zasnovane v podolgovati obliki v osnovni smeri (tudi v lomljeni,
L, T in podobnih oblikah) z razmerjem stranic vsaj 1:1,5. Dovoljeni so tudi izzidki, vendar naj ti ne presegajo ¼ dolžine
krajše stranice stavbe. Višinski gabariti stavb so lahko P, K+P,
K+P+M, P+1, K+P+1. Klet, če je, mora biti na zaledni strani v
celoti vkopana. Vhod v poslovni del stavbe se lahko oblikuje
ločeno od vhoda v zasebni – stanovanjski del.
Nestanovanjske – pomožne stavbe
(2) Nestanovanjske stavbe naj bodo v tlorisu podolgovate,
z razmerjem stranic do 1:3. Njihova etažnost naj bo P, K+P ali
K+P+M. Gradijo se lahko kot samostojni objekti ali tako, da
se stikajo s skupnimi konstrukcijskimi elementi, možno jih je
postaviti tik ob glavni objekt.
(3) Dozidave in nadzidave stavb so dovoljene v obsegu,
s katerim niso presežena z zgornja merila.
Oblikovanje strehe
(4) Sleme posamezne strehe naj poteka v smeri daljše
tlorisne stranice stavbe. Dovoljena je simetrična dvokapnica
z naklonom med 30 in 45 stopinjami, z možnim zaključkom s
čopom. Stavbni kubusi ožji od 4 m imajo lahko tudi enokapno
streho z naklonom v zgoraj navedenem razponu. Priporočljivo
je, da imajo strehe z naklonom ene ureditvene enote enak
naklon. Streha je lahko tudi ravna oziroma kombinirana z dvokapnico. Kritina dvokapnice naj bo opečne barve, lahko je tudi
siva ali črna. Ravna streha je lahko tudi ozelenjena.
(5) Osvetlitev podstrešnih prostorov naj bo omogočena
tudi s strešnimi okni in frčadami. Slednje naj ne bodo višje
od slemena osnovne strehe in naj bodo na posamezni strehi
poenoteno oblikovane. Dovoljena je tudi namestitev fotonapetostnih modulov.
Oblikovanje fasad
(6) Posamezna fasadna ploskev naj se načelno oblikovno
deli na tri glavne horizontalne pasove: podnožje, osrednji del
in strešni venec. V strešnem vencu naj se oblikuje stik med
fasadno ploskvijo in streho z odvodnjavanjem. Fasade so lahko
izvedene v različnih tehničnih rešitvah ometov oziroma opleskov, lesenih, steklenih in opečnih fasad. Barve polnih fasad
naj bodo pastelne, v zemeljskih barvah ali sivih odtenkih, pri
čemer so sprejemljivi tudi izrazitejši barvni ali morfološki detajli,
poudarki. Barvno skladnost naj zagotavljajo vsi elementi fasad
in streh posamezne stavbe.
(7) Oblikovanje pomožnih stavb posamezne ureditvene
enote naj izhaja iz oblikovanja glavne stavbe, še posebej glede
vrste in barve kritine ter naklona strehe.
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(pogoji za oblikovanje odprtih in zelenih površin)
(1) Ureditev okolice objektov naj zagotavlja oblikovano
povezavo stavb z zunanjim prostorom ureditvene enote.
(2) Višinske razlike na terenu naj se premoščajo z brežinami, ki so lahko zatravljene – košene ali pa porasle z avtohtonim grmičevjem. V primeru, ko to ni mogoče, naj se premostitev
izvede s podpornimi zidovi po projektu zunanje ureditve. Višina
zemljišča na parcelni meji naj bo prilagojena sosednjemu zemljišču, možne so izravnave terena v skladu z določenimi višinskimi kotami. Vidna površina podpornih zidov naj se reliefno
obdela, obloži s kamnom ali ozeleni s plezalkami. Dostopne
poti in gospodarske površine je potrebno oblikovati tako, da se
v največji meri prilagodijo terenu.
(3) Ograje naj bodo praviloma lesene, kovinske ali v kombinaciji, lahko tudi z betonskim parapetom (višine do 50 cm) ob
pogoju, da je celotna višina nižja od 2,2 m.
(4) Ozelenitve okolice objektov naj se izvedejo z avtohtonimi rastlinskimi vrstami, tujerodne naj se uporabljajo v minimalnem obsegu. Zaželeno je saditi tudi večja drevesa avtohtonih drevesnih vrst, kot so lipe, gabri, bori. Lastnik zemljišča je
dolžan zelene površine redno vzdrževati v projektirani ureditvi.
16. člen
(merila za parcelacije)
Pri določanju velikosti parcel je treba upoštevati namembnost in velikost objekta na parceli, poteke komunalnih vodov in
druge omejitve rabe prostora, urbanistične zahteve (dovozi in
dostopi, intervencijske poti, mirujoči promet, odprte površine),
sanitarno-tehnične zahteve ter požarno-varnostne predpise.
Načrt parcelacije in tehnični elementi za zakoličenje parcel
in objektov je prikazan na grafičnem načrtu 2.2.4 Načrt parcelacije in tehnični elementi za zakoličenje parcel in objektov.
Možna so odstopanja od predvidenih mej gradbenih parcel do
±2 m. Pri določanju in urejanju gradbenih parcel so možna tudi
odstopanja v skladu z določili 42. člena odloka.
17. člen
(priključevanje objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo)
Gradnja stavb, z izjemo nekaterih nezahtevnih in enostavnih, je načeloma možna le na komunalno opremljenih
zemljiščih, ki naj imajo zagotovljeno vsaj minimalno komunalno
in energetsko opremo. Stavbe naj se priključujejo na naslednje
vrste javnih instalacij in storitev, če zanje obstajajo možnosti
glede na javni razvod, in sicer:
– na javno cesto, z uvozom v minimalni širini 4,0 m,
– na kanalizacijsko omrežje odpadnih in meteornih voda
v ločenem sistemu,
– na vodovodno omrežje,
– na odvoz komunalnih odpadkov v okviru gospodarske
javne službe,
– na javno elektroenergetsko omrežje.
18. člen
(zagotavljanje parkirnih površin)
(1) V sklopu gradnje novih objektov ali pri spremembi
namembnosti objektov naj bo zagotovljenih dovolj parkirnih
ali garažnih mest, tako za stanovalce kakor tudi zaposlene in
obiskovalce. Število PM se določi na podlagi veljavnih standardov glede na namembnost oziroma dejavnost in ne sme
biti manjše od:
– stanovanjske stavbe
– trgovine

2PM/ stanovanje
1 PM/30 m2 koristne
prodajne površine oziroma
min. 2 PM + 1 PM/2
zaposlena
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– gostilne

1 PM/4 sedeže + 1 PM/1m
točilnega pulta
– gostilne s prenočišči
1 PM/2 sobi + 1 PM/6
sedežev
– poslovni prostori s strankami 1 PM/30 m2 neto površine
– število PM za invalide
1 PM za invalide/10 PM.
(2) Površine parkirnih mest, manipulativnih površin in platojev naj bodo utrjene, tako da so nepropustne za vodo in naftne
derivate. Ograjene naj bodo z betonskimi robniki in nagnjene
proti iztokom, ki bodo opremljeni s peskolovi in lovilci olj. Parkirne
površine v sklopu UE A in B so označene v grafičnem prikazu
– karta 2.2.5 Načrt ureditve poteka omrežij gospodarske javne
infrastrukture – zasnova prometne, komunalne, energetske in
komunikacijske infrastrukture ter priključevanje objekta.
1.3.4 Izhodišča urejanja v ureditvenih enotah
19. člen
(ureditvene enote)
(1) Ureditvena podenota A1
Objekt je lahko ločen na dve enoti, ki sta tlorisno postavljeni pravokotno v obliki črke L. Obe enoti naj bosta med sabo
povezani z vhodnim delom, ki naj bo likovno zasnovan kot
nevtralen pritličen volumen.
(2) Ureditvena podenota A2
Območje podenote A2 je poraslo z gozdom,ki naj se do
nadaljnjega ohranja kot zeleno cezuro. V prihodnje je območje
lahko namenjeno tudi gradnji stavb po merilih tega odloka.
(3) Ureditvena enota B
Objekt je lahko ločen na dve enoti, ki naj bosta med sabo
povezani s hodnikom.
1.4 Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede varovanja,
gradnje in priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro
20. člen
(splošni pogoji pri poseganju v varovalne pasove
gospodarske javne infrastrukture)
(1) Gradnja gospodarske javne infrastrukture je dopustna
v vseh ureditvenih enotah. Pri posegih na območju urejanja in
izven njega, ki so predvideni oziroma so posledica tega odloka,
naj se upošteva obstoječo in predvideno gospodarsko javno
infrastrukturo z omejitvami v pripadajočih varovalnih pasovih
skladno s predpisi.
(2) Če se z načrtovanimi gradnjami posega v varovalne
pasove gospodarske javne infrastrukture, se v projektni dokumentaciji prikaže detajlne tehnične rešitve tangenc oziroma
križanj in prestavitev ob upoštevanju minimalnih medsebojnih
odmikov, kotov križanj, nivelet cestišča in globine infrastrukturnih vodov v skladu s predpisi in usmeritvami upravljavcev ter
pridobi njihova soglasja.
(3) Pred pričetkom zemeljskih in gradbenih del se pridobi
podatke oziroma ugotovi položaj in globino obstoječe infrastrukture ter pravočasno obvesti upravljavce zaradi uskladitve
posegov, zakoličbe, prestavitve ali ustrezne zaščite obstoječih
infrastrukturnih vodov in nadzora pri vseh gradbenih delih v
njihovi bližini.
(4) Izvedbo različnih vrst gospodarske infrastrukture
naj se načrtuje usklajeno. Če se med izvedbo ugotovi, da je
potrebno posamezen infrastrukturni vod ustrezno zaščititi ali
prestaviti, naj se poseg izvede v skladu s projektno rešitvijo
in soglasjem upravljavca posameznega omrežja. Če izvajalec
del naleti na obstoječe infrastrukturno omrežje ali opozorilni
trak, pa na to ni bil predhodno opozorjen ali pa pride do morebitnih poškodb obstoječe infrastrukture, naj se delo prekine in
obvesti pristojnega upravljavca ter poškodbe ustrezno sanira.
Trase infrastrukturnih vodov naj se v čim večji meri načrtujejo
v javnih površinah.
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Prometna infrastruktura
21. člen
(pogoji pri posegih v prometno omrežje)
(1) Območje urejanja se priključuje na obstoječo javno pot
– Griže–Velika Hosta. Ureditvena enota C je nanjo priključena
preko interne dovozne ceste, medtem ko bosta ureditvena
podenota A1 in ureditvena enota B priključeni neposredno.
V obeh UE se zagotovi obračališča za osebna vozila znotraj
gradbenih parcel posameznih objektov. Obračališči sta grafično
prikazani na karti 2.2.5 Načrt ureditve poteka omrežij gospodarske javne infrastrukture – zasnova prometne, komunalne,
energetske in komunikacijske infrastrukture ter priključevanje
objekta.
(2) Pri gradnji križišč ter ob vseh potrebnih rekonstrukcijah
cestnega omrežja na območju urejanja se zagotovi ustrezne radije, ki omogočajo dovoz tudi za dostavna in interventna vozila,
vozila za odvoz komunalnih odpadkov in vozila zimske službe.
Pri rekonstrukciji javne poti Griže–Velika Hosta je potrebno
upoštevati prečni profil vozišča širine 5,0 m in površine za pešce – pločnika širine 1,5 m. V primeru rekonstrukcije napajalne
ceste v ureditveni enoti C je prav tako potrebno upoštevati
prečni profil vozišča s širino 5,0 m.
(3) Vse prometne površine se opremijo z ustrezno prometno signalizacijo. Za izvajanje del v območju lokalnih cest
se pridobi soglasje upravljavca.
Energetska infrastruktura
22. člen
(električno omrežje)
(1) Napajanje območja urejanja z električno energijo je
predvideno preko nizkonapetostnega voda od obstoječe transformatorske postaje TP Britne Sele do lokacije posameznih
priključnih omaric. Te morajo biti prostostoječe in locirane na
vedno dostopnih mestih. Število in velikost omaric sta odvisna
od števila odjemnih mest in moči odjema.
(2) Omrežje, ki napaja obstoječe stanovanjske hiše se
ohranja. Celotne dolgoročne potrebe območja po električni
energiji se ocenjujejo na 20 kW potrebne priključne moči. Za
predvideni novi gradnji naj se vzpostavi samostojen vod od
priključnega mesta na obstoječem drogu ob robu cestišča, na
izvodu Podkamnik do priključnih mest objektov. Priključna mesta z merilno omarico naj bodo locirana na dostopno mesto ob
javnem svetu – vsaka stanovanjska enota naj ima samostojno
priključno mesto s samostojno merilno omarico, praviloma pri
vhodu na gradbeno parcelo. Samostojno omarico naj se predvidi tudi za malo čistilno napravo.
(3) Nova kabelska kanalizacija se izvede z jaški standardnih dimenzij. Kablovod se položi v elektrokabelsko kanalizacijo ali prosto v zemljo, pod povoznimi površinami pa se zaščiti z
obbetoniranimi PVC cevmi premera 160 mm. Pri delih v bližini
elektroenergetskih vodov in naprav se upošteva veljavne varnostne in tehnične predpise.
23. člen
(ogrevanje)
Ogrevanje stavb je možno na lahko kurilno olje, na plin
ali druga ekološko sprejemljiva goriva oziroma z izkoriščanjem
drugih obnovljivih virov energije. Energijska učinkovitost v stavbah se zagotavlja v skladu s predpisi o učinkoviti rabi energije
v stavbah. Zagotovljena mora biti tudi raba obnovljivih virov
energije za delovanje sistemov v stavbi.
Komunikacijska infrastruktura
24. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Do severnega roba območja urejanja (parcela št. 836/3,
k.o. Pongrac) vodi telekomunikacijski vod. Obstoječi in novi
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objekti naj se priključujejo na omenjeni obstoječi priključek.
Idejne trase predvidenih priključitev novih objektov na javno
telekomunikacijsko omrežje je grafično prikazano na karti 2.2.5
Načrt ureditve poteka omrežij gospodarske javne infrastrukture
– zasnova prometne, komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture ter priključevanje objekta. Uporabijo naj se
PVC cevi premera 110 m mali 125 mm in PEHD cev premera
50 mm, prav tako jašek in stebriček na začetku gradbene cone,
ki omogoča vgraditev prenosnega medija.
Okoljska infrastruktura
25. člen
(vodovodno omrežje)
Obravnavano ureditveno območje se s pitno vodo oskrbuje iz lokalnega vodovoda Britno selo. Predvidena je prevezava
lokalnega vodovoda na javno vodovodno omrežje Griže, potem
se bo obravnavano območje oskrbovalo z vodo iz javnega
vodovodnega omrežja.
26. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Na območju urejanja ni kanalizacijskega sistema. Obstoječi objekti naj imajo zgrajene triprekatne nepretočne greznice. Fekalne vode iz novih stanovanjskih objektov se odvajajo
v malo komunalno čistilno napravo (PE 10) na podenoti A2.
Prečiščene vode iz male komunalne čistilne naprave se preko
kanalete odvajajo v bližnji vodotok – Britenski potok.
Padavinske vode
(2) Padavinske vode s streh se spelje v kapnice, voda pa
se porabi kot sanitarna voda, voda za zalivanje itd. Čiste padavinske vode se vodijo v bližnji vodotok – Britenski potok preko
zadrževalnika meteornih voda v skladu z 92. členom Zakona o
vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02, 102/04 – ZGO-1-UPB1,
2/04 – ZZdrlA, 41/04 – ZVO-1, ZV-1A, 57/08 in ZV-1B, 57/12).
Zadrževalnik padavinskih voda naj bo lociran v območju najnižje kote ureditvene enote B in mora biti dimenzioniran v skladu
s pričakovano količino padavinskih voda glede na lokacijo in
prispevne površine ter tehničnimi in drugimi strokovnimi standardi za tovrstne objekte. Izpustna glava zadrževalnika mora
biti oblikovana pod naklonom brežine in ne sme segati v svetli
profil. Struga vodotoka na območju iztoka pa mora biti ustrezno
zavarovana pred vodno erozijo. Onesnažene padavinske vode
se odvajajo preko peskolovov in standardiziranih lovilcev olj
(SIST EN 858-2). Odvodnjavanje z vozišč se spelje v drenažni
sistem s prečnimi in vzdolžnimi nakloni. Vsi posegi v prostor,
ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje
voda, se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja, ki
ga v sklopu postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja izda
Agencija RS za okolje.
27. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Med gradnjo in v času obratovanja načrtovanih objektov se upošteva veljavne predpise s področja ravnanja z odpadki na splošno in s področja ravnanja z odpadki, ki nastanejo
pri gradbenih delih.
(2) V času gradnje se izvede ločeno zbiranje gradbenih
in drugih odpadkov glede na možnosti ponovne uporabe posameznih frakcij. Odpadke se oddaja pooblaščeni organizaciji,
začasno pa se jih lahko hrani na za ta namen urejeni deponiji
s predhodno določeno lokacijo. Z neuporabnimi ter morebiti
nevarnimi odpadki se ravna v skladu s predpisi o ravnanju
z (nevarnimi) odpadki. Odlaganje odpadnega gradbenega in
izkopanega materiala ni dovoljeno na občutljiva območja (npr.
na brežine, kjer lahko pride do zdrsa ali erozije).
(3) Vsi objekti morajo biti vključeni v sistem zbiranja,
odvoza in odlaganja komunalnih odpadkov, ki se izvaja z gospodarsko javno službo v Občini Žalec. Povzročitelji komunalnih odpadkov so dolžni odlagati odpadke v za to namenjene
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posode, katerih tip, barvo, velikost/prostornino in število določi
izvajalec javne službe. Odjemna mesta morajo povzročiteljem
omogočati neovirano odlaganje odpadkov, tudi za ločeno zbiranje, hkrati pa morajo biti dostopna posebnim vozilom za odvoz
odpadkov na komunalno deponijo.
(4) V sklopu ureditvene podenote A2 je organizirano zbirno in odjemno mesto za mešane komunalne odpadke za celotno ureditveno območje.
1.5 Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje
kulturne dediščine
28. člen
(1) Znotraj območja urejanja ni objektov ali območij varstva kulturne dediščine. V primeru odkritja kulturne dediščine
– arheoloških ostalin se o tem obvesti strokovne službe. Ob
vseh posegih v zemeljske plasti velja tudi splošni arheološki
varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje,
da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o
najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije.
(2) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni
osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in
opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
1.6 Rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov
ter ohranjanje narave
29. člen
(splošni pogoji)
(1) Pri projektiranju, izvajanju gradbenih del, obratovanju
objektov in ureditev, ob rekonstrukcijah ter pri izvajanju dejavnosti in programov na območju urejanja ne smejo biti povzročene čezmerne obremenitve okolja oziroma presežene dovoljene
mejne vrednosti emisij v okolje. Upoštevati je potrebno veljavne
predpise in normative s področja varstva okolja, naravnih virov
in ohranjanja narave.
(2) Pri organizaciji gradbišča je na podlagi veljavnih predpisov potrebno upoštevati predpise s področja ravnanja z odpadki pri izvajanju gradbenih del na gradbišču ter zahteve za
gradbeno mehanizacijo in organizacijske ukrepe na gradbišču
z namenom preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev, ki
pri tem nastajajo.
(3) Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene začasne in pomožne objekte ter
odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno sanirati in krajinsko ustrezno urediti
oziroma vzpostaviti prvotno stanje.
30. člen
(varstvo pred prekomernim hrupom)
(1) V času gradnje in po končanju del emisije hrupa ne
smejo presegati dovoljenih mejnih ravni hrupa, ki so določene
za posamezne površine podrobnejše namenske rabe prostora
v predpisih glede mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju.
(2) Na mestih, kjer se gradbišče najbolj približa stanovanjskim stavbam, se izvajanje hrupnih operacij omeji na najmanjšo možno mero. V primeru ugotovitve preseganja emisij hrupa
se izvedejo ustrezni ukrepi varstva pred hrupom.
31. člen
(varstvo pred onesnaženjem zraka)
(1) Obremenitev zunanjega zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij po predpisih o mejnih vrednostih kakovosti
zunanjega zraka.
(2) Zavezanec za izvajanje ukrepov v času gradnje je
izvajalec gradbenih del, ki mora zagotoviti, da na območjih v
okolici gradbišča ne bodo presežene mejne vrednosti prašnih
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usedlin v zraku. V ta namen je med gradnjo treba preprečevati
prašenje z odkritih delov gradbišča z rednim vlaženjem odkritih
površin ob suhem in vetrovnem vremenu ter nekontroliran raznos gradbenega materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi na način, da se prekriva sipke tovore pri transportu
z območja gradbišča na javne prometne površine.
32. člen
(varstvo pred onesnaženjem voda)
Odvodnjavanje odpadnih komunalnih in odpadnih padavinskih voda je na enotah urejanja A in B predvideno z malo
čistilno napravo, na enoti urejanja C, kjer so že obstoječi
objekti, pa imajo le ti odvodnjavanje rešeno z nepretočnimi
greznicami. Za odvodnjavanje padavinskih voda s prometnih
površin se zgradi drenažni sistem. Onesnažene padavinske
vode se očistijo preko peskolovov in lovilcev olj.
33. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
Nov poseg v okolje ter rekonstrukcija objekta ali naprave,
ki je vir elektromagnetnega sevanja, ne sme povzročiti čezmerne obremenitve, pri čemer je potrebno upoštevati predpise,
ki se nanašajo na elektromagnetno sevanje v naravnem in
življenjskem okolju.
34. člen
(osončenje fasad in odprtih površin)
Oblikovanje novih stanovanjskih stavb ter notranja organizacija prostorov morata biti načrtovana tako, da v največji
možni meri zagotavljata dobro osončenost oziroma naravno
osvetlitev prostorov. Pomembna je lega bivalnih prostorov na
južni, jugozahodni ali jugovzhodni strani, medtem ko se spalni
in delovni prostori locirajo na nasprotne strani neba.
35. člen
(varstvo krajinskih značilnosti)
(1) Načrtovane stavbe skladno z ostalimi določili odloka
ne bodo presegale višine dveh etaž nad nivojem zemljišča. Ob
upoštevanju določenih geometrij streh bo najvišja točka strehe
nižja od 388 m nadmorske višine – s tem pa višinsko ne bodo
izrazito izstopale iz okolice.
(2) Urejanje okolice stavb, vključno s premostitvami višinskih razlik in utrjevanjem brežin, naj bo čim bolj sonaravno.
Ureditev brežin ima prednost pred gradnjo podpornih zidov.
Podporni zidovi se gradijo le tam, kjer je to res potrebno in še
to po možnosti v čim večji meri v kombinaciji z brežinami. Pri
urejanju okolice stavb je potrebno upoštevati tudi geološke in
hidrološke značilnosti terena.
(3) Pri zasaditvi in zatravitvi površin na območju urejanja
se upošteva krajinske značilnosti (npr. naklon terena, padec
senc, bližino stavb in poti) ter uporabi avtohtono vegetacijo. Po
končani gradnji se sanira morebitne poškodbe, nastale zaradi
gradnje na okoliški drevesni in grmovni vegetaciji ter na poteh
in začasnih gradbenih površinah.
36. člen
(varstvo plodne zemlje in tal)
Zemeljska in gradbena dela naj se s časovnega in tehničnega vidika izvajajo tako, da bodo čim manj prizadete okoliške
površine. Poškodbe tal naj se pri gradbenih delih (npr. ob
razpiranju gradbene jame) zmanjšajo na najmanjšo možno
mero. Tla pod delovnimi stroji naj se ustrezno utrdijo in zaščitijo. Gradbišče naj bo organizirano na čim manjši površini. Za
začasne prometne in gradbene površine naj se uporabi infrastrukturne površine in površine, katerih tla so manj kakovostna.
Izkopane plasti tal se deponira ločeno glede na njihovo sestavo
in tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in
manj kakovostnim materialom. Rodovitna zemlja se uporabi
pri končni ureditvi območja oziroma sanaciji gradbišča (humusiranje brežin itd.) ali se jo odpelje na za to določeno deponijo.
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37. člen
(ohranjanje narave)
Na območju urejanja in v ožjem vplivnem območju ni evidentiranih naravnih vrednot ali zavarovanih območij. Tujerodne
invazivne vrste rastlin, ki se bodo pojavile npr. na degradiranih
površinah zaradi gradnje, je potrebno odstranjevati med posegi in še vsaj 3 leta po končanih gradbenih delih, dokler se ne
vzpostavi sklenjena vegetacija. Če investitor oziroma izvajalec
odkrije potencialno naravno vrednoto, naj o najdbi čim prej
obvesti pristojno enoto Zavoda RS za varstvo narave.
1.7 Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
38. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
Izvirov vode ali prisotnosti talne vode na območju urejanja
ni. Temeljna distrična rjava tla na ilovicah in glinah so v glavnem
dobro propustna za vodo in dobro zračna. Temeljenje objektov
ter izvajanje vkopov in izkopov mora potekati pod strokovnim
vodstvom geomehanika. Za zagotavljanje varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami je potrebno spoštovati predpise s
področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
39. člen
(varstvo pred požarom)
Za zagotavljanje požarne varnosti ter mehanske odpornosti in stabilnosti objektov je potrebno spoštovanje določil
predpisov o požarni varnosti objektov in ostale predpise, ki
urejajo načrtovanje, projektiranje in gradnjo objektov ter naprav, njihovo rabo in vzdrževanje. Ob načrtovanih objektih na
območju urejanja morajo biti zagotovljene ustrezne prometne
in delovne površine za intervencijska vozila v primeru požara.
Odmiki med objekti oziroma požarna ločitev objektov mora
ustrezati požarnovarstvenim predpisom, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenje ognja ob požaru. V primerih
eventuelnih odstopanj pa se le-ti nadomestijo z normativno
sprejemljivimi ukrepi za doseganje ustrezne požarne varnosti.
Za omejitev hitrega širjenja požara po stavbah morajo biti uporabljeni ustrezni gradbeni materiali oziroma proizvodi. Poleg
tega morajo biti zagotovljeni predpisani ukrepi za varen umik
v pogojih požara, omejeno mora biti ogrožanje uporabnikov
sosednjih objektov in posameznikov. Doseganje predpisane
ravni požarne varnosti mora izhajati iz študije požarne vernosti, kadar je to zahtevano s predpisi o študiji požarne varnosti
oziroma iz zasnove požarne varnosti.
40. člen
(varstvo pred potresom)
Pri projektiranju in gradnji potresnoodpornih konstrukcij
se upošteva karto Potresna nevarnost Slovenije – projektni pospešek tal in določila Slovenskega standarda SIST EN 1998-1
Evrokod 8 ter Nacionalnega dodatka k SIST EN 1998-1. V tem
območju velja za trdna tla kriterij za 0,15 g projektnega pospeška tal. Poleg tega se, tudi ob vzdrževanju objektov, upošteva
predpise glede mehanske odpornosti in stabilnosti objektov ter
ostale predpise glede varstva pred potresom.
1.8 Etapnost izvedbe prostorske ureditve
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1.9 Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih,
oblikovnih in tehničnih rešitev ter drugi pogoji in zahteve
za izvajanje OPPN
42. člen
(velikost dopustnih odstopanj)
(1) Znotraj območja urejanja so poleg odstopanj, navedenih v 11. in 40. členu ali drugod, dopustna tudi naslednja:
– odstopanja od dejavnosti, določenih v 10. členu odloka,
če za to, ob upoštevanju drugih določil tega odloka, obstajajo
prostorske možnosti;
– postopna izvedba, zakoličba ali parcelacija s tem odlokom načrtovanih prostorskih ureditev, vendar v sklopu zaključenih funkcionalnih celot;
– v primeru, da gre za izboljšanje funkcionalne zasnove
stavb oziroma območja ali ugotovljene naravne omejitve (ob
upoštevanju geoloških in hidroloških značilnosti);
– odstopanja od določitve dovozov, dostopov in vhodov
na gradbeno parcelo oziroma v stavbe, če gre za izboljšanje
funkcionalne zasnove območja;
– odstopanja od gradbene linije ob pogoju, da je objekt še
vedno vzporeden z njo;
– odstopanja od (obstoječih in predvidenih) kot etaž,
največ 0,5 m navzdol, odstopanja navzgor pa tako, da najvišja
kota strehe ne presega višinske kote 388 m nadmorske višine;
– gradnja objektov na območju urejanja brez predhodno
izvedene parcelacije v primeru, da se zakoličba objekta izvede
po pogojih tega odloka, da se s postavitvijo tega objekta ne
ruši koncepta pozidave, da obstaja prometna, komunalna in
energetska infrastruktura za obratovanje tega objekta oziroma
bo le-ta zgrajena skupaj z objektom, vendar dimenzionirana po
pogojih tega odloka;
– odstopanja od zakoličbenih točk, ob upoštevanju določil
in meril tega odloka, ki se nanašajo na lociranje in obliko objektov in ureditev gradbenih parcel.
(2) Odstopanje od pogojev za gradnjo gospodarske javne
infrastrukture po tem odloku je mogoče tudi v primerih, da se
ob pripravi projektne dokumentacije ali med gradnjo za to pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč, ustreznejše
tehnološke, okoljevarstvene, geološko-geomehanske, hidrološke, prostorske in ekonomske rešitve ali zaradi drugih tovrstnih
utemeljenih razlogov. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z
javnimi interesi, z njimi morajo soglašati pristojni upravljavci
oziroma nosilci urejanja prostora, v katerih delovno področje
spadajo odstopanja.
43. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Investitorji so dolžni poleg načrtovanih prostorskih
ureditev znotraj posameznih ureditvenih enot oziroma faz izgradnje sočasno, v skladu z 41. členom, izvesti tudi vso pripadajočo gospodarsko infrastrukturo, ki bo omogočila funkcioniranje
takega območja.
(2) Če je za izvedbo z OPPN načrtovanih ureditev potrebna prestavitev, zaščita ali novogradnja infrastrukturnih vodov
znotraj ali izven območja urejanja oziroma je njena posledica,
stroške krijejo investitorji. Omogoči se tudi spremljanje stanja
na terenu oziroma opravljanje strokovnega nadzora pristojnim
službam s področja gospodarske javne infrastrukture, s področja zaščite in reševanja, varstva okolja ter naravnih virov v času
izvajanja zemeljskih in gradbenih del.

41. člen

1.10 Prehodne določbe

(etapnost izvedbe)

44. člen
Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju ohranja
sedanja raba prostora.

Posege v posamezni ureditveni enoti se lahko izvaja
neodvisno od urejanja drugih ureditvenih enot. Etape oziroma
faze se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, vedno pa morajo predstavljati posamezne zaključene funkcionalne celote.
Podrobnejša opredelitev poteka gradnje se določi v projektni
dokumentaciji.

45. člen
Za dostope na območja izvajanja del se uporablja, če je
to le mogoče, obstoječe poti in ceste.
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46. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN)
Po izgradnji in predaji v uporabo s tem OPPN načrtovanih prostorskih ureditev se lahko OPPN ali njegovi funkcionalno zaključeni deli razveljavijo. Ob razveljavitvi je potrebno
izvedene prostorske ureditve evidentirati v zemljiškem katastru gospodarske javne infrastrukture ter opredeliti območje
varovalnega pasu gospodarske javne infrastrukture za potrebe prikaza stanja prostora v prostorskem informacijskem
sistemu. Po razveljavitvi OPPN se uporabljajo določbe veljavnega OPN Občine Žalec.
1.11 Končne določbe
47. člen
OPPN je stalno na vpogled na Občini Žalec.
48. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Grafični del se objavi na spletni strani
Občine Žalec.
Št. 350-05-0003/2013
Žalec, dne 24. oktobra 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

3367.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Žalec za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 40. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12)
in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je
Občinski svet Občine Žalec na 21. redni seji dne 24. oktobra
2013 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Žalec za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žalec za leto 2013 (Uradni
list RS, št. 20/12 in 13/13) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»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 in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

70

71

v EUR
Proračun
leta 2013
17.317.000
15.219.470
12.831.428
10.997.820
1.375.220
458.388
2.388.042
1.462.461
8.000
45.600
39.280
832.701

72

KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije
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 proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev
in 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

207.502
56.327
151.175
1.300
300
1.000
1.888.728
806.022
1.082.706
18.129.016
4.747.894
953.676
150.280
2.674.909
276.000
693.029
7.859.723
348.550
4.153.980
845.742
2.511.451
5.185.144
5.185.144
336.255
266.018
70.237
–812.016

9.600
9.600
9.600
0
0
0
9.600
0
0
0
1.022.171
1.022.171
1.022.171
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IX.
X.
XI.
XII.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2012

Št.

–1.824.587
–1.022.171
812.016
2.685.395
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javnega kanalizacijskega omrežja izhaja, da je priključitev na
javno kanalizacijsko omrežje možna le z izvedbo prečrpavanja
odpadnih voda.
(4) Do delne oprostitve plačila komunalnega prispevka po
tem členu so upravičeni zavezanci, ki so fizične osebe in katerih nepremičnine na dan začetka veljavnosti še niso priključene
na javno kanalizacijsko omrežje.«

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

3. člen
V 9. členu se dodata nov šesti in sedmi odstavek, ki se
glasita:
»(6) Stroški vknjižbe hipoteke iz prvega odstavka tega člena in vknjižbe prepovedi odtujitve in obremenitve na nepremičnini iz četrtega odstavka tega člena, gredo v breme zavezanca.
(7) Občina Žalec plača stroške vknjižbe hipoteke in prepovedi odtujitve in obremenitve na nepremičnini, na podlagi vloge
zavezanca, vendar se višina dolga zavezanca, ki se zavaruje z
ustanovitvijo hipoteke, poveča za stroške vknjižbe hipoteke in
prepovedi odtujitve in obremenitve na nepremičnini.«

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

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

Št. 403-02-0002/2013
Žalec, dne 24. oktobra 2013

Št. 420-07-0005/2013
Žalec, dne 24. oktobra 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

3368.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave
pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka

3369.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o oddajanju pokritih in nepokritih
športnih površin v uporabo in najem
za namene športa v Občini Žalec

Na podlagi četrtega odstavka 18. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS,
št. 25/09, 28/10, 81/11) je Občinski svet Občine Žalec na seji
dne 24. oktobra 2013 sprejel

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08) in 20. člena Statuta Občine
Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec
na 21. redni seji dne 24. oktobra 2013 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri
in plačilu komunalnega prispevka

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o oddajanju pokritih in nepokritih športnih
površin v uporabo in najem za namene športa
v Občini Žalec

1. člen
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega
prispevka (Uradni list RS, št. 40/13) (v nadaljevanju: pravilnik).
2. člen
V Pravilniku se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»(1) Komunalni prispevek, odmerjen zaradi izboljšanja
opremljenosti stavbnega zemljišča, zaradi obvezne priključitve
na javno kanalizacijsko omrežje, se zniža za znesek 300 €, kadar zaradi neugodne višinske kote pritličja obstoječega objekta,
le tega ni možno gravitacijsko priključiti na javno kanalizacijsko
omrežje, brez izvedbe prečrpavanja odpadnih voda v javno
kanalizacijo.
(2) Do delne oprostitve plačila komunalnega prispevka
po prejšnji točki tega člena, zavezanec ni upravičen, kadar je
prečrpavanje odpadnih voda potrebno le zaradi zagotavljanja
odvajanja odpadnih voda iz kletne etaže, če prečrpavanje za
odvajanje odpadnih voda iz pritličja ter višjih nadstropij objekta,
nebi bilo potrebno.
(3) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je upravičen do delne oprostitve plačila komunalnega prispevka iz
prve točke tega člena, če iz soglasja, katerega izda upravljavec

1. člen
V Pravilniku o oddajanju pokritih in nepokritih športnih
površin v uporabo in najem za namene športa v Občini Žalec
(Uradni list RS, št. 5/03 in 38/03) se prvi odstavek 4. člena
spremeni tako, da se glasi:
»Maksimalna cena uporabe in najema pokrite športne
površine med tednom za 1 uro za izvajalce programa športa in
3. člena tega pravilnika je:
– za 1 vadbeni prostor ………………………
5 EUR,
– za 2 vadbena prostora ……………………… 10 EUR,
– za 3 vadbene prostore ……………………… 13 EUR.«
2. člen
Besedilo 6. člena se v celoti nadomesti z naslednjim
besedilom:
»(1) Športni objekti se lahko oddajajo v najem oziroma
uporabo v času prostih terminov, naslednjim uporabnikom oziroma najemnikom po tem prioritetnem vrstnem redu:
1. vzgojno-izobraževalnim zavodom,
2. športnim društvom, ki so izvajalci športnih programov
do vključno mladinske kategorije in so bili izbrani kot izvajalci
športnih programov v Občini Žalec na javnem razpisu,
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3. ostalim društvom, klubom, organizacijam in skupinam,
4. drugim fizičnim in pravnim osebam.
(2) Upravljavec športnega objekta vsako leto najpozneje
do 31. maja objavi javni razpis za najem in koriščenje prostih
terminov športnih objektov, katerih lastnica je Občina Žalec za
naslednjo sezono oziroma šolsko leto.
(3) Vlagatelji morajo najkasneje petnajst dni po objavi
razpisa poslati pisno prijavo z navedbo želenega termina in
števila ur tedensko.
(4) Izvajalci športnih programov iz druge točke 3. člena
imajo prednost pri uporabi objektov med 15. in 20. uro.«
3. člen
V 7. členu se v drugem odstavku beseda »odrasli« nadomesti s »člani«.
4. člen
Črta se drugi odstavek 9. člena.
5. člen
Besedilo 10. člena se v celoti nadomesti z naslednjim
besedilom:
»(1) Na podlagi prejetih prijav upravljavec pripravi urnik, ki
ga objavi na svoji spletni strani in z uporabniki sklene pogodbo
o uporabi športnih objektov.
(2) Upravljavci pokritih in nepokritih športnih površin so
dolžni do konca meseca septembra tekočega leta dostaviti
Občini Žalec naslednje podatke:
– urnik oddaje pokritih in nepokritih športnih površin,
– 1 izvod sklenjene pogodbe z uporabnikom,
– poročilo o prihodkih in porabi sredstev iz tega naslova.«
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 650-01-0006/2013
Žalec, dne 24. oktobra 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

3370.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena – javnega dobra
v lasti Občine Žalec

Na podlagi 21. in 213. člena Zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 –
ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US: U-I-150-04-19,
120/06 – Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 – Skl. US:
U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr., 20/11
– Odl. US: U-I-165/09-34), 3. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB1, 33/06 – Odl. US:
U-I-325/04-8, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 42/09, 109/09,
109/10 – ZCes-1), 20. člena Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 Odl. US: U-I-210/98-32,
110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), 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, št. 26/90, 10/91, 17I/91-I – ZUDE,
13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 66/00 – Odl. US: U-I-48/97-12,
61/02 – Odl. US: U-I-54/99-14, 110/02 – ZGO-1, 2/04 –
ZZdrI-A) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS,
št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 21. redni seji dne
24. oktobra 2013 sprejel
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SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena – javnega dobra v lasti
Občine Žalec
1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti
Občine Žalec pridobijo naslednje nepremičnine, ki predstavljajo
občinske ceste (lokalne ceste in javne poti), pešpoti, parkirišča,
parke, pokopališča, zelenice, športne oziroma rekreacijske površine in podobno:
k.o. Liboje
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 40/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 42/2.S
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 42/3.S
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 121/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 123/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 130/14
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 130/15
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 130/17
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 130/18
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 130/20
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 130/21
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 130/23
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 196/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 196/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 196/8
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 200/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 204/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 236/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 768/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 947/7
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1008/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1008/15
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1008/16
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1008/17
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1008/18

LC490023
Varovalni pas
LC490091
LC490091
LC490091
LC490091
LC490091
LC490091
LC490091
LC490091
LC490091
LC490091
LC490012
PEŠPOT
LC490013
LC490012
LC490012
LC490023
LC490091
LC490091
cesta
LC490091
LC490091
LC490091
LC490091

k.o. Pongrac
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 302/12
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 761/8
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 805/13
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 805/12
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 805/7
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 805/8
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 805/9
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 805/10
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 807/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 807/9
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 807/15
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 808/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 808/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 819/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 834/22
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 957/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 957/12
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 957/14
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 957/16
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 957/18

JP990781
JP990771
JP991021
JP991021
dovozna cesta in
parkirišča
JP991021
JP991021
JP991021
LC 490022 +
avtobusna postaja
cesta
JP990941
avtobusna postaja
obračališče pri Minervi
JP990991
JP990771
LC490081
LC490081
LC490081
LC490081
LC490081
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ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 993/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 998/3
ZEMLJIŠČA PARC. ŠT. 1018/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1020/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1020/7
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1027/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1030/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1036/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1037/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1037/7
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1040/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1041/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1041/8
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1041/10
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1041/11
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1052/9
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1052/10
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1055/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1056/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1057/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1060/18
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1070/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1071/8
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1136/9
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1139/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1141/9
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1141/11
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1144/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1145/8
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1145/10
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1145/12
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1146/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1147/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1147/8
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1147/9
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1147/10
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1148/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1150/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1152/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1153/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1186/8
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1193/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1271/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1504/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1504/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1508/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1732/9
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 836/3

Št.

parkirišče
LC490081
LC490081
LC490081
LC490081
LC490081
LC490081
LC490081
LC490081
križišče
LC490081
LC490081
LC490081
LC490081
LC490081
LC490081
LC490081
LC490081
LC490081
LC490081
LC490081
LC490081
LC490081
LC490081
LC490081
LC490081
LC490081
LC490081
LC490081
LC490081
LC490081
LC490081
LC490081
LC490081
LC490081
LC490081
LC490081
LC490081
LC490081
LC490081
LC490081
vodno zajetje
JP990961
JP093246
JP093246
JP093246
parkirišče in igrišče pri
vrtcu Zabukovica
cesta

k.o. Zabukovica
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 42/15
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 48/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 48/8
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 52/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 52/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 64/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 65/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 72/4

JP991041
cesta
cesta
cesta
cesta
LC490022
JP990981
LC490022
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ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 92/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 97/12
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 130/14
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 175/15
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 193/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 200/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 203/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 207/16
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 207/17
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 207/18
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 207/20
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 208/11
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 227/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 228/15
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 255/7
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 255/10
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 256/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 256/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 258/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 268/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 373/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 374/8
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 550/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 550/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 551/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 882/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 884/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 884/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 890/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 904/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 908/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 933/17
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1067/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1098/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1106/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1111/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1112/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1328/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1337/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1402/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1405/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1405/10
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1414/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1420/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1423/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1423/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1437/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1438/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1448/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1538/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1538/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1538/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1919/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1969/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2006/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2007/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2032/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2032/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2048/0
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cesta
JP991041
JP990951
LC490023
LC490023
LC490023
LC490023
LC490023
LC490023
JP990982
LC490023
LC490023
LC490023
LC490023
LC490023
LC490023
LC490023
LC490023
LC490023
LC490023
LC490023
cesta
JP990981
JP990981
JP990981
JP990771
JP990771
JP990771
JP990771
JP990921
JP990921
JP990911
JP990881
LC490035
LC490035
LC490035
LC490035
PLOČNIK
LC490035
JP990901
cesta
PEŠPOT
cesta
cesta
SPOMENIK
SPOMENIK
PARKIRIŠČE
PARKIRIŠČE
PEŠPOT
LC490021 / LC490022
LC490022
LC490022
JP990841
cesta
LC490034
JP990761
JP990771
pešpot
JP990761
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ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2056/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2059/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2059/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2063/7
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2063/13
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2065/12
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2065/14
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2130/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2130/13
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2130/15
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2144/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 3132

JP990761
LC490034
LC490034
LC490104
LC490034
LC490034
LC490034
cesta
LC490022
cesta
JP993021
LC490034

k.o. Kasaze
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2/23
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2/25
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2/27
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2/29
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 24/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 24/8
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 25/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 26/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 27/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 28/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 59/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 71/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 76/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 77/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 80/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 80/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 81/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 82/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 83/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 84/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 97/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 99/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 118/18
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 118/20
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 118/22
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 136/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 146/23
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 146/24
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 151/76
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 151/220
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 151/286
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 151/316
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 151/1756
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 151/1757
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 151/1759
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 151/1763
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 151/1765
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 151/1772
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 204/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 208/13
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 212/173
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 212/184
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 267/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 285/12
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 288/4

LC490035
LC490035
LC490035
LC490035
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
LC490035
LC490035
LC490035
LC490035
LC490035
LC490035
LC490035
LC490035
LC490035
LC490035
LC490035
LC490035
cesta
cesta
cesta
LC490012
cesta
LC490012
JP991184
PARKIRIŠČE
cesta
cesta
JP991181
LC490035
LC490035
LC490035
LC490035
LC490035
LC490012
cesta
JP991242
LC490012
LC490012
LC490035
LC490035
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ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 292/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 292/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 296/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 296/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 296/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 296/7
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 303/9
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 306
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 313/12
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 329/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 331/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 332/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 332/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 334/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 343/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 683/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 683/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 689/9
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 689/10
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 689/12
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 689/13
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 689/14
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 735/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 735/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 736/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 737/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 760/95
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 760/146
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 760/147
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 760/149
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 760/152
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2134

LC490012
LC490012
LC490011
LC490035
LC490035
LC490035
LC490035
LC490011
LC490011
LC490011
LC490011
LC038042
LC038042
LC038042
LC490012
LC038042
LC038042
LC038042
LC038042
LC038042
LC038042
LC038042
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
LC490011
LC490035

k.o. Petrovče
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1/192
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 34/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 35/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 91/15
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 91/16
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 91/19
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 91/20
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 91/21
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 92/11
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 92/15
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 92/17
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 92/19
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 94/20
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 147/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 147/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 147/22
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 147/25
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 147/30
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 217/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 240/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 250/13
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 282/30
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 285/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 285/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 285/5

cesta
JP991281
JP991281
Cesta
cesta
Cesta
Cesta
cesta
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
cesta
LC490011
Cesta
Cesta
LC490011
Cesta
Cesta
parkirišče
JP991295
JP991295
Cesta
Cesta

Uradni list Republike Slovenije
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 346/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 376/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 376/10
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 378/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 384/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 384/14
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 389/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 396/9
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 414/11
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 414/12
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 414/13
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 414/14
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 414/15
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 414/16
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 483/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 490/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 496/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 500/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 503/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 521/12
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 527/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 529/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 535/7
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 535/10
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 546/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 575/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 584/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 634/7
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 634/127
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 634/128
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 634/144
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 635/72
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 635/77
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 635/81
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 677/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 677/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 679/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 680/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 682/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 682/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 683/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 683/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 684/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 684/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 684/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 690/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 692/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1521/0

Št.

varovalni pas državne
ceste
JP991261, JP991262
JP991262
JP991269
parkirišče pri OŠ
Petrovče
JP991260
parkirišče pri OŠ
Petrovče
JP991262
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
LC490311
LC490311
LC490311
LC490311
LC490311
Cesta
Cesta
Cesta
nogometno igrišče
v Novem Celju
JP991253
JP991253
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
JP992911
Cesta
Cesta
JP991253
cesta
JP991254
LC490311
JP991252
JP991251
LC490311
cesta
JP991311
cesta
LC490011

k.o. Levec
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 46/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 93/19
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 97/31
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 97/69
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 97/70

JP991325
JP991328
Cesta
JP991329
LC490041
LC490041
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ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 103/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 120/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 444/11
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 451/8
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 674/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 779/87
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 961/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1130/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1248/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1426/13
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1447/26
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1447/66
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1447/68
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1448/65
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1448/66
ZEMLJIŠČE-PARC. ŠT. 1448/153
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1448/174
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1455/42
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1455/116
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1455/117
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1455/121
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1455/184
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1455/195
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1455/239
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1455/256
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1472/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1473/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1474/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1478/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1479/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1479/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1482/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1483/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1484/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1484/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1484/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1484/13
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1485/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1486/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1487/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1488/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1488/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1493/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1493/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1494/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1496/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1496/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1497/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1497/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1498/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1498/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1498/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1498/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1499/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1499/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1519/0

Stran

JP991321
JP991328
JP991281
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
Varovalni pas
Cesta
Cesta
JP991306
JP991306
JP991331
LC490481
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
JP991301
Cesta
Cesta
JP991307
JP991307
LC993092
Cesta
JP993091
JP993091
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
JP991328
JP991311
Cesta
Cesta
Cesta
JP991327
JP991327
JP991325
JP991311
ob državni cesti N.C.
Cesta
Cesta
Cesta
Varovalni pas

k.o. Gorica
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 80/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 242/1

10177

LC032053
Cesta

Stran

10178 /

Št.
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ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 332/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 332/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 334/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 334/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 379/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 406/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 471/0

Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta

k.o. Velika Pirešica
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 131/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 319/7
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 443/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 443/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 473/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 478/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 478/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 615/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 815/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 826/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 863/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1138/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1191/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1191/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1242/0

vodno črpališče
REZERVOAR
JP990431
parkirišče pri PGD
JP990431
JP990431
JP990431
spomenik
JP990411
IGRIŠČE NA VELIKI
PIREŠICI
JP990411
REZERVOAR
JP990421
JP990421
JP990471

k.o. Gotovlje
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 36/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 36/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 76/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 94/4.S
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 101/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 102/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 128/15
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 128/23
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 129/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 129/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 134/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 135/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 135/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 135/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 136/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 136/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 137/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 142/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 142/7
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 142/8
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 142/10
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 149/8

Uradni list Republike Slovenije
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 150/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 150/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 150/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 150/9
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 155/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 155/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 155/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 156/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 156/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 157/7
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 161/14
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 162/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 162/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 162/11
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 162/12
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 162/13
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 162/14
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 162/15
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 162/16
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 163/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 164/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 165/0

Cesta
Cesta
Cesta
parc. pred Aškerčevo 13
Cesta
Cesta
balinišče (upokojenci)
ŠPORTNI CENTER
ŽALEC
Cesta
Cesta
ŠPORTNI CENTER
ŽALEC
ŠPORTNI CENTER
ŽALEC
ŠPORTNI CENTER
ŽALEC
Cesta
ŠPORTNI CENTER
ŽALEC
ŠPORTNI CENTER
ŽALEC
ŠPORTNI CENTER
ŽALEC
AVTOBUSNA
POSTAJA ŽALEC
AVTOBUSNA
POSTAJA ŽALEC
AVTOBUSNA
POSTAJA ŽALEC
AVTOBUSNA
POSTAJA ŽALEC
PEŠPOT

ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 166/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 167/8
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 167/9
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 167/11
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 167/12
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 168/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 168/7
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 168/8
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 168/9
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 168/10
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 168/11
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 168/12
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 171/27
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 171/28
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 174/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 174/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 174/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 174/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 174/7
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 174/14
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 174/15
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 180/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 181/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 182/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 183/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 188/2

POT OKOLI IN PARK
PRI KNJIŽNICI
DVORIŠČE
LC490541
ZELENICA PRI
HOTELU
PRED AŠKERČEVO 13
PLOČNIK
LC490541
LC490541
LC490541
PARKIRIŠČA PRI
KNJIŽNICI
ŠPORTNI CENTER
ŽALEC
PARKIRIŠČE
PARKIRIŠČE
PARKIRIŠČE
JP992932
JP992932
PARKIRIŠČE
Cesta
PARKIRIŠČE
ŠPORTNI CENTER
ŽALEC
ŠPORTNI CENTER
ŽALEC
ŠPORTNI CENTER
ŽALEC
ŠPORTNI CENTER
ŽALEC
PARKIRIŠČE
PARKIRIŠČE
JP992932
JP992932
Cesta
parkirišče
Cesta
parkirišče
Cesta
PARKIRIŠČE
Cesta
funk. zemlj. Bevkovi 9
funk. zemlj. Bevkovi 9
funk. zemlj. Bevkovi 12
KRIŽIŠČE BEVKOVA KIDRIČEVA
JP992937
FUNK. ZEMLJ.
BEVKOVA
PLOČNIK
FUNK. ZEMLJ.
BEVKOVA
JP992937
JP992932
FUNK. ZEMLJ. K
ČOPOVI
PARKIRIŠČA
PARKIRIŠČA
LC490531

Uradni list Republike Slovenije
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 190/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 190/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 190/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 190/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 193/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 193/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 193/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 193/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 195/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 195/9
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 195/10
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 195/16
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 195/20
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 195/21
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 195/22
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 195/23
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 195/24
ZEMLJIŠČE-PARC. ŠT. 197/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 197/9
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 198/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 205/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 205/13
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 208/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 208/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 208/8
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 208/10
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 209/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 237/14
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 237/15
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 237/16
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 237/17
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 237/18
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 237/21
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 237/22
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 237/23
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 237/24
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 237/36
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 240/9
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 242/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 242/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 242/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 242/9
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 242/12
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 242/15
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 242/18
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 242/19
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 250/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 250/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 250/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 250/7
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 250/8

Št.

PARKIRIŠČA
PARKIRIŠČA
FUNK. ZEMLJ. K
BLOKU
zelenica med bloki
(Kidričeva)
JP992981
JP992981
JP992981
JP992981
FUNK. ZEMLJ. UL.
HEROJA STANETA
FUNK. ZEMLJ.
PREŽIHOVA
PEŠPOT
FUNK. ZEMLJ. BLOKU
HEROJA STANETA
PARKIRIŠČE
zelenica med
parkiriščem in
LC490071
PARKIRIŠČE
FUNK. ZEMLJ. K
BLOKU
PEŠPOT
PARKIRIŠČE
PRED GASIL.
DOMOM
JP992981
JP992985
JP992984
JP992934
JP992934
JP992934
JP992934
JP992934
JP992936
JP992936
JP992936
JP992935
JP992936
JP992935
JP992936
JP992936
JP992936
FUNK. ZEMLJ. K
BEVKOVI
JP992935
N.C. (Žalec zahod)
N.C. (Žalec zahod)
N.C. (Žalec zahod)
N.C. (Žalec zahod)
N.C. (Žalec zahod)
PLOČNIK
N.C. (Žalec zahod)
N.C. (Žalec zahod)
KRIŽIŠČE
N.C. (Žalec zahod)
N.C. (Žalec zahod)
N.C. (Žalec zahod)
N.C. (Žalec zahod)
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ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 250/9
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 255/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 255/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 256/8
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 256/10
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 256/11
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 256/13
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 256/15
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 256/19
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 256/20
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 258/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 320/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 321/9
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 321/11
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 321/13
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 321/15
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 338/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 437.S
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 444/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 458/149
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 458/181
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 458/182
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 458/183
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 459/81
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 459/83
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 459/182
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 459/186
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 459/190
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 459/198
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 472/20
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 472/27
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 478/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 522/144
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 522/288
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 522/290
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 522/292
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 522/294
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 523/88
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 529/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 629/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 902/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 903/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 972/7
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 972/9
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1062/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1062/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1066/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1100/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1159/7
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1165/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1463/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1612/9
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1613/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1613/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1628/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1677/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1679/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1733/14

Stran

10179

N.C. (Žalec zahod)
N.C. (Žalec zahod)
N.C. (Žalec zahod)
N.C. (Žalec zahod)
N.C. (Žalec zahod)
N.C. (Žalec zahod)
N.C. (Žalec zahod)
N.C. (Žalec zahod)
N.C. (Žalec zahod)
N.C. (Žalec zahod)
N.C. (Žalec zahod)
LC490411
LC490411
LC490411
LC490411
LC490411
LC490411
PARKIRIŠČE
Cesta
Cesta
Cesta
JP990721
Cesta
JP990721
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
JP990721
Cesta
Cesta
Cesta
KRIŽIŠČE LC490421 JP990741
LC490421
LC490421
LC490421
LC490421
Cesta
JP990752
Cesta
LC490421
LC490421
LC490421
LC490421
Cesta
LC490421
LC490421
Cesta
LC490421
LC490421
JP990671
Cesta
JP990681
Cesta
Cesta
JP990681
LC490421
Cesta

Stran

10180 /

Št.
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ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1733/15
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1733/17
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1733/18
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1733/19
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1737/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1762/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1765/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1765/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1768/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 123/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 124/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 125/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 128/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 128/7
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 128/8
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 129/7
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 136/1

varovalni pas
PARKIRIŠČE
Cesta
PARKIRIŠČE
Cesta
LC490411
KRIŽIŠČE
LC490071
JP993081
ŠPORTNI CENTER
ŽALEC
ŠPORTNI CENTER
ŽALEC
ŠPORTNI CENTER
ŽALEC
ŠPORTNI CENTER
ŽALEC
ŠPORTNI CENTER
ŽALEC
ŠPORTNI CENTER
ŽALEC
ŠPORTNI CENTER
ŽALEC
ŠPORTNI CENTER
ŽALEC

k.o. Žalec
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 12/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 393/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 397/16
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 399/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 400/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 400/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 401/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 404/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 409/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 450/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 566/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 623/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 623/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 623/10
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 624/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 624/8
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 624/13
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 624/17
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 626/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 628/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 628/7
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 628/10
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 631/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 631/8
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 631/11
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 634/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 634/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 636/1

JP990755
Cesta
Cesta
za avtobusno
postajališče
Cesta
za avtobusno
postajališče
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
PARK ZA OŠ ŽALEC
PARK PRI
VETERINARSKI
POSTAJI
JP992955
JP992958
PARK PRI
VETERINARSKI
POSTAJI
JP992956
JP992958
JP992957
JP992957
JP992955
JP992956
JP992958
JP992955
JP992956
JP992958
JP992955
JP992956
PARKIRIŠČE

Uradni list Republike Slovenije
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 636/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 636/12
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 636/19
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 637/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 640/10
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 640/16
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 640/19
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 640/22
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 640/24
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 640/33
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 643/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 643/10
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 776/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 780/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 783/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 786/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 787/12
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 787/13
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 787/14
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 787/15
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 789/10
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 790/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 791/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 791/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 791/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 791/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 795/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 808/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 808/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 817/14
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 817/15
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 820/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 820/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 821/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 821/13
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 828/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 828/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 828/38
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 830/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 834/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 844.S
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 897/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 897/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 908/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 908/11
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 908/12
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 908/13
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 908/14
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 908/15
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 908/16
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 908/17
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 908/18

PLOČNIK /
PARKIRIŠČE
JP992957
JP992957
PARKIRIŠČE
JP992958
JP992956
JP992955
JP992955
JP992956
JP992957
JP992955
JP992956
POKOPALIŠČE
POKOPALIŠČE
POKOPALIŠČE
POKOPALIŠČE
JP992954
JP992954
JP992954
JP992954
JP992957
JP992954
JP992958
JP992954
JP992954
JP992955
JP992952
LC490541
LC490541
parkirišča pred blokom
Cankarjeva 2
funk. zemlj. K bloku
Cankarjeva 2
funk. zemlj. K
transformatorju
funk. zemlj. K bloku
Trubarjeva 3
funk. zemlj. K bloku
Cankarjeva
zemljišče pred
garažami
parkirišče - Velenjska 10
parkirišče - Velenjska 9
PARKIRIŠČE in
ZELENICA
PARK PRI OŠ ŽALEC
LC490541
SPOMENIK
PARKIRIŠČE
LC490063
Cesta
LC490063
KRIŽIŠČE
med tiri za silose in LC
zelenica v križišču
LC490311
LC490311
LC490311
Cesta

Uradni list Republike Slovenije
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 908/19
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 909/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 909/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 909/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 909/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 973/12
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 973/37
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 973/39
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 973/42
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 973/43
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 974/9
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 974/12
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 974/13
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 974/19
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 974/23
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 983/7
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 985/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 985/7
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 986/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 993/11
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1003/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1003/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1004/27
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1004/28
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1004/13
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1004/15
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1030/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1053/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1053/21
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1053/39
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2090/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1058/9
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1059/9
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1059/12
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1060/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1060/9
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1060/12
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1060/21
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1060/23
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1060/26
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1062/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1062/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1062/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1063/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1063/27
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1063/30
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1063/31
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1069/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1069/11
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1069/20
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1144/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1172/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1172/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1174/2

Št.

LC490311
ob LC490311; tabla
LC490311
varovalni pas
LC490311
NADVOZ - LC490063
LC490063
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
LC490063
LC490311
Cesta
Cesta
varovalni pas
LC490063
LC490063
LC490063
KRIŽIŠČE LC490063 JP992921
LC490021
PLOČNIK med tržnico
in blokom
pešpot med tržnico
in cerkvijo
PARKIRIŠČE
N.C.
PLOČNIK
PARKIRIŠČE ZA
BERGMANOVO
LC490021
JP992922
N.C.
N.C.
N.C.
PARKIRIŠČE
PARKIRIŠČE
PARKIRIŠČE
mestni park
mestni park
mestni park
mestni park
mestni park
PARKIRIŠČE
JP992944
JP992943
JP992945
PARK NASPROTI
AVTOBUSNE
LC490511
JP992942
JP992941
PARKIRIŠČA IN PARK
JP992942
Cesta
Cesta
LC490062
LC490571
LC490571
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ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1271/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1273/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1285/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1286/8
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1286/9
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1289/9
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1291/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1291/7
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1293/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1295/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1295/10
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1316/21
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1326/19
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1332/10
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1332/12
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1332/14
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1332/16
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1333/10
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1407/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1407/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1420/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1425/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1426/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1453/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1517/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1817/195
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1817/196
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1817/197
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1821/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1823/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1823/68
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1823/87
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1823/74
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1823/91
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1823/272
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1823/337
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1823/361
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1823/368
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1823/385
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1823/424
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1823/458
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1823/461
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1823/174
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1823/173
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1823/487
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1823/498
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1823/500
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1911/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1911/7
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1920/16
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1920/19
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1922/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1924/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1925
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1926/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1927/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1933/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1933/2

Stran

10181

Cesta
LC490571
LC490571
LC490571
LC490571
LC490571
LC490571
LC490571
Cesta
Cesta
Cesta
LC490621
Cesta
LC490571
LC490571
LC490571
LC490571
LC490571
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
LC490061
črpališče
Cesta
Cesta
ekološki otok + cesta
LC490571
JP992901
PLOČNIK
športno igrišče Vrbje
JP992882
JP992871
JP992861
Cesta
LC490571
JP992871
JP992871
JP992901
PLOČNIK
IGRIŠČE
LC490571
JP992901
JP992901
LC490571
LC490571
Cesta
Cesta
LC490061
Cesta
LC490061
LC490061
Cesta
Cesta
delno N.C. delno
JP992891

Stran
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ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1933/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1937/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1938/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1938/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1939/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1940/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1940/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1940/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1940/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1940/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1940/8
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1940/10
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1940/12
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1940/13
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1940/16
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1940/19
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1940/21
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1941/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1941/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1941/7
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1941/8
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1942/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1942/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1942/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1942/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1942/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1942/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1942/7
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1942/9
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1942/10
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1942/13
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1942/16
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1943/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1943/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1944/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1944/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1944/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1944/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1944/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1944/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1944/8
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1945/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1945/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1945/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1947/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1947/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1951/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1951/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1953/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1953/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1953/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1955/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1955/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1955/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1955/7
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1955/8
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1955/9

Cesta
Cesta
LC490062
parkirišče
JP992841
Cesta
JP992901
LC490571
JP992871
JP992881
LC490571
JP992949 / LC490511
/ JP992942
Cesta
Cesta
PLOČNIK
JP992851
LC490571
LC490521
LC490021
LC490021
LC490021
JP992921
Cesta
LC490521
Cesta
Cesta
LC490063
JP992921
LC490063
LC490063
Cesta
LC490063
LC490051
PARKIRIŠČE
LC490052
PARKIRIŠČE
in JP992963
JP992962, JP992961
LC490052
PARK
LC490052
PARK
JP992914
JP992916
JP992915
PLOČNIK /
KOLESARSKA
LC490052
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
JP992991
JP992971
JP992976
JP992975
DVORIŠČE
DVORIŠČE
JP992974
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ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1955/10
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1957/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1957/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1957/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1959/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1960/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1960/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1961/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1961/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1961/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1962/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1963/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1964/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1964/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1964/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1964/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1964/7
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1965/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1965/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1966/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1967/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1973/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1973/8
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1986/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1986/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1986/7
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1986/8
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1990/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1991/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1997/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2000/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2028/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2029/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2030/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2031/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2032/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2033/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2034/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2043/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2063/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2064/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2064/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2086/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2090/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2236/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2237/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2238/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2239/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2246/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2247/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 777/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 779/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 779/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 784/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 785/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 785/2

JP992974
PARK
PARK
PARK
JP990741
Cesta
JP990741
Cesta
Cesta
Cesta
JP990741
JP993012
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
cesta
JP993011
JP993012
LC490441
JP093314
Cesta
LC490063
LC490063
LC490063
LC490021
PLOČNIK /
KOLESARSKA
JP992953
LC490511
Cesta
Cesta
ŠPORTNI CENTER
ŽALEC
ŠPORTNI CENTER
ŽALEC
PARKIRIŠČE
PARK
PARK
PARKIRIŠČE
JP992977
ŠPORTNI CENTER
ŽALEC
LC490063
Cesta
Cesta
LC490052
LC490511
PARKIRIŠČA
PARKIRIŠČA
Cesta
PARKIRIŠČA
PLOČNIK
PARKIRIŠČE
varovalni pas LC
POKOPALIŠČE
POKOPALIŠČE
PARKIRIŠČE
FUNK. ZEMLJ.
FUNK. ZEMLJ.
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ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 786/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 795/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 833/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 991/1

Št.

PARKIRIŠČE
JP992951
JP992977
PARKIRIŠČE

k.o. Šempeter
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 175/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 236/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 236/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 268/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 269/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 270/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 271/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 271/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 271/7
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 316/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 317/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 318/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 319/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 320/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 321/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 322/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 323/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 324/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 325/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 326/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 328/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 328/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 392/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 394/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 398/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 405/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 406/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 406/26
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 406/27
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 406/30
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 406/50
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 413/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 428/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 430/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 436/14
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 436/15
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 441/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 441/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 441/8
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 441/10
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 441/11
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 441/12
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 445/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 445/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 445/15
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 445/16
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 445/17
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 463/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 485/112
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 494/11
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 496/9
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 496/14

LC490351
PLOČNIK
PLOČNIK
LC490351
LC490351
POKOPALIŠČE
POKOPALIŠČE
LC490412
LC490351
LC490412
LC490412
LC490412
LC490412
LC490412
LC490412
LC490412
LC490412
LC490412
LC490412
LC490412
LC490412
LC490412
LC490412
LC490412
LC490412
PARKIRIŠČE
PARKIRIŠČE
JP992021
JP992024
PLOČNIK
DVORIŠČE PRI
BLOKU
Cesta
PARKIRIŠČE
Cesta
Cesta
Cesta
PARKIRIŠČE
PARKIRIŠČE
JP992064
POT
ZELENICA OB
PARKIRIŠČU
POT
PARKIRIŠČE
PARKIRIŠČE
ZELENICA
ZELENICA
ZELENICA
Cesta
LC490361
Cesta
Cesta
Cesta
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ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 496/16
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 501/8
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 511/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 526/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 526/8
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 531/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 544/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 544/9
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 574/20
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 574/31
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 618/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 619/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 657/28
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 659.S
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 694/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 698/8
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 715/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 985/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1138/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1152/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1152/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1152/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1152/7
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1152/8
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1152/10
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1152/11

Stran

10183

Cesta
JP992027
JP992027
JP992029
JP992029
JP992029
Cesta
Cesta
JP992015
JP992016
LC490061
LC490061
Cesta
Zelenica
Cesta
Zelenica
Cesta
Cesta
Cesta
LC490061
JP992031
Cesta
Cesta
Cesta
LC490101, LC490102
LC490101

k.o. Zalog
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 341/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 341/8
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 341/9
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 342/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 343/12
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 343/13
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 343/14
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 343/16
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 343/18
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 348/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 362/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 362/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 368/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 386/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 389/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 390/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 396/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 397/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 405/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 419/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 420/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 421/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 425/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 426/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 428/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 457/29
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 457/118
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 472/7
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 473/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 485/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 485/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 873/2

LC490412
LC490412
LC490412
KROŽIŠČE PODLOG
LC490391
LC490391
LC490391
LC490391
LC490391
LC490412
LC490412
LC490412
Igrišče
LC490412
LC490412
LC490412
LC490412
LC490412
Cesta
LC490412
LC490412
LC490412
LC490412
LC490412
LC490412
POT
LC490391
LC490421
LC490421
LC490421
LC490421
KRIŽIŠČE

Stran

10184 /

Št.
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ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 903/61
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1460/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1544/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1563/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 457/108
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 457/26
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2202/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 378/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 386/4

Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
JP992171
JP992171
JP992171
JP992171
JP992171

k.o. Ponikva
ZEMLJIŠČE PARCELNA ŠT.
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 430/11

POKOPALIŠČE
POKOPALIŠČE

k.o. Studence
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 146/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 215/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 237/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 390/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 393/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 399/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 399/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 400/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 400/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 401/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 401/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 401/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 722/9
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 729/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 733/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 733/8
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 733/10
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 733/12
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1287/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1287/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1301/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1304/13
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1683/10
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1683/11
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1683/12
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1683/13
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1683/14
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1683/17

JP991731
JP991731
spomenik
LC450161
LC450161
LC450161
LC450161
LC450161
LC450161
LC450161
LC450161
LC450161
JP991681
JP991681
KRIŽIŠČE
JP991681
JP991681
JP991681
LC450161
LC450161
LC450161
LC450161
LC450161
LC450161
LC450161
LC450161
LC450161
LC450161

k.o. Železno
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 269/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 394/4
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1076/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1121/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1730/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1807/9
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 1969/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2004/5
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2004/6
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2004/7
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2016/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2137/1
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2144/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2191/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2191/4

LC490462
Cesta
LC490462
pokopališče
KRIŽIŠČE JP
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
LC490443
Cesta
Cesta
LC490461
LC490471
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ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2425/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2425/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2428/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2436/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2443/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2466/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2477/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2482/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2483/3
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2485/2
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2707/0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 2710/0

JP990402
JP990402
JP990402
JP990402
JP990402
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
LC490444
LC032041

2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa pridobijo status
grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno
odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda po uradni dolžnosti
občinska uprava.
Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih
nepremičninah zaznamuje status grajenega javnega dobra
lokalnega pomena v lasti Občine Žalec, Ul. Savinjske čete 5,
Žalec, matična številka: 5881544.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 465-01-0002/2013
Žalec, dne 24. oktobra 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

3371.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS,
št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 24. oktobra
2013 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
Občina Žalec ukine status javnega dobra zemljiščem:
– parc. št. 379/11 k.o. Gorica in
– parc. št. 379/12 k.o. Gorica.
II.
V zemljiški knjigi pri pristojnem okrajnem sodišču se na
parc. št. 379/11 k.o. Gorica in parc. št. 379/12 k.o. Gorica vknjiži
lastninska pravica na imetnika Občina Žalec, Ulica Savinjske
čete 5, Žalec, matična številka: 5881544, do celote.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 465-05-0003/2013
Žalec, dne 24. oktobra 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.
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CELJE
3372.

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev
Zazidalnega načrta Zgornja Hudinja

Na podlagi 57. člena in 96. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00,
108/01, 70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel

SKLEP
o pripravi sprememb in dopolnitev Zazidalnega
načrta Zgornja Hudinja
1. člen
ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb
in dopolnitev prostorskega akta
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi
sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86,
4/88, Uradni list RS, št. 86/01) je predmetno območje obravnavano kot površina za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče
dejavnosti znotraj ureditvenega območja katerega prostorsko
urejanje opredeljuje Zazidalni načrt Zgornja Hudinja (proj. št.
149/74 ZNG Celje; Uradni list SRS, št. 21/75 s spremembami
in dopolnitvami). Lastnik želi na predmetnem zemljišču zgraditi
dodatni enodružinski stanovanjski objekt in delavnico. Predmetno zemljišče je locirano znotraj ureditvenega območja, ki je po
namembnosti predvsem stanovanjsko, pozidano s prostostoječimi enodružinskimi objekti in obrtnimi delavnicami. Predviden
poseg predstavlja zapolnitev območja, za realizacijo namere pa
je potrebna sprememba veljavnega prostorskega akta.
2. člen
predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Zgornja Hudinja je prostorska ureditev, ki bo podala urbanistično arhitektonske pogoje za umestitev in gradnjo na zemljišču s
parcelnimi številkami 204/5, 204/4, 205/2, 205/1, 206, vse k.o.
Spodnja Hudinja.
Sprememba in dopolnitev zazidalnega načrta Zgornja
Hudinja bo vsebovala besedilo z odlokom in kartografski del
v analogni in digitalni obliki. Območje obravnave je mogoče
dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko
zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
3. člen
način pridobitve strokovnih rešitev
(1) Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami
in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega
plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne
občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01).
(2) Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti
celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni
osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim
osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
(3) Pri izdelavi sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati oziroma preučiti:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje –
Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni
list RS, št. 86/01),
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– Odlok o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja s spremembami in dopolnitvami (Uradni list SRS, št. 21/75, 22/79, 19/85,
23/86, 34/89, Uradni list RS, št. 69/93, 39/94, 65/94, 24/96,
20/98, 75/98, 78/01, 100/06, 39/08, 31/10, 109/10, 75/12).
4. člen
roki za postopek
Rokovno je priprava predloga IPA vezana na pogodbene
obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem.
Postopek priprave in sprejemanja IPA poteka skladno z
določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena ZPNačrt (Uradni list RS,
št. 33/07) in se predvidoma zaključi v letu 2014.
5. člen
nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja IPA vodi Oddelek za
okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta
dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu, so:
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter
komunalo, Sektor za izgradnjo in vzdrževanje komunalne infrastrukture ter promet in varstvo okolja, Trg celjskih knezov 9,
Celje,
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2a, Celje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje,
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje, Smrekarjeva 1, Celje,
– Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., Teharska 49, Celje,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje, Lava 11, Celje,
– DARS, Slovenija,
– RS, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta. MOP
v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za IPA potrebno
izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor se v postopku
priprave IPA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te
pridobe v postopku.
(4) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo
v njihovo delovno področje.
6. člen
obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitoja sprememb in dopolnitev PA sta Iztok in Andrej
Vaš, Celje.
Geodetski načrt za izdelavo sprememb in dopolnitev PA, si
je investitor dolžan pridobiti od pooblaščenega izvajalca na svoje
stroške. Le-ta mora biti v digitalni obliki izdelan v skladu z 9. členom Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Po končanem postopku je investitor dolžan predati pripravljavcu dva izvoda elaborata v tiskani in digitalni obliki.
7. člen
končne določbe
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 020-12/2013
Celje, dne 5. novembra 2013
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.
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DOBREPOLJE
3373.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P,
51/10 – ZLS-R, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 110/11
– ZDIU12) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list
RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 20. redni
seji dne 24. 10. 2013 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2013 se
spremeni drugi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za
leto 2013 določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.
70

71

72

73
74

II.
40

41

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

v EUR
Proračun
2013
4.294.959
3.142.735
2.751.735
2.434.525
195.210
122.000
391.000
232.500
2.000
1.500
5.000
150.000
147.100
109.000
38.100
0
0
1.005.124
891.737
113.387
6.819.117
1.104.346
206.310
32.205
785.210
0
80.621
1.263.733
10.000

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
850.770
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
171.005
413 Drugi tekoči domači transferi
231.958
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.108.637
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.108.637
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
342.401
430 Investicijski transferi
0
431 Investicijski transferi pravnim
in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
307.300
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
35.101
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
ali PRIMANJKLJAJ (I. -II.)
–2.524.158
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV
300
75
PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
300
750 Prejeta vračila danih posojil
– od posameznikov
300
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSO.
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)
300
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
700.000
50
ZADOLŽEVANJE
700.000
500 Domače zadolževanje
700.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA
0
55
ODPLAČILA DOLGA
0
550 Odplačila domačega dolga
0
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.823.858
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)
700.000
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III)
2.524.158
XII. PRENOS SREDSTEV NA RAČUNIH
1.823.858
«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0013/2013
Dobrepolje, dne 24. oktobra 2013
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

Uradni list Republike Slovenije
HRPELJE - KOZINA
3374.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole »Dragomirja Benčiča-Brkina«
Hrpelje

Na podlagi prvega odstavka 41. in 42. člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popravek,
65/09 – popravek in 20/11), 14.a člena Pravilnika o pogojih
za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in
zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS,
št. 16/98, 82/03 in 61/05) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 29/11 in 76/12) je Občinski
svet Občine Hrpelje - Kozina na 17. redni seji dne 17. 10.
2013 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
»Dragomirja Benčiča-Brkina« Hrpelje
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole »Dragomirja Benčiča-Brkina«
Hrpelje (Uradni list RS, št. 67/97, 82/02, 59/08 in 52/10), se
črta 7. člen.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 603-4/2013-10
Hrpelje, dne 17. oktobra 2013
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.

KAMNIK
3375.

Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o merilih in
postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij
za otroke, ki ne obiskujejo organizirane
predšolske vzgoje in varstva

Na podlagi Sklepa Občinskega sveta Občine Kamnik,
št. 0322-0007/2013/3 z dne 30. 10. 2013, je župan Občine
Kamnik dne 4. 11. 2013 sprejel

PRAVILNIK
o razveljavitvi Pravilnika o merilih in postopku
za dodeljevanje mesečnih subvencij
za otroke, ki ne obiskujejo organizirane
predšolske vzgoje in varstva
1. člen
Pravilnik o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih
subvencij za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske
vzgoje in varstva (Uradni list RS, št. 36/10, 45/10, 48/11 in
93/11) se s 1. 1. 2014 razveljavi.
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2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-118/2012
Kamnik, dne 4. novembra 2013
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

3376.

Sklep o določitvi cen programov
za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik

Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona
o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo,
25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZUI in
40/12 – ZUJF), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF in
57/12 – ZPCP-2D), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 55/12 Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5,
96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 Odl. US:
U-I-186/12-34, 46/13 – ZIPRS1314-A, 47/13, 56/13 – ZŠtip-1,
63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A), Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 14. člena Statuta
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) je
Občinski svet Občine Kamnik na 26. seji dne 30. 10. 2013 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo
v Občini Kamnik
1. člen
Ceni dnevnih programov predšolske vzgoje na otroka
znašajo mesečno:
– za prvo starostno obdobje 490 € mesečno,
– za drugo starostno obdobje 375 € mesečno,
– za razvojni oddelek 962 € mesečno.
Za kombinirane oddelke se uporablja cena za drugo starostno obdobje. Za starše otrok v razvojnem oddelku se uporablja cena za kombinirane oddelke.
2. člen
Cena poldnevnega programa predšolske vzgoje (traja
4 ure) na otroka znaša 216 € mesečno.
3. člen
Stroški neporabljenih živil na otroka v dnevnih programih
znašajo 2,20 € dnevno. Stroški neporabljenih živil na otroka v
poldnevnih programih znašajo 0,55 € dnevno.
Starši lahko uveljavijo odsotnost otroka do 9. ure zjutraj
za naslednji delovni dan. Staršem se za pravočasno javljeno
odsotnost odšteje stroške neporabljenih živil v višini odstotka,
določenega v odločbi centra za socialno delo o upravičenosti
do znižanega plačila vrtca. Stroške neporabljenih živil se sorazmerno odšteje tudi ostalim plačnikom.
4. člen
Staršem otrok, za katere je Občina Kamnik po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka
vključenega v dnevni ali poldnevni program v vrtcu v Občini
Kamnik, se plačilo dodatno zniža, tako da osnova za starše
na otroka znaša:
– za prvo starostno obdobje 453 € mesečno,
– za drugo starostno obdobje 327 € mesečno,
– za poldnevni program 205 € mesečno.
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Za kombinirane oddelke se uporablja osnova za starše
za drugo starostno obdobje. Za razvojni oddelek se uporablja
osnova za starše za kombinirane oddelke.
Nastalo razliko zaradi dodatnega znižanja vrtcu krije Občina Kamnik.
Za otroke iz drugih občin, ki so vključeni v vrtec v Občini
Kamnik, se plačilo lahko zniža le v primeru pisnega soglasja
druge občine, ki je tudi plačnica razlike med ceno programa in
plačilom staršev. Pisno soglasje pridobi uprava vrtca.
Pri izstavitvi zahtevka za sofinanciranje iz državnega proračuna se dodatno znižanje ne upošteva.
Polno plačilo za starše, ki imajo otroka v dnevnem ali
poldnevnem programu vrtca in ne vložijo vloge za uveljavljanje
pravic iz javnih sredstev, je 77% od cene programa iz 1. ali
2. člena tega sklepa, katerega obiskuje otrok.
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 30 dnevnim odpovednim rokom, ki prične teči z dnem oddaje pisne
odpovedi. Odpovedni rok se skrajša v primeru predčasnega
sprejema drugega otroka na prosto mesto. Pri prestopu otroka
iz enega vrtca v drugega znotraj Občine Kamnik se ne upošteva 30 dnevni odpovedni rok.

8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2013 dalje,
razen cene programa za razvojni oddelek, ki se uporablja od
1. 9. 2013 dalje.

5. člen
V času med 15. junijem in 15. septembrom tekočega leta
se staršem obračuna polovičen znesek plačila, ki je določen v
odločbi centra za socialno delo o upravičenosti do znižanega
plačila vrtca, pod pogojem, da starši vnaprej javijo odsotnost
otroka in da je otrok najmanj 30 koledarskih dni neprekinjeno
odsoten iz vrtca. Razliko krije Občina Kamnik iz naslova poletnih rezervacij.
Polovičen znesek plačila, ki je določen v odločbi centra
za socialno delo o upravičenosti do znižanega plačila vrtca,
se staršem obračuna tudi v primeru odsotnosti otroka zaradi
bolezni (težja obolenja in poškodbe), ki terjajo daljše okrevanje, pod pogojem, da je otrok odsoten iz vrtca najmanj 30
koledarskih dni in starši v roku 8 dni od zaključka odsotnosti
otroka na upravo vrtca predložijo ustrezna zdravniška potrdila. Znižanje z naslova boleznin za težje primere lahko
starši uveljavljajo za največ 90 koledarskih dni. Razliko krije
Občina Kamnik.
Pri izstavitvi zahtevka za sofinanciranje iz državnega proračuna se znižanje iz naslova poletnih rezervacij ali odsotnosti
zaradi bolezni ne upošteva.
Znižano plačilo vrtca se staršem v skladu z Zakonom o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev praviloma prizna s prvim
dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge na pristojni center
za socialno delo. Če starši oddajo vlogo na center za socialno
delo pred dejansko vključitvijo otroka v vrtec, se jim prizna občinska subvencija za obdobje od dejanske vključitve do datuma
pridobitve pravice do znižanega plačila vrtca v enaki višini,
kot določa odločba centra za socialno delo o upravičenosti do
znižanega plačila vrtca.
Za otroke iz drugih občin, ki so vključeni v vrtec v Občini
Kamnik, se določilo iz prvega, drugega in četrtega odstavka
tega člena uporablja le po predhodnem pisnem soglasju občine, ki je tudi plačnica razlike med ceno programa in plačilom
staršev. Pisno soglasje pridobi uprava vrtca.

Na podlagi 95. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12
in 14/13 – popr.) izdaja minister za finance

6. člen
Cene programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik
veljajo za vrtce, katerih ustanovitelj oziroma koncendent je
Občina Kamnik.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik
(Uradni list RS, št. 22/09, 94/09, 33/10, 52/12 in 75/12).

Št. 602-118/2012
Kamnik, dne 30. oktobra 2013
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

MINISTRSTVA
3377.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega
in občinskih proračunov za leto 2013

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o zaključku izvrševanja državnega in občinskih
proračunov za leto 2013
1. člen
V Pravilniku o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2013 (Uradni list RS, št. 76/13) se v
četrtem odstavku 1. člena 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. za izdatke za nujna službena potovanja, v okviru
finančno ovrednotenega programa,«.
Za 5. točko se doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. ki jih v izjemnih primerih predhodno odobri Ministrstvo
za finance in pri tem upošteva likvidnostni položaj in ciljni primanjkljaj proračuna države za leto 2013.«.
2. člen
Za 1. členom se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
Ne glede na 1. člen tega pravilnika lahko neposredni
uporabniki proračuna države, za namen skupnih javnih naročil,
prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih
letih, v skladu s 23. členom ZIPRS1314.«.
3. člen
V tretjem odstavku 2. člena se v 3. točki besedilo »petka,
13.« nadomesti z besedilom »srede, 11.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-815/2013/5
Ljubljana, dne 7. novembra 2013
EVA 2013-1611-0164
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance
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10189

VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR

KAMNIK

3337.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1F)
10075

3338.

Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na
Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu
10095

VLADA

MINISTRSTVA
3339.

3340.
3377.

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine
od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih
papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
10095
Pravilnik o spremembah Pravilnika o pristojbinah
na področju veterinarstva
10106
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o zaključku izvrševanja državnega in občinskih
proračunov za leto 2013
10188

3343.

3344.

3351.

3353.
3354.

3356.
3357.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3359.

3358.

10112

Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za
leto 2013
10123

CELJE
3372.

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Zgornja Hudinja
10185

DOBREPOLJE
3373.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2013
10186
Odlok o občinskih cestah v Občini Dol pri Ljubljani 10125
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sprejemu otrok v vrtec
10135

HRPELJE - KOZINA
3374.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
»Dragomirja Benčiča-Brkina« Hrpelje
10187

JESENICE
3348.
3349.

Sklep o potrditvi mandata nadomestni članici Občinskega sveta Občine Jesenice za preostanek
mandatne dobe
10136
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
10136

10143
10144
10144
10146
10146

ZAGORJE OB SAVI
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ZS 33 – Šikovec
10147

3361.

Obvezna razlaga Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec
Poslovnik Občinskega sveta Občine Žalec
Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem
Občine Žalec za leto 2013
Odlok o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela
delovnih teles Občinskega sveta Občine Žalec
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem
načrtu gospodarske cone Minerva Ložnica
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu PG-4 Pongrac
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Žalec za leto 2013
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in
plačilu komunalnega prispevka
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o oddajanju pokritih in nepokritih športnih površin v
uporabo in najem za namene športa v Občini Žalec
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine
Žalec
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

ŽALEC
3362.
3363.
3364.
3365.

DOL PRI LJUBLJANI
3346.
3347.

Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih
službah na območju Občine Tržič
Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja
gospodarske javne službe na področju prevozov
učencev na območju Občine Tržič
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnih
vzgojno-izobraževalnih zavodov
Pravilnik o spremembah Pravilnika o povračilu
stroškov prevoza otrok
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič

3360.

BELTINCI
3345.

Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za plansko
celoto Š 9 Škofljica
10141
Odlok o vzdrževanju nevzdrževanih objektov
10141
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Škofljica za leto 2013
10142

TRŽIČ
3355.

OBČINE

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Ljubno
10136
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno
10140

ŠKOFLJICA
3352.

Navodilo o načinih poročanja podatkov o blagovni
menjavi med državami članicami EU v statističnem
raziskovanju Intrastat
10111
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2013
10112

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo

Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za
otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske
vzgoje in varstva
10187
Sklep o določitvi cen programov za predšolsko
vzgojo v Občini Kamnik
10187

LJUBNO

Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o pravdnem
postopku v neskladju z Ustavo
10106

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3342.

3376.

3350.

USTAVNO SODIŠČE
3341.

3375.

3366.
3367.
3368.
3369.
3370.
3371.

10147
10147
10159
10159
10162
10165
10172
10173
10173
10174
10184
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Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/13
VSEBINA
70.
71.
72.
73.

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o vojnih
grobiščih (BRUVG)
Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o izročitvi (BRSI)
Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o medsebojnem izvrševanju
sodnih odločb v kazenskih zadevah (BRSMISKZ)
Uredba o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Avstrije in Vlado Republike Slovenije o spremembah in dopolnitvah Dogovora za izvajanje
Sporazuma med Vlado Republike Avstrije in Vlado
Republike Slovenije o prevzemu oseb na skupni
meji z dne 3. decembra 1992

465
470
478

486

Obvestila o začetku oziroma prenehanju
veljavnosti mednarodnih pogodb
74.

75.
76.
77.

Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Republiko Slovenijo in Gruzijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj
v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom
Obvestilo o začetku veljavnosti Okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Madžarske o razvoju čezmejnih cestnih povezav
Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o prometnih znakih
Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola med
Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim
svetom o spremembah Konvencije med Vlado
Republike Slovenije in Zveznim svetom švicarske
konfederacije o izogibanju dvojnega obdavčevanja
v zvezi z davki na dohodek in premoženje

491
491
491

491

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 92/13
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Oklici o začetku postopka odvzema premoženja
nezakonitega izvora
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

3047
3066
3074
3077
3082
3083
3083
3083
3084
3086
3088
3088
3090
3090
3090
3090
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