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DRŽAVNI ZBOR
876. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o dostopu do informacij javnega značaja 
(ZDIJZ-C)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij 
javnega značaja (ZDIJZ-C)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C), ki ga je sprejel 
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. marca 2014.

Št. 003-02-3/2014-7
Ljubljana, dne 1. aprila 2014

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O DOSTOPU DO INFORMACIJ  
JAVNEGA ZNAČAJA  

(ZDIJZ-C)

1. člen
V Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Ura-

dni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 117/06 
– ZDavP-2) se tretji odstavek 1. člena črta.

2. člen
Za 1. členom se doda novi 1.a člen, ki se glasi:

»1.a člen
(zavezani poslovni subjekti pod prevladujočim vplivom  

oseb javnega prava)
(1) Ta zakon ureja tudi postopek, ki vsakomur omogoča 

prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, 
s katerimi razpolagajo gospodarske družbe in druge pravne 
osebe zasebnega prava pod neposrednim ali posrednim pre-
vladujočim vplivom, posamično ali skupaj, Republike Slovenije, 
samoupravnih lokalnih skupnosti in drugih oseb javnega prava 

(v nadaljnjem besedilu: poslovni subjekti pod prevladujočim 
vplivom oseb javnega prava).

(2) Prevladujoč vpliv iz prejšnjega odstavka je zagoto-
vljen, kadar Republika Slovenija, samoupravne lokalne sku-
pnosti ali druge osebe javnega prava, posamično ali skupaj:

– v gospodarski družbi, neposredno ali posredno prek 
druge gospodarske družbe ali druge pravne osebe zasebnega 
prava, lahko izvajajo prevladujoč vpliv na podlagi večinskega 
deleža vpisanega kapitala ali imajo pravico nadzora večine 
ali lahko imenujejo več kot polovico članov poslovodnega ali 
nadzornega organa, ali

– v drugi pravni osebi zasebnega prava, ki ni gospodar-
ska družba, neposredno ali posredno prek druge gospodarske 
družbe ali druge pravne osebe zasebnega prava, nastopajo 
kot ustanovitelji.

(3) Pod prevladujočim vplivom iz prvega odstavka tega 
člena je tudi banka, ki je deležna ukrepov po zakonu, ki ureja 
ukrepe Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank.

(4) Šteje se, da so po prvem odstavku tega člena zaveza-
ni tudi poslovni subjekti po prenehanju prevladujočega vpliva iz 
drugega odstavka tega člena, za informacije javnega značaja, 
ki so nastale v času, ko so bili pod prevladujočim vplivom, za 
obdobje petih let po prenehanju.

(5) Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb jav-
nega prava je zavezanec za dostop do informacij javnega 
značaja iz 4.a člena tega zakona, ki so nastale kadarkoli v 
času, ko je bil pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava.

(6) Ob namenu iz prvega odstavka 2. člena tega zakona 
je namen tega zakona tudi krepitev transparentnosti in odgo-
vornega ravnanja pri upravljanju z javnimi sredstvi in s finanč-
nimi sredstvi poslovnih subjektov pod prevladujočim vplivom 
oseb javnega prava.

(7) Vse določbe tega zakona, ki se nanašajo na organe, se 
uporabljajo tudi za poslovne subjekte pod prevladujočim vplivom 
oseb javnega prava, če ni s tem zakonom drugače določeno.

(8) Če je nosilec javnega pooblastila ali izvajalec javne 
službe zavezan tako po 1. členu tega zakona kot tudi po dru-
gem odstavku tega člena, se v delu, ki se nanaša na izvajanje 
javnih pooblastil ali javne službe, uporabljajo določbe tega 
zakona, ki urejajo dostop do informacij za organe, sicer pa 
določbe, ki urejajo dostop do informacij za poslovne subjekte 
pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava.«.

3. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen ter novo poglavje I.A 

in členi 3.b, 3.c in 3.č, ki se glasijo:

»3.a člen
(pomen izrazov)

(1) Izraz večinski delež ima enak pomen, kot v zakonu, ki 
ureja gospodarske družbe.
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(2) Izraz organ upravljanja pomeni organ, ki izvršuje upra-
vljavska upravičenja v drugi pravni osebi zasebnega prava, ki 
ni gospodarska družba.

(3) DUTB pomeni družbo za upravljanje terjatev bank, ki 
je ustanovljena v skladu z zakonom, ki ureja ukrepe Republike 
Slovenije za krepitev stabilnosti bank.

I.A REGISTER ZAVEZANCEV

3.b člen
(register zavezancev za informacije javnega značaja)
(1) Pristojna organizacija za javnopravne evidence in sto-

ritve, ustanovljena v skladu z zakonom, ki ureja plačilni promet 
(v nadaljnjem besedilu: pristojna organizacija), vzpostavi in 
vodi javni register zavezancev (v nadaljnjem besedilu: register 
zavezancev), v katerega se vpišejo:

– zavezanci iz 1. člena tega zakona;
– tisti zavezanci iz prve alineje drugega odstavka 1.a čle-

na tega zakona, pri katerih se prevladujoč vpliv izvaja neposre-
dno ali posredno preko druge gospodarske družbe na podlagi 
večinskega deleža vpisanega kapitala in

– tisti zavezanci iz druge alineje drugega odstavka 
1.a člena tega zakona, v katerih Republika Slovenija, sa-
moupravne lokalne skupnosti ali druge osebe javnega prava 
neposredno nastopajo kot ustanovitelji.

(2) Register zavezancev vsebuje podatke o:
– nazivu ali firmi pravne osebe;
– sedežu in poslovnem naslovu pravne osebe;
– matični številki pravne osebe;
– davčni številki pravne osebe;
– deležih oseb javnega prava v osnovnem kapitalu po-

slovnega subjekta;
– pravni podlagi za podelitev javnega pooblastila ali izva-

janje javne službe;
– prijavitelju, če se vpis opravi na podlagi prijave;
– drugi pravni podlagi za vpis v register zavezancev;
– datumu vpisa;
– datumu izbrisa.
(3) Z namenom zagotavljanja večje preglednosti glede 

članov poslovodnih organov, organov upravljanja, drugih za-
stopnikov in članov nadzornih organov poslovnih subjektov 
pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, register za-
vezancev pri posameznem zavezancu iz druge alineje prvega 
odstavka tega člena vsebuje tudi naslednje njihove podatke iz 
poslovnega in sodnega registra:

– ime in priimek osebe;
– vrsta zastopnika oziroma tip člana nadzornega organa;
– datum imenovanja oziroma podelitve pooblastila.
(4) Zavezanci so v register zavezancev vpisani in iz njega 

izbrisani neposredno na podlagi podatkov iz uradnih evidenc, 
navedenih v 3.c členu tega zakona, in podatkov, posredovanih 
v skladu s prvim in drugim odstavkom 3.č člena tega zakona.

(5) Če je pravna oseba vpisana v registru zavezancev, se 
domneva, da je zavezanec po tem zakonu. Pravna oseba lahko 
v postopku z zahtevo za dostop do informacij javnega značaja 
dostop zavrne, če izkaže:

– da ne izpolnjuje pogojev za zavezanca po tem zakonu; ali
– da so zahtevane informacije javnega značaja nastale 

v času, ko poslovni subjekt ni bil pod prevladujočim vplivom 
oseb javnega prava.

(6) Podatki iz registra zavezancev in iz četrtega odstavka 
3.č člena tega zakona so javni in brezplačno dostopni na sple-
tni strani pristojne organizacije, na način, ki ga določi minister, 
pristojen za upravo.

(7) Ministrstvo, pristojno za finance, podatke iz registra 
zavezancev uporablja za potrebe vodenja seznamov, ki jih 
določa zakon, ki ureja preglednost finančnih odnosov in loče-
no evidentiranje različnih dejavnosti, za opravljanje nalog na 
področju finančnega premoženja države oziroma za njihovo 
nadaljnje posredovanje pristojnim organom ter za izvajanje 
obveznosti države po drugih zakonih.

3.c člen
(pridobivanje podatkov in izračunavanje deležev  

s strani pristojne organizacije)
(1) Za namen vzpostavitve in vodenja registra iz prejšnje-

ga člena lahko pristojna organizacija brezplačno, samodejno 
in dnevno prevzema podatke iz prvega, drugega in tretjega 
odstavka 3.b člena tega zakona iz:

– sodnega in poslovnega registra Slovenije;
– centralnega registra nematerializiranih vrednostnih pa-

pirjev;
– drugih uradnih evidenc.
(2) Za potrebe izračunavanja posrednih deležev Republi-

ke Slovenije, samoupravnih lokalnih skupnosti in drugih oseb 
javnega prava v osnovnem kapitalu poslovnih subjektov s 
strani pristojne organizacije, se ne uporablja določba zakona, 
ki ureja sodni register, glede omejitev dostopa do podatkov na 
način, ki bi omogočal ugotovitev, ali je določena oseba ustano-
vitelj (družbenik) v subjektu vpisa in v katerem subjektu vpisa 
je ustanovitelj (družbenik).

(3) Način in roke prevzemanja podatkov od upravljavcev 
uradnih evidenc določi minister, pristojen za upravo.

3.č člen
(obveznost posredovanja podatkov za vpis  

v register zavezancev)
(1) Ministrstva in organi samoupravnih lokalnih skupnosti 

pristojni organizaciji posredujejo elektronsko prijavo za vpis 
zavezancev v register zavezancev iz svoje pristojnosti, in sicer 
za osebe javnega prava, izvajalce javnih služb in nosilce javnih 
pooblastil ter pravne osebe zasebnega prava, ki niso gospo-
darske družbe, v katerih je eden od ustanoviteljev ministrstvo 
oziroma organ samoupravne lokalne skupnosti, najkasneje v 
15 dneh po ustanovitvi osebe javnega ali zasebnega prava 
oziroma od podelitve javnega pooblastila ali začetka izvajanja 
javne službe ter posredujejo elektronsko prijavo za izbris najka-
sneje v 15 dneh po prenehanju obstoja pogojev za zavezanost 
po tem zakonu. Kadar gre za zavezanca iz državne pristojnosti, 
elektronsko prijavo posreduje pristojno ministrstvo.

(2) Obveznost posredovanja prijave v register zavezan-
cev za vpis osebe zasebnega prava, ki ni gospodarska družba, 
v roku iz prejšnjega odstavka, velja tudi za druge osebe javne-
ga prava, ki v njih nastopajo kot ustanovitelji.

(3) Po prejemu popolne prijave za vpis ali izbris iz registra 
zavezancev pristojna organizacija izvede vpis oziroma izbris 
zavezanca iz registra zavezancev in o tem obvesti prijavitelja. 
Vsebino in način prijave določi minister, pristojen za upravo.

(4) Podatki o zavezancu, ki se izbriše iz registra, so pri pri-
stojni organizaciji javno spletno dostopni še deset let po izbrisu.

4. člen
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Arhivsko gradivo, ki ga hrani v okviru javne arhivske 

službe pristojni arhiv ali se hrani v lastni hrambi v skladu z 
zakonom, ki ureja arhive, ni informacija javnega značaja po 
tem zakonu.«.

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

»4.a člen
(informacija javnega značaja v primeru poslovnih subjektov 

pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava)
(1) V primeru poslovnih subjektov pod prevladujočim vpli-

vom oseb javnega prava je informacija javnega značaja:
– informacija iz sklenjenega pravnega posla, ki se nanaša 

na pridobivanje, razpolaganje ali upravljanje s stvarnim premo-
ženjem poslovnega subjekta ali izdatke poslovnega subjekta za 
naročilo blaga, gradenj, agentskih, svetovalnih ali drugih stori-
tev ter sponzorskih, donatorskih in avtorskih pogodb in drugih 
pravnih poslov, s katerimi se dosega enak učinek;
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– informacija o vrsti zastopnika oziroma članstvu v po-
slovodnem organu, organu upravljanja ali organu nadzora, 
informacija o višini dogovorjenega ali izplačanega prejemka 
ali bonitete člana poslovodnega organa, organa upravljanja, 
drugega zastopnika poslovnega subjekta, člana nadzornega 
organa in informacija v zvezi z zaposlitvijo ali imenovanjem 
navedenih oseb, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogojev in 
meril za zaposlitev ali imenovanje.

(2) V primeru poslovnih subjektov pod prevladujočim vpli-
vom oseb javnega prava je informacija javnega značaja tudi 
informacija, ki je nastala na podlagi pravnih poslov iz prve ali-
neje prvega odstavka tega člena oziroma je z njimi neposredno 
povezana, če je, ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena 
tega zakona, za njeno razkritje podan prevladujoči javni interes 
iz drugega odstavka 6. člena tega zakona.«.

6. člen
V 5. členu se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Organ lahko prosilcu izjemoma zavrne dostop do 

zahtevane informacije, če prosilec z eno ali več funkcionalno 
povezanimi zahtevami očitno zlorabi pravico dostopa do infor-
macij javnega značaja po tem zakonu oziroma je očitno, da so 
zahteva ali zahteve šikanoznega značaja.«.

7. člen
Za 5. členom se doda novi 5.a člen, ki se glasi:

»5.a člen
(izjeme glede omejitev pravic strank, udeležencev  

ali oškodovancev v postopkih in varovanje tajnosti vira)
(1) Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informaci-

je, če se zahteva nanaša na podatek, glede katerega je dostop 
v skladu z zakonom prepovedan ali omejen tudi strankam, 
udeležencem ali oškodovancem v sodnem, upravnem ali z 
zakonom določenem nadzornem postopku.

(2) Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informa-
cije, če se zahteva nanaša na podatek, glede katerega zakon 
določa varovanje tajnosti vira.«.

8. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:

»6.a člen
(javni podatki poslovnih subjektov pod prevladujočim  

vplivom oseb javnega prava)
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka prejšnjega čle-

na se dostop do zahtevane informacije javnega značaja poslov-
nih subjektov pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava 
dovoli, če gre za osnovne podatke o sklenjenih pravnih poslih 
iz prve alineje prvega odstavka 4.a člena tega zakona, in sicer:

– podatek o vrsti posla;
– o pogodbenem partnerju, in sicer za pravno osebo: 

naziv ali firma, sedež, poslovni naslov in račun pravne osebe 
ter za fizično osebo: osebno ime in kraj bivanja;

– pogodbena vrednost in višina posameznih izplačil;
– datum in trajanje posla in
– enaki podatki iz aneksa k pogodbi.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka prejšnjega 

člena se z namenom povečanja transparentnosti nad porabo 
sredstev poslovnih subjektov pod prevladujočim vplivom oseb 
javnega prava dovoli dostop do zahtevanih informacij javne-
ga značaja iz druge alineje prvega odstavka 4.a člena tega 
zakona.

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena 
lahko zavezanci, katerih informacije javnega značaja se ne 
posredujejo v svetovni splet v skladu s četrtim odstavkom 
10.a člena tega zakona, zavrnejo dostop do osnovnih podat-
kov o poslih iz prvega odstavka tega člena, če izkažejo, da bi 
razkritje huje škodovalo njihovemu konkurenčnemu položaju 
na trgu, razen če se ti podatki nanašajo na pravne posle, 

ki obsegajo donatorske, sponzorske, svetovalne, avtorske ali 
druge intelektualne storitve ali druge pravne posle, s katerimi 
se dosega enak učinek.

(4) Pod pogoji iz prejšnjega odstavka lahko gospodarske 
družbe iz prve alineje drugega odstavka 1.a člena tega zakona, 
v katerih je delež oseb javnega prava v osnovnem kapitalu, 
posamično ali skupaj, 100 %, z izjemo javnih podjetij v skladu 
z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe, zavrnejo dostop 
do osnovnih podatkov o poslih iz prvega odstavka tega člena, 
razen kolikor ti predstavljajo podatke, ki se jih spletno objavlja 
na podlagi četrtega odstavka 10.a člena tega zakona.

(5) Ne glede na določbe prvega odstavka 4.a člena in pr-
vega odstavka prejšnjega člena so v primeru, kadar je poslovni 
subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava banka 
iz tretjega odstavka 1.a člena tega zakona, prosto dostopne 
informacije javnega značaja tudi naslednje informacije, nepo-
sredno povezane s krediti neplačnikov kot tveganimi postav-
kami, ki se vodijo kot slabitve v bilancah te banke in ki so bili iz 
takšne banke preneseni na DUTB, za vsak posamezni kredit:

– iz pogodb o sklenjenih poslih: vrsta in vrednost posla, 
kreditodajalec, kreditojemalec, in sicer firma in sedež pravne 
osebe, datum sklenitve pogodbe;

– iz sklepov organa banke, pristojnega za odobritev po-
sla: organ, ki je posel odobril in člani organa ter člani uprave 
in člani nadzornega sveta banke v času odobritve kredita, in 
sicer za fizično osebo: osebno ime in položaj oziroma naziv 
delovnega mesta;

– iz dokazil o zavarovanju: vrsta in predmet zavarovanja 
in

– iz pogodbe o prevzemu terjatev med banko in DUTB: 
firma in sedež banke in neplačnika in končna bruto izpostavlje-
nost do posameznega neplačnika na dan prenosa na DUTB.

(6) Izraz krediti neplačnikov, ki se vodijo kot slabitve v 
bilancah banke iz prejšnjega odstavka pomeni kredite pravnih 
oseb, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se skladno s skle-
pom Banke Slovenije, ki ureja ocenjevanje izgub iz kreditnega 
tveganja bank in hranilnic, in ki je izdan na podlagi zakona, ki 
ureja bančništvo, razvrščajo v skupino D ali E, ali ki so se pri 
skrbnem pregledu aktive banke, ki je bil izveden v skladu z 
morebitnimi navodili Evropske komisije ali Evropske centralne 
banke, obravnavali kot krediti neplačnikov.

(7) Dostop do informacij javnega značaja iz petega od-
stavka tega člena zagotavlja DUTB.«.

9. člen
Za 7. členom se doda novi 7.a člen, ki se glasi:

»7.a člen
(javni podatki iz obtožnega akta)

Ne glede na določbo prvega odstavka 6. člena tega za-
kona, so v kazenskem postopku v zvezi s kaznivim dejanjem, 
ki se preganja po uradni dolžnosti, za člana poslovodnega 
organa, organa upravljanja, drugega zastopnika ali nadzornega 
organa zavezanca iz drugega in tretjega odstavka 1.a člena 
tega zakona, ki je v neposredni zvezi z opravljanjem dela 
ali nalog, po pravnomočnosti sklepa o preiskavi oziroma po 
pravnomočnosti obtožnice, če preiskava ni bila zahtevana ali 
uvedena oziroma po vročitvi obtožnega predloga obdolžencu, 
iz obtožnega akta javno dostopni podatki o osebnem imenu 
obdolženega, kvalifikaciji kaznivega dejanja, ocenjeni prido-
bljeni premoženjski koristi in povzročeni premoženjski škodi 
poslovnega subjekta pod prevladujočim vplivom oseb javnega 
prava, razen v primerih obstoja izjem iz 6. ali 8. točke prvega 
odstavka 6. člena tega zakona.«.

10. člen
V drugem odstavku 8. člena se beseda »Ministrstvo« 

nadomesti z besedilom »Ministrstvo, pristojno za upravo (v 
nadaljnjem besedilu: ministrstvo)«.
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Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka 

tega člena so poslovni subjekti pod prevladujočim vplivom 
oseb javnega prava dolžni na svojih spletnih straneh objaviti 
kontaktne podatke osebe ali oseb, pristojnih za posredovanje 
informacij javnega značaja.«.

11. člen
V 10. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Določbe tega člena ne veljajo za poslovne subjekte 

pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava.«.

12. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:

»10.a člen
(zbiranje in posredovanje informacij javnega značaja  

v svetovni splet)
(1) Z namenom krepitve preglednosti in odgovornosti 

upravljanja s finančnimi sredstvi, s katerimi razpolagajo zave-
zanci po tem zakonu in zaradi prevladujočega javnega interesa 
za razkritje podatkov o porabi teh sredstev, organ, pristojen za 
javna plačila, ustanovljen v skladu z zakonom, ki ureja opravlja-
nje plačilnih storitev za proračunske uporabnike (v nadaljnjem 
besedilu: organ, pristojen za javna plačila), zbira podatke o 
stanju na računih in plačilnih transakcijah, ki so bile izvršene v 
breme računov naslednjih skupin registriranih zavezancev po 
tem zakonu:

– javnih gospodarskih zavodov;
– javnih podjetij v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske 

javne službe;
– tistih poslovnih subjektov iz prve alineje drugega odstav-

ka 1.a člena zakona, v katerih je delež oseb javnega prava v 
osnovnem kapitalu, posamično ali skupaj, 100 %.

(2) Organ, pristojen za javna plačila, vzpostavi posebne 
evidenčne račune o vseh plačilnih transakcijah, opravljenih v 
breme računov registriranih zavezancev iz prejšnjega odstav-
ka, ki vsebuje naslednje podatke:

– račun v breme,
– naziv ali firma plačnika,
– sedež pravne osebe – plačnika,
– referenca v breme,
– datum transakcije,
– znesek transakcije,
– oznaka valute transakcije,
– račun v dobro,
– ime, naziv ali firma prejemnika v dobro,
– sedež ali naslov prejemnika,
– referenca v dobro,
– namen plačila,
– koda namena in
– druge identifikacijske oznake, uporabljene v plačilnem 

nalogu oziroma pri izvršitvi plačilne transakcije v skladu s pred-
pisi in standardi na področju plačilnih storitev.

(3) Ponudniki plačilnih storitev, razen Banke Slovenije, 
organu, pristojnemu za javna plačila, brezplačno sporočajo 
podatke o stanju na računih in vseh plačilnih transakcijah, opra-
vljenih v breme računov, ki jih imajo registrirani zavezanci iz 
prvega odstavka tega člena, na način, ki ga predpiše minister, 
pristojen za finance.

(4) Organ, pristojen za javna plačila, posreduje v svetovni 
splet informacije javnega značaja o transakcijah, opravljenih s 
strani registriranih zavezancev iz prvega odstavka tega člena 
in preostalih registriranih zavezancev po 1. členu tega zakona 
z izjemo tistih, ki so zavezani kot nosilci javnih pooblastil ali 
izvajalci javnih služb, če ne gre hkrati za registrirane zavezance 
iz prvega odstavka tega člena, in sicer:

– datum transakcije,
– znesek in valuta transakcije,

– račun, naziv ali firma in sedež prejemnika v dobro, ra-
zen, če je prejemnik fizična oseba,

– namen plačila.
(5) Registrirani zavezanci iz 1. člena in drugega odstavka 

1.a člena tega zakona, ki nastopajo kot naročniki, koncedenti 
ali javni partnerji, v roku 48 dni od oddaje javnega naročila, 
podelitve koncesije ali izbire izvajalca javno-zasebnega par-
tnerstva na podlagi postopka, ki ga urejajo zakoni, ki urejajo 
javno naročanje, koncesije ali javno-zasebno partnerstvo, ob-
javijo javno dostopne informacije javnega značaja iz pogodbe o 
izvedbi javnega naročila, koncesijske pogodbe oziroma pogod-
be o javno-zasebnem partnerstvu. Te informacije se objavijo 
na spletnih straneh, ki so namenjene izvajanju elektronskega 
javnega naročanja, v strojno-berljivem formatu. Način, možne 
formate in mesto objave določi minister, pristojen za upravo, v 
soglasju z ministrom, pristojnim za finance.

(6) Izjema v zvezi z objavo naziva ali firme in sedeža 
prejemnika plačil, določena v tretji alineji četrtega odstavka 
tega člena, ne velja za fizične osebe, ki so kot poslovni subjekti 
vpisani v Poslovni register Slovenije.

(7) Podatke iz drugega odstavka tega člena, ki jih ne po-
sreduje v svetovni splet, sme organ, pristojen za javna plačila, 
razkriti:

– zakonitemu zastopniku, poslovodni osebi in članom or-
gana upravljanja in nadzora v določeni pravni osebi za potrebe 
izvajanja nalog, določenih z zakonom in aktom o ustanovitvi;

– državnim organom, organom samoupravnih lokalnih 
skupnosti in nosilcem javnih pooblastil za izvajanje njihovih z 
zakonom predpisanih pristojnosti;

– drugim upravičencem v primerih, ki jih določa zakon.
(8) Dovoljena je brezplačna in neomejena ponovna upora-

ba informacij javnega značaja iz četrtega odstavka tega člena.
(9) Na podlagi zahteve za dostop do informacij javnega 

značaja so prosilcem podatki o plačilnih transakcijah iz tega 
člena, ki predstavljajo javno dostopne informacije javnega zna-
čaja, dostopni pri zavezancih po tem zakonu.

(10) DUTB informacije javnega značaja iz četrte alineje 
petega odstavka 6.a člena tega zakona posreduje v svetovni 
splet nemudoma, iz prve, druge in tretje alineje petega odstav-
ka 6.a člena tega zakona pa v roku treh mesecev od dejanske-
ga prevzema informacij. Podrobnejši način objave informacij 
iz prve, druge in tretje alineje petega odstavka 6.a člena tega 
zakona določi Banka Slovenije na predlog DUTB.

(11) Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb 
javnega prava posreduje v svetovni splet, preko objave na 
svojih spletnih straneh, informacije javnega značaja iz prvega 
odstavka 6.a člena tega zakona, ki se nanašajo na donatorske, 
sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektual-
ne storitve, v roku petih dni od sklenitve posla.

(12) Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb jav-
nega prava posreduje v svetovni splet, preko objave na svojih 
spletnih straneh, tudi informacije javnega značaja v zvezi z za-
stopniki tega poslovnega subjekta, člani poslovodnega organa, 
organa upravljanja ali člana nadzornega organa iz druge alineje 
prvega odstavka 4.a člena tega zakona, ki se nanašajo na vrsto 
zastopnika oziroma navedbo članstva v poslovodnem organu, 
organu upravljanja ali nadzornem organu in informacijo o višini 
prejemkov in bonitet te osebe, in sicer: osebno ime, dogovorje-
na višina mesečnih prejemkov, dogovorjena višina odpravnine 
ter skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu.«.

13. člen
Za 26. členom se doda novo 2.A podpoglavje in nov 

26.a člen, ki se glasi:

»2.A Posebna postopkovna pravila

26.a člen
(postopanje poslovnih subjektov pod prevladujočim  

vplivom oseb javnega prava)
(1) Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb 

javnega prava v postopku z zahtevo za dostop do informacij 
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javnega značaja smiselno postopa po 12., 13., 14., 16., 17., 
18., 19., 23., 24., 25. in 26. členu tega zakona in po določbah 
zakona, ki ureja splošni upravni postopek, če s tem zakonom 
ni določeno drugače.

(2) Če poslovni subjekt v postopku iz prejšnjega odstav-
ka ne omogoči dostopa do informacije javnega značaja ali 
ga omogoči samo delno, s pisnim odgovorom v obliki dopisa 
obvesti prosilca o razlogih, zaradi katerih zahtevanih informa-
cij ne more posredovati. V odgovoru se prosilca opozori, da 
lahko vloži pritožbo na pooblaščenca za dostop do informacij 
javnega značaja v roku 15 dni od prejema pisnega odgovora. 
Pisni odgovor v fizični obliki se prosilcu pošlje po pošti pripo-
ročeno ali na elektronski naslov prosilca.

(3) Poslovni subjekt v roku 20 delovnih dni od prejema 
zahteve omogoči dostop do informacij javnega značaja ali 
prosilcu pošlje pisni odgovor iz prejšnjega odstavka, sicer se 
šteje, da je bil dostop zavrnjen.

(4) Pisni odgovor poslovnega subjekta iz drugega od-
stavka tega člena in molk poslovnega subjekta iz prejšnjega 
odstavka se štejeta kot zavrnilna odločba.«.

14. člen
V 27. členu se dodata nov peti in šesti odstavek, ki se 

glasita:
»(5) V pritožbenem postopku na podlagi pritožbe iz 

četrtega odstavka 26.a člena tega zakona pooblaščenec za 
dostop do informacij javnega značaja zahteva od poslovnega 
subjekta pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, da 
mu pošlje vse dokumente, ki se tičejo zadeve oziroma navede 
razloge, zaradi katerih ni odločil v zakonitem roku.

(6) Če pooblaščenec za dostop do informacij javnega 
značaja v pritožbenem postopku iz prejšnjega odstavka ugo-
tovi, da je pritožba utemeljena, odloči tudi o zahtevi za dostop 
do informacij javnega značaja poslovnega subjekta.«.

15. člen
Za 27. členom se doda novo 4. podpoglavje in nov 

27.a člen, ki se glasi:

»4. Postopek izvršbe

27.a člen
(izvršba)

(1) Postopek izvršbe se izvaja po določbah zakona, ki 
ureja splošni upravni postopek, če ni s tem zakonom določeno 
drugače.

(2) Za izvedbo upravne izvršbe po tem zakonu je pristo-
jen pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja.

(3) Upravna izvršba se opravi na predlog prosilca na 
podlagi izvršljive odločbe in sklepa o dovolitvi izvršbe. Zoper 
sklep o dovolitvi izvršbe ni pritožbe.

(4) Izvršba se opravi s prisilitvijo zoper organ ali poslovni 
subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, ki je 
dolžan izpolniti obveznost.«.

16. člen
V naslovu 32. člena se za besedno zvezo »naloge mini-

strstva« doda besedilo »in nadzor nad izvajanjem zakona«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za nadzor nad izvajanjem določb tega zakona je pri-

stojno ministrstvo, razen določbe tretjega odstavka 10.a člena 
tega zakona, za nadzor katerega je pristojen organ, pristojen 
za javna plačila.«.

17. člen
Prvi odstavek 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen, 

kadar ne terja izvajanja delnega dostopa v skladu s 7. členom 
tega zakona.«.

18. člen
Prvi odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vlada po predhodnem mnenju pooblaščenca za 

dostop do informacij javnega značaja predpiše pravila za za-
računavanje in enotni stroškovnik, v skladu s katerim organi, 
ki odločajo o dostopu, zaračunavajo stroške iz 34. člena tega 
zakona.«.

19. člen
Tretji odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Vlada sprejme skupno letno poročilo o izvajanju 

tega zakona na podlagi prejetih poročil iz prvega odstavka 
tega člena do vsakega 31. marca za preteklo leto in ga pošlje 
Državnemu zboru Republike Slovenije v seznanitev. Sprejeto 
skupno letno poročilo vlada objavi na spletu.«.

20. člen
38. člen se črta.

21. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:

»39. člen
(odgovornost za prekršek)

(1) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek posa-
meznik, ki uniči, skrije ali kako drugače napravi nedostopen 
dokument, zadevo, dosje, register, evidenco ali dokumentarno 
gradivo, v katerem se nahaja informacija javnega značaja, z 
namenom, da jo napravi nedostopno javnosti.

(2) Z globo 1.200 eurov se kaznuje odgovorna oseba 
organa ali poslovnega subjekta pod prevladujočim vplivom 
oseb javnega prava, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna 
oseba organa:

– če v roku iz 23. člena tega zakona neupravičeno ne 
posreduje zahtevane informacije javnega značaja;

– če ne objavi kataloga informacij javnega značaja iz 
8. člena tega zakona ali ne posreduje v svetovni splet infor-
macij javnega značaja v skladu z 10. členom tega zakona;

– če v predpisanem roku ne predloži letnega poročila iz 
prvega odstavka 37. člena tega zakona;

– če v roku iz drugega odstavka 26. člena ne posreduje 
v svetovni splet informacij javnega značaja iz desetega od-
stavka 10.a člena tega zakona.

(4) Z globo 800 eurov se kaznuje odgovorna oseba po-
slovnega subjekta pod prevladujočim vplivom oseb javnega 
prava, ki stori prekršek iz prve alineje prejšnjega odstavka 
ali če ne posreduje v svetovni splet, preko objave na svojih 
spletnih straneh, vseh informacij javnega značaja iz enajstega 
ali dvanajstega odstavka 10.a člena tega zakona.

(5) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna 
oseba ministrstva ali organa samoupravne lokalne skupnosti, 
ki v predpisanem roku ne sporoči pristojni organizaciji podat-
kov v skladu s prvim odstavkom 3.č člena tega zakona in od-
govorna oseba osebe javnega prava, ki v predpisanem roku 
ne sporoči pristojni organizaciji podatkov v skladu z drugim 
odstavkom 3.č člena tega zakona.

(6) Z globo od 700 do 1.400 eurov se kaznuje za prekr-
šek posameznik in od 2.000 do 30.000 eurov se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ponovno 
uporabi informacijo javnega značaja v pridobitne namene, za 
katero organ zaračunava ceno ali določa druge pogoje, pa ji 
organ take uporabe ni dovolil v skladu s tretjim odstavkom 
22. člena tega zakona.

(7) V hitrem postopku o prekršku iz prejšnjega odstavka 
lahko pristojni organ izreče globo v katerikoli višini znotraj 
predpisanih razponov.«.
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22. člen
Za 39. členom se doda novi 39.a člen, ki se glasi:

»39.a člen
(prekrškovne določbe v zvezi s centraliziranim zbiranjem 

podatkov od ponudnikov plačilnih storitev)
(1) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se kaznuje za 

prekršek ponudnik plačilnih storitev, razen Banke Slovenije, ki 
organu, pristojnemu za javna plačila, ne posreduje podatkov v 
skladu s tretjim odstavkom 10.a člena tega zakona ali posre-
duje napačne ali nepopolne podatke.

(2) Z globo od 1.000 do 4.000 eurov se kaznuje za prekr-
šek odgovorna oseba ponudnika plačilnih storitev, razen Banke 
Slovenije, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) V hitrem postopku o prekršku lahko organ, pristojen za 
javna plačila, izreče globo v katerikoli višini znotraj razponov, ki 
so predpisani v tem členu.«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen
Pristojna organizacija vzpostavi register zavezancev iz 

3.b člena zakona najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve 
tega zakona in zagotovi pogoje za posredovanje elektronskih 
prijav zavezancev na podlagi 3.č člena zakona najkasneje 
mesec dni pred potekom tega roka. Pristojna organizacija 
v register vpiše zavezance iz druge in tretje alineje prvega 
odstavka 3.b člena zakona v roku petih dni od vzpostavitve 
registra zavezancev.

24. člen
(1) Minister, pristojen za upravo, izda predpis iz šestega 

odstavka 3.b člena, tretjega odstavka 3.c člena in tretjega 
odstavka 3.č člena zakona v roku treh mesecev od uveljavitve 
tega zakona, predpis iz petega odstavka 10.a člena zakona pa 
v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona.

(2) Minister, pristojen za finance, izda predpis iz tretjega 
odstavka 10.a člena zakona v roku štirih mesecev od uveljavi-
tve tega zakona.

25. člen
Ministrstva in organi samoupravnih lokalnih skupnosti 

posredujejo aktualni seznam zavezancev iz svoje pristojnosti 
iz prvega odstavka 3.č člena zakona pristojni organizaciji po 
poteku petih mesecev, vendar najkasneje v šestih mesecih od 
uveljavitve tega zakona.

26. člen
(1) Poslovni subjekti pod prevladujočim vplivom oseb jav-

nega prava morajo obveznost iz tretjega odstavka 8. člena za-
kona izpolniti v roku enega meseca od uveljavitve tega zakona.

(2) DUTB zagotovi spletno objavo informacij javnega 
značaja iz desetega odstavka 10.a člena zakona v roku treh 
mesecev od uveljavitve tega zakona.

(3) Banka Slovenije podrobnejši način objave iz desetega 
odstavka 10.a člena zakona določi v roku enega meseca od 
uveljavitve tega zakona.

27. člen
Vlada sprejme pravila za zaračunavanje in enotni stro-

škovnik iz 35. člena zakona v roku petih mesecev od uveljavitve 
tega zakona. Do takrat se za zaračunavanje stroškov posredo-
vanja informacij uporabljajo določbe 34. in 35. člena Zakona o 
dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 
– uradno prečiščeno besedilo in 117/06 – ZDavP-2).

28. člen
(1) V Zakonu o prejemkih poslovodnih oseb v gospodar-

skih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samou-

pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 21/10 in 8/11) v 
drugem odstavku 7. člena preneha veljati besedilo »to pa jo 
mora to varovati kot poslovno skrivnost.«.

(2) V Zakonu o ukrepih Republike Slovenije za krepitev 
stabilnosti bank (Uradni list RS, št. 105/12 in 63/13 – ZS-K) 
preneha veljati:

– v sedmem odstavku 4. člena besedilo »razen v primeru 
podatka, ki je po zakonu, ki ureja bančništvo, zaupen«.

– v osmem odstavku 11. člena besedilo »razen v primeru, 
ko gre za naznanitev suma kaznivega dejanja«.

29. člen
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.
(2) Določbe prve, druge in tretje alineje petega odstavka 

6.a člena se pričnejo uporabljati tri mesece od uveljavitve tega 
zakona.

(3) Določbe od prvega do devetega odstavka 10.a člena 
zakona se začnejo uporabljati šest mesecev od uveljavitve 
tega zakona.

Št. 010-01/13-24/50
Ljubljana, dne 24. marca 2014
EPA 1500-VI

Državni zbor
Republike Slovenije

Janko Veber l.r.
Predsednik

877. Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma 
o Zakonu o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o varstvu dokumentarnega 
in arhivskega gradiva ter arhivih 
(OdZVDAGA-A1)

Na podlagi 12., 22. in 30. člena Zakona o referendumu in 
o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno 
besedilo) in prvega odstavka 108. člena Poslovnika državnega 
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji dne 1. aprila 2014 sprejel

O D L O K
o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu 

dokumentarnega in arhivskega gradiva  
ter arhivih (OdZVDAGA-A1)

I
Na podlagi zahteve več kot 40.000 volivk in volivcev, 

ki jo je Državni zbor prejel 26. marca 2014, se razpiše 
zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in do-
polnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega 
gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), ki ga je Državni zbor sprejel 
28. januarja 2014.

II
Vprašanje, ki se daje na referendum, se glasi:
»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega 
gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), ki ga je sprejel Državni zbor 
na seji dne 28. januarja 2014?«.

III
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki 

za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se določi 
3. april 2014.
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IV
Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 4. maja 

2014.

V
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 005-02/14-1/25
Ljubljana, dne 1. aprila 2014
EPA 1869-VI

Državni zbor
Republike Slovenije

Janko Veber l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
878. Pravilnik o prenehanju uporabe Pravilnika 

o določitvi objekta in okoliša objekta Gorski 
telekomunikacijski objekt Ministrstva 
za notranje zadeve na Šmarni gori ter ukrepov 
za njegovo varovanje

Na podlagi prvega odstavka 32. člena in v zvezi s 
118. členom Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Ura-
dni list RS, št. 15/13 in 11/14) izdaja minister za notranje 
zadeve

P R A V I L N I K
o prenehanju uporabe Pravilnika  

o določitvi objekta in okoliša objekta Gorski 
telekomunikacijski objekt Ministrstva za notranje 

zadeve na Šmarni gori ter ukrepov za njegovo 
varovanje

1. člen
Pravilnik o določitvi objekta in okoliša objekta Gorski 

telekomunikacijski objekt Ministrstva za notranje zadeve na 
Šmarni gori ter ukrepov za njegovo varovanje (Uradni list 
RS, št. 118/06 in 15/13 – ZODPol) se preneha uporabljati.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-131/2014
Ljubljana, dne 27. marca 2014
EVA 2014-1711-0041

dr. Gregor Virant l.r.
Minister

za notranje zadeve

SODNI SVET
879. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom 

k vložitvi kandidatur za vodstvena mesta

Na podlagi določbe 62.b člena Zakona o sodiščih 
(ZS-UPB-4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopol-
nitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljublja-
na, na 32. seji dne 20. marca 2014 sprejel naslednji

S K L E P
Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandi-

datur za vodstveno mesto:
– predsednika Delovnega sodišča v Celju;
– predsednika Okrajnega sodišča v Krškem;
– predsednika Okrajnega sodišča v Sevnici;
– predsednika Okrajnega sodišča v Kopru;
– predsednika Okrajnega sodišča v Postojni;
– podpredsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani.
Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življe-

njepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški 
program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje 
pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Predložitev šestletnega 
strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za 
podpredsednike sodišč.

Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30-ih dneh 
od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo 
na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trg OF 13, 1000 
Ljubljana, p.p. 675.

Predsednik
Sodnega sveta RS

Janez Vlaj l.r.
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CELJE

880. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o zazidalnem načrtu Lava

Na podlagi 61.a člena, v povezavi s 97. in 98. členom, 
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 in 35/13 
skl. US) ter 10., 19., 115. in 118. člena Statuta Mestne občine 
Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je Mestni svet Mestne občine 
Celje na 25. redni seji dne 11. 3. 2014. sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o zazidalnem načrtu Lava

1. člen
(1) V Odloku o zazidalnem načrtu Lava (uradno prečišče-

no besedilo) (Uradni list RS, št. 26/11) se v drugi alineji 6. točke 
7. člena za besedo »živice« doda besedi »ali ograje«.

(2) Besedilo tretje alineje 6. točke 7. člena se nadomesti 
z novim besedilom, tako da se glasi: 

»– maksimalna višina živice ali ograje je 1,2 m, v obrtni 
coni 2 m,«.

(3) Dodata se novi četrta in peta alineja, ki se glasita:
»– višina živice ali ograje na ulični strani mora biti uskla-

jena z občinskim upravnim organom pristojnem za promet, ki 
lahko določi tudi drugačno oddaljenost od javne prometnice, če 
tako določajo cestno tehnični predpisi,«

»– živica je lahko ojačana z žično mrežo. V primeru po-
stavitve ograje ali dvoriščnih vrat na ulični strani parcele polna 
zidana ograja ni dovoljena, tip ograje mora biti skladen s pre-
vladujočim legalnim tipom ograj v uličnem nizu.«.

2. člen
Za besedilom 7. člena se doda se nov 7.a člen, ki se glasi:

»7.a člen
»(1) Na celotnem območju Zazidalnega načrta Lava je 

dovoljena gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov tudi kot 
prostostoječih objektov.

(2) Na parcelah, ki funkcionalno pripadajo večstanovanj-
skim objektom, je dovoljena le postavitev nadstreškov, kole-
sarnic in zbiralnic za komunalne odpadke, ki niso dopustni kot 
posamični objekti, ampak le kot skupna ureditev za potrebe 
celotnega objekta.

(3) Na parcelah eno ali dvodružinskih objektov je dovo-
ljeno samostojno postaviti, poleg obstoječih legalno zgrajenih 
objektov, tudi 1 nezahtevni objekt velikosti do 50 m2: garažo, 
nadstrešek ali vrtno uto.

(4) Pogoji oblikovanja in umestitve enostavnih ali nezah-
tevnih objektov so:

– praviloma imajo ravno ali enokapno streho,
– barva strehe je usklajena s stanovanjskim objektom 

oziroma je temne barve,
– maksimalna višina je 3,5 m,
– najbolj izpostavljeni deli objekta morajo biti od meje so-

sednjega zemljišča odmaknjeni najmanj 2 m, v primeru pisnega 
soglasja mejaša lahko tudi bližje,

– pri možnosti umeščanja tovrstnih objektov je potrebno 
upoštevati Fz, ki skupaj s stanovanjskim objektom ne sme 
presegati Fz 0,4.«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 3505-1/2014
Celje, dne 11. marca 2014

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

881. Sklep o določitvi subvencioniranja cene 
storitve uporabe javnih objektov za leto 2014

Na podlagi 30. člena Odloka o koncesiji za opravlja-
nje gospodarske javne službe gospodarjenja z javnimi objekti 
(Uradni list RS, št. 7/11 in 80/11), 46., 47., 71., 134. in 137. čle-
na Koncesijske pogodbe za opravljanje gospodarske javne 
službe gospodarjenja z javnimi objekti, 59. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 
– ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11) ter 10., 
19. in 124. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, 
št. 106/13) je Mestni svet Mestne občine Celje na 25. redni seji 
dne 11. 3. 2014 sprejel

S K L E P
o določitvi subvencioniranja cene storitve 

uporabe javnih objektov za leto 2014

1. člen
Mestna občina Celje bo v skladu z določili 59. člena 

Zakona o gospodarskih javnih službah, 30. člena Odloka o 
koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe gospo-
darjenja z javnimi objekti, 46., 47., 71., 134. in 137. člena 
Koncesijske pogodbe za opravljanje gospodarske javne 
službe gospodarjenja z javnimi objekti subvencionirala cene 
storitev uporabe javnih objektov, ki so opredeljene v javnem 
programu uporabe javnih objektov za leto 2014, vključenih v 
izvajanje javne službe gospodarjenja z javnimi objekti. Sub-
vencioniranje cene uporabe se izvaja ločeno po posameznih 
javnih objektih.

2. člen
Kot osnova za določitev subvencije za leto 2014 do 

polne cene uporabnine za izvajanje javnega programa upo-
rabe javnih objektov je stroškovna cena za izvajanje javnega 
programa na uro, zmanjšana za prihodek od uporabe javnih 
objektov za izvajanja javnega programa.

3. člen
Skupna višina subvencij do polne cene uporabnine za 

izvajanje javnega programa uporabe javnih objektov za leto 
2014 znaša 1.382.044,65 EUR z DDV. Razporeditev subven-
cij po objektih je naslednja:

OBČINE
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Javni objekti Ure izvajanja 
javnega 

programa

Stroškovna 
cena na uro 

uporabe 
(v EUR brez 

DDV)

Prihodki od 
uporabe 

objektov za 
javni program 

na uro 
(v EUR) 

brez DDV

Stroškovna 
cena, 

zmanjšana 
za prihodke 

na uro = 
subvencija na 
uro brez DDV 

(v EUR)

Subvencija 
na uro 
z DDV 

(v EUR)

Letna 
vrednost 

subvencije 
po proračunu 
MOC za leto 
2014 brez 

DDV (v EUR)

Letna 
vrednost 

subvencije 
po proračunu 
MOC za leto 
2014 z DDV 

(v EUR)

Dvorana Golovec 1.020 176,75 45,57 131,17 143,63 133.796,38 146.507,04

Zimski bazen 2.806 150,24 59,98 90,26 98,84 253.307,49 277.371,70

Kegljišče 1.760 32,67 11,71 20,96 22,95 36.889,85 40.394,38

Drsališče 1.670 178,43 56,73 121,70 133,26 203.222,92 222.529,10

Letno kopališče 839 208,65 85,74 122,91 134,58 103.110,68 112.906,20

Dvorana Zlatorog 1.241 265,09 68,92 196,17 214,80 243.347,01 266.464,98

Arena Petrol 127 1.774,62 295,12 1.479,50 1.620,05 187.896,76 205.746,95

Stadion Olimp 1.735 31,71 7,55 24,16 26,45 41.922,89 45.904,94

Stadion Skalna klet 261 243,48 18,77 224,70 246,05 58.647,82 64.219,36

SKUPAJ 1.262.141,80 1.382.044,65

4. člen
Mestna občina Celje bo sredstva subvencije nakazovala 

ZPO Celje d.o.o., kot koncesionarju za opravljanje gospodarske 
javne službe gospodarjenja z javnimi objekti, na podlagi sklenje-
ne koncesijske pogodbe ter programa uporabe javnih objektov 
za leto 2014. Za pridobitev subvencij bo koncesionar izstavljal 
mesečne zahtevke v višini 1/12 letne vrednosti subvencij.

5. č,len
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 671-5/2011
Celje, dne 11. marca 2014

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

ŠMARJE PRI JELŠAH

882. Zaključni račun proračuna Občine Šmarje 
pri Jelšah za leto 2013

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11, popr. 14/13 – uradno preči-
ščeno besedilo – in 101/13) in 120. člena Statuta Občine Šmar-
je pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10) je Občinski svet Občine 
Šmarje pri Jelšah na 24. redni seji dne 27. 3. 2014 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2013

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri 

Jelšah za leto 2013.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za 

leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je 

podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov 
in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihod-
kov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa 
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in reali-
ziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šmarje 
pri Jelšah za leto 2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi 
načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov 
o načrtovanih vrednostih posameznih projektov v letu 2013 ter 
o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen
Realizacija prihodkov in odhodkov proračuna, računa fi-

nančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, se na ravni 
podskupin kontov objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Splošni in posebni del ter Načrt razvojnih programov, pa se 
objavijo na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah.

Št. 03212-0006/2014
Šmarje pri Jelšah, dne 28. marca 2014

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l.r.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov Znesek 

v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 9.144.520

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.866.259
70 DAVČNI PRIHODKI 7.192.831

700 Davki na dohodek in dobiček 6.465.801
703 Davki na premoženje 510.368
704 Domači davki na blago in storitve 216.553
706 Drugi davki 109

71 NEDAVČNI PRIHODKI 673.428
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 464.749
711 Takse in pristojbine 2.498
712 Denarne kazni 4.301
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 984
714 Drugi nedavčni prihodki 200.896
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72 KAPITALSKI PRIHODKI 27.408
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja 27.408

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.250.853
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 753.646
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU 497.207

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 9.091.879
40 TEKOČI ODHODKI 2.625.588

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 615.134
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 100.631
402 Izdatki za blago in storitve 1.754.083
403 Plačila domačih obresti 57.740
409 Rezerve 98.000

41 TEKOČI TRANSFERI 3.509.438
410 Subvencije 133.032
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 2.416.310
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 259.581
413 Drugi tekoči domači transferi 700.515

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.706.033
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.706.033

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 250.820
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam 162.498
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 88.322

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I-II) 52.641

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 14.911
750 Prejeta vračila danih posojil 10.432
752 Kupnine iz naslova privatizacije 4.479

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITAL. DELEŽEV 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV 14.911

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA 398.199

550 Odplačila domačega dolga 398.199
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII) –330.647
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) –398.199
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX=-III) –52.641

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 
31. 12. PRETEKLEGA LETA 371.046

883. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko 
Poljana (Š6 S1/2, Š5 S1, Š6 Z3)

Na podlagi 57. 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 – ZKK-C, 57/12 – 

ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) in 30. člena 
Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10) 
župan Občine Šmarje pri Jelšah sprejme

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

občinskega podrobnega prostorskega načrta  
za stanovanjsko sosesko Poljana  

(Š6 S1/2, Š5 S1, Š6 Z3)

1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)

(1) Območje obravnave obsega del območja, ki se ureja 
z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
stanovanjsko sosesko Poljana (Š6 S1/2, Š5 S1, Š6 Z3) (v na-
daljevanju: Odlok o OPPN), ki je bil sprejet leta 2011 (Uradni 
list RS, št. 63/11). Odlok o OPPN umešča načrtovane ureditve 
v prostor, določa lokacijske pogoje in usmeritve za projektiranje 
in gradnjo ter druge pogoje za izvajanje OPPN in predstavlja 
podlago za pripravo projektov za izdajo gradbenih dovoljenj po 
predpisih o graditvi objektov.

(2) Območje OPPN je namenjeno stanovanjskim, špor-
tnorekreacijskim in zelenim površinam, s katerim se zagotavlja 
kvalitetno in privlačno bivalno okolje ter racionalno širjenje 
naselja s poudarkom na notranjem razvoju. Celotno območje 
obsega 5,9 ha stavbnih zemljišč.

(3) Predmet izdelave sprememb in dopolnitev OPPN je 
sprememba poteka trase »prečne ceste C« (prestavitev ceste 
južneje), ki bo omogočala realizacijo gospodarske javne infra-
strukture (pridobitev lastništva) ter variantno možnost preobli-
kovanja atrijskih hiš v osrednjem delu območja OPPN.

2. člen
(območje, predmet in vrsta postopka)

(1) Območje sprememb in dopolnitev OPPN se nanaša 
na funkcionalne celote FC S1, FC S2 in del funkcionalne celote 
FC I (Fe I4).

(2) Spremembe in dopolnitve OPPN se nanašajo na po-
pravke tekstualnega dela (odloka) in grafičnega dela.

(3) Ker se spremembe in dopolnitve OPPN nanašajo na 
posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načr-
tovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in 
objektov, se v skladu z 61.a členom ZPNačrt, vodijo po skraj-
šanem postopku.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Uporabi se obstoječe strokovne podlage, ki so se 
pripravile za pripravo osnovnega OPPN.

(2) Dodatno se izdela:
– izsek iz hierarhično višjega akta,
– posodobitev prikaz stanja prostora.
(3) Izdelajo se lahko tudi druge analize prostora in stro-

kovne podlage, če se v postopku ugotovi, da je to potrebno. 
Dodatne strokovne podlage se pripravijo med postopkom pri-
prave OPPN in jih pridobi izdelovalec OPPN.

(4) Izbrani izdelovalec sprememb in dopolnitev OPPN iz-
dela ali pa najmanj koordinira izdelavo vseh strokovnih podlag 
potrebnih za izdelavo sprememb in dopolnitev OPPN. Stro-
kovne podlage posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za 
svoja področja in drugi udeleženci pri pripravi sprememb in 
dopolnitev OPPN.

4. člen
(roki za pripravo)

izdelava osnutka sprememb OPPN 
in priprava gradiva za pridobitev smernic 
NUP ter odločitve MKO o izvedbi CPVO april/maj 2014
pregled in uskladitev smernic NUP ter 
izdelava dopolnjenega osnutka sprememb 
OPPN maj 2014
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javna razgrnitev in javna obravnava maj/junij 2014
priprava stališč do pripomb in predlogov junij 2014
izdelava predloga sprememb OPPN 
in pridobitev mnenj NUP junij/julij 2014
izdelava usklajenega predloga sprememb 
OPPN in sprejem na OS 

avgust/ 
september 2014

objava v uradnem glasilu september 2014

Predvideni roki za pripravo sprememb OPPN se lahko 
spremenijo zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin.

Če bo za spremembo OPPN potrebno izvesti postopek 
CPVO, se v skladu z zakonom postopek ne vodi po skrajšanem 
postopku, roki njegove priprave pa se ustrezno podaljšajo. V 
tem primeru bo, kot dodatna faza k dopolnjenemu osnutku, 
potrebno izdelati okoljsko poročilo.

5. člen
(nosilci urejanja prostora)

(1) Pripravljavec sprememb OPPN je Občina Šmarje pri 
Jelšah. Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave sode-
lujejo s posredovanjem smernic, strokovnih podlag in mnenj so:

– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, 
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje,

– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za oko-
lje (področje voda),

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in re-
ševanje,

– Ministrstvo za kulturo,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE 

Celje,
– Zavod za varstvo narave, OE Celje,
– Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina 

d.o.o.,
– Elektro Celje d.d., Podjetje za distribucijo električne 

energije d.d.,
– Telekom Slovenije d.d., Sektor za upravljanje omrežja, 

Celje,
– Občina Šmarje pri Jelšah (javna razsvetljava, ceste).
(2) Če se v postopku priprave sprememb OPPN ugotovi, 

da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso 
našteti v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja 
pridobijo v postopku.

(3) Nosilci urejanja prostora morajo, v skladu z drugim 
odstavkom 58. člena in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt, 
podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu sprememb 
in dopolnitev OPPN v 15 dneh od prejema poziva. V primeru 
uvedbe postopka CPVO se v skladu z zakonom postopek ne 
vodi po skrajšanem postopku, roki za pridobitev smernic in 
mnenj pa se podaljšajo na 30 dni.

6. člen
(obveznost financiranja)

Izdelavo sprememb in dopolnitev OPPN financira Občina 
Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.

7. člen
(veljavnost in objava sklepa)

(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in na svetovnem spletu.

(2) Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 350-1/2014
Šmarje pri Jelšah, dne 26. marca 2014

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l.r.

884. Sklep o začetku priprave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta 
za stanovanjsko sosesko Š12S1 – DOBRAVA 
(spremembe in dopolnitve OLN Dobrava)

Na podlagi 57. člena v povezavi s 46. in 96. členom Zako-
na 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, 35/13 – sklep 
US) ter 30. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list 
RS, št. 35/10) je župan Občine Šmarje pri Jelšah sprejel

S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko 
Š12S1 – DOBRAVA  

(spremembe in dopolnitve OLN Dobrava)

1. člen
(ocena stanja in razlogi)

(1) Skladno z Odlokom o prostorskih sestavinah dolgoroč-
nega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 88/04 
in 118/04) je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče z 
oznako Š12S1.

Za območje je bil v letu leta 2007 izdelan Občinski lokacij-
ski načrt za stanovanjsko sosesko Š12S1 – DOBRAVA (Uradni 
list RS, št. 113/07). Skladno z odlokom o OLN je območje 
razdeljeno na 6 karejev, na katerih je predvidena izgradnja 
25 prostostoječih stanovanjskih hiš, 10 vrstnih stanovanjskih 
hiš in 5 večstanovanjskih hiš ter objektov gospodarske javne 
infrastrukture (GJI).

(2) Razlogi za sprejem Občinskega podrobnega prostor-
skega načrta za stanovanjsko sosesko Š12S1 – DOBRAVA 
(spremembe in dopolnitve OLN Dobrava) – v nadaljevanju: 
OPPN Dobrava so:

– zmanjšanje potreb po gradnji novih stanovanjskih objek-
tov,

– spremenjeni pogoji glede vrste stanovanjskih objektov 
(namesto vrstnih hiš in večstanovanjskih objektov se predvidijo 
prostostoječi stanovanjski objekti),

– uskladitev z lastniki dela zemljišč in s tem možnost 
realizacije celotnega območja.

2. člen
(območje)

Območje OPPN Dobrava se okvirno nanaša na naslednje 
parcelne številke:

– 16/1 in 22/0; k.o. Bobovo,
– 123/1 in 137/0; k.o. Šmarje pri Jelšah.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve, ki se nanašajo na obravnavano obmo-
čje, bo priskrbel naročnik, Občina Šmarje pri Jelšah.

4. člen
(oblika in vsebina)

(1) OPPN se izdela po postopku, vsebini, obliki in načinu 
priprave z določili veljavne prostorske zakonodaje:

– 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, 
35/13 – sklep US),

– Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).

(2) V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje 
(v nadaljevanju: CPVO) se okoljsko poročilo pripravi skladno s 
predpisi, ki urejajo to področje.
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(3) Spremembe, ki so predmet OPPN, so:
– Območje, ki je v veljavnem prostorskem aktu oprede-

ljeno kot K1 ter obsega del parcele 22/0, k.o. Bobovo, na njem 
pa je predvidena gradnja 5 prostostoječih stanovanjskih hiš, se 
izloči iz dosedanjega območja prostorskega akta.

– Območje, ki je v veljavnem prostorskem aktu opredelje-
no kot K4 ter obsega del parcele 16/1, k.o. Bobovo, na njem pa 
je predvidena gradnja 10 vrstnih stanovanjskih hiš, se spremeni 
tako, da se namesto vrstnih hiš predvidi 4 do 5, prostostoječih 
stanovanjskih hiš.

– Območje, ki je v veljavnem prostorskem aktu opredelje-
no kot K5 ter obsega del parcel 123/1 in 137/0, k.o. Šmarje pri 
Jelšah, na njem pa je predvidena gradnja 5 večstanovanjskih 
hiš, 4 prostostoječe stanovanjske hiše, nadomestni gospo-
darski objekt (kiosk) in prizidek k obstoječi hiši se spremeni 
tako, da se namesto treh večstanovanjskih hiš predvidi 4 do 5 
prostostoječih stanovanjskih hiš.

– Zaradi sprememb se prilagodi zasnova GJI.

5. člen
(roki za pripravo prostorskega akta in njegovih  

posameznih faz)
Ker se spremembe in dopolnitve OLN nanašajo samo 

na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost 
načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč 
in objektov, se skladno z 61.a členom Sprememb in dopolnitev 
Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-A, (Uradni list 
RS, št. 108/09), OPPN izdela po skrajšanem postopku.

Sklep o začetku priprave 
prostorskega akta marec 2014
Objava sklepa v uradnem glasilu 
in na svetovnem spletu marec 2014
Obvestilo MKO, Direktorat za okolje 
o izvedbi celovite presoje vplivov 
na okolje 15 dni
Priprava osnutka prostorskega akta 15 dni
Pridobivanje smernic 15 dni
Javno naznanilo o javni razgrnitvi 
in javni obravnavi osnutka 

7 dni pred pričetkom 
javne razgrnitve

Javna razgrnitev in javna obravnava 15 dni
Priprava stališča do pripomb 
in predlogov

10 dni po zaključku 
javne razgrnitve

Pridobivanje mnenj 15 dni
Priprava usklajenega predloga 15 dni
Sprejemanje odloka na občinskem 
svetu september 2014
Objava v Uradnem listu RS september 2014

6. člen
(nosilci urejanja prostora)

(1) Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku pri-
prave s posredovanjem smernic, strokovnih podlag in mnenj, 
so:

– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje;

– RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za 
okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje;

– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 
Oddelek območja Savinje;

– Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje;
– Holding Slovenske železnice, d.o.o.;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE 

Celje;
– Elektro Celje d.d.;
– OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, Rogaška 

Slatina;
– Telekom Slovenije d.d., Sektor za upravljanje omrežja; 

Celje.

(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je po-
trebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v 
prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo 
v postopku.

7. člen
(financiranje prostorskega akta)

Prostorski akt financira Občina Šmarje pri Jelšah, Ašker-
čev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.

8. člen
(objava sklepa priprave)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in na spletni strani občine. Sklep začne veljati naslednji dan 
po objavi.

Št. 350-2/2014
Šmarje pri Jelšah, dne 26. marca 2014

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l.r.

885. Sklep o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
v letu 2014

Na podlagi 20. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 73/03) in 30. člena 
Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10) 
je župan Občine Šmarje pri Jelšah dne 31. 3. 2013 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila  

za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2014

1. člen
Ta sklep določa vrednost točke za izračun nadomestila 

za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmarje pri Jelšah 
za leto 2014.

2. člen
Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za upo-

rabo stavbnega zemljišča za leto 2014 znaša 0,001068 EUR.

3. člen
Vrednost točke iz tega sklepa velja in se uporablja od 

1. januarja 2014 dalje.

4. člen
Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljati Sklep o vre-

dnosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča v letu 2013 (Uradni list RS, št. 94/12).

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 422-0001/2014
Šmarje pri Jelšah, dne 31. marca 2014

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l.r.
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886. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah 
(Uradni list RS, št. 35/10) je Občinski svet Občine Šmarje pri 
Jelšah na 24. redni seji dne 27. 3. 2014 sprejel naslednji

S K L E P

1. Ukine se status zemljišča v splošni rabi na naslednjih 
nepremičninah z ID znakom 1203-1787/9-0, 2660-1042/7-0, 
2660-1040/3-0, 2660-1040/5-0, 2660-1040/7-0, 1206-996/9-0, 
1222-1009/9-0, 1222-1009/8-0, 1188-874/11-0, 1222-1009/6-0, 
1210-1359/27-0, 1211-50/2-0, 1188-874/2-0, 1226-1601/9-0 in 
1225-1094/12-0.

2. Na navedenih parcelah pridobi lastninsko pravico Ob-
čina Šmarje pri Jelšah.

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

Št. 03212-0012/2014
Šmarje pri Jelšah, dne 28. marca 2014

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jože Čakš l.r.

POPRAVKI

887. Popravek Odloka o OPPN – spremembe 
in dopolnitve UN UC 1 »Sežana center 1« 
v Sežani

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Ura-
dnem listu Republike Slovenije (ZUL-UPB1, Uradni list RS, 
št. 112/05 – prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – 
ZUKN) in 30. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, 
št. 117/07) dajem

P O P R A V E K
Odloka o OPPN – spremembe in dopolnitve  

UN UC 1 »Sežana center 1« v Sežani

V Odloku o OPPN – spremembe in dopolnitve UN UC 1 
»Sežana center 1« v Sežani (Uradni list RS, št. 19/13) se v 
22. členu v prvem stavku za številko doda  %.

Št. 3505-33/2014-2
Sežana, dne 1. aprila 2014

Župan 
Občine Sežana

Davorin Terčon l.r.

PREKLICI

888. Preklic objave Sklepa o začetku priprave 
sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta (OPN) Bovec

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Ura-
dnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/20 – ZUKN) 
uredništvo Uradnega lista RS objavlja

P R E K L I C
objave Sklepa o začetku priprave sprememb  

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta 
(OPN) Bovec

Preklicujemo objavo Sklepa o začetku priprave spre-
memb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN) 
Bovec, objavljen v Uradnem listu RS, št. 21-819/14, z dne 
28. 3. 2014.

Št. 8/2014
Ljubljana, dne 1. aprila 2014

Uredništvo
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