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Zakon o tujcih (uradno prečiščeno besedilo)
(ZTuj-2 – UPB1)

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 3. 4. 2014 je
Državni zbor na seji dne 22. 5. 2014 potrdil uradno prečiščeno
besedilo Zakona o tujcih, ki obsega:
– Zakon o tujcih – ZTuj-2 (Uradni list RS, št. 50/11 z dne
27. 6. 2011),
– Popravek Zakona o tujcih – ZTuj-2 (Uradni list RS,
št. 57/11 z dne 15. 7. 2011),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih –
ZTuj-2A (Uradni list RS, št. 26/14 z dne 14. 4. 2014).
Št. 213-04/14-5/3
Ljubljana, dne 22. maja 2014
EPA 1954-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

ZAKON
O TUJCIH
uradno prečiščeno besedilo
(ZTuj-2 – UPB1)
I. POGLAVJE
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
(1) S tem zakonom se določajo pogoji in načini vstopa,
zapustitve in bivanja tujcev v Republiki Sloveniji.
(2) Ta zakon vsebinsko povzema naslednje direktive in
sklep Evropske unije:
– Direktivo Sveta 2001/40/ES z dne 28. maja 2001 o
medsebojnem priznavanju odločitev o izgonu državljanov tretjih
držav (UL L št. 149 z dne 2. 6. 2001, str. 34);
– Direktivo Sveta 2001/51/ES z dne 28. junija 2001 o
dopolnitvi določb člena 26. Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 (UL L št. 187 z dne
10. 7. 2001, str. 45);
– Direktivo Sveta 2002/90/ES z dne 28. novembra 2002
o opredelitvi pomoči pri nedovoljenem vstopu, tranzitu in prebivanju (UL L št. 328 z dne 5. 12. 2002, str. 17);
– Direktivo Sveta 2003/86/ES z dne 22. septembra 2003
o pravici do združitve družine (UL L št. 251 z dne 3. 10. 2003,
str. 12);
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– Direktivo Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003
o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas
(UL L št. 16 z dne 23. 1. 2004, str. 44);
– Direktivo Sveta 2003/110/ES z dne 25. novembra 2003
o pomoči v primeru tranzita za namene repatriacije po zračni
poti (UL L št. 321 z dne 6. 12. 2003, str. 26);
– Direktivo 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih
družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in
razveljavlja direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS,
73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS
in 93/96/EGS (UL L št. 158 z dne 30. 4. 2004, str. 77);
– Direktivo Sveta 2004/81/ES z dne 29. aprila 2004 o dovoljenju za prebivanje za državljane tretjih držav, ki so žrtve trgovine z ljudmi, ali so jim pomagali pri nezakoniti preselitvi in ki
sodelujejo s pristojnimi organi (UL L št. 261, 6. 8. 2004, str. 19);
– Direktivo Sveta 2004/114/ES z dne 13. decembra 2004
o pogojih za sprejem državljanov tretjih držav za namene študija, izmenjav učencev, neplačanega usposabljanja ali prostovoljnega dela (UL L št. 375, 23. 12. 2004, str. 12);
– Direktivo Sveta 2005/71/ES z dne 12. oktobra 2005 o
posebnem postopku za dovolitev vstopa državljanom tretjih
držav za namene znanstvenega raziskovanja (UL L št. 289,
3. 11. 2005, str. 15);
– Direktivo Sveta 2008/115/ES z dne 16. decembra 2008
o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L
št. 348, 24. 12. 2008, str. 98), vključno z Skupnimi smernicami
o varnostnih določbah za skupne odstranitve po zračni poti,
priložene Odločbi Evropskega sveta 2004/573 z dne 29. aprila
2004 (UL L št. 261/5, 6. 8. 2004, str. 5);
– Direktivo Sveta 2009/50/ES z dne 25. maja 2009 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene
visokokvalificirane zaposlitve (UL L št. 155, 18. 6. 2009, str. 17);
– Direktivo 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 18. junija 2009 o minimalnih standardih glede sankcij in
ukrepov zoper delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov
tretjih držav (UL L št. 168, 30. 6. 2009, str. 24);
– Direktivo 2011/51/EU Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 11. maja 2011 o spremembah Direktive Sveta
2003/109/ES, da se razširi njeno področje uporabe na upravičence do mednarodne zaščite (UL L št. 132/1,19. 5. 2011,
str. 1);
– Direktivo 2011/98/EU Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 13. decembra 2011 o enotnem postopku obravnavanja
vloge za enotno dovoljenje za državljane tretjih držav za prebivanje in delo na ozemlju države članice ter o skupnem nizu
pravic za delavce iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi
članici (UL L št. 343, 23. 12. 2011, str. 1);
– Sklep Sveta 94/795/PNZ z dne 30. novembra 1994 na
podlagi člena K.3(2)(b) Pogodbe o Evropski uniji o skupnem
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ukrepu o olajšavah za potovanje za učence iz tretjih držav
s stalnim prebivališčem v državi članici (UL L št. 327 z dne
19. 12. 1994, str. 1).
(3) S tem zakonom se ureja izvajanje naslednjih uredb
Evropske unije:
– Uredbe Sveta (ES) 2252/2004 z dne 13. decembra
2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične
podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajajo
države članice (UL L št. 385, 29. 12. 2004, str. 1);
– Uredbe Sveta (ES) 539/2001/ES z dne 15. marca 2001
o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu
zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (UL L št. 81, 21. 3. 2001, str. 1);
– Uredbe Sveta (ES) št. 562/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (UL L št. 105, 13. 4. 2006,
str. 1, v nadaljnjem besedilu: Zakonik o schengenskih mejah);
– Uredbe Sveta (ES) št. 380/2008 z dne 18. aprila 2008 o
spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1030/2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav (UL L št. 115,
29. 4. 2008, str. 1);
– Uredbe (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 13. julija 2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti
(Vizumski zakonik) (UL L št. 243, 15. 9. 2009, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Vizumski zakonik);
– Uredbe (EU) št. 265/2010 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 25. marca 2010 o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in Uredbe (ES) št. 562/2006
v zvezi z gibanjem oseb z vizumom za dolgoročno prebivanje
(UL L št. 85, 31. 3. 2010, str. 1).
2. člen
(opredelitev pojmov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
– Tujec ali tujka (v nadaljnjem besedilu: tujec), je vsakdo,
ki nima državljanstva Republike Slovenije.
– Oseba brez državljanstva je tujec, ki ga nobena država
v skladu s svojimi pravnimi akti nima za svojega državljana.
– Vstop je prihod, zapustitev pa odhod z državnega ozemlja Republike Slovenije.
– Tranzit je prehod državnega ozemlja Republike Slovenije.
– Mejna kontrola je kontrola na državni meji, ki jo izvajajo
pristojni organi zaradi nameravanega vstopa, tranzita in izstopa
tujcev z državnega ozemlja Republike Slovenije.
– Potna listina je potni list ali potnemu listu enakovredna
listina za potovanje, če je tako določeno z mednarodnim sporazumom.
– Veljavna potna listina je listina, ki jo je izdal za to pristojen mednarodni subjekt, če sta iz nje nesporno razvidni
istovetnost imetnika in rok njene veljavnosti.
– Dnevni delovni migrant je tujec s stalnim bivanjem v sosednji državi, v katero se vrača in ki prihaja dnevno v Republiko
Slovenijo na delo ali zaradi zaposlitve ali dela.
– Prevoznik je fizična ali pravna oseba, ki se poklicno
ukvarja s prevozom potnikov po kopenski, zračni ali vodni poti.
– Napoteni delavec je tujec, ki je v delovnem razmerju
pri tujem delodajalcu v času izvajanja pogodbene storitve na
ozemlju Republike Slovenije in zanj tuj delodajalec plačuje
prispevke za socialno zavarovanje.
– Rezident za daljši čas je tujec, ki ni državljan EU in
ima v državi članici Evropske unije dovoljenje za stalno ali
dolgotrajno prebivanje, izdano z veljavnostjo najmanj pet let na
predpisanem obrazcu Evropske unije o enotni obliki dovoljenja
za prebivanje za državljane tretjih držav, na katerem je pri vrsti
dovoljenja označeno, da je rezident za daljši čas.
– Državljan EU je tujec z državljanstvom druge države
članice Evropske unije.
– Tretja država je vsaka država, ki ni članica Evropske
unije.
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– Raziskovalna organizacija je pravna oseba javnega ali
zasebnega prava, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti, določene s predpisi, ki urejajo
raziskovalno in razvojno dejavnost v Republiki Sloveniji, in jo
je za sklepanje sporazumov o gostovanju s tujimi raziskovalci
pooblastilo ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo.
– Raziskovalec je tujec, ki ni državljan EU, z ustreznimi
visokošolskimi kvalifikacijami, ki omogočajo vpis v programe
doktorskih študijev, ki ga raziskovalna organizacija izbere za
izvajanje raziskovalnega dela.
– Visokošolski zavodi so univerze, fakultete, umetniške
akademije in visoke strokovne šole v skladu z zakonom, ki
ureja visoko šolstvo.
– Visokošolski učitelj je tujec, ki ni državljan EU, določen
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo.
– Visokošolski sodelavec je tujec, ki ni državljan EU, določen z zakonom, ki ureja visoko šolstvo.
– Sporazum o gostovanju je sporazum med raziskovalcem in raziskovalno organizacijo oziroma med visokošolskim
zavodom in visokošolskim učiteljem ali visokošolskim sodelavcem, s katerim se raziskovalec, visokošolski učitelj ali visokošolski sodelavec zaveže opraviti raziskovalno oziroma
pedagoško delo, organizacija oziroma visokošolski zavod pa se
zaveže, da bo v ta namen gostil raziskovalca, visokošolskega
učitelja ali visokošolskega sodelavca.
– Žrtev trgovine z ljudmi je tujec, ki ni državljan EU, in je
bil zaradi prostitucije ali drugih oblik spolnih zlorab, prisilnega
dela, suženjstva, služabništva ali trgovine s človeškimi organi,
tkivi ali krvjo kupljen, prevzet, nastanjen, prepeljan, prodan,
izročen ali je bilo z njim kako drugače razpolagano.
– Garant je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji ali fizična oseba
s prijavljenim stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji, ki med bivanjem tujca v Republiki Sloveniji z garantnim pismom jamči za kritje vseh stroškov, nastalih v zvezi z
bivanjem in nastanitvijo tujca v Republiki Sloveniji in vrnitvijo in
odstranitvijo tujca v matično državo.
– Garantno pismo je dokument, s katerim državljan tretje
države v postopku izdaje vizuma dokazuje namen bivanja v
Republiki Sloveniji, nastanitev in zadostna sredstva za preživljanje med bivanjem v Republiki Sloveniji in za vrnitev v
matično državo.
– Diplomatsko predstavništvo je predstavništvo Republike
Slovenije v tujini, pod vodstvom veleposlanika, ki je pristojno za
opravljanje konzularnih nalog v skladu z Dunajsko konvencijo
o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961 in Dunajsko konvencijo o konzularnih odnosih z dne 24. aprila 1963.
– Konzulat je predstavništvo Republike Slovenije v tujini, pod vodstvom poklicnega konzularnega funkcionarja, ki je
pristojno za opravljanje konzularnih nalog v skladu z Dunajsko
konvencijo o konzularnih odnosih z dne 24. aprila 1963.
– Žrtev nezakonitega zaposlovanja je mladoletni tujec, ki
ni državljan EU, in v Republiki Sloveniji prebiva nezakonito in
je zaposlen ali opravlja delo in tujec, ki ni državljan EU, in v Republiki Sloveniji prebiva nezakonito in je zaposlen ali opravlja
delo v posebno izkoriščevalskih delovnih pogojih, kot jih določa
zakon, ki ureja preprečevanje zaposlovanja in dela na črno.
– Modra karta EU je dovoljenje za začasno prebivanje zaradi visokokvalificirane zaposlitve z oznako »modra karta EU«,
ki ga izda država članica Evropske unije za visokokvalificirano
zaposlitev tujcu, ki ni državljan EU in imetniku omogoča, da
vstopi, prebiva in dela v državi članici Evropske unije.
– Visokokvalificirana zaposlitev je zaposlitev državljana
tretje države, kot jo za namen pridobitve modre karte EU opredeljuje zakon, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev v Republiki
Sloveniji.
– Prostovoljno vračanje je vračanje, pri katerem se tujec,
ki mu je bila izdana odločba o vrnitvi, v predpisanem roku prostovoljno vrne v državo, katere državljanstvo ima, ali državo, v
kateri je oseba brez državljanstva imela svoje zadnje prebivališče ali drugo državo, pod pogojem, da ga ta država sprejme.
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– Nevarnost pobega pomeni, da obstajajo okoliščine, ki jih
določa ta zakon, zaradi katerih se domneva, da bi se državljan
tretje države, ki je v postopku vrnitve, vrnitvi lahko izognil.
3. člen
(področje uporabe)
(1) Določbe tega zakona veljajo za vse tujce, če ni z zakonom drugače določeno.
(2) Za osebe brez državljanstva se v primerih, ko so določbe Konvencije o pravnem položaju oseb brez državljanstva
(Uradni list RS – MP, št. 9/92) za njih ugodnejše, uporabljajo
določbe te konvencije.
(3) V primerih, ko se za tujce po zakonu zahteva uveljavitev načela vzajemnosti, se osebam brez državljanstva ta pogoj
lahko oprosti, če prebivajo v Republiki Sloveniji najmanj tri leta.
(4) Ta zakon se ne uporablja za tujce, ki so zaprosili za
mednarodno zaščito (prosilci za mednarodno zaščito) in za
tujce, ki jim je bila v Republiki Sloveniji priznana mednarodna
zaščita, razen če ni z zakonom drugače določeno.
(5) Ta zakon se ne uporablja za osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji začasno zatočišče po zakonu, s katerim se ureja
začasno zatočišče, in osebe, ki jim je priznana začasna zaščita
po zakonu, ki ureja začasno zaščito razseljenih oseb, razen če
ni z zakonom drugače določeno.
(6) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za osebe, ki so
po mednarodnem pravu upravičene do privilegijev ali imunitet.
(7) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, pa se določbe tega zakona lahko izjemoma in le s predhodnim soglasjem ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, uporabijo za
osebe, ki so po mednarodnem pravu upravičene do privilegijev
ali imunitet, če uporaba tega zakona ni v nasprotju s prevzetimi
mednarodnimi obveznostmi in načelom vzajemnosti. V tem primeru se ta zakon lahko uporabi samo v obsegu, ki ne nasprotuje prevzetim mednarodnim obveznostim in načelu vzajemnosti.
(8) V primeru dvoma glede obstoja in obsega privilegijev
ali imunitet ter vzajemnosti daje pojasnilo ministrstvo, pristojno
za zunanje zadeve. Drugi organi državne uprave so vezani na
pojasnilo ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve.
4. člen
(pravice in dolžnosti tujcev)
(1) Tujcu, zoper katerega je uveden kazenski postopek
ali postopek za prekršek in je v priporu oziroma je pridržan,
mora organ, ki je odredil pripor oziroma pridržanje, na njegovo
zahtevo omogočiti stik z diplomatskim predstavništvom ali konzulatom države, katere državljan je.
(2) Tujec mora med bivanjem v Republiki Sloveniji spoštovati ustavo, zakone in druge splošne pravne akte v Republiki
Sloveniji ter se podrejati ukrepom pristojnih državnih organov.
5. člen
(migracijska politika)
(1) Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade
Republike Slovenije sprejme resolucijo o migracijski politiki, s
katero določi gospodarske, socialne in druge ukrepe ter dejavnosti, ki jih bo sprejela Republika Slovenija na tem področju,
kakor tudi sodelovanje z drugimi državami in mednarodnimi
organizacijami na tem področju.
(2) Vlada Republike Slovenije lahko, v skladu z resolucijo iz prejšnjega odstavka, vsako leto določi število (kvoto)
dovoljenj za prebivanje v Republiki Sloveniji, ki se jih lahko
izda tujcem v tekočem letu. V kvoto se ne vštejejo dovoljenja
za začasno prebivanje, izdana zaradi združevanja družine,
dovoljenja za začasno prebivanje, izdana družinskim članom
slovenskih državljanov ali državljanov EU, dovoljenja za začasno prebivanje, izdana akreditiranim novinarjem, dovoljenja za
začasno prebivanje, izdana umetnikom, dovoljenja za začasno
prebivanje, izdana zaradi opravljanja raziskovalnega dela, dovoljenja za začasno prebivanje, izdana zaradi visokokvalificirane zaposlitve, dovoljenja za začasno prebivanje, izdana žrtvam
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trgovine z ljudmi, dovoljenja za začasno prebivanje, izdana
žrtvam nezakonitega zaposlovanja in dovoljenja za začasno
prebivanje, izdana iz drugih utemeljenih razlogov in zaradi
interesa Republike Slovenije.
II. POGLAVJE
VSTOP TUJCEV V REPUBLIKO SLOVENIJO
IN ZAPUSTITEV REPUBLIKE SLOVENIJE
6. člen
(vstop v in zapustitev Republike Slovenije)
(1) Vstop v Republiko Slovenijo in zapustitev Republike
Slovenije sta na zunanji meji dovoljena samo na za to določenih mejnih prehodih.
(2) Vstop v Republiko Slovenijo in zapustitev Republike
Slovenije na notranjih mejah je mogoč kjer koli brez mejne
kontrole.
(3) Vlada Republike Slovenije z uredbo določi izjeme
glede prestopa državne meje za maloobmejni promet in za posebne kategorije pomorskega prometa, turističnega ladijskega
prevoza in obalnega ribolova.
(4) Zadrževanje tujca v letalskem tranzitnem prostoru na
letališču in zadrževanje tujcev na ladji, ki je v pristanišču, ne
pomeni vstopa v Republiko Slovenijo.
7. člen
(obveznost posedovanja potne listine)
(1) Tujec mora za vstop, zapustitev in bivanje v Republiki
Sloveniji imeti veljavno potno listino, razen če z zakonom ali
mednarodno pogodbo ni drugače določeno.
(2) Tujci, ki so dodatno vpisani v potno listino, lahko vstopajo v Republiko Slovenijo in zapuščajo Republiko Slovenijo
samo skupaj z osebo, v potno listino katere so vpisani.
(3) Tujci, ki imajo skupinski potni list, lahko vstopajo v
Republiko Slovenijo in zapuščajo Republiko Slovenijo samo
skupaj, pri tem pa morajo imeti osebe, ki so vpisane v skupinski potni list, listino s fotografijo, na podlagi katere se lahko
ugotovi njihova istovetnost. Vodja skupine mora imeti osebno
potno listino.
(4) Izjemoma se lahko dovoli zapustitev Republike
Slovenije tudi posameznemu članu skupine, če je to nujno
zaradi njegovih osebnih razlogov ali, če tako odredi pristojni
organ.
(5) Vlada Republike Slovenije lahko določi, da državljani
določenih držav lahko vstopajo in zapuščajo Republiko Slovenijo tudi z osebno izkaznico ali drugo ustrezno listino, ki je
v državi tujca predpisana in s katero lahko dokazuje svojo
istovetnost.
(6) Brez veljavne potne listine se dovoli vstop tujcem, ki jih
je Republika Slovenija dolžna sprejeti na podlagi mednarodne
pogodbe ali v skladu s sprejetimi mednarodnimi akti.
(7) Brez veljavne potne listine se lahko, na podlagi mednarodne pogodbe, dovoli vstop tudi v primeru tranzita izgnanih
tujcev, ki niso državljani države, s katero je sklenjena taka
pogodba.
8. člen
(dovoljenje za vstop v Republiko Slovenijo)
(1) Tujec mora za vstop v Republiko Slovenijo, poleg
veljavne potne listine iz prejšnjega člena, imeti tudi vizum ali
dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdal pristojni organ Republike
Slovenije ali pristojni organ države pogodbenice Konvencije o
izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985,
če ni z zakonom ali mednarodno pogodbo drugače določeno.
(2) Seznam držav, katerih državljani za vstop v Republiko
Slovenijo potrebujejo vizum, ureja pravni red Evropske unije,
ki določa seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri
prehodu zunanjih meja imeti vizum in držav, katerih državljani
so oproščeni te zahteve.
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9. člen
(vstop šolarjev, ki so na šolski ekskurziji)
(1) Tujec, ki je učenec ali dijak splošne izobraževalne
ustanove v drugi državi članici Evropske unije, v kateri zakonito
prebiva, lahko vstopi v Republiko Slovenijo brez vizuma, če:
– potuje kot član skupine šolarjev splošne izobraževalne
ustanove, ki je na šolski ekskurziji,
– skupino spremlja učitelj ustanove, ki ima seznam učencev na predpisanem obrazcu iz aneksa k Sklepu Sveta z dne
30. 11. 1994 o skupni akciji, ki jo je Svet sprejel na podlagi člena K.3(2)(b) Pogodbe o Evropski uniji v zvezi s prevozom učencev iz tretjih držav, ki živijo v eni od držav članic (94/795/JHA),
ki ga je izpolnila izobraževalna ustanova, in
– ima veljaven potni list ali drug dokument za vstop, določen z mednarodno pogodbo ali sklepom Vlade Republike Slovenije, razen če gre za primer iz drugega odstavka tega člena.
(2) Seznam učencev iz druge alinee prejšnjega odstavka
velja tudi kot dokument za vstop v Republiko Slovenijo pod
pogojem, da:
– ima učenec ali dijak iz seznama veljavni dokument s
fotografijo, s katerim lahko dokazuje svojo istovetnost, ali če je
seznamu priložena fotografija, ki kaže njegovo pravo podobo, in
– pristojni organ druge države članice potrdi zakonitost
bivanja na njenem območju tistih učencev ali dijakov iz seznama, ki niso državljani katere od držav članic Evropske unije, in
njihovo pravico do ponovnega vstopa na njeno ozemlje.
(3) Tujec, ki v Republiko Slovenijo vstopi v skladu z določbami tega člena, lahko v Republiki Sloveniji biva v času trajanja
šolske ekskurzije, vendar ne dlje kot tri mesece, v primeru, da
preko Republike Slovenije potuje v tranzitu, pa pet dni.
(4) Tujcu z veljavnim dovoljenjem za prebivanje v Republiki Sloveniji, ki je učenec ali dijak splošne izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji in namerava potovati kot član skupine
šolarjev na šolsko ekskurzijo v drugo državo članico Evropske
unije, ob izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena,
izobraževalna ustanova izpolni obrazec iz druge alinee prvega
odstavka tega člena. Na navedenem obrazcu upravna enota,
na območju katere je sedež izobraževalne ustanove, potrdi
zakonitost prebivanja tujca v Republiki Sloveniji.

(2) Mejna kontrola tujcev, ki vstopajo v Republiko Slovenijo, obsega poleg osebne kontrole, kontrole prevoznega
sredstva in kontrole stvari po zakonu, s katerim se ureja
nadzor državne meje, tudi preveritev, ali obstajajo razlogi za
zavrnitev vstopa v Republiko Slovenijo po prejšnjem členu.
(3) Mejna kontrola tujcev, ki izstopajo iz Republike Slovenije, obsega zlasti kontrolo, ki je nujna zaradi javnega reda,
notranje varnosti ali mednarodnih odnosov Republike Slovenije ter preveritev, ali obstajajo razlogi, zaradi katerih se tujcu
ne dovoli zapustiti Republiko Slovenijo.

10. člen
(zavrnitev vstopa v Republiko Slovenijo)
(1) Tujcu se zavrne vstop v Republiko Slovenijo iz razlogov, določenih v Zakoniku o Schengenskih mejah.
(2) O zavrnitvi vstopa odloča organ mejne kontrole po
postopku, urejenem v Zakoniku o schengenskih mejah. Zoper
zavrnitev vstopa se tujec lahko pritoži v osmih dneh. Pritožba
se vloži pisno pri organu, ki je odločal o zavrnitvi vstopa. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Pritožba
ne zadrži izvršitve.
(3) Pri tujcu, ki vstopa v Republiko Slovenijo na podlagi
dovoljenja za prebivanje se razlogi za zavrnitev vstopa, določeni v Zakoniku o schengenskih mejah, ne ugotavljajo. Tujcu
se lahko zavrne vstop v državo samo, če mu je odpovedano
prebivanje v državi ali če mu je z odločbo pristojnega organa
prepovedan vstop v državo ali če se mu razveljavi dovoljenje
za prebivanje.
(4) Zavrnitev vstopa se označi v tujčevi potni listini in vnese v evidenco zavrnjenih oseb na način, določen v Zakoniku o
schengenskih mejah.
(5) Minister, pristojen za notranje zadeve, podrobneje
predpiše razloge za zavrnitev vstopa tujcu zaradi nevarnosti za
javni red, notranjo varnost Republike Slovenije ali javno zdravje
ter razloge za zavrnitev vstopa tujcu, ki ne poseduje veljavne
potne listine za vstop.

(1) Tujec lahko vstopi v Republiko Slovenijo in biva v
Republiki Sloveniji toliko časa, kolikor mu je dovoljeno z vizumom, dovoljenjem za prebivanje, sklepom Vlade Republike
Slovenije, zakonom ali mednarodno pogodbo.
(2) Tujec, ki na podlagi pravnega reda Evropske unije ali
mednarodne pogodbe ali sklepa Vlade Republike Slovenije,
za vstop v Republiko Slovenijo in bivanje ne potrebuje vizuma, lahko v Republiko Slovenijo vstopa in v njej biva največ
90 dni v obdobju 180 dni, kar zajema bivanje v zadnjem
180 dnevnem obdobju, šteto od dneva prvega vstopa, z enakimi nameni kot so dovoljeni tujcem, ki morajo imeti vizum za
kratkoročno bivanje.
(3) Tujec, ki lahko 90 dni v obdobju 180 dni brez vizuma
biva in se giblje na območju držav pogodbenic Konvencije o
izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985,
lahko v Republiko Slovenijo vstopi in v njej ostane največ
toliko časa, da skupna dolžina bivanja v vseh državah pogodbenicah ne preseže 90 dni v obdobju 180 dni, kar zajema bivanje v zadnjem 180 dnevnem obdobju na ozemlju
držav članic, šteto od dneva prvega vstopa v eno od držav
pogodbenic.
(4) Tujec, ki ima veljaven vizum za kratkoročno bivanje
ali vizum za dolgoročno bivanje, izdan s strani druge države
pogodbenice Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 ali veljavno dovoljenje za prebivanje,
izdano s strani druge države pogodbenice, lahko v Republiko
Slovenijo vstopi in v njej ostane na podlagi veljavnega vizuma oziroma dovoljenja za prebivanje največ toliko časa, da
skupna dolžina bivanja v vseh državah pogodbenicah, razen
v državi, ki je vizum ali dovoljenje za prebivanje izdala, ne preseže 90 dni v obdobju 180 dni, šteto od dneva prvega vstopa

11. člen
(mejna kontrola)
(1) Tujci se morajo pri vstopu v Republiko Slovenijo in
zapustitvi Republike Slovenije na zunanji meji podrediti mejni
kontroli.

12. člen
(nedovoljen vstop v Republiko Slovenijo)
Za nedovoljen vstop tujca v Republiko Slovenijo se
šteje, če:
– vstopi v Republiko Slovenijo, čeprav mu je bil na podlagi 10. člena tega zakona zavrnjen vstop;
– se izogne mejni kontroli;
– pri vstopu uporabi ponarejene, tuje ali kako drugače
spremenjene potne in druge listine, ki so potrebne za vstop,
ali če organom mejne kontrole navede lažne podatke, vključno z uporabo spremenjenega osebnega imena v času veljavnosti ukrepa prepovedi vstopa;
– vstopi v Republiko Slovenijo na notranji meji v nasprotju s 7. in 8. členom tega zakona;
– vstopi v Republiko Slovenijo na notranji meji, čeprav še
ni potekel čas, za katerega mu je prepovedan vstop v državo.
13. člen
(zapustitev Republike Slovenije)
(1) Tujci svobodno zapuščajo Republiko Slovenijo v skladu z zakonom.
(2) Tujcu se ne dovoli izstop iz Republike Slovenije, če je
zoper njega uveden kazenski postopek, postopek za prekršek
ali kakšen drug postopek, v katerem je potrebna njegova navzočnost, in to zahteva organ, ki vodi postopek.
14. člen
(dovoljen čas bivanja tujca)
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v eno od držav pogodbenic, oziroma do poteka veljavnosti
vizuma ali dovoljenja za prebivanje, če je ta krajša.
(5) Rezident za daljši čas in njegovi družinski člani, ki imajo v drugi državi članici Evropske unije dovoljenje za prebivanje,
lahko v Republiki Sloveniji ostanejo 90 dni od dneva vstopa v
Republiko Slovenijo oziroma do poteka veljavnosti dovoljenja,
če je ta krajša.
(6) Tujec mora zapustiti Republiko Slovenijo pred potekom dovoljenega časa bivanja v Republiki Sloveniji, če tako
odloči pristojni organ.
15. člen
(pomoč tujcu pri vstopu, tranzitu ali prebivanju)
(1) Kdor tujcu omogoči ali pomaga, da vstopi ali potuje v
tranzitu preko ozemlja Republike Slovenije, ne sme ravnati v
nasprotju z določbami tega zakona, ki določajo pogoje za vstop
ali tranzit tujca preko ozemlja Republike Slovenije.
(2) Kdor tujcu omogoči ali pomaga, da prebiva na ozemlju
Republike Slovenije, ne sme ravnati v nasprotju z določbami
tega zakona, ki določajo pogoje za prebivanje tujca na ozemlju
Republike Slovenije.
16. člen
(obveznost prevoznikov)
(1) Prevoznik lahko pripelje tujca na zunanjo mejo po kopenski, zračni ali vodni poti samo, če ima tujec ustrezno potno
listino in dovoljenje za vstop, če to dovoljenje kot državljan
določene države potrebuje.
(2) Če je tujcu zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo, ga
je dolžan prevoznik, ki ga je po zračni, kopenski ali vodni poti
pripeljal na zunanjo mejo, na zahtevo organa mejne kontrole
vrniti v državo, iz katere ga je pripeljal, ali v državo, ki je izdala
potno listino, s katero je tujec potoval, ali v katerokoli drugo
državo, ki ga je pripravljena sprejeti.
(3) Kadar prevoznik tujca ne more odpeljati iz Republike
Slovenije v skladu s prejšnjim odstavkom, mora na svoje stroške nemudoma poiskati drugega prevoznika, da to stori.
(4) Prevoznik, ki je pripeljal tujca na zunanjo mejo v
nasprotju s prvim odstavkom tega člena, mora kriti stroške
nastanitve tujca in njegove odstranitve. Po vrnitvi ali odstranitvi
tujca iz Republike Slovenije, višino stroškov nastanitve tujca in
njegove odstranitve, ki jih je dolžan plačati prevoznik, določi
policija s sklepom, zoper katerega se prevoznik lahko pritoži v
osmih dneh od prejema. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno
za notranje zadeve.
(5) Obveznost iz drugega, tretjega in četrtega odstavka
tega člena velja tudi za prevoznika, ki po zračni, kopenski ali
vodni poti pripelje na zunanjo mejo tujca, ki potuje v tranzitu in
katerega isti ali drug prevoznik ne sprejme v nadaljnje potovanje, ali mu je bil zavrnjen vstop v državo, v katero potuje, in je
bil vrnjen v Republiko Slovenijo.
III. POGLAVJE
VIZUMI
17. člen
(vizumi in vrste vizumov)
(1) Vizum je dovoljenje, ki ga izda pristojni organ tujcu,
na podlagi katerega lahko, če ni razlogov za zavrnitev vstopa
tujcu, vstopi v državo in v njej biva toliko časa, kolikor je dovoljeno z vizumom, ali s katerim se mu omogoči tranzit preko
državnega ozemlja, če izpolnjuje za tranzit določene pogoje.
(2) Vrste vizumov so:
– letališko tranzitni vizum (vizum A),
– vizum za kratkoročno bivanje (vizum C),
– vizum za dolgoročno bivanje (vizum D).
(3) Pogoje in postopek za izdajo vizuma za kratkoročno
bivanje in letališko tranzitnega vizuma določa Vizumski zakonik.
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18. člen
(pristojni organ za izdajo in podaljšanje veljavnosti vizumov)
(1) Vizume izdajajo diplomatska predstavništva in konzulati Republike Slovenije v tujini in v primerih, določenih v
drugem odstavku 20. člena tega zakona, ministrstvo, pristojno
za zunanje zadeve.
(2) V primerih, določenih v Vizumskem zakoniku, lahko
vizum za kratkoročno bivanje in letališko tranzitni vizum izda
tudi organ mejne kontrole Republike Slovenije ali diplomatsko predstavništvo oziroma konzulat druge države pogodbenice Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne
14. junija 1985, s katerim ministrstvo, pristojno za zunanje
zadeve, sklene dogovor o zastopanju v vizumskem poslovanju.
(3) Minister, pristojen za notranje zadeve, določi mejne
prehode, na katerih organi mejne kontrole lahko izdajo vizume
iz prejšnjega odstavka.
(4) V primerih in na način, določen v Vizumskem zakoniku, lahko veljavnost vizuma za kratkoročno bivanje podaljša
ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
19. člen
(vizum za dolgoročno bivanje)
(1) Vizum za dolgoročno bivanje se izda za čas nameravanega bivanja tujca v Republiki Sloveniji, ki je daljše od 90 dni,
vendar najdlje za eno leto. Vizum za dolgoročno bivanje mora
tujec pridobiti pred vstopom v Republiko Slovenijo, razen če ta
zakon ne določa drugače.
(2) Vizum za dolgoročno bivanje tujcu dovoljuje vstop in
bivanje v Republiki Sloveniji ves čas veljavnosti vizuma.
20. člen
(izdaja vizuma za dolgoročno bivanje)
(1) Vizum za dolgoročno bivanje se lahko izda tujcu:
– ki je družinski član državljana EU in tujcu, ki je družinski
član slovenskega državljana in namerava v Republiki Sloveniji
prebivati zaradi združitve družine z državljanom EU oziroma
s slovenskim državljanom, če za vstop v Republiko Slovenijo
potrebuje vizum;
– ki je imetnik diplomatskega ali službenega potnega lista
in ki namerava v Republiki Sloveniji prebivati zaradi opravljanja
mandata v diplomatskem predstavništvu ali konzulatu druge
države oziroma mednarodni organizaciji, ki ima sedež v Republiki Sloveniji in njegovim družinskim članom, kot jih določa
47. člen tega zakona, če tujec in njegovi družinski člani za vstop
v Republiko Slovenijo potrebujejo vizum;
– zaradi udeležbe ali sodelovanja na tečaju ali drugih podobnih oblikah izobraževanja ali izpopolnjevanja, zaradi katerih
tujec ne potrebuje dovoljenja za prebivanje zaradi študija, če
predloži potrdilo o sprejemu na tečaj ali druge podobne oblike
izobraževanja ter potrdilo o plačilu, če so tečaj ali druge podobne oblike izobraževanja, plačljive;
– zaradi obstoja gospodarskega interesa za Republiko
Slovenijo, ki ga tujec izkaže z mnenjem pristojnega ministrstva;
– ki je visokošolski učitelj, visokošolski sodelavec ali raziskovalec zaradi obstoja interesa Republike Slovenije na področju izobraževanja ali znanosti, ki ga tujec izkaže z mnenjem
pristojnega ministrstva;
– ki je umetnik ali kulturni delavec, zaradi obstoja interesa
Republike Slovenije na področju kulture, ki ga tujec izkaže z
mnenjem pristojnega ministrstva;
– ki je športni trener, poklicni športnik ali zasebni športni
delavec in ki ima sklenjeno pogodbo o treniranju, pogodbo o
zaposlitvi ali pogodbo o delu s klubom ali športno organizacijo
s sedežem v Republiki Sloveniji;
– je kot poročevalec za tuje medije ali kot tuj dopisnik
akreditiran v Republiki Sloveniji;
– ki bo v Republiki Sloveniji opravljal duhovniški poklic ali
redovniško dejavnost v okviru registrirane verske skupnosti in
tujcu, ki bo organiziral oziroma vodil karitativno in humanitarno
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dejavnost v okviru priznane humanitarne organizacije ali registrirane verske skupnosti.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, se vizum za dolgoročno bivanje lahko izda tudi tujcu, ki že biva v Republiki Sloveniji
in ki za vstop v Republiko Slovenijo ni potreboval vizuma,
dovoljen čas bivanja v Republiki Sloveniji iz drugega odstavka
14. člena tega zakona pa mora podaljšati, zaradi:
– nujnega bolnišničnega zdravljenja;
– smrti ali hujše bolezni družinskega člana, ki prebiva v
Republiki Sloveniji;
– naravne nesreče;
– nujnega podaljšanja poslovnega obiska, ki je posledica nepredvidljivih okoliščin, da se prepreči nastanek večje
gospodarske škode ali da se preprečijo škodljive posledice
za okolje;
– nujne udeležbe v postopku pred državnim organom
Republike Slovenije.
(3) Prošnjo za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje iz
prejšnjega odstavka mora tujec vložiti pred potekom dovoljenega 90 dnevnega bivanja v Republiki Sloveniji pri ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve.
(4) Minister, pristojen za gospodarski razvoj in tehnologijo, izda pravilnik, s katerim predpiše kriterije za ugotavljanje obstoja gospodarskega interesa iz četrte alinee prvega
odstavka tega člena.
21. člen
(sodelovanje s policijo)
(1) V primeru, da je za tujca ali njegovega garanta vpisan
ukrep v schengenskem informacijskem sistemu, razen ukrepa
zavrnitve vstopa, ali ukrep v evidencah policije, mora diplomatsko predstavništvo ali konzulat, ki obravnava prošnjo za
izdajo vizuma, policiji posredovati zahtevek za izdajo mnenja
za izdajo vizuma. Diplomatsko predstavništvo ali konzulat
lahko policiji posreduje zahtevek tudi v primeru, ko za tujca ali
njegovega garanta v schengenskem informacijskem sistemu
ali v evidencah policije ni vpisanega ukrepa, če oceni, da bi
to prispevalo k razjasnitvi okoliščin. Zahtevki in mnenja se
posredujejo elektronsko ali v pisni obliki.
(2) Policija poda mnenje najkasneje v 15 dneh po prejemu zahtevka. Če v navedenem roku policija mnenja ne poda,
se šteje, da se strinja z izdajo vizuma.
22. člen
(postopek in pogoji za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje)
(1) Vizum za dolgoročno bivanje se izda na prošnjo
tujca. Prošnja se lahko vloži največ tri mesece pred nameravanim prihodom tujca v Republiko Slovenijo pri pristojnem
organu iz 18. člena tega zakona. Obrazec prošnje za izdajo
vizuma za dolgoročno bivanje določi minister, pristojen za
zunanje zadeve.
(2) Tujec, ki želi vstopiti in bivati v Republiki Sloveniji z
vizumom za dolgoročno bivanje, mora imeti veljavno potno
listino, katere veljavnost je najmanj tri mesece daljša od
nameravanega bivanja v Republiki Sloveniji, potovalno zdravstveno zavarovanje, zadostna sredstva za preživljanje, in
mora izkazati enega od namenov iz 20. člena tega zakona,
zaradi katerih se vizum za dolgoročno bivanje lahko izda.
(3) Vlagatelj mora prošnji za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje priložiti veljavno potno listino in kopijo takšne listine
ter druga dokazila in listine o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka in plačati upravno takso za izdajo vizuma za
dolgoročno bivanje. Prošnja za izdajo vizuma za dolgoročno
bivanje, za katero upravna taksa ni bila plačana, se s sklepom
zavrže. Družinski član državljana EU in družinski član slovenskega državljana iz prve alinee prvega odstavka 20. člena
tega zakona v postopku izdaje vizuma za dolgoročno bivanje
ne plača upravne takse.
(4) Ob sprejemu prošnje se v potno listino tujca odtisne
žig, s katerim se označi, da je vložena prošnja za izdajo vizu-
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ma za dolgoročno bivanje. Vsebina in oblika žiga ustreza žigu,
ki je določen v Prilogi III Vizumskega zakonika.
(5) Izdani vizum za dolgoročno bivanje se vroči osebno
tujcu pri pristojnem organu.
(6) Odločba o zavrnitvi izdaje vizuma, sklep o ustavitvi
postopka in sklep o zavrženju prošnje, izdan v postopku izdaje
vizuma, se vroči tujcu osebno pri diplomatskem predstavništvu
ali konzulatu ali po pošti v skladu s predpisi države, v kateri je
diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije, ki
urejajo poštne storitve, in sicer na način, ki omogoča potrditev
prejema. Če vročitve na takšen način ni mogoče opraviti, se
odločba ali sklep objavi na oglasni deski diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije in na enotnem
državnem portalu e-uprava v skladu z določbami zakona, ki
ureja splošni upravni postopek.
23. člen
(potovalno zdravstveno zavarovanje)
(1) Tujec, ki prosi za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje,
mora dokazati, da ima za čas veljavnosti vizuma sklenjeno
ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, ki krije stroške,
ki bi lahko nastali zaradi zdravstvenih razlogov ter nujne medicinske pomoči in nujnega bolnišničnega zdravljenja.
(2) Zavarovalna vsota, za katero tujec sklene zavarovanje, ne sme biti nižja od 30.000 eurov.
(3) Tujec sklene potovalno zdravstveno zavarovanje praviloma v državi, kjer prebiva. Če sklenitev potovalnega zdravstvenega zavarovanja v državi tujčevega prebivanja ni mogoča, ga lahko sklene v katerikoli drugi državi, kjer je sklenitev
zavarovanja iz prvega odstavka tega člena mogoča, lahko pa
zanj potovalno zdravstveno zavarovanje sklene tudi garant ali
druga pravna ali fizična oseba v Republiki Sloveniji.
(4) Predložitve dokazila o zavarovanju so oproščeni imetniki diplomatskih ali službenih potnih listin in tujci, ki za izdajo
vizuma zaprosijo na meji.
24. člen
(garant in garantno pismo)
(1) Garant, ki tujca vabi na zasebni ali poslovni obisk,
mora tujcu napisati garantno pismo.
(2) Garant z garantnim pismom jamči, da bo tujcu zagotovil nastanitev oziroma kril stroške bivanja v Republiki Sloveniji
in stroške vrnitve v matično državo. Garant tudi jamči, da bo
kril morebitne stroške nastanitve tujca v centru za tujce (v
nadaljnjem besedilu: center) ali v azilnem domu ter morebitne
stroške odstranitve tujca iz države.
(3) Garant mora garantno pismo evidentirati pri upravni
enoti, ki podatke vnese v evidenco overitev garantnih pisem.
(4) V postopku izdaje vizuma mora uradna oseba pristojnega organa po uradni dolžnosti pridobiti podatke, ki se
nanašajo na verodostojnost garanta ter njegovo sposobnost
kriti stroške in zagotoviti nastanitev, o katerih se vodi uradna
evidenca. Sposobnost kritja stroškov se v primeru, ko je garant fizična oseba, lahko ugotavlja tudi na podlagi podatkov
iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o dohodkih skladno z
zakonom, ki ureja dohodnino, ki niso oproščeni plačila dohodnine, o davku in obveznih prispevkih za socialno varnost ter
normiranih oziroma dejanskih stroških, ki se nanašajo na te
dohodke in o vzdrževanih družinskih članih ter so označeni
kot davčna tajnost. Uradna oseba, ki vodi postopek izdaje vizuma, mora pridobljene podatke, ki so davčna tajnost, varovati
v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek. Uradna oseba
v diplomatskem predstavništvu ali konzulatu mora po uradni
dolžnosti pridobiti tudi podatke o vabljenih osebah, ki se nanašajo na njihovo verodostojnost oziroma podatke, da te osebe
ne predstavljajo grožnje za javni red, varnost, javno zdravje ali
mednarodne odnose Republike Slovenije.
(5) Garantno pismo mora vsebovati izjavo garanta iz
drugega odstavka tega člena ter za potrebe odločanja o izdaji
vizuma in ugotavljanja kršitev postopka podatke o tujcu in ga-
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rantu ter druge podatke, potrebne za odločanje. Če je garant
fizična oseba, mora garantno pismo, poleg izjave garanta iz
drugega odstavka tega člena, vsebovati naslednje podatke:
ime in priimek garanta, datum rojstva garanta, EMŠO garanta,
državljanstvo garanta, telefonsko številko garanta, naslov, na
katerem garant biva, ime in priimek tujca, datum rojstva tujca,
državljanstvo tujca, razmerje tujca do garanta, obdobje, za
katerega garant vabi tujca v državo, in naslov, na katerem
bo tujec bival med bivanjem v državi. Kadar je garant pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, mora garantno
pismo, poleg izjave garanta iz drugega odstavka tega člena,
vsebovati naslednje podatke: firma oziroma ime in sedež pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, matično
številko podjetja, ime in priimek zakonitega zastopnika, telefonsko številko zakonitega zastopnika, ime in priimek morebitnega pooblaščenca zakonitega zastopnika, številko potrdila o
overitvi pooblastila, ime in priimek tujca, datum rojstva tujca,
državljanstvo tujca, razlog, zaradi katerega pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik vabi tujca na poslovni obisk,
firma oziroma ime in sedež pravne osebe, kjer je tujec zaposlen, in način vzpostavitve prvega poslovnega stika s tujcem.
(6) V primeru, da je garant tujec, ki v Sloveniji prebiva na
podlagi dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o prijavi
prebivanja, mora biti njegovo dovoljenje za prebivanje oziroma
potrdilo o prijavi prebivanja veljavno še najmanj tri mesece po
izteku veljavnosti vizuma, ki se izda tujcu, za katerega jamči.
(7) Obrazec garantnega pisma določi minister, pristojen
za zunanje zadeve.
(8) Podrobnejšo opredelitev podatkov o dohodkih iz četrtega odstavka tega člena, ki jih zagotavlja davčni organ ter
način ugotavljanja izpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev
za preživljanje, določi minister, pristojen za zunanje zadeve, v
soglasju z ministrom, pristojnim za finance.
25. člen
(sredstva za preživljanje za izdajo vizuma)
(1) Tujec, ki prosi za izdajo vizuma za kratkoročno bivanje, mora imeti zagotovljena zadostna sredstva za preživljanje
v višini kot je določena v pravilniku, ki ureja izvajanje Zakonika
o schengenskih mejah.
(2) Tujec, ki prosi za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje,
mora imeti zagotovljena sredstva mesečno najmanj v višini,
kolikor znaša osnovni znesek minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji.
(3) Izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje lahko tujec dokazuje z gotovino, potovalnimi čeki, kreditnimi
karticami, garantnim pismom, dokazilom o plačanem bivanju v
okviru turističnega aranžmaja oziroma na kakršenkoli drug način, ki dokazuje, da razpolaga s sredstvi, potrebnimi za njegovo
preživljanje v državi.
26. člen
(zavrnitev izdaje vizuma za dolgoročno bivanje)
(1) Vizum za dolgoročno bivanje se tujcu ne izda, če:
– niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 22. člena
tega zakona;
– obstajajo razlogi za domnevo, da tujec ne bo bival na
ozemlju Republike Slovenije;
– je tujcu izrečen ukrep prepovedi vstopa v državo;
– se na vabilo pristojnega organa pri njem ne zglasi
osebno;
– obstajajo razlogi za domnevo, da tujec po izteku veljavnosti vizuma za dolgoročno bivanje ne bo prostovoljno zapustil
Republike Slovenije;
– obstajajo razlogi za sum, da utegne pomeniti nevarnost
za javni red in varnost ali mednarodne odnose Republike
Slovenije ali obstaja sum, da bo njegovo prebivanje v državi
povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj,
nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, proizvodnjo ali prometom z drogami ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj;

Št.

45 / 20. 6. 2014 /

Stran

4943

– obstajajo razlogi za domnevo, da se tujec ne bo podrejal
pravnemu redu Republike Slovenije;
– obstajajo resni razlogi za domnevo, da utegne biti tujec v
času svojega bivanja v Republiki Sloveniji žrtev trgovine z ljudmi;
– se v postopku izdaje vizuma za dolgoročno bivanje
ugotovi, da prihaja z območij, kjer razsajajo nalezljive bolezni
z možnostjo epidemije, navedene v mednarodnih zdravstvenih
pravilih Svetovne zdravstvene organizacije, ali z območij, kjer
razsajajo nalezljive bolezni, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi in
za katere je v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni,
treba sprejeti predpisane ukrepe;
– se v postopku izdaje vizuma za dolgoročno bivanje
ugotovi, da je bila tujcu v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo
prošnje za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje zavrnjena
izdaja vizuma ali dovoljenja za prebivanje ali mu je bil vizum
ali dovoljenje za prebivanje razveljavljeno zaradi nevarnosti za
javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije
ali drugih držav članic EU ali EGP ali zaradi suma, da bo njegovo prebivanje v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU
ali EGP povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih
dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, proizvodnjo
ali prometom z drogami ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj;
– je podano negativno mnenje policije;
– je očitno, da je bila zakonska zveza sklenjena ali partnerska skupnost registrirana predvsem z namenom pridobitve
vizuma za dolgoročno bivanje.
(2) Pristojni organ obstoj razlogov za zavrnitev izdaje
vizuma za dolgoročno bivanje iz šeste in sedme alinee prejšnjega odstavka ugotavlja tudi na podlagi podatkov iz kazenske
evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o
prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji vodi ministrstvo, pristojno
za pravosodje, evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških,
ki jih vodijo prekrškovni organi ter podatkov o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih
vodi pristojno sodišče. Podatke iz navedenih evidenc pristojni
organ pridobi po uradni dolžnosti.
(3) Pristojni organ obstoj razlogov za zavrnitev izdaje vizuma
za dolgoročno bivanje iz šeste in sedme alinee prvega odstavka tega člena lahko ugotavlja tudi na podlagi prejetih podatkov
pridobljenih iz uradnih evidenc ali javnih listin drugih držav, ki
jih posreduje diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike
Slovenije ali diplomatsko predstavništvo ali konzulat druge države.
27. člen
(vsebina in oblika vizuma)
(1) Vizum mora vsebovati podatke o:
– državi, ki je vizum izdala,
– vrsti vizuma,
– roku veljavnosti,
– ozemeljski veljavnosti vizuma,
– trajanju dovoljenega bivanja,
– številu dovoljenih vstopov,
– priimku in imenu osebe, ki ji je vizum izdan,
– številki potne listine imetnika vizuma,
– kraju in datumu izdaje vizuma,
– fotografijo, ki kaže pravo podobo osebe, ki ji je vizum
izdan.
(2) Vizum se izda v obliki nalepke, ki se pritrdi v potno
listino.
(3) Minister, pristojen za zunanje zadeve, v soglasju z
ministrom, pristojnim za notranje zadeve, izda pravilnik, s katerim predpiše vsebino in format vizuma ter način označitve
razveljavitve vizuma.
(4) Podatkov, vpisanih v izdanem vizumu, ni mogoče
spreminjati.
28. člen
(razveljavitev vizuma za dolgoročno bivanje)
(1) Vizum za dolgoročno bivanje se razveljavi, če:
– se ugotovi, da tujec ne izpolnjuje pogojev za izdajo
vizuma ali da obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje vizuma iz
prvega odstavka 26. člena tega zakona;
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– je tujec namenoma navedel napačne podatke o svoji
istovetnosti ali druge netočne podatke, ali je namenoma prikril
okoliščine, ki so pomembne za izdajo vizuma;
– je zoper tujca izrečena stranska sankcija izgona iz
države.
(2) Vizum razveljavi policija ali ministrstvo, pristojno za
zunanje zadeve. V primeru, če tujec še ni vstopil v Republiko
Slovenijo, lahko vizum razveljavi tudi diplomatsko predstavništvo ali konzulat.
(3) Tujec, ki mu je bil vizum razveljavljen in se nahaja
v Republiki Sloveniji, mora državo zapustiti v roku iz tretjega
odstavka 60. člena tega zakona.

goročno bivanje pri upravni enoti, na območju katere tujec
prebiva. O pravočasno vloženi prošnji se tujcu izda potrdilo,
ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne
odločitve o prošnji.
(3) Dovoljenje za prebivanje, izdano tujcu na podlagi
prvega odstavka tega člena, se tujcu vroči na upravni enoti, ki
je dovoljenje izdala.

28.a člen

(dovoljenje za prebivanje)

(prenehanje vizuma za dolgoročno bivanje)
(1) Vizum za dolgoročno bivanje preneha, če:
– poteče njegova veljavnost ali če je razveljavljen;
– je tujcu odpovedano prebivanje;
– je tujcu v Republiki Sloveniji izrečena pravnomočna
stranska sankcija izgona tujca iz države, ali če je tujcu izrečen
izgon kot pravna posledica obsodbe po določbah Kazenskega
zakonika (Uradni list RS, št. 55/08 in 50/12), ali če je tujcu
druga država članica Evropske unije izrekla pravnomočno odločitev o izgonu, zaradi katerega bo odstranjen iz Republike
Slovenije;
– tujec pridobi državljanstvo Republike Slovenije;
– tujec pridobi dovoljenje za prebivanje;
– tujec umre.
(2) Prenehanje vizuma za dolgoročno bivanje iz razlogov
iz prejšnjega odstavka pristojni organ ustrezno označi. Za
način označitve prenehanja vizuma za dolgoročno bivanje se
smiselno uporabljalo določbe Vizumskega zakonika. Pristojni
organi za označitev prenehanja vizuma za dolgoročno bivanje
so policija, upravna enota in ministrstvo, pristojno za zunanje
zadeve.
29. člen
(pritožba)
(1) Zoper izdajo, zavrnitev izdaje vizuma, zavrženje prošnje za izdajo vizuma, ustavitve postopka za izdajo vizuma,
razveljavitev vizuma ali preklica letališko tranzitnega vizuma
in vizuma za kratkoročno bivanje se tujec lahko pritoži v osmih
dneh od vročitve odločbe ali sklepa. Pritožba se poda v pisni
obliki.
(2) O pritožbi zoper odločitve diplomatskih predstavništev
ali konzulatov odloča ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
O pritožbi zoper odločitev policije glede izdaje vizuma, zavrnitve izdaje vizuma, zavrženje prošnje za izdajo vizuma, ustavitve postopka za izdajo vizuma, razveljavitve vizuma ali preklica
letališko tranzitnega vizuma in vizuma za kratkoročno bivanje
odloča ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(3) Zoper odločitve ministrstva, pristojnega za zunanje
zadeve glede izdaje vizuma, zavrnitve izdaje vizuma, zavrženje
prošnje za izdajo vizuma, ustavitve postopka za izdajo vizuma,
razveljavitve vizuma ali preklica letališko tranzitnega vizuma in
vizuma za kratkoročno bivanje, pritožba ni dovoljena.
(4) Pritožba se vloži pri organu, ki je odločal o izdaji, razveljavitvi ali preklicu vizuma.
(5) Pritožba, za katero upravna taksa ni plačana, se s
sklepom zavrže.
30. člen
(izdaja dovoljenja za prebivanje tujcu z vizumom
za dolgoročno bivanje)
(1) Tujcu, ki v Republiki Sloveniji biva na podlagi vizuma
za dolgoročno bivanje, se lahko izda dovoljenje za začasno
prebivanje, če izpolnjuje pogoje za izdajo tega dovoljenja in če
ta zakon ne določa drugače.
(2) Prošnja za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje
mora biti vložena pred pretekom veljavnosti vizuma za dol-

IV. POGLAVJE
PREBIVANJE TUJCEV
31. člen
(1) Dovoljenje za prebivanje pomeni dovoljenje za vstop v
Republiko Slovenijo in prebivanje za določen čas in za določen
namen ali prebivanje za nedoločen čas.
(2) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na dovoljenje za
prebivanje, se uporabljajo tudi za enotno dovoljenje za prebivanje in delo, razen če zakon ne določa drugače.
(3) Dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji ni potrebno za tiste tujce in v tistih primerih, za katere je tako določeno z zakonom ali mednarodno pogodbo.
32. člen
(vrsta dovoljenj za prebivanje)
(1) Dovoljenje za prebivanje se izda kot:
1. dovoljenje za začasno prebivanje, ali
2. dovoljenje za stalno prebivanje.
(2) Dovoljenje za začasno prebivanje se izda za določen
namen in za določen čas.
(3) Dovoljenje za začasno prebivanje, brez vezave na
določen namen, se kot nevezano dovoljenje za začasno prebivanje, lahko izda določenim tujcem v primerih, ko ta zakon
tako določa.
(4) Dovoljenje za stalno prebivanje se izda brez omejitev
glede trajanja in namena bivanja v Republiki Sloveniji. Tujec,
ki je ob izpolnjevanju pogoja petletnega neprekinjenega zakonitega prebivanja na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje
po tem zakonu ali na podlagi 53. in 53.a člena tega zakona,
pridobil dovoljenje za stalno prebivanje, ima status rezidenta
za daljši čas, kar se na dovoljenju tudi označi.
(5) Dovoljenje za stalno prebivanje, izdano imetniku modre karte EU, vsebuje oznako, da gre za nekdanjega imetnika
modre karte EU.
33. člen
(pogoji za izdajo dovoljenja za prebivanje)
(1) Dovoljenje za prebivanje se izda na prošnjo tujca, ki
želi prebivati v Republiki Sloveniji. Prošnjo za izdajo dovoljenja
za prebivanje tujca v Republiki Sloveniji lahko v primerih, ki
so določeni s tem zakonom, vloži tudi druga fizična ali pravna
oseba.
(2) V prošnji za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje
mora biti naveden namen prebivanja v Republiki Sloveniji ali
razlog iz drugega odstavka 35. člena tega zakona, zaradi katerega se tujcu lahko izda dovoljenje za prebivanje.
(3) Tujec, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji, mora
imeti veljavno potno listino, katere veljavnost je najmanj tri
mesece daljša od nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji, ustrezno zdravstveno zavarovanje in zadostna sredstva za preživljanje v času prebivanja v državi oziroma mu
mora biti preživljanje kako drugače zagotovljeno, mesečno
najmanj v višini, kolikor znaša osnovni znesek minimalnega
dohodka v Republiki Sloveniji. Za izdajo dovoljenja za stalno
prebivanje mora tujec imeti veljavno potno listino, ne glede na
njeno časovno veljavnost. Za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje lahko tujec izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev
za preživljanje dokazuje s sredstvi, ki si jih zagotavlja sam z
delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz pre-
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moženja, z dohodki iz kapitala in iz drugih virov ali s pomočjo
tistih, ki so ga dolžni preživljati, s štipendijo, s prejemki, do
katerih je upravičen na podlagi zakona, ki ureja družinske
prejemke in s prejemki, do katerih je upravičen na podlagi
zakona, ki ureja uveljavljanje pravic do javnih sredstev ter s
sredstvi na računu, odprtem pri banki ali hranilnici v Republiki
Sloveniji ali v tujini. Za izdajo prvega dovoljenja za začasno
prebivanje lahko tujec izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s sredstvi, ki si jih zagotavlja
sam z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki
iz premoženja, z dohodki iz kapitala in iz drugih virov ali s
pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, s štipendijo ali s
sredstvi na računu, odprtem pri banki ali hranilnici v Republiki
Sloveniji ali v tujini.
(4) Tujec, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji, mora
poleg pogojev iz prejšnjega odstavka izpolnjevati tudi pogoje, ki se s tem zakonom določeni za izdajo posamezne vrste
dovoljenja za prebivanje.
(5) Vlagatelj mora prošnji za izdajo dovoljenja za prebivanje priložiti veljavno potno listino iz tretjega odstavka tega
člena oziroma overjeno kopijo takšne listine ter druga dokazila
in listine o izpolnjevanju pogojev iz tretjega in četrtega odstavka tega člena. Če je po tem zakonu pogoj za izdajo dovoljenja
za prebivanje veljavno delovno dovoljenje, se lahko prošnja
za izdajo dovoljenja za prebivanje vloži sočasno s prošnjo za
izdajo delovnega dovoljenja.
(6) Dovoljenje za prebivanje, razen prvega dovoljenja za
začasno prebivanje, se lahko izda tudi tujcu, ki nima in si ne
more priskrbeti potne listine svoje matične države, če njegova
istovetnost ni sporna.
(7) Dovoljenje za prebivanje se vroči osebno tujcu, za
katerega se izda, oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku.
(8) Z zakonom ali mednarodno pogodbo se lahko določi, da imajo določeni tujci ob pogojih, določenih z zakonom
ali mednarodno pogodbo, pravico do prebivanja v Republiki
Sloveniji.
34. člen
(prvo dovoljenje za začasno prebivanje)
(1) Prvo dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki
Sloveniji je dovoljenje za začasno prebivanje, ki se ga izda
ob izpolnjevanju pogojev, določenih s tem zakonom za izdajo
dovoljenja za začasno prebivanje.
(2) Prvo dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki
Sloveniji mora tujec pridobiti pred vstopom v državo, če ta
zakon ne določa drugače.
(3) Prošnja za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega
člena se vloži pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu
Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji, če je tako določeno s tem zakonom.
(4) Če tujec zaradi nepredvidenih okoliščin prvo dovoljenje za začasno prebivanje ni mogel pridobiti pred vstopom
v državo, mu lahko prvo dovoljenje za začasno prebivanje v
Republiki Sloveniji vroči pristojni organ, ki je dovoljenje izdal,
če tujec v Republiki Sloveniji biva zakonito in je bila prošnja za
izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje vložena pred
njegovim vstopom v državo, tujec pa je že pred vstopom v državo pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike
Slovenije v tujini dal prstne odtise, po vstopu v državo pa je o
vstopu v državo, naslovu ter trajanju nameravanega bivanja
v državi ter o razlogih, zaradi katerih prvega dovoljenja za
začasno prebivanje ni mogel pridobiti pred vstopom v državo,
obvestil pristojni organ za izdajo dovoljenja.
(5) Prvo dovoljenje za začasno prebivanje se izda z veljavnostjo do enega leta, razen če ni s tem zakonom drugače
določeno.
(6) Tujec, kateremu je dovoljenje za prebivanje prenehalo, lahko za prebivanje v Republiki Sloveniji ob izpolnjevanju
pogojev, določenih s tem zakonom, pridobi novo, prvo dovoljenje za začasno prebivanje.
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35. člen
(izdaja dovoljenja za začasno prebivanje)
(1) Dovoljenje za začasno prebivanje se izda tujcu, ki
namerava v Republiki Sloveniji prebivati iz naslednjih namenov:
– zaposlitve ali dela;
– združitve družine;
– študija, izobraževanja, specializacije ali strokovnega
izpopolnjevanja ter praktičnega usposabljanja, sodelovanja
oziroma udeležbe v programih mednarodnih izmenjav prostovoljcev;
– drugih upravičenih in z zakonom, mednarodnimi akti ali
mednarodnimi načeli in običaji utemeljenih razlogov ali zaradi
interesa Republike Slovenije.
(2) Dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji
se izda tudi:
– tujcem, ki imajo status rezidenta za daljši čas v drugi
državi članici Evropske unije;
– tujcem slovenskega rodu do drugega kolena v ravni vrsti;
– otrokom tujcev, rojenih v Republiki Sloveniji;
– žrtvam trgovine z ljudmi;
– žrtvam nezakonitega zaposlovanja;
– tujcem, ki jim je bilo v Republiki Sloveniji dovoljeno
zadrževanje.
(3) Dovoljenje za začasno prebivanje se izda za čas, ki je
potreben za izpolnitev namena bivanja, vendar najdlje za eno
leto, če zakon ne določa drugače.
(4) Tujec, ki ima dovoljenje za začasno prebivanje, lahko
prebiva v Republiki Sloveniji do poteka roka veljavnosti izdanega dovoljenja.
(5) Tujec, ki mu je bilo izdano dovoljenje za začasno prebivanje za določen namen, lahko prebiva v Republiki Sloveniji
samo v skladu z namenom, zaradi katerega mu je bilo izdano
dovoljenje, razen če ta zakon določa drugače.
(6) Tujec lahko začne uresničevati pravico do prebivanja v
Republiki Sloveniji na podlagi izdanega dovoljenja za začasno
prebivanje z dnem vročitve dovoljenja za začasno prebivanje.
36. člen
(podaljšanje dovoljenja za prebivanje
in izdaja nadaljnjih dovoljenj)
(1) Dovoljenje za začasno prebivanje se lahko podaljša
pod enakimi pogoji, kot se izda. Prošnjo za podaljšanje dovoljenja mora tujec vložiti pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji
pred potekom roka, do katerega dovoljenje velja.
(2) Tujec lahko izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev
za preživljanje dokazuje s sredstvi, ki so določena v tretjem
odstavku 33. člena za izdajo prvega dovoljenja za začasno
prebivanje, s prejemki, do katerih je upravičen na podlagi zakona, ki ureja družinske prejemke in s prejemki, do katerih je
upravičen na podlagi zakona, ki ureja uveljavljanje pravic do
javnih sredstev.
(3) Tujec, ki ima dovoljenje za začasno prebivanje v
Republiki Sloveniji, lahko pred iztekom roka, za katerega je
dovoljenje izdano, vloži prošnjo pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji, za izdajo nadaljnjega dovoljenja za prebivanje z
drugačnim namenom.
(4) Tujec se zoper odločbo in sklep, s katerim je prošnja
za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno
prebivanje zavrnjena, zavržena ali je postopek ustavljen, lahko
pritoži v roku 15 dni od vročitve odločbe ali sklepa.
37. člen
(enotno dovoljenje za prebivanje in delo)
(1) Enotno dovoljenje za prebivanje in delo (v nadaljnjem
besedilu: enotno dovoljenje) je dovoljenje za začasno prebivanje in delo, ki tujcu omogoča da vstopi, prebiva in dela v
Republiki Sloveniji.
(2) Tujcu, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji zaradi zaposlitve ali dela, se lahko izda enotno dovoljenje za prebivanje
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in delo, če izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 33. člena tega
zakona, če pristojni organ po zakonu, ki ureja zaposlovanje in
delo tujcev, poda soglasje k izdaji enotnega dovoljenja in ne
obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja iz prve, druge,
tretje, četrte, pete, šeste, sedme, devete, desete ali enajste
alinee prvega odstavka 55. člena tega zakona. Če tujec po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, za zaposlitev ali delo
ne potrebuje soglasja k izdaji enotnega dovoljenja, soglasje ni
pogoj za izdajo enotnega dovoljenja.
(3) Prvo enotno dovoljenje se tujcu izda za čas veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe, sklenjene za opravljanje
dela, vendar ne dlje od enega leta.
(4) Enotno dovoljenje iz prejšnjega odstavka se po poteku veljavnosti lahko podaljša, če tujec ali njegov delodajalec
pravočasno zaprosi za podaljšanje enotnega dovoljenja, kot to
za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje določa drugi
odstavek prejšnjega člena, in so izpolnjeni pogoji iz drugega
odstavka tega člena, za čas veljavnosti pogodbe o zaposlitvi
ali pogodbe, sklenjene za opravljanje dela, vendar največ za
dve leti.
(5) Tujec, ki ima enotno dovoljenje, lahko v času njegove
veljavnosti zamenja delovno mesto pri istem delodajalcu, zamenja delodajalca ali se zaposli pri dveh ali več delodajalcih
ali sklene novo pogodbo o delu, na podlagi pisne odobritve
pristojnega organa, ki pisno odobritev v obliki odločbe izda po
prejemu soglasja organa, pristojnega po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev. Pisno odobritev o zamenjavi delovnega
mesta pri istem delodajalcu, zamenjavi delodajalca ali zaposlitvi pri dveh ali več delodajalcih ali sklenitvi nove pogodbe o delu
izda pristojni organ na prošnjo tujca ali njegovega delodajalca.
Pisna odobritev pristojnega organa ni potrebna, če zakon, ki
ureja zaposlovanje in delo tujcev, določa, da soglasje v navedenih primerih ni potrebno. Pristojni organ soglasje pridobi po
uradni dolžnosti. Prošnji za podajo soglasja je potrebno priložiti
dokazila o izpolnjevanju pogojev, določenih z zakonom, ki ureja
zaposlovanje in delo tujcev, ki jih pristojni organ posreduje
organu, pristojnemu za podajo soglasja po zakonu, ki ureja
zaposlovanje in delo tujcev.
(6) Organ, pristojen za podajo soglasja, mora o zahtevi
za podajo soglasja k pisni odobritvi pristojnega organa odločiti
v roku 15 dni od prejema prošnje iz prejšnjega odstavka. Če
organ, pristojen za podajo soglasja, soglasja ne poda v roku,
se šteje, da soglasje ni podano, kar pa se ne šteje kot razlog za
zavrnitev izdaje pisne odobritve. Če soglasje k pisni odobritvi
ni podano zaradi neizpolnjevanja pogojev po zakonu, ki ureja
zaposlovanje in delo tujcev, organ, pristojen za podajo soglasja
o teh razlogih obvesti pristojni organ, ki prošnjo za pisno odobritev z odločbo zavrne.
(7) Enotno dovoljenje se izda v obliki iz 58. člena tega zakona, pri čemer se pri vrsti dovoljenja vpiše »enotno dovoljenje
za prebivanje in delo.
37.a člen
(pristojnost in postopek za izdajo enotnega dovoljenja)
(1) Prošnjo za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja
lahko vloži tujec ali njegov delodajalec. Tujec mora prošnjo
za izdajo prvega enotnega dovoljenja vložiti pri diplomatskem
predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini, razen
v primerih, določenih v šestem odstavku tega člena, ko lahko
prošnjo vloži tudi pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji.
Delodajalec lahko prošnjo za izdajo prvega enotnega dovoljenja vloži pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Republiki
Sloveniji. Če prošnjo za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja vloži tujčev delodajalec, lahko opravlja tudi druga dejanja
v postopku v skladu s tujčevim pooblastilom, ne more pa se mu
vročiti izdanega enotnega dovoljenja. V primeru, ko soglasje za
izdajo enotnega dovoljenja ni zavrnjeno iz razlogov na strani
tujca, se odločba o zavrnitvi izdaje enotnega dovoljenja vroči
tudi delodajalcu.
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(2) Prošnji za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja
mora tujec ali njegov delodajalec priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz tretjega odstavka 33. člena tega zakona,
pogodbo o zaposlitvi ali opravljanju dela ter druga dokazila o
izpolnjevanju pogojev, ki jih za podajo soglasja določa zakon,
ki ureja zaposlovanje in delo tujcev.
(3) Pristojni organ po prejemu prošnje za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja po uradni dolžnosti zahteva od
organa, pristojnega za podajo soglasja k izdaji ali podaljšanju
enotnega dovoljenja po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo
tujcev, da poda soglasje k izdaji ali podaljšanju enotnega dovoljenja. Organ, pristojen za podajo soglasja, mora o zahtevi
za podajo soglasja k izdaji ali podaljšanju enotnega dovoljenja
odločiti v roku 15 dni od prejema prošnje za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja. Če organ, pristojen za podajo soglasja, soglasja ne poda v roku, se šteje, da soglasje ni podano,
kar pa se ne šteje kot razlog za zavrnitev prošnje za izdajo
ali podaljšanje enotnega dovoljenja. Pristojni organ začne s
preverjanjem izpolnjevanja ostalih pogojev za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja iz prejšnjega člena še pred podajo
soglasja k izdaji ali podaljšanju enotnega dovoljenja.
(4) Če soglasje k izdaji ali podaljšanju enotnega dovoljenja ni podano zaradi neizpolnjevanja pogojev po zakonu, ki
ureja zaposlovanje in delo tujcev, organ, pristojen za podajo
soglasja o teh razlogih obvesti pristojni organ, ki prošnjo za
izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja zavrne.
(5) Delovno dovoljenje, izdano na podlagi Sporazuma
med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in
Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine
v Republiki Sloveniji in Protokola o izvajanju Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/12), v postopku po
tem členu šteje kot soglasje za izdajo enotnega dovoljenja.
(6) Tujec, ki zakonito prebiva v Republiki Sloveniji na
podlagi veljavne osebne izkaznice, veljavnega potnega lista ali
na podlagi veljavnega potnega lista in dovoljenja za prebivanje,
ki ga izda druga država članica Evropske unije, ali na podlagi
vizuma C, ki ga izda pristojni organ Republike Slovenije ali druga država pogodbenica Konvencije o izvajanju schengenskega
sporazuma z dne 14. junija 1985, in želi prebivati v Republiki
Sloveniji zaradi zaposlitve ali dela, lahko vloži prošnjo za izdajo
prvega enotnega dovoljenja pri pristojnem organu v Republiki
Sloveniji pod pogojem, da je tujec:
– športni trener, poklicni športnik ali zasebni športni delavec, ki je že vpisan v razvid poklicnih športnikov ali v razvid zasebnih športnih delavcev in ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi
ali pogodbo o delu s klubom ali športno organizacijo s sedežem
v Republiki Sloveniji;
– oseba, ki namerava v Republiki Sloveniji opravljati duhovniški poklic ali redovniško dejavnost v okviru registrirane
verske skupnosti oziroma oseba, ki bo organizirala oziroma
vodila karitativno in humanitarno dejavnost v okviru priznane
humanitarne organizacije ali registrirane verske skupnosti, in
predloži potrdilo registrirane verske skupnosti o opravljanju
dejavnosti v tej skupnosti oziroma potrdilo priznane humanitarne organizacije o organiziranju oziroma vodenju karitativne
in humanitarne dejavnosti v tej organizaciji;
– poročevalec za tuje medije ali tuj dopisnik, ki je že akreditiran v Republiki Sloveniji oziroma je v postopku podaljšanja
akreditacije;
– oseba, ki na podlagi predložitve mnenja pristojnega
ministrstva izkaže obstoj gospodarskega interesa za Republiko
Slovenijo;
– oseba, ki na podlagi predložitve mnenja pristojnega
ministrstva izkaže obstoj interesa Republike Slovenije na področju izobraževanja, znanosti in kulture.
(7) Tujec iz prejšnjega odstavka lahko prebiva na območju
Republike Slovenije 90 dni od dneva vstopa v državo oziroma
do poteka veljavnosti dovoljenja ali vizuma, če je ta krajša.
Prošnjo za izdajo prvega enotnega dovoljenja za začasno
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prebivanje mora tujec vložiti pri pristojnem organu v Republiki
Sloveniji pred potekom dovoljenega 90 dnevnega prebivanja
oziroma pred potekom veljavnosti dovoljenja za prebivanje ali
vizuma, če je ta krajša.
(8) O pravočasno vloženi prošnji za izdajo prvega enotnega dovoljenja pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji pristojni organ tujcu iz prejšnjega odstavka izda potrdilo, ki velja kot
dovoljenje za začasno prebivanje do pravnomočne odločitve
o prošnji, razen če ta zakon določa drugače. Potrdilo tujcu ne
dovoljuje zaposlitve ali dela na ozemlju Republike Slovenije. Če
tujec pravočasno zaprosi za podaljšanje enotnega dovoljenja
ali izdajo enotnega dovoljenja kot nadaljnjega dovoljenja za
prebivanje, lahko na podlagi izdanega potrdila o vloženi prošnji
za podaljšanje enotnega dovoljenja ali prošnji za izdajo enotnega dovoljenja kot nadaljnjega dovoljenja za prebivanje dela
oziroma je zaposlen v Republiki Sloveniji do pravnomočne odločitve o prošnji, če je imel na podlagi predhodnega dovoljenja
za prebivanje ali vizuma za dolgoročno bivanje dostop do trga
dela na podlagi zakona, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev.
(9) Tujcu, ki je vložil prošnjo za izdajo prvega enotnega
dovoljenja pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji, se prvo
enotno dovoljenje, odločba o zavrnitvi izdaje prvega enotnega
dovoljenja, sklep o ustavitvi postopka in sklep o zavrženju
prošnje vroči pri organu, ki je prvo enotno dovoljenje, odločbo
o zavrnitvi izdaje prvega enotnega dovoljenja, sklep o ustavitvi
postopka in sklep o zavrženju prošnje izdal.
37.b člen
(enotno dovoljenje zaradi opravljanja dela
kot samozaposlena oseba)
(1) Tujcu, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji zaradi
opravljanja dela kot samozaposlena oseba, se lahko izda
enotno dovoljenje zaradi opravljanja dela kot samozaposlena
oseba, če izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 33. člena tega
zakona, če pristojni organ po zakonu, ki ureja zaposlovanje in
delo tujcev, poda soglasje k izdaji enotnega dovoljenja in ne
obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja iz prve, druge,
tretje, četrte, pete, šeste, sedme, devete, desete ali enajste
alinee prvega odstavka 55. člena tega zakona. Če tujec po
zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, za opravljanje dela
kot samozaposlena oseba ne potrebuje soglasja k izdaji enotnega dovoljenja zaradi opravljanja dela kot samozaposlena
oseba, soglasje ni pogoj za izdajo enotnega dovoljenja zaradi
opravljanja dela kot samozaposlena oseba.
(2) Glede postopka izdaje enotnega dovoljenja zaradi
opravljanja dela kot samozaposlena oseba, se smiselno uporabljajo določbe 37. in 37.a člena tega zakona.
38. člen
(dovoljenje za začasno prebivanje zaradi opravljanja dela
na področju raziskav in visokega šolstva)
(1) Raziskovalcu, visokošolskemu učitelju in visokošolskemu sodelavcu, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji zaradi
opravljanja raziskovalnega dela ali izobraževalnega dela na
področju visokega šolstva se lahko izda dovoljenje za začasno
prebivanje, če ima sklenjen sporazum o gostovanju z raziskovalno organizacijo ali visokošolskim zavodom iz Republike
Slovenije in če izpolnjuje ostale pogoje po tem zakonu za izdajo
dovoljenja za prebivanje.
(2) Prvo dovoljenje za začasno prebivanje se raziskovalcu, visokošolskemu učitelju in visokošolskemu sodelavcu izda
za čas opravljanja dela po sporazumu o gostovanju, vendar
ne dlje kot za eno leto. Do dokončanja dela po sporazumu o
gostovanju se dovoljenje lahko podaljšuje z veljavnostjo do
enega leta.
(3) Prošnjo za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje lahko vloži raziskovalec, visokošolski učitelj, visokošolski
sodelavec ali raziskovalna organizacija oziroma visokošolski
zavod. Raziskovalec, visokošolski učitelj in visokošolski sodelavec morajo prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno
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prebivanje vložiti pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu
Republike Slovenije v tujini, razen v primeru in ob pogojih, določenih v četrtem odstavku tega člena, ko lahko prošnjo vložijo
tudi pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji. Raziskovalna
organizacija in visokošolski zavod lahko prošnjo vložita pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v
tujini ali pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji.
(4) Raziskovalec, visokošolski učitelj in visokošolski sodelavec, ki zakonito prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi
veljavne osebne izkaznice oziroma veljavnega potnega lista, ali
na podlagi veljavnega potnega lista in dovoljenja za prebivanje,
ki ga izda druga država članica Evropske unije, ali na podlagi
vizuma C, ki ga izda pristojni organ Republike Slovenije ali
druga država, pogodbenica Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, in ima sklenjen sporazum o gostovanju z raziskovalno organizacijo ali visokošolskim
zavodom iz Republike Slovenije, lahko vloži prošnjo za izdajo
prvega dovoljenja za začasno prebivanje tudi pri pristojnem
organu v Republiki Sloveniji.
(5) Tujec iz prejšnjega odstavka lahko prebiva na območju
Republike Slovenije 90 dni od dneva vstopa v državo oziroma
do poteka veljavnosti dovoljenja ali vizuma, če je ta krajša.
Prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje
mora raziskovalec, visokošolski učitelj in visokošolski sodelavec ali raziskovalna organizacija oziroma visokošolski zavod
vložiti pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji pred potekom
dovoljenega 90 dnevnega prebivanja oziroma pred potekom
veljavnosti dovoljenja za prebivanje ali vizuma, če je ta krajša.
O pravočasno vloženi prošnji za izdajo prvega dovoljenja za
začasno prebivanje pri pristojnem organu v državi, pristojni
organ raziskovalcu, visokošolskemu učitelju in visokošolskemu sodelavcu izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno
prebivanje do dokončne odločitve o prošnji.
(6) Raziskovalcu, visokošolskemu učitelju in visokošolskemu sodelavcu, ki je vložil prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega
dela ali izobraževalnega dela na področju visokega šolstva pri
pristojnem organu v Republiki Sloveniji, se dovoljenje za začasno prebivanje, odločba o zavrnitvi izdaje dovoljenja, sklep o
ustavitvi postopka in sklep o zavrženju prošnje, izdan v postopku izdaje dovoljenja za začasno prebivanje, vroči pri organu,
ki je dovoljenje izdal.
(7) Raziskovalec, visokošolski učitelj in visokošolski sodelavec, ki ima v drugi državi članici Evropske unije sklenjen
sporazum o gostovanju in izdano dovoljenje za prebivanje za
raziskovalca, visokošolskega učitelja ali visokošolskega sodelavca in želi zaradi izvedbe določenih del iz navedenega sporazuma v Republiki Sloveniji prebivati določen čas do 90 dni,
lahko v Republiko Slovenijo vstopi in v njej do 90 dni prebiva
na podlagi dovoljenja, izdanega v drugi državi članici Evropske
unije oziroma do poteka veljavnosti tega dovoljenja, če je le-ta
krajša.
(8) Raziskovalec, visokošolski učitelj in visokošolski sodelavec, ki ima v drugi državi članici Evropske unije izdano
dovoljenje za prebivanje za raziskovalca, visokošolskega učitelja ali visokošolskega sodelavca in želi v Republiki Sloveniji
opravljati raziskovalno ali pedagoško delo za obdobje, daljše
od 90 dni, mora za prebivanje v Republiki Sloveniji pridobiti dovoljenje za prebivanje za raziskovalca, visokošolskega učitelja
ali visokošolskega sodelavca na podlagi sklenjenega sporazuma o gostovanju z raziskovalno organizacijo ali visokošolskim
zavodom in ob izpolnjevanju ostalih pogojev, določenih v prvem odstavku tega člena. Raziskovalec, visokošolski učitelj,
visokošolski sodelavec ali raziskovalna organizacija oziroma
visokošolski zavod lahko prošnjo za izdajo prvega dovoljenja
za začasno prebivanje vložijo pri diplomatskem predstavništvu
ali konzulatu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji v 90 dneh po prihodu raziskovalca,
visokošolskega učitelja ali visokošolskega sodelavca v Republiko Slovenijo oziroma pred iztekom veljavnosti dovoljenja za
prebivanje, izdanega v drugi državi članici Evropske unije, če je
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le-ta krajša. O pravočasno vloženi prošnji pri pristojnem organu
v državi pristojni organ raziskovalcu, visokošolskemu učitelju in
visokošolskemu sodelavcu izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje
za začasno prebivanje do dokončne odločitve o prošnji. Raziskovalcu, visokošolskemu učitelju in visokošolskemu sodelavcu, ki je vložil prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno
prebivanje pri pristojnem organu v državi, se dovoljenje vroči
osebno pri organu, ki je dovoljenje izdal.
(9) Če raziskovalec, visokošolski učitelj ali visokošolski
sodelavec, s katerim je raziskovalna organizacija ali visokošolski zavod iz Republike Slovenije sklenil sporazum o gostovanju,
v času veljavnosti sporazuma ali šest mesecev po prenehanju
veljavnosti sporazuma v Republiki Sloveniji prebiva nezakonito,
mora raziskovalna organizacija oziroma visokošolski zavod
kriti stroške njegove nastanitve, vrnitve ali odstranitve, če raziskovalec, visokošolski učitelj ali visokošolski sodelavec nima
lastnih sredstev.
(10) Pristojni organi prošnje za izdajo dovoljenja za prebivanje raziskovalcem, visokošolskim učiteljem in visokošolskim
sodelavcem obravnavajo prednostno.
39. člen
(dovoljenje za začasno prebivanje zaradi visokokvalificirane
zaposlitve – modra karta EU)
(1) Tujcu, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji zaradi
visokokvalificirane zaposlitve, se lahko izda modra karta EU,
če ima veljavno potno listino, ki velja najmanj za čas nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji, ustrezno zdravstveno
zavarovanje, če pristojni organ poda soglasje k izdaji modre
karte EU po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, in ne
obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja iz tega člena in
iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme, devete, desete ali
enajste alinee prvega ostavka 55. člena tega zakona.
(2) Modra karta EU se izda za čas dveh let, v primeru,
da je pogodba o zaposlitvi sklenjena za krajše obdobje, pa za
čas, ki je tri mesece daljši od veljavnosti pogodbe o zaposlitvi,
vendar ne dlje kot za dve leti.
(3) Modra karta EU se lahko podaljša z veljavnostjo treh
let, če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena, če je
pogodba o zaposlitvi sklenjena za krajši čas, pa za čas, ki je tri
mesece daljši od veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, vendar ne
dlje kot za tri leta. Prošnjo za podaljšanje modre karte EU lahko vloži tujec ali delodajalec pri pristojnem organu v Republiki
Sloveniji, pred potekom njene veljavnosti.
(4) Tujec, ki ima modro karto EU, lahko v prvih dveh letih
zakonite zaposlitve zamenja delodajalca ali zamenja delovno
mesto pri istem delodajalcu na podlagi pisne odobritve pristojnega organa, ki pisno odobritev v obliki odločbe izda po
prejemu soglasja za zamenjavo delodajalca ali zamenjavo
delovnega mesta pri istem delodajalcu organa, pristojnega po
zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev. Pisno odobritev o
zamenjavi delovnega mesta pri istem delodajalcu ali zamenjavi
delodajalca izda pristojni organ na prošnjo tujca ali njegovega
delodajalca. Pisna odobritev pristojnega organa ni potrebna, če
zakon, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, določa, da soglasje
v navedenih primerih ni potrebno. Pristojni organ soglasje pridobi po uradni dolžnosti. Prošnji za izdajo soglasja je potrebno
priložiti dokazila iz četrtega odstavka 40. člena tega zakona
ter dokazila o izpolnjevanju pogojev, določenih z zakonom, ki
ureja zaposlovanje in delo tujcev, ki jih pristojni organ posreduje
organu, pristojnemu za podajo soglasja po zakonu, ki ureja
zaposlovanje in delo tujcev.
(5) Organ, pristojen za podajo soglasja, mora o zahtevi
za podajo soglasja k pisni odobritvi pristojnega organa odločiti
v roku 15 dni od prejema prošnje. Če organ, pristojen za podajo soglasja, soglasja ne poda v roku, se šteje, da soglasje
ni podano, kar pa se ne šteje kot razlog za zavrnitev izdaje
pisne odobritve. Če soglasje k pisni odobritvi ni podano zaradi
neizpolnjevanja pogojev po zakonu, ki ureja zaposlovanje in
delo tujcev, organ, pristojen za podajo soglasja o teh razlogih
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obvesti pristojni organ, ki prošnjo za zamenjavo delodajalca ali
delovnega mesta pri istem delodajalcu z odločbo zavrne.
(6) Po prvih dveh letih zakonite zaposlitve lahko imetnik
modre karte EU zamenja delodajalca brez pisne odobritve pristojnega organa za izdajo modre karte EU, vendar mora pred
zamenjavo delodajalca pristojnemu organu pisno sporočiti, da
bo zamenjal delodajalca.
(7) Modra karta EU se izda v obliki v skladu s 58. členom
tega zakona, pri čemer se pri vrsti dovoljenja vpiše »modra
karta EU.
40. člen
(pristojnost in postopek za izdajo modre karte EU)
(1) Prošnjo za izdajo ali podaljšanje modre karte EU lahko
vloži tujec ali njegov delodajalec. Tujec mora prošnjo za izdajo
prve modre karte EU vložiti pri diplomatskem predstavništvu
ali konzulatu Republike Slovenije v tujini, delodajalec pa lahko
prošnjo vloži pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu
Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Republiki
Sloveniji. Če prošnjo za izdajo ali podaljšanje modre karte EU
vloži tujčev delodajalec, lahko opravlja tudi druga dejanja v
postopku v skladu s tujčevim pooblastilom, ne more pa se mu
vročiti izdane modre karte EU.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko tujec,
ki zakonito prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi veljavne
osebne izkaznice oziroma veljavnega potnega lista, ali na
podlagi veljavnega potnega lista in dovoljenja za prebivanje,
ki ga izda druga država članica Evropske unije, ali na podlagi
vizuma C, ki ga izda pristojni organ Republike Slovenije ali
druga država pogodbenica Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, in ki že ima sklenjeno
pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem, vloži prošnjo za izdajo
prve modre karte EU tudi pri pristojnem organu v Republiki
Sloveniji. Tujec lahko prebiva na območju Republike Slovenije
90 dni od dneva vstopa v državo oziroma do poteka veljavnosti
dovoljenja ali vizuma, če je ta krajša. Prošnjo za izdajo prve
modre karte EU mora tujec ali njegov delodajalec vložiti pri
pristojnem organu v Republiki Sloveniji v roku 30 dni od dneva
vstopa tujca v Republiko Slovenijo.
(3) O pravočasno vloženi prošnji za izdajo prve modre
karte EU pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji pristojni
organ tujcu izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno
prebivanje do pravnomočne odločitve o prošnji. Potrdilo tujcu
ne dovoljuje zaposlitve na ozemlju Republike Slovenije. Če
tujec pravočasno zaprosi za podaljšanje modre karte EU, je
lahko na podlagi izdanega potrdila o vloženi prošnji za podaljšanje modre karte EU zaposlen v Republiki Sloveniji do
pravnomočne odločitve o prošnji. Tujcu, ki je vložil prošnjo za
izdajo prve modre karte EU pri pristojnem organu v Republiki
Sloveniji, se prva modra karta EU, odločba o zavrnitvi izdaje
prve modre karte EU, sklep o ustavitvi postopka in sklep o zavrženju prošnje, izdan v postopku izdaje prve modre karte EU,
vroči pri organu, ki je prvo modro karto EU, odločbo o zavrnitvi
izdaje prve modre karte EU, sklep o ustavitvi postopka in sklep
o zavrženju prošnje izdal.
(4) Prošnji mora tujec priložiti veljavno potno listino ali
overjeno kopijo veljavne potne listine, pogodbo o zaposlitvi,
dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju in dokazilo
o izobrazbi.
(5) Pristojni organ po prejemu prošnje za izdajo ali podaljšanje modre karte EU po uradni dolžnosti zahteva od organa,
pristojnega za podajo soglasja k izdaji ali podaljšanju modre
karte EU po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, da
poda soglasje k izdaji ali podaljšanju modre karte EU. Organ,
pristojen za podajo soglasja, mora o zahtevi za podajo soglasja
k izdaji ali podaljšanju modre karte EU odločiti v roku 15 dni
od prejema prošnje. Če organ, pristojen za podajo soglasja,
soglasja ne poda v roku, se šteje, da soglasje ni podano, kar
pa se ne šteje kot razlog za zavrnitev prošnje za izdajo ali podaljšanje modre karte EU. Pristojni organ začne s preverjanjem
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izpolnjevanja ostalih pogojev za izdajo ali podaljšanje modre
karte EU iz prejšnjega člena še pred podajo soglasja k izdaji
ali podaljšanju modre karte EU.
(6) Če soglasje k izdaji modre karte EU ni podano zaradi
neizpolnjevanja pogojev po zakonu, ki ureja zaposlovanje in
delo tujcev, organ, pristojen za podajo soglasja, pristojen po
zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, o teh razlogih obvesti pristojni organ, ki prošnjo za izdajo ali podaljšanje modre
karte EU zavrne.
41. člen
(prebivanje imetnika modre karte EU, izdane
v drugi državi članici Evropske unije)
(1) Tujcu z veljavno modro karto EU, izdano v drugi državi
članici Evropske unije, ki je na podlagi veljavne modre karte
EU na njenem ozemlju prebival zadnjih 18 mesecev, se lahko
izda modra karta EU, če izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka
39. člena tega zakona.
(2) Tujec iz prejšnjega odstavka lahko na območju Republike Slovenije brez dovoljenja za prebivanje prebiva 30 dni od
dneva vstopa v državo. Če želi na območju Republike Slovenije
prebivati dlje, mora tujec ali njegov delodajalec pred potekom
dovoljenega prebivanja pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji, na območju katerega prebiva, zaprositi za izdajo modre
karte EU. Za izdajo modre karte EU lahko tujec ali njegov delodajalec zaprosi tudi pred prihodom tujca v Republiko Slovenijo
pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v državi članici Evropske unije, v kateri ima tujec izdano
modro karto EU, delodajalec pa tudi pri pristojnem organu v
Republiki Sloveniji. Če je prošnja vložena pri diplomatskem
predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije, lahko tujec
vstopi v Republiko Slovenijo že pred odločitvijo o prošnji, o
čemer mora po prihodu v Republiko Slovenijo obvestiti pristojni
organ za odločitev o prošnji. O pravočasno vloženi prošnji za izdajo modre karte EU pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji
in o vloženi prošnji za izdajo modre karte EU pri diplomatskem
predstavništvu ali konzulatu Republike Sloveniji v tujini, pristojni
organ oziroma diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije v tujini izda tujcu potrdilo, ki velja kot dovoljenje
za začasno prebivanje do pravnomočne odločitve o prošnji.
Izdana modra karta EU, odločba o zavrnitvi izdaje modre karte
EU, sklep o ustavitvi postopka in sklep o zavrženju prošnje,
izdan v postopku izdaje modre karte EU, se tujcu, ki že prebiva
na območju Republike Slovenije, vroči pri pristojnem organu v
Republiki Sloveniji.
(3) O odločitvi o prošnji za izdajo modre karte EU iz prvega odstavka tega člena mora ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve, obvestiti pristojni organ druge države članice Evropske
unije, ki je modro karto EU izdala.
42. člen
(družinski člani imetnika modre karte EU)
(1) Za družinskega člana tujca, ki v Republiki Sloveniji
prebiva na podlagi modre karte EU, izdane v Republiki Sloveniji, se glede izdaje dovoljenja za prebivanje zaradi združitve
družine uporablja ureditev iz 47. člena tega zakona.
(2) Družinski član imetnika modre karte EU, izdane v
drugi državi članici Evropske unije, ki ima v drugi državi članici
Evropske unije dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega člana imetnika modre karte EU in je v tej državi članici z
imetnikom modre karte EU tudi prebival, lahko v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi veljavnega dovoljenja za prebivanje za
družinskega člana imetnika modre karte EU, izdanega v drugi
državi članici Evropske unije 30 dni od dneva vstopa v državo
oziroma do poteka veljavnosti dovoljenja, če je ta krajša. Če
želi v Republiki Sloveniji prebivati dlje, mora imetnik modre karte EU pred potekom dovoljenega prebivanja družinskega člana
pri pristojnem organu, na območju katerega družinski član
prebiva, zaprositi za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za
družinskega člana imetnika modre karte EU. Prošnji za izdajo
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dovoljenja za začasno prebivanje je treba priložiti dokazila o
izpolnjevanju pogojev iz tretjega in četrtega odstavka 33. člena
tega zakona ter dovoljenje za prebivanje za družinskega člana imetnika modre karte EU, izdanega v drugi državi članici
Evropske unije. O pravočasno vloženi prošnji za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje pristojni organ družinskemu članu
imetnika modre karte EU izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje
za začasno prebivanje do pravnomočne odločitve o prošnji.
Za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega
člana imetnika modre karte EU lahko imetnik modre karte EU
zaprosi tudi pred prihodom družinskega člana v Republiko Slovenijo pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike
Slovenije v državi članici Evropske unije, v kateri ima družinski
član izdano dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega
člana imetnika modre karte EU. Če je prošnja vložena pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije
v tujini, lahko družinski član imetnika modre karte EU vstopi v
Republiko Slovenijo že pred odločitvijo o prošnji, o čemer mora
po prihodu v Republiko Slovenijo obvestiti pristojni organ za
odločitev o prošnji. O vloženi prošnji za izdajo dovoljenja za
začasno prebivanje, diplomatsko predstavništvo ali konzulat
Republike Slovenije v tujini, družinskemu članu izda potrdilo,
ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do pravnomočne
odločitve o prošnji.
(3) Dovoljenje za začasno prebivanje iz prejšnjega odstavka se izda in podaljšuje za enako časovno obdobje, kot se
izda in podaljšuje modra karta EU imetniku karte.
(4) Za družinske člane imetnika modre karte EU, ki so njegovi družinski člani postali za tem, ko je zapustil drugo državo
članico Evropske unije, v kateri je prebival kot imetnik modre
karte EU, se uporablja ureditev iz 47. člena tega zakona.
(5) O odločitvi o prošnji za izdajo dovoljenja za začasno
prebivanje za družinskega člana imetnika modre karte EU,
mora ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, obvestiti pristojni organ druge države članice Evropske unije, ki je izdala
dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega člana imetnika modre karte EU.
43. člen
(ponovni sprejem imetnika modre karte EU
in njegovih družinskih članov po poteku veljavnosti dovoljenj)
(1) Imetniku modre karte EU in njegovim družinskim
članom, ki so Republiko Slovenijo zapustili v času veljavnosti
modre karte EU oziroma dovoljenja za začasno prebivanje
za družinskega člana imetnika modre karte EU, izdanih v Republiki Sloveniji, z namenom prebivanja v drugi državi članici
Evropske unije zaradi visokokvalificirane zaposlitve, in v drugi
državi članici Evropske unije modre karte EU oziroma dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana imetnika
modre karte EU niso pridobili, ob vstopu v Republiko Slovenijo
pa nimajo več veljavne modre karte EU oziroma dovoljenja
za začasno prebivanje za družinskega člana imetnika modre
karte EU v Republiki Sloveniji, Republika Slovenija dovoli
vstop v državo.
(2) Nekdanji imetnik modre karte EU in njegovi družinski člani iz prejšnjega odstavka se morajo v roku petih
dni od dneva vstopa v državo zglasiti pri upravni enoti, na
območju katere prebivajo, ali pri upravni enoti, ki je izdala
modro karto EU iz prejšnjega odstavka, katere veljavnost je
potekla. Upravna enota nekdanjemu imetniku modre karte
EU zaradi iskanja nove visokokvalificirane zaposlitve in njegovim družinskim članom izda posebno potrdilo, ki velja kot
dovoljenje za začasno prebivanje za čas treh mesecev od
dneva izdaje potrdila.
(3) Tujec iz prejšnjega odstavka lahko pred potekom dovoljenega bivanja zase in za družinske člane pri upravni enoti,
na območju katere prebiva, vloži prošnjo za izdajo dovoljenja
za prebivanje. O pravočasno vloženi prošnji pristojni organ
tujcu in družinskim članom izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje
za začasno prebivanje do pravnomočne odločitve o prošnji.
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(dovoljenje za začasno prebivanje zaradi študija)
(1) Tujcu, ki je sprejet na študij, druge oblike izobraževanja, specializacijo, strokovno izpopolnjevanje, praktično usposabljanje, ali bo sodeloval v mednarodni študijski izmenjavi v
ustreznih izobraževalnih ustanovah v Republiki Sloveniji ali bo
sodeloval v izobraževalnih programih mednarodnih izmenjav
prostovoljcev in izpolnjuje ostale pogoje za izdajo dovoljenja
po tem zakonu, se lahko izda dovoljenje za začasno prebivanje. Kot dokaz o izpolnjevanju pogoja zadostnih sredstev za
preživljanje, mesečno najmanj v višini, kolikor znaša osnovni
znesek minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji, zadošča
pisna izjava študentovih staršev oziroma njegovega zakonitega
zastopnika o tem, da ga bodo v času študija preživljali.
(2) Tujcem iz prejšnjega odstavka se izda dovoljenje za
začasno prebivanje za čas študija, izobraževanja, specializacije oziroma strokovnega izpopolnjevanja, vendar ne dlje od
enega leta. V primeru, če študij, izobraževanje, specializacija,
strokovno izpopolnjevanje traja daljši čas od enega leta, se
dovoljenje letno podaljšuje.
(3) Pogoj za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka je
dokazilo o sprejemu na študij, izobraževanje, specializacijo,
strokovno izpopolnjevanje, ki ga izda izobraževalna ustanova,
na katero je tujec sprejet kot študent, oziroma potrdilo pristojnega državnega organa, ki je pristojen za izvajanje mednarodne ali bilateralne pogodbe ali je dajalec štipendije, oziroma
potrdilo, ki ga izda od države pooblaščena organizacija, ki je
odgovorna za izvajanje določenega programa.
(4) Pristojni organi prošnje za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija obravnavajo prednostno.
(5) Tujec, ki v Republiki Sloveniji študira oziroma se izobražuje in ima dovoljenje za začasno prebivanje, izdano zaradi
študija, se lahko v času veljavnosti tega dovoljenja v Republiki
Sloveniji tudi zaposli ali opravlja delo pod pogoji, določenimi v
zakonih, ki urejajo delovna razmerja in delo študentov.
(6) Tujec iz prvega odstavka tega člena, ki zakonito prebiva
v Republiki Sloveniji na podlagi veljavne osebne izkaznice oziroma veljavnega potnega lista, ali na podlagi veljavnega potnega
lista in dovoljenja za prebivanje, ki ga izda druga država članica
Evropske unije, ali na podlagi vizuma C, ki ga izda pristojni organ
Republike Slovenije ali druga država pogodbenica Konvencije o
izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, ali vizuma D, ki ga izda pristojni organ druge države članice Evropske
unije zaradi študija in ki predloži dokazilo o vpisu na študij, lahko
vloži prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje
pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji.
(7) Tujec iz prejšnjega odstavka lahko prebiva na območju
Republike Slovenije 90 dni od dneva vstopa v državo oziroma
do poteka veljavnosti dovoljenja ali vizuma, če je ta krajša.
Prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje
mora tujec vložiti pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji
pred potekom dovoljenega 90 dnevnega prebivanja oziroma
pred potekom veljavnosti dovoljenja za prebivanje ali vizuma,
če je ta krajša. O pravočasno vloženi prošnji pri pristojnem
organu v Republiki Sloveniji pristojni organ tujcu izda potrdilo,
ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne
odločitve o prošnji. Izdano potrdilo dovoljuje tujcu prebivanje v
Republiki Sloveniji iz namena študija. Tujcu, ki je vložil prošnjo
za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji, se dovoljenje
za začasno prebivanje, odločba o zavrnitvi izdaje dovoljenja,
sklep o ustavitvi postopka in sklep o zavrženju prošnje, izdan
v postopku izdaje dovoljenja za začasno prebivanje vroči pri
organu, ki je dovoljenje izdal.
45. člen
(enotno dovoljenje zaradi opravljanja sezonskega dela
in čezmejnega opravljanja storitev z napotenimi delavci)
(1) Enotno dovoljenje zaradi opravljanja sezonskega dela
daljšega od 90 dni, se izda tujcu, če izpolnjuje pogoje iz tre-
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tjega odstavka 33. člena tega zakona, če pristojni organ po
zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, poda soglasje k
izdaji enotnega dovoljenja zaradi opravljanja sezonskega dela
daljšega od 90 dni, če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka
5. člena tega zakona in ne obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje
dovoljenja iz prve, druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme,
devete, desete ali enajste alinee prvega odstavka 55. člena
tega zakona. Če tujec po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo
tujcev, za opravljanje sezonskega dela ne potrebuje soglasja
k izdaji enotnega dovoljenja iz tega namena, soglasje ni pogoj
za izdajo enotnega dovoljenja zaradi opravljanja sezonskega
dela daljšega od 90 dni.
(2) Enotno dovoljenje zaradi opravljanja sezonskega dela
daljšega od 90 dni se izda in podaljšuje tujcu za čas trajanja pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe, sklenjene za opravljanje dela,
pri čemer skupno trajanje enotnih dovoljenj iz razloga sezonskega dela daljšega od 90 dni ne sme preseči šest mesecev,
oziroma v izjemnih primerih, določenih z zakonom, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, sedem mesecev v koledarskem letu.
(3) Tujcu, ki je s strani delodajalca s sedežem izven
Republike Slovenije, pri katerem je zaposlen, za omejen čas
napoten na delo ali na usposabljanje v gospodarsko družbo
v Republiki Sloveniji, se lahko izda enotno dovoljenje zaradi čezmejnega opravljanja storitev z napotenimi delavci, pod
pogojem, če tujec izpolnjuje pogoj veljavne potne listine in zadostnih sredstev za preživljanje iz tretjega odstavka 33. člena
tega zakona, če je v državi, iz katere je napoten, socialno zavarovan, če pristojni organ po zakonu, ki ureja zaposlovanje in
delo tujcev, poda soglasje k izdaji enotnega dovoljenja iz tega
namena in ne obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja iz
prve, druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme, devete, desete
ali enajste alinee prvega odstavka 55. člena tega zakona. Če
tujec po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, za delo
ali usposabljanje ne potrebuje soglasja k izdaji enotnega dovoljenja zaradi čezmejnega opravljanja storitev z napotenimi
delavci, soglasje ni pogoj za izdajo enotnega dovoljenja. Tujec
je lahko napoten na podlagi pogodbe o izvedbi storitve, akta o
napotitvi ali pogodbe o usposabljanju, na katerega je napoten.
(4) Enotno dovoljenje zaradi čezmejnega opravljanja storitev z napotenimi delavci se izda za čas trajanja v pogodbi ali
aktu o napotitvi določenih del oziroma za čas trajanja pogodbe
o usposabljanju, ki ne more biti daljši od enega leta, razen v
primeru izvajanja storitev, ki so posebnega pomena za državo,
o čemer organ, pristojen za izdajo dovoljenja, odloči na podlagi
mnenja ministrstva, pristojnega za delo, v skladu z zakonom,
ki ureja zaposlovanje in delo tujcev ali če je z mednarodno pogodbo določeno drugače. Če iz upravičenih razlogov pogodbe
o izvedbi storitve, pogodbe o usposabljanju ali akta o napotitvi,
na podlagi katere je tujec napoten, ni mogoče realizirati v
predpisanem roku, se enotno dovoljenje zaradi čezmejnega
opravljanja storitev z napotenimi delavci tujcu iz prejšnjega
odstavka podaljša do roka dokončanja del ali usposabljanja na
podlagi predhodno pridobljenega soglasja pristojnega organa
po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev.
(5) Glede postopka izdaje in podaljšanja enotnega dovoljenja zaradi opravljanja sezonskega dela in čezmejnega
opravljanja storitev z napotenimi delavci se smiselno uporabljajo določbe 37. in 37.a člena tega zakona, razen, če ta člen
določa drugače.
46. člen
(dnevni delovni migranti)
(1) Dnevnemu delovnemu migrantu se lahko izda enotne
dovoljenje za dnevnega delovnega migranta.
(2) Enotno dovoljenje za dnevnega delovnega migranta
se izda tujcu, če izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 33. člena
tega zakona, če pristojni organ po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, poda soglasje k izdaji enotnega dovoljenja
in ne obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja iz prve,
druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme, devete, desete ali
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enajste alinee prvega odstavka 55. člena tega zakona in če
dokaže, da je dnevni delovni migrant.
(3) Glede postopka izdaje enotnega dovoljenja za dnevnega delovnega migranta se uporabljajo določbe 37. in 37.a člena
tega zakona, pri čemer se na enotnem dovoljenju za prebivanje
in delo vpiše oznaka »dnevni delovni migrant.
47. člen
(združitev družine in pravica do celovitosti družine)
(1) Tujcu, ki prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje, in tujcu, ki v Republiki Sloveniji zadnje leto prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje
in ima dovoljenje za začasno prebivanje izdano z veljavnostjo
najmanj enega leta, se ob pogojih in v skladu s tem zakonom
prizna pravica do združitve, ohranitve in ponovne pridobitve
celovitosti družine z družinskimi člani, ki so tujci. Tujcu, ki v
Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno
prebivanje zaradi opravljanja sezonskega dela ali kot dnevni
delovni migrant, se pravica do združitve, ohranitve in ponovne
pridobitve celovitosti družine z družinskimi člani, ki so tujci, ne
prizna. V enoletni rok veljavnega dovoljenja za začasno prebivanje se šteje tudi čas prebivanja tujca v Republiki Sloveniji
na podlagi potrdila o vloženi prošnji za izdajo ali podaljšanje
dovoljenja za začasno prebivanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje, ki velja kot dovoljenje za začasno
prebivanje. Brez omejitev glede dolžine tujčevega prebivanja
v Republiki Sloveniji in veljavnosti njegovega dovoljenja lahko
združuje družinske člane tujec, imetnik modre karte EU, tujec,
ki ima izdano dovoljenje za začasno prebivanje zaradi opravljanja dela na področju raziskav in visokega šolstva in tujec z dovoljenjem za začasno prebivanje, če je to v interesu Republike
Slovenije, o čemer organ, pristojen za izdajo dovoljenja, odloči
na podlagi mnenja pristojnega ministrstva oziroma drugega
državnega organa.
(2) Tujec iz prejšnjega odstavka, ki lahko združuje družinske člane, lahko prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje za svoje družinske člane vloži pri diplomatskem
predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini ali pri
pristojnem organu v Republiki Sloveniji.
(3) Za družinske člane tujca se po tem zakonu štejejo:
– zakonec, registrirani partner ali partner, s katerim tujec
živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti;
– mladoletni neporočeni otroci tujca;
– mladoletni neporočeni otroci zakonca, registriranega
partnerja ali partnerja, s katerim tujec živi v dalj časa trajajoči
življenjski skupnosti;
– starši mladoletnega tujca, s katerimi je pred prihodom v
Republiko Slovenijo prebival v družinski skupnosti;
– polnoletni neporočeni otroci in starši tujca, zakonca,
registriranega partnerja ali partnerja, s katerim tujec živi v dalj
časa trajajoči življenjski skupnosti, katere je tujec, zakonec,
registrirani partner ali partner, s katerim tujec živi v dalj časa
trajajoči življenjski skupnosti po zakonu države, katere državljan je, dolžan preživljati.
(4) Izjemoma lahko pristojni organ za družinskega člana
šteje tudi drugega sorodnika tujca, če posebne okoliščine govorijo v prid združitvi družine v Republiki Sloveniji. V primeru
poligamne zakonske zveze se dovoljenje za prebivanje zaradi
združitve družine lahko izda in podaljšuje le enemu zakoncu.
(5) Dovoljenje za prebivanje zaradi združitve družine se
izda in podaljšuje na prošnjo tujca iz prvega odstavka tega
člena, ki mora priložiti dokazila o zadostnih sredstvih za preživljanje tistih družinskih članov, ki nameravajo prebivati v državi.
(6) Dovoljenje za začasno prebivanje zaradi združitve družine se družinskemu članu tujca, ki ima dovoljenje za začasno
prebivanje, izda z veljavnostjo, kot velja njegovo dovoljenje
oziroma do poteka veljavnosti njegovega dovoljenja, vendar ne
dlje kot za eno leto, podaljšuje pa za enako časovno obdobje,
kot velja njegovo dovoljenje za začasno prebivanje, vendar
ne dlje kot za dve leti. Dovoljenje za začasno prebivanje se
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družinskemu članu imetnika modre karte EU izda in podaljšuje
za enako časovno obdobje kot velja njegova modra karta EU.
Dovoljenje za začasno prebivanje družinskega člana tujca, ki
je kot imetnik modre karte EU pridobil dovoljenje za stalno prebivanje, se izda in podaljšuje z veljavnostjo treh let. Dovoljenje
za začasno prebivanje se družinskemu članu tujca, ki ima v
Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje, izda z veljavnostjo enega leta, podaljšuje pa z veljavnostjo do dveh let.
Mladoletnim neporočenim otrokom tujca ali njegovega zakonca
ali registriranega partnerja ali partnerja, s katerim tujec živi v
dalj časa trajajoči življenjski skupnosti in staršem mladoletnega tujca se dovoljenje za začasno prebivanje zaradi združitve
družine ne more izdati ali podaljšati za daljši čas od otrokove
polnoletnosti.
(7) Družinskim članom tujca se, če izpolnjujejo z zakonom
določene pogoje, izda dovoljenje za prebivanje kot nevezano
dovoljenje.
(8) Pristojni organ lahko družinskemu članu tujca iz prvega odstavka tega člena podaljša dovoljenje za prebivanje
tudi v primeru, če je tujec umrl ali če je zakonska skupnost,
registrirana skupnost ali dalj časa trajajoča življenjska skupnost
prenehala, vendar pa je v Republiki Sloveniji trajala najmanj tri
leta. Navedeno dovoljenje se lahko podaljša samo enkrat, z
veljavnostjo do enega leta.
47.a člen
(združitev družine tujca s priznanim statusom begunca
v Republiki Sloveniji)
(1) Pravica do združitve družine se prizna tujcu, ki mu je v
Republiki Sloveniji priznan status begunca na podlagi zakona,
ki ureja mednarodno zaščito (v nadaljnjem besedilu: begunec)
pod pogojem, da je družina obstajala že pred vstopom begunca
v Republiko Slovenijo.
(2) Za družinske člane begunca se po tem zakonu štejejo:
– zakonec, registrirani partner ali partner, s katerim begunec živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti;
– mladoletni neporočeni otroci begunca;
– mladoletni neporočeni otroci zakonca, registriranega
partnerja ali partnerja, s katerim begunec živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti;
– polnoletni neporočeni otroci in starši begunca, zakonca,
registriranega partnerja ali partnerja, s katerim begunec živi
v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, če ga je begunec,
zakonec, registrirani partner ali partner, s katerim begunec živi
v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, po zakonu države,
katere državljan je, dolžan preživljati;
– starši begunca, ki je mladoletnik brez spremstva.
(3) Dovoljenje za stalno prebivanje se družinskemu članu
begunca izda na prošnjo begunca, ki mora prošnjo vložiti v roku
90 dni od priznanja statusa begunca pri ministrstvu, pristojnem
za notranje zadeve. Begunec mora prošnji priložiti listinske
dokaze, ki izkazujejo družinsko vez in istovetnost njegovih družinskih članov. Če begunec ne poseduje listinskih dokazov za
izkazovanje družinskih vezi, mora v prošnji navesti vsa dejstva
o družinskih članih, s katerimi se želi združiti, zlasti njihova
osebna imena, datume in kraje rojstev, naslov prebivališča
ter podatke o tem, kje v času vložitve prošnje bivajo. Prošnji
mora priložiti tudi pisno soglasje, s katerim pristojnemu organu
dovoljuje, da lahko za preverjanje družinskih vezi podatke o
družinskih članih posreduje mednarodnim organizacijam, ki
delujejo na področju migracij. Pred posredovanjem podatkov
mednarodnim organizacijam, ki delujejo na področju migracij,
pristojni organ pridobi pisno izjavo te organizacije, da bo podatke varovala pred organi izvorne države.
(4) Pri preverjanju družinskih vezi ima begunec, ki ne razume slovenskega jezika, pravico do brezplačnega prevajanja
in tolmačenja za jezik, ki ga razume. Sredstva za prevajanje in
tolmačenje zagotavlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(5) Dovoljenje za stalno prebivanje se družinskemu članu
begunca, katerega istovetnost ni sporna, lahko izda, če ni
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razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja za prebivanje iz tretje,
pete, šeste, sedme, desete ali enajste alinee prvega odstavka
55. člena tega zakona.
(6) Če begunec prošnje za izdajo dovoljenja za stalno
prebivanje ne vloži v roku iz tretjega odstavka tega člena, se
družinskemu članu, katerega istovetnost ni sporna, dovoljenje
za stalno prebivanje lahko izda, če družinski član izpolnjuje pogoje, določene za izdajo dovoljenja iz tretjega odstavka 33. člena tega zakona in če ni razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja
za prebivanje iz tretje, pete, šeste, sedme, desete ali enajste
alinee prvega odstavka 55. člena tega zakona.
(7) V postopku izdaje in pri vročitvi dovoljenja za stalno
prebivanje družinskemu članu begunca se osebni podatki begunca in njegovega družinskega člana varujejo pred organi
njune izvorne države.
(8) Izdano dovoljenje za stalno prebivanje, odločba o
zavrnitvi izdaje dovoljenja, sklep o ustavitvi postopka in sklep
o zavrženju prošnje, izdan v postopku izdaje dovoljenja za
stalno prebivanje družinskemu članu begunca vroči diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije v tujini ali
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, če družinski član že
biva v Republiki Sloveniji.
(9) Za družinskega člana begunca, ki je to postal po vstopu begunca v Republiko Slovenijo, se glede izdaje dovoljenja
za prebivanje zaradi združitve družine uporablja ureditev iz
prejšnjega člena.
(10) V primeru poligamne zakonske zveze se dovoljenje
za stalno prebivanje zaradi združitve družine lahko izda le
enemu zakoncu.
47.b člen
(združitev družine tujca, ki ima v Republiki Sloveniji
priznano subsidiarno zaščito)
(1) Tujcu, kateremu je v Republiki Sloveniji priznana
subsidiarna zaščita na podlagi zakona, ki ureja mednarodno
zaščito (v nadaljnjem besedilu: oseba s priznano subsidiarno
zaščito) za več kot eno leto, se prizna pravica do združitve
družine z družinskimi člani, ki so tujci, pod pogojem, da je družina obstajala že pred vstopom osebe s priznano subsidiarno
zaščito v Republiko Slovenijo. Osebi s subsidiarno zaščito,
priznano za eno leto, se pravica do združitve družine prizna,
ko ji je subsidiarna zaščita podaljšana skladno z zakonom, ki
ureja mednarodno zaščito.
(2) Za družinske člane osebe s priznano subsidiarno
zaščito se po tem zakonu štejejo:
– zakonec, registrirani partner ali partner, s katerim oseba
s priznano subsidiarno zaščito živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti;
– mladoletni neporočeni otroci osebe s priznano subsidiarno zaščito;
– mladoletni neporočeni otroci zakonca, registriranega
partnerja ali partnerja, s katerim oseba s priznano subsidiarno
zaščito živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti;
– polnoletni neporočeni otroci in starši osebe s priznano
subsidiarno zaščito, zakonca, registriranega partnerja ali partnerja, s katerim oseba s priznano subsidiarno zaščito živi v dalj
časa trajajoči življenjski skupnosti, če ga je oseba s priznano
subsidiarno zaščito, zakonec, registrirani partner ali partner, s
katerim oseba s priznano subsidiarno zaščito živi v dalj časa
trajajoči življenjski skupnosti, po zakonu države, katere državljan je, dolžan preživljati;
– starši osebe s priznano subsidiarno zaščito, ki je mladoletnik brez spremstva.
(3) Dovoljenje za začasno prebivanje se družinskemu članu osebe s priznano subsidiano zaščito izda na prošnjo osebe
s priznano subsidiarno zaščito, ki mora prošnjo vložiti v roku
90 dni od priznanja statusa subsidiarne zaščite pri ministrstvu,
pristojnem za notranje zadeve. Oseba s priznano subsidiano
zaščito mora prošnji priložiti listinske dokaze, ki izkazujejo družinsko vez in istovetnost njegovih družinskih članov. Če oseba
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s priznano subsidiarno zaščito ne poseduje listinskih dokazov
za izkazovanje družinskih vezi, mora v prošnji navesti vsa dejstva o družinskih članih, s katerimi se želi združiti, zlasti njihova
osebna imena, datume in kraje rojstev, naslov prebivališča
ter podatke o tem, kje v času vložitve prošnje bivajo. Prošnji
mora priložiti tudi pisno soglasje, s katerim pristojnemu organu
dovoljuje, da lahko za preverjanje družinskih vezi podatke o
družinskih članih posreduje mednarodnim organizacijam, ki
delujejo na področju migracij. Pred posredovanjem podatkov
mednarodnim organizacijam, ki delujejo na področju migracij,
pristojni organ pridobi pisno izjavo te organizacije, da bo podatke varovala pred organi izvorne države.
(4) Pri preverjanju družinskih vezi ima oseba s priznano
subsidiarno zaščito, ki ne razume slovenskega jezika, pravico
do brezplačnega prevajanja in tolmačenja za jezik, ki ga razume. Sredstva za prevajanje in tolmačenje zagotavlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(5) Dovoljenje za začasno prebivanje se družinskemu članu osebe s priznano subsdiarno zaščito, katere istovetnost ni
sporna, lahko izda, če ni razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja
za prebivanje iz tretje, pete, šeste, sedme, desete ali enajste
alinee prvega odstavka 55. člena tega zakona.
(6) Če oseba s priznano subsdiarno zaščito prošnje za
izdajo dovoljenja za začasno prebivanje ne vloži v roku iz
tretjega odstavka tega člena, se družinskemu članu, katerega
istovetnost ni sporna, dovoljenje za začasno prebivanje lahko
izda, če družinski član izpolnjuje pogoje, določene za izdajo
dovoljenja iz tretjega odstavka 33. člena tega zakona in če ni
razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja za prebivanje iz tretje,
pete, šeste, sedme, desete ali enajste alinee prvega odstavka
55. člena tega zakona.
(7) V postopku izdaje in pri vročitvi dovoljenja za začasno
prebivanje družinskemu članu osebe s priznano subsidiarno
zaščito se osebni podatki osebe s priznano subsidiarno zaščito in njegovega družinskega člana varujejo pred organi njune
izvorne države.
(8) Izdano dovoljenje za začasno prebivanje, odločba o
zavrnitvi izdaje dovoljenja, sklep o ustavitvi postopka in sklep o
zavrženju prošnje, izdan v postopku izdaje dovoljenja za stalno
prebivanje družinskemu članu osebe s priznano subsidiarno
zaščito vroči diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike
Slovenije v tujini ali ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,
če družinski član že biva v Republiki Sloveniji.
(9) Za družinskega člana osebe s priznano subsidiarno
zaščito, ki je to postal po vstopu osebe s priznano subsidiarno zaščito v Republiko Slovenijo, se glede izdaje dovoljenja
za prebivanje zaradi združitve družine uporablja ureditev iz
47. člena tega zakona.
(10) V primeru poligamne zakonske zveze se dovoljenje
za začasno prebivanje zaradi združitve družine lahko izda le
enemu zakoncu.
(11) Tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi
dovoljenja za začasno prebivanje kot družinski član osebe s
priznano subsidiarno zaščito, je na področju zdravstvenega
varstva, socialnega varstva, izobraževanja in zaposlovanja,
izenačen z državljani Republike Slovenije.
48. člen
(rezidenti za daljši čas v drugi državi članici Evropske unije,
njihovi družinski člani in tujci slovenskega rodu)
(1) Tujcu, ki ima v drugi državi članici Evropske unije status rezidenta za daljši čas in želi v Republiki Sloveniji prebivati
zaradi zaposlitve ali dela, samozaposlitve, opravljanja sezonskega dela ali bo dnevni delovni migrant, se lahko izda enotno
dovoljenje zaradi zaposlitve ali dela, samozaposlitve, opravljanja sezonskega dela ali za dnevnega delovnega migranta, če
izpolnjuje pogoje, določene v tretjem odstavku 33. člena tega
zakona, če pristojni organ po zakonu, ki ureja zaposlovanje
in delo tujcev, poda soglasje k izdaji enotnega dovoljenja po
posameznem namenu, če izpolnjuje pogoje, opredeljene v

Uradni list Republike Slovenije
tem zakonu pri posamezni vrsti enotnega dovoljenja ter če
ne obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja iz 55. člena
tega zakona. Če tujec po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo
tujcev, za zaposlitev ali delo, samozaposlitev, opravljanje sezonskega dela ali dela kot dnevni delovni migrant, ne potrebuje
soglasja k izdaji enotnega dovoljenja po posameznem namenu,
soglasje ni pogoj za izdajo enotnega dovoljenja. Tujcu, ki ima v
drugi državi članici Evropske unije status rezidenta za daljši čas
in želi v Republiki Sloveniji prebivati zaradi študija ali iz drugih
utemeljenih razlogov, se lahko izda dovoljenje za začasno
prebivanje če izpolnjuje pogoje, določene v tretjem odstavku
33. člena tega zakona in pogoje, določene s tem zakonom
za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija ali
iz drugih utemeljenih razlogov, ter če ne obstajajo razlogi za
zavrnitev izdaje dovoljenja iz 55. člena tega zakona.
(2) Tujcu iz prejšnjega odstavka, razen tujcu, ki je dnevni
delovni migrant in tujcu, ki namerava v Republiki Sloveniji
prebivati zaradi opravljanja sezonskega dela, se ob pogojih in
v skladu s tem zakonom prizna pravica do združitve, ohranitve
in ponovne pridobitve celovitosti družine z družinskimi člani, ki
so tujci, če imajo v drugi državi članici Evropske unije status
rezidenta za daljši čas ali druge vrste dovoljenje za prebivanje
in če so s tujcem iz prejšnjega odstavka v državi članici Evropske unije, kjer ima tujec status rezidenta za daljši čas, prebivali
v družinski skupnosti.
(3) Rezident za daljši čas in njegovi družinski člani iz
prejšnjega odstavka lahko prebivajo na območju Republike
Slovenije brez dovoljenja za prebivanje 90 dni od dneva vstopa v državo oziroma do poteka veljavnosti dovoljenja, če je
ta krajša. Če želijo na območju Republike Slovenije prebivati
dlje, mora rezident za daljši čas zase in za družinske člane
pred pretekom dovoljenega prebivanja pri pristojnem organu v
Republiki Sloveniji, na območju katerega prebivajo, zaprositi za
izdajo enotnega dovoljenja zaradi zaposlitve ali dela, samozaposlitve, opravljanja sezonskega dela ali za dnevnega delovnega migranta oziroma dovoljenja za začasno prebivanje. Za
izdajo enotnega dovoljenja po posameznem namenu oziroma
dovoljenja za začasno prebivanje lahko zase in za družinske
člane zaprosi tudi pred prihodom v Republiko Slovenijo pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije
v državi članici Evropske unije, v kateri ima status rezidenta za
daljši čas. Če so prošnje vložene pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini, lahko rezident
za daljši čas in njegovi družinski člani iz prejšnjega odstavka
vstopijo v Republiko Slovenijo že pred odločitvijo o prošnjah, o
čemer morajo po prihodu obvestiti organ v Republiki Sloveniji,
pristojen za odločitev o prošnjah. O vloženi prošnji za izdajo
enotnega dovoljenja zaradi zaposlitve ali dela, samozaposlitve, opravljanja sezonskega dela ali za dnevnega delovnega
migranta oziroma dovoljenja za začasno prebivanje pristojni
organ v Republiki Sloveniji ali diplomatsko predstavništvo ali
konzulat Republike Slovenije v tujini izda potrdilo, ki velja kot
dovoljenje za začasno prebivanje do pravnomočne odločitve o
prošnji oziroma v primeru prošnje za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija, iz drugih utemeljenih razlogov
ali za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za družinske
člane iz prejšnjega odstavka, do dokončne odločitve o prošnji.
Izdano enotno dovoljenje zaradi zaposlitve ali dela, samozaposlitve, opravljanja sezonskega dela ali za dnevnega delovnega
migranta oziroma dovoljenje za začasno prebivanje, odločba o
zavrnitvi izdaje dovoljenja, sklep o ustavitvi postopka in sklep
o zavrženju prošnje, izdan v postopku izdaje enotnega dovoljenja po posameznem namenu oziroma dovoljenja za začasno
prebivanje, se rezidentu za daljši čas in njegovim družinskim
članom, ki že prebivajo na območju Republike Slovenije, vroči
pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji.
(4) Glede izdaje in podaljšanja enotnega dovoljenja rezidentu za daljši čas se uporabljajo določbe 37., 37.a, 37.b
in 45. člena tega zakona. Dovoljenje za začasno prebivanje
zaradi študija ali iz drugih utemeljenih razlogov se rezidentu za
daljši čas izda in podaljšuje za čas, ki je potreben za izpolnitev
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namena bivanja in v skladu z veljavnostjo, opredeljeno v tem
zakonu pri posamezni vrsti dovoljenja za začasno prebivanje.
Družinskemu članu se dovoljenje za začasno prebivanje izda
in podaljšuje za enako časovno obdobje kot rezidentu za daljši
čas. Rezident za daljši čas lahko prebiva v Republiki Sloveniji
samo v skladu z namenom, zaradi katerega mu je bilo izdano
enotno dovoljenje oziroma dovoljenje za začasno prebivanje.
(5) O izdanem enotnem dovoljenju zaradi zaposlitve ali
dela, samozaposlitve, opravljanja sezonskega dela ali za dnevnega delovnega migranta, dovoljenju za začasno ali stalno prebivanje, podaljšanju enotnega dovoljenja oziroma dovoljenja
za začasno prebivanje, izdani odločbi ali sklepu ter odstranitvi
rezidenta za daljši čas in njegovih družinskih članov mora ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, obvestiti pristojni organ
druge države članice Evropske unije, v kateri ima tujec status
rezidenta za daljši čas.
(6) Za družinske člane rezidenta za daljši čas, ki imajo v
drugi državi članici Evropske unije dovoljenje za prebivanje,
vendar z njim v državi članici Evropske unije, v kateri ima status
rezidenta za daljši čas, niso prebivali v družinski skupnosti in
za njegove družinske člane, ki v drugi državi članici Evropske
unije nimajo dovoljenja za prebivanje, se glede izdaje dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine uporablja ureditev iz
47. člena tega zakona. Ta ureditev se uporablja tudi za družinske člane rezidenta za daljši čas, ki so njegovi družinski člani
postali zatem, ko je zapustil državo članico Evropske unije, v
kateri ima status rezidenta za daljši čas.
(7) Tujcu, ki je slovenskega rodu do drugega kolena v
ravni vrsti in ki želi prebivati v Republiki Sloveniji, se lahko
izda dovoljenje za začasno prebivanje, če izpolnjuje pogoje iz
tretjega odstavka 33. člena tega zakona.
(8) Tujec, ki je slovenskega rodu do drugega kolena v
ravni vrsti in ki zakonito prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi veljavne osebne izkaznice oziroma veljavnega potnega
lista, ali na podlagi veljavnega potnega lista in dovoljenja za
prebivanje, ki ga izda druga država članica Evropske unije,
ali na podlagi vizuma C, ki ga izda pristojni organ Republike
Slovenije ali druga država pogodbenica Konvencije o izvajanju
schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, lahko vloži
prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje
tudi pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji. Tujec lahko
prebiva na območju Republike Slovenije 90 dni od dneva
vstopa v državo oziroma do poteka veljavnosti dovoljenja ali
vizuma, če je ta krajša. Prošnjo za izdajo prvega dovoljenja
za začasno prebivanje mora tujec vložiti pri pristojnem organu
v Republiki Sloveniji pred potekom dovoljenega 90 dnevnega
prebivanja oziroma pred potekom veljavnosti dovoljenja za
prebivanje ali vizuma, če je ta krajša. O pravočasno vloženi
prošnji za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje pri
pristojnem organu v Republiki Sloveniji, pristojni organ tujcu
izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do
dokončne odločitve o prošnji. Tujcu, ki je vložil prošnjo za izdajo
prvega dovoljenja za začasno prebivanje kot tujec slovenskega
rodu, pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji, se dovoljenje
za začasno prebivanje, odločba o zavrnitvi izdaje dovoljenja,
sklep o ustavitvi postopka in sklep o zavrženju prošnje, izdan
v postopku izdaje dovoljenja za začasno prebivanje, vroči pri
organu, ki je dovoljenje izdal.
49. člen
(otroci tujcev, rojeni v Republiki Sloveniji)
(1) Otrok tujca, rojen v Republiki Sloveniji, ki ne pridobi
slovenskega državljanstva, v prvih treh mesecih od rojstva ne
potrebuje dovoljenja za prebivanje.
(2) Pristojni organ otroku iz prejšnjega odstavka najkasneje v treh mesecih od rojstva po uradni dolžnosti izda dovoljenje
za prebivanje, ki velja oziroma se po uradni dolžnosti podaljšuje
toliko časa, kolikor ima dovoljenje ali se podaljšuje dovoljenje
otrokovi materi ali otrokovemu očetu oziroma skrbniku do otrokovega dopolnjenega 18. leta starosti.
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(3) Pristojni organ izda po uradni dolžnosti dovoljenje
za stalno prebivanje otroku iz prvega odstavka tega člena,
ob pogoju, da ima vsaj eden od staršev dovoljenje za stalno
prebivanje v Republiki Sloveniji oziroma katerega skrbnik je
slovenski državljan ali tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje
v Republiki Sloveniji.
(4) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
otroka osebe, ki ji je v Republiki Sloveniji priznana mednarodna
zaščita, rojenega v Republiki Sloveniji. Pristojni organ po uradni
dolžnosti izda dovoljenje za stalno prebivanje otroku iz prvega
odstavka tega člena ob pogoju, da ima vsaj eden od staršev
oziroma skrbnikov priznan status begunca. Pristojni organ izda
po uradni dolžnosti dovoljenje za začasno prebivanje otroku iz
prvega odstavka tega člena ob pogoju, da ima vsaj eden od
staršev oziroma skrbnikov priznan status subsidiarne zaščite.
Dovoljenje za začasno prebivanje velja oziroma se po uradni
dolžnosti podaljšuje toliko časa, kolikor ima status subsidiarne
zaščite ali se ta podaljšuje otrokovi materi ali otrokovemu očetu
oziroma skrbniku do otrokovega dopolnjenega 18. leta starosti.
(5) Dovoljenje za prebivanje, izdano skladno z drugim,
tretjim in četrtim odstavkom tega člena velja od otrokovega
rojstva dalje.
50. člen
(žrtve trgovine z ljudmi in žrtve nezakonitega zaposlovanja)
(1) Žrtvi trgovine z ljudmi, ki v Republiki Sloveniji prebiva
nezakonito, policija na njeno prošnjo ali po uradni dolžnosti
dovoli zadrževanje za čas 90 dni, da se odloči, ali bo sodelovala kot priča v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja
trgovine z ljudmi. Za enako časovno obdobje policija na njeno
prošnjo ali po uradni dolžnosti dovoli zadrževanje tudi žrtvi
nezakonitega zaposlovanja, da se odloči, ali bo sodelovala kot
priča v kazenskem postopku zoper delodajalca zaradi kaznivega dejanja nezakonite zaposlitve ali če je zoper delodajalca
vložila tožbo za uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja. Iz
utemeljenih razlogov se lahko žrtvi trgovine z ljudmi in žrtvi
nezakonitega zaposlovanja dovolitev zadrževanja podaljša za
čas do 90 dni.
(2) Zadrževanje se lahko zavrne, če bi prebivanje žrtve trgovine z ljudmi ali prebivanje žrtve nezakonitega zaposlovanja
v Republiki Sloveniji pomenilo nevarnost za javni red, varnost
ali mednarodne odnose Republike Slovenije ali obstaja sum, da
bo njeno prebivanje v državi povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, proizvodnjo ali prometom z drogami ali izvrševanjem
drugih kaznivih dejanj ali če prihaja z območij, kjer razsajajo
nalezljive bolezni z možnostjo epidemije, navedene v mednarodnih zdravstvenih pravilih Svetovne zdravstvene organizacije, oziroma z območij, kjer razsajajo nalezljive bolezni, ki bi
lahko ogrozile zdravje ljudi, in za katere je v skladu z zakonom,
ki ureja nalezljive bolezni, treba sprejeti predpisane ukrepe.
(3) V času dovoljenega zadrževanja imata žrtev trgovine
z ljudmi in žrtev nezakonitega zaposlovanja pravice, ki so po
tem zakonu zagotovljene tujcem z dovoljenim začasnim zadrževanjem in pravico do brezplačnega prevajanja in tolmačenja.
Policija in nevladne organizacije ju morajo seznaniti z možnostjo in pogoji za pridobitev dovoljenja za prebivanje, v primeru
žrtve trgovine z ljudmi ali žrtve nezakonitega zaposlovanja, ki
je mladoletnik brez spremstva, storijo tudi vse potrebno, da se
kar najhitreje vzpostavi stik z njeno družino.
(4) Žrtvi trgovine z ljudmi in žrtvi nezakonitega zaposlovanja se, ne glede na druge pogoje, določene v tem zakonu,
za izdajo dovoljenja za prebivanje lahko izda dovoljenje za
začasno prebivanje, če je pripravljena sodelovati kot priča v
kazenskem postopku, in bo njeno pričanje pomembno, kar
potrdi pristojni organ kazenskega pregona, žrtvi nezakonitega
zaposlovanja pa tudi v primeru, če je zoper delodajalca vložila
tožbo za uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja in je njegova prisotnost na ozemlju Republike Slovenije pomembna za
sodni postopek, kar potrdi pristojno sodišče.
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(5) Dovoljenje za začasno prebivanje se žrtvi trgovine z
ljudmi in žrtvi nezakonitega zaposlovanja ne izda, če:
– niso izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja iz prejšnjega
odstavka;
– bi njeno prebivanje v Republiki Sloveniji pomenilo nevarnost za javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike
Slovenije ali obstaja sum, da bo njeno prebivanje v državi
povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj,
nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, proizvodnjo ali prometom z drogami ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj;
– se v postopku izdaje dovoljenja ugotovi, da prihaja z
območij, kjer razsajajo nalezljive bolezni z možnostjo epidemije, navedene v mednarodnih zdravstvenih pravilih Svetovne
zdravstvene organizacije, oziroma z območij, kjer razsajajo
nalezljive bolezni, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi, in za katere
je v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni, treba sprejeti
predpisane ukrepe;
– se v postopku izdaje dovoljenja ugotovi, da ima žrtev
trgovine z ljudmi samovoljno stike z osumljencem, obdolžencem ali obtožencem kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, žrtev
nezakonitega zaposlovanja pa samovoljne stike z delodajalcem, ki je osumljen, obdolžen ali obtožen kaznivega dejanja
nezakonitega zaposlovanja.
(6) Prošnjo za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje
morata žrtev trgovine z ljudmi in žrtev nezakonitega zaposlovanja vložiti pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji pred
pretekom roka, do katerega jima je dovoljeno zadrževanje v
Republiki Sloveniji oziroma pred pretekom dovoljenega prebivanja, če žrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji prebiva
zakonito na drugi podlagi. O pravočasno vloženi prošnji pristojni organ žrtvi trgovine z ljudmi in žrtvi nezakonitega zaposlovanja izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje
do dokončne odločitve o prošnji. Žrtev trgovine z ljudmi in žrtev
nezakonitega zaposlovanja, ki nima sredstev za preživljanje, je
v postopku izdaje dovoljenja za začasno prebivanje oproščena
plačila upravne takse, plačila tiskovin ter stroškov tolmačenja
in prevajanja.
(7) Dovoljenje za začasno prebivanje se žrtvi trgovine z
ljudmi in žrtvi nezakonitega zaposlovanja izda za predviden čas
kazenskega postopka, vendar ne manj kot za šest mesecev in
ne več kot za eno leto. Dovoljenje za začasno prebivanje se
do konca kazenskega postopka in ob izpolnjevanju pogojev
iz tega člena lahko na prošnjo žrtve trgovine z ljudmi in žrtve
nezakonitega zaposlovanja podaljšuje z veljavnostjo do enega
leta. Žrtvi nezakonitega zaposlovanja, kateri delodajalec ni
izplačal neporavnanih plačil, se lahko na njeno prošnjo, ob
izpolnjevanju pogojev iz tega člena in predložitvi dokazila o
vloženi tožbi za povrnitev neporavnanih plačil pred pristojnim
sodiščem, dovoljenje za začasno prebivanje podaljšuje tudi po
koncu kazenskega postopka z veljavnostjo do enega leta. V
primeru izplačila neporavnanih plačil pred potekom veljavnosti
dovoljenja za prebivanje, mora žrtev nezakonitega zaposlovanja o izplačilu obvestiti upravno enoto, ki je dovoljenje za
prebivanje izdala ali upravno enoto, na območju katere prebiva.
(8) Žrtev trgovine z ljudmi in žrtev nezakonitega zaposlovanja, ki ji je izdano dovoljenje za začasno prebivanje in nima
sredstev za preživljanje, ima pravico do nujnega zdravstvenega
varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in
zdravstveno zavarovanje, in do izplačila denarne pomoči, v
višini in na način, kot ga za izplačilo denarne pomoči določa
zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke. Sredstva za izplačilo denarne pomoči zagotavlja in izplačuje center za socialno
delo, na območju katerega tujec prebiva. V času veljavnosti
dovoljenja za začasno prebivanje se žrtev trgovine z ljudmi
lahko zaposli ali opravlja delo v Republiki Sloveniji pod pogoji,
določenimi v zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, žrtev
nezakonitega zaposlovanja pa se lahko pod enakimi pogoji, v
času veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje, zaposli ali
opravlja delo tudi pri drugem delodajalcu.
(9) Žrtvi trgovine z ljudmi in žrtvi nezakonitega zaposlovanja se lahko izda nadaljnje dovoljenje za začasno prebivanje
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iz drugega namena prebivanja v Republiki Sloveniji, če so
izpolnjeni pogoji za izdajo tega dovoljenja. Prošnja za izdajo
nadaljnjega dovoljenja mora biti vložena pred potekom veljavnosti prejšnjega dovoljenja.
51. člen
(dovoljenje za prebivanje iz drugih utemeljenih razlogov
in zaradi interesa Republike Slovenije)
(1) Tujcu, ki v skladu z zakonom, mednarodnimi akti ali
mednarodnimi načeli ali običaji izkaže utemeljen razlog, zaradi
katerega je njegovo bivanje v Republiki Sloveniji upravičeno,
lahko pristojni organ izda dovoljenje za začasno prebivanje in
sicer za čas nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji,
vendar ne dlje od enega leta. Za izdajo dovoljenja za začasno
prebivanje mora tujec izpolnjevati tudi ostale pogoje za izdajo
dovoljenja za prebivanje po tem zakonu.
(2) Tujcu, kateremu je bilo v Republiki Sloveniji dovoljeno
zadrževanje za čas najmanj 24 mesecev, ker njegova odstranitev iz države v skladu z 72. členom tega zakona ni dovoljena
in katerega istovetnost ni sporna, lahko pristojni organ izda
dovoljenje za začasno prebivanje z veljavnostjo dveh let. Prošnjo za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje mora tujec pri
pristojnem organu v Republiki Sloveniji vložiti pred potekom
roka, do katerega mu je dovoljeno zadrževanje. Dovoljenje
za začasno prebivanje se lahko izda, če so izpolnjeni pogoji,
določeni v tem odstavku za izdajo dovoljenja za prebivanje in
če pri tujcu ne obstajajo razlogi za sum, da utegne pomeniti
nevarnost za javni red in varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije ali ne obstaja sum, da bo njegovo prebivanje
v državi povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih
dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, proizvodnjo
ali prometom z drogami ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj.
Dovoljenje se lahko izda ne glede na določbo devete alinee
prvega odstavka 55. člena tega zakona in vroči pri pristojnem
organu v Republiki Sloveniji, ki je dovoljenje izdal. Tujec z dovoljenjem za začasno prebivanje se lahko v času veljavnosti tega
dovoljenja v Republiki Sloveniji tudi zaposli ali opravlja delo
pod pogoji, določenimi v zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo
tujcev. Tujec, ki mu je izdano dovoljenje za začasno prebivanje
in nima sredstev za preživljanje, ima pravico do nujnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno
varstvo in zdravstveno zavarovanje, in do izplačila denarne
pomoči v višini in na način, kot ga za izplačilo denarne pomoči
določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke. Sredstva
za izplačilo denarne pomoči zagotavlja in izplačuje center za
socialno delo, na območju katerega tujec prebiva. Dovoljenje
za začasno prebivanje, izdano na podlagi tega odstavka, lahko
pristojni organ podaljšuje z veljavnostjo dveh let pod pogojem,
da odstranitev tujca iz države v skladu z 72. členom tega zakona še vedno ni dovoljenja, kar potrdi policija, in če ni razloga
za zavrnitev izdaje dovoljenja iz tega odstavka. O pravočasno
vloženi prošnji za izdajo in podaljšanje dovoljenja za začasno
prebivanje izda pristojni organ tujcu potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o prošnji.
Tujec, ki nima sredstev za preživljanje, je v postopku izdaje in
podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje na podlagi tega
odstavka oproščen plačila upravne takse in tiskovin.
(3) Tujcu, katerega prebivanje v Republiki Sloveniji je
v interesu Republike Slovenije, se lahko izda dovoljenje za
začasno prebivanje za čas nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji, vendar ne dlje od petih let. Vlada Republike
Slovenije na predlog zainteresiranega ministrstva ali drugega
državnega organa izda sklep, da obstaja interes Republike
Slovenije za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje tujcu. V
predlogu mora zainteresirano ministrstvo ali drug državni organ
utemeljiti obstoj interesa in priložiti soglasje tujca za uvedbo postopka za izdajo dovoljenja za prebivanje ter dokazila, da ima
tujec zadostna sredstva za preživljanje in ustrezno zdravstveno
zavarovanje oziroma zagotoviti ta sredstva v višini zneska
osnovnega minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji za ves
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čas veljavnosti dovoljenja za prebivanje. Na podlagi sklepa
Vlade Republike Slovenije ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve po uradni dolžnosti uvede postopek izdaje dovoljenja
za začasno prebivanje. Stranki v postopku izdaje dovoljenja
za prebivanje sta tujec in zainteresirano ministrstvo ali drug
državni organ. Dovoljenje za začasno prebivanje se lahko
izda, če so izpolnjeni pogoji, določeni v tem odstavku za izdajo
dovoljenja za prebivanje in če pri tujcu ne obstajajo razlogi za
sum, da utegne pomeniti nevarnost za javni red in varnost ali
mednarodne odnose Republike Slovenije ali ne obstaja sum,
da bo njegovo prebivanje v državi povezano z izvajanjem
terorističnih ali drugih nasilnih dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, proizvodnjo ali prometom z drogami ali
izvrševanjem drugih kaznivih dejanj ali če se v postopku izdaje
prvega dovoljenja za začasno prebivanje ne ugotovi, da prihaja
z območij, kjer razsajajo nalezljive bolezni z možnostjo epidemije, navedene v mednarodnih zdravstvenih pravilih Svetovne
zdravstvene organizacije, oziroma z območij, kjer razsajajo
nalezljive bolezni, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi in za katere
je v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni, treba sprejeti
predpisane ukrepe. Prvo dovoljenje za začasno prebivanje se
lahko izda tudi tujcu, ki dejansko že biva v Republiki Sloveniji.
V tem primeru se tujcu prvo dovoljenje za začasno prebivanje
vroči pri ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve.
52. člen
(dovoljenje za stalno prebivanje)
(1) Dovoljenje za stalno prebivanje se lahko izda tujcu, ki
pet let neprekinjeno zakonito prebiva v Republiki Sloveniji na
podlagi dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o vloženi
prošnji za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o vloženi prošnji za izdajo prvega
dovoljenja za začasno prebivanje, ki tujcu v času odločanja o
njegovi prošnji za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji in ki izpolnjuje
druge pogoje za izdajo dovoljenja, določene s tem zakonom, in
če ni razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja iz 55. člena tega
zakona. Pogoj petletnega neprekinjenega zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno
prebivanje ali potrdila o vloženi prošnji za podaljšanje ali izdajo
nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o vloženi prošnji za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje,
ki tujcu v času odločanja o njegovi prošnji za izdajo prvega
dovoljenja za začasno prebivanje dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji, je izpolnjen tudi, če je bil tujec v tem obdobju
odsoten iz Republike Slovenije in ni imel izdanega dovoljenja
za začasno prebivanje ali potrdila o vloženi prošnji za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje,
če so bile odsotnosti krajše od šestih zaporednih mesecev in
če skupaj ne presegajo deset mesecev. Čas prebivanja tujca
v Republiki Sloveniji na podlagi vizuma za dolgoročno bivanje
se všteje v obdobje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje,
če tujec pred potekom vizuma zaprosi za izdajo dovoljenja za
začasno prebivanje in mu je bilo dovoljenje za začasno prebivanje izdano na podlagi 30. člena tega zakona. Čas prebivanja
tujca v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno
prebivanje zaradi študija in poklicnega usposabljanja se v obdobje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje šteje polovično.
Čas prebivanja tujca v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja
za začasno prebivanje zaradi sezonskega dela, kot napoteni
delavec ali kot dnevni delovni migrant in čas prebivanja tujca
v Republiki Sloveniji kot osebe z začasno zaščito se ne všteje
v obdobje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje. Čas, ki ga
je tujec prebil na prestajanju kazni, se ne šteje v čas, potreben
za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje. V času odločanja o
prošnji za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje mora tujec v
Republiki Sloveniji prebivati na podlagi dovoljenja za začasno
prebivanje.
(2) Imetnik modre karte EU izpolnjuje pogoj petletnega
neprekinjenega zakonitega prebivanja za izdajo dovoljenja za
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stalno prebivanje iz prejšnjega odstavka tudi, če je na območju
Evropske unije kot imetnik modre karte EU prebival neprekinjeno zakonito pet let, od tega v Republiki Sloveniji neprekinjeno
zadnji dve leti pred vložitvijo prošnje za izdajo dovoljenja za
stalno prebivanje. Odsotnosti iz ozemlja držav članic Evropske
unije ne prekinejo obdobja petletnega zakonitega prebivanja,
če so krajše od dvanajstih zaporednih mesecev in če skupaj ne
presegajo osemnajst mesecev v petletnem obdobju.
(3) Tujcu, katerega prebivanje v Republiki Sloveniji je v
interesu Republike Slovenije, o čemer organ, pristojen za izdajo dovoljenja, odloči na podlagi mnenja pristojnega ministrstva
oziroma drugega državnega organa, ali tujcu, ki je slovenskega rodu, se lahko izda dovoljenje za stalno prebivanje tudi
pred iztekom roka iz prvega odstavka tega člena. Družinskim
članom tujca, ki ima v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno
prebivanje ali status begunca, se lahko izda dovoljenje za
stalno prebivanje po dveh letih neprekinjenega zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno
prebivanje ali potrdila o vloženi prošnji za podaljšanje ali izdajo
nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje. Pred potekom
roka iz prvega odstavka tega člena se dovoljenje za stalno
prebivanje lahko izda tudi tujcu, kateremu je dovoljenje za
stalno prebivanje prenehalo na podlagi šeste, sedme ali osme
alinee tretjega odstavka 57. člena tega zakona, pod pogojem,
da je v primeru prenehanja dovoljenja za stalno prebivanje
iz osme alinee tretjega odstavka 57. člena tega zakona tujcu
status rezidenta za daljši čas v drugi državi članici Evropske
unije prenehal.
(4) Dovoljenje za stalno prebivanje se ne izda tujcu, ki je
bil v zadnjih treh letih obsojen na zaporne kazni, katerih skupna
dolžina presega eno leto. Čas, ki ga je tujec prebil na prestajanju kazni, se ne šteje v čas, potreben za izdajo dovoljenja za
stalno prebivanje.
(5) Dovoljenje za stalno prebivanje se ne izda tujcu, ki
v Republiki Sloveniji zakonito prebiva pet let neprekinjeno na
podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija ali poklicnega usposabljanja, in tujcu, ki v času odločanja o prošnji
za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji
prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija, poklicnega usposabljanja, sezonskega dela, kot napoteni
delavec ali kot dnevni delovni migrant.
(6) Tujec, kateremu je bilo dovoljenje za stalno prebivanje izdano ob izpolnjevanju pogoja petletnega neprekinjenega
zakonitega prebivanja na podlagi prvega odstavka tega člena,
ima status rezidenta za daljši čas, kar se na dovoljenju tudi
označi.
53. člen
(naknadna pridobitev statusa rezidenta za daljši čas)
(1) Tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje, katerega je pridobil pred izpolnitvijo pogoja petletnega neprekinjenega zakonitega prebivanja
v Republiki Sloveniji ali na podlagi zakona, ki ureja status
državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki
Sloveniji ali zakona, ki ureja začasno zatočišče, lahko pridobi
status rezidenta za daljši čas po petih letih neprekinjenega zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja
za začasno prebivanje, potrdila o vloženi prošnji za podaljšanje
ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje ali
dovoljenja za stalno prebivanje, če izpolnjuje druge pogoje za
izdajo dovoljenja, določene s tem zakonom, in če ni razlogov za
zavrnitev izdaje dovoljenja iz 55. člena tega zakona.
(2) Prošnjo za naknadno pridobitev statusa rezidenta za
daljši čas lahko tujec iz prejšnjega odstavka vloži pri upravni
enoti, na območju katere prebiva.
(3) Tujcu, ki je naknadno pridobil status rezidenta za daljši
čas, se izda novo dovoljenje za stalno prebivanje, na katerem
se označi status rezidenta za daljši čas.
(4) V postopku naknadne pridobitve statusa rezidenta za
daljši čas se plača upravna taksa v višini, kot se po zakonu, ki
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ureja plačevanje upravnih taks, plača v postopku izdaje dovoljenja za začasno prebivanje.
53.a člen
(pridobitev statusa rezidenta za daljši čas za tujca, ki mu je
v Republiki Sloveniji ali drugi državi članice Evropske unije
priznana mednarodna zaščita)
(1) Status rezidenta za daljši čas lahko pridobi tujec s
priznano mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, ki pet let
neprekinjeno zakonito prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi
priznanega statusa mednarodne zaščite, če izpolnjuje druge
pogoje za izdajo dovoljenja, določene s tem zakonom in če ni
razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja iz 55. člena tega zakona. V čas neprekinjenega petletnega zakonitega prebivanja v
Republiki Sloveniji se šteje tudi polovica časa prebivanja tujca
v Republiki Sloveniji kot prosilca za mednarodno zaščito, kot je
opredeljen v zakonu, ki ureja mednarodno zaščito. Če obdobje
prebivanja tujca v Republiki Sloveniji kot prosilca za mednarodno zaščito presega 18 mesecev, se v čas neprekinjenega petletnega zakonitega prebivanja šteje celotno obdobje prebivanja
tujca v Republiki Sloveniji kot prosilca za mednarodno zaščito.
(2) Prošnjo za pridobitev statusa rezidenta za daljši čas
lahko tujec iz prejšnjega odstavka vloži pri upravni enoti, na
območju katere prebiva.
(3) Tujcu s priznano mednarodno zaščito, ki je pridobil
status rezidenta za daljši čas, se izda dovoljenje za stalno
prebivanje, na katerem se označi status rezidenta za daljši
čas, in vpiše opomba: »Mednarodna zaščita priznana v (država
članica) dne (datum)«.
(4) Status rezidenta za daljši čas pridobi tujec, ki je status
rezidenta za daljši čas na podlagi priznane mednarodne zaščite
pridobil v drugi državi članici Evropske unije, pod pogojem, da
mu v tej državi članici mednarodna zaščita ni prenehala ali
bila odvzeta, če pet let neprekinjeno zakonito prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje
ali potrdila o vloženi prošnji za izdajo prvega dovoljenja za
začasno prebivanje, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje, podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje ali izdajo
nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje, če izpolnjuje
druge pogoje za izdajo dovoljenja, določene s tem zakonom,
in če ni razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja iz 55. člena tega
zakona. Pred izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena,
mora upravna enota, preko ministrstva, pristojnega za notranje
zadeve, od države članice Evropske unije, ki je tujcu priznala
status rezidenta za daljši čas, pridobiti podatek, če ima tujec
v tej državi članici še priznan status mednarodne zaščite in
datum priznanja le te, kar se na izkaznici dovoljenja za stalno
prebivanje, skladno s prejšnjim odstavkom, tudi označi.
(5) Glede vstopa in prebivanja tujca, ki je status rezidenta
za daljši čas na podlagi priznane mednarodne zaščite pridobil
v drugi državi članici Evropske unije in njegovih družinskih
članov ter obveščanja pristojnih organov druge države članice
Evropske unije o izdanem dovoljenju za začasno ali stalno
prebivanje, podaljšanju dovoljenja za začasno prebivanje, izdani odločbi ali sklepu ter odstranitvi rezidenta za daljši čas in
njegovih družinskih članov, se smiselno uporabljajo določbe
48. člena tega zakona.
(6) Pred odstranitvijo rezidenta za daljši čas iz četrtega
odstavka tega člena in njegovih družinskih članov mora policija
zaprositi za potrditev, ali je rezident za daljši čas v državi članici
Evropske unije, ki mu je priznala status rezidenta za daljši čas
na podlagi priznane mednarodne zaščite, še vedno upravičen
do mednarodne zaščite. Če je rezident za daljši čas v drugi
državi članici Evropske unije, ki mu je priznala status rezidenta
za daljši čas na podlagi priznane mednarodne zaščite, še vedno upravičen do mednarodne zaščite, se rezidenta za daljši
čas skupaj z njegovimi družinskimi člani odstrani v to državo.
(7) Tujcu, ki je status rezidenta za daljši čas na podlagi
priznane mednarodne zaščite v Republiki Sloveniji pridobil v
drugi državi članici Evropske unije, ta država pa je sprejela
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odločitev o odstranitvi rezidenta za daljši čas in njegovih družinskih članov iz države, Republika Slovenija, ob pogoju, da mu
je v Republiki Sloveniji še vedno priznana mednarodna zaščita,
kar pristojnemu organu druge države članice Evropske unije
sporoči ministrstvo, pristojno za notranje zadeve najkasneje v
roku enega meseca od prejema zaprosila, rezidentu za daljši
čas in njegovim družinskim članom dovoli vstop v Republiko
Slovenijo.
(8) Ne glede na šesti odstavek tega člena, se lahko rezidenta za daljši čas iz četrtega odstavka tega člena in njegove
družinske člane, ob izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka
61. člena tega zakona ter ob upoštevanju načela nevračanja
iz 72. člena tega zakona, odstrani v drugo državo, ki ni država
članica Evropske unije, ki mu je priznala mednarodno zaščito.
54. člen
(pristojnost organov za izdajo dovoljenj)
(1) Enotno dovoljenje, modro karto EU in dovoljenje za
začasno prebivanje v Republiki Sloveniji izdaja in podaljšuje
upravna enota, na območju katere namerava tujec prebivati, oziroma upravna enota, na območju katere tujec prebiva.
Enotno dovoljenje, dovoljenja za začasno prebivanje zaradi
opravljanja dela na področju raziskav in visokega šolstva in
modro karto EU, lahko izdaja in podaljšuje tudi upravna enota,
kjer je sedež delodajalca oziroma raziskovalne organizacije in
visokošolskega zavoda ali kjer se opravlja dejavnost.
(2) Dovoljenje za začasno prebivanje zaradi interesa
Republike Slovenije ter dovoljenje za začasno prebivanje za
družinskega člana tujca, s priznano subsidiarno zaščito v Republiki Sloveniji, izdaja in podaljšuje ministrstvo, pristojno za
notranje zadeve.
(3) Dovoljenja za stalno prebivanje izdaja upravna enota,
na območju katere tujec prebiva.
(4) Dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana
begunca izdaja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
55. člen
(zavrnitev izdaje dovoljenja za prebivanje)
(1) Dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji se tujcu
ne izda, če:
– niso izpolnjeni pogoji iz tretjega in četrtega odstavka
33. člena tega zakona;
– obstajajo razlogi za domnevo, da tujec ne bo prebival
na ozemlju Republike Slovenije, razen v primeru, ko je tujec s
strani delodajalca s sedežem v Republiki Sloveniji, pri katerem
je v delovnem razmerju, v času trajanja delovnega razmerja,
zaradi opravljanja storitev v drugi državi članici EU, napoten na
delo v drugo državo članico EU;
– je tujcu prepovedan vstop v državo;
– obstajajo razlogi za domnevo, da tujec po izteku veljavnosti dovoljenja ne bo prostovoljno zapustil Republike Slovenije;
– obstajajo razlogi za sum, da utegne pomeniti nevarnost
za javni red in varnost ali mednarodne odnose Republike
Slovenije ali obstaja sum, da bo njegovo prebivanje v državi
povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj,
nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, proizvodnjo ali prometom z drogami ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj;
– obstajajo razlogi za domnevo, da se tujec ne bo podrejal
pravnemu redu Republike Slovenije;
– se v postopku izdaje prvega dovoljenja za prebivanje
ugotovi, da obstajajo resni razlogi za domnevo, da utegne
biti tujec v času svojega prebivanja v Republiki Sloveniji žrtev
trgovine z ljudmi;
– je očitno, da je bila zakonska zveza sklenjena ali partnerska skupnost registrirana predvsem z namenom pridobitve
dovoljenja za prebivanje, ali če se v postopku podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje ali izdaje dovoljenja za stalno
prebivanje ugotovi, da družinski član dejansko ne živi v družinski skupnosti s tujcem, kateremu ta zakon priznava pravico do
združitve družine;
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– se v postopku izdaje prvega dovoljenja za začasno prebivanje ugotovi, da tujec dejansko že živi v Republiki Sloveniji
iz drugačnih razlogov, kot je to mogoče na podlagi vizuma;
– se v postopku izdaje prvega dovoljenja za začasno prebivanje ugotovi, da prihaja z območij, kjer razsajajo nalezljive
bolezni z možnostjo epidemije, navedene v mednarodnih zdravstvenih pravilih Svetovne zdravstvene organizacije, oziroma
z območij, kjer razsajajo nalezljive bolezni, ki bi lahko ogrozile
zdravje ljudi in za katere je v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni, treba sprejeti predpisane ukrepe;
– se v postopku izdaje prvega dovoljenja za začasno
prebivanje ugotovi, da je bila tujcu v zadnjih šestih mesecih
pred vložitvijo prošnje za izdajo dovoljenja zavrnjena izdaja
vizuma zaradi nevarnosti za javni red, varnost ali mednarodne
odnose Republike Slovenije ali zaradi suma, da bo njegovo
prebivanje v državi povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi,
proizvodnjo ali prometom z drogami ali izvrševanjem drugih
kaznivih dejanj.
(2) Pristojni organ obstoj razlogov iz prve alinee prejšnjega odstavka glede zadostnih sredstev za preživljanje ugotavlja
tudi na podlagi podatkov iz evidenc, ki jih vodi davčni organ
o dohodkih skladno z zakonom, ki ureja dohodnino, ki niso
oproščeni plačila dohodnine, o davku in obveznih prispevkih
za socialno varnost ter o normiranih oziroma dejanskih stroških, ki se nanašajo na te dohodke in o vzdrževanih družinskih
članih ter so označeni kot davčna tajnost. Pristojni organ mora
podatke, ki so davčna tajnost, varovati v skladu z zakonom, ki
ureja davčni postopek. Podatke iz navedenih evidenc pristojni
organ pridobi po uradni dolžnosti.
(3) Pristojni organ obstoj razlogov za zavrnitev izdaje
dovoljenja iz četrte ali pete alinee prvega odstavka tega člena
ugotavlja tudi na podlagi podatkov iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo
v Republiki Sloveniji vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje,
evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi, podatkov o vloženih pravnomočnih obtožnicah
in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče
ter na podlagi podatkov iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o
zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih prekrških
ter so označeni kot davčna tajnost. Pristojni organ mora podatke, ki so davčna tajnost, varovati v skladu z zakonom, ki ureja
davčni postopek. Podatke iz navedenih evidenc pristojni organ
pridobi po uradni dolžnosti.
(4) Pristojni organ obstoj razlogov za zavrnitev izdaje
dovoljenja iz pete ali šeste alinee prvega odstavka tega člena
lahko ugotavlja tudi na podlagi podatkov, pridobljenih iz uradnih
evidenc ali javnih listin drugih držav.
(5) V postopku izdaje in podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje družinskemu članu mora pristojni organ v
primeru, ko obstoji razlog za zavrnitev podaljšanja dovoljenja
upoštevati naravo in trdnost družinskega razmerja, dolžino
njegovega prebivanja v Republiki Sloveniji ter obstoj družinskih,
kulturnih in socialnih vezi z matično državo.
(6) V odločbi, s katero pristojni organ zavrne prošnjo za
izdajo ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje iz razlogov,
določenih v četrti alinei prvega odstavka tega člena, ali iz
razlogov, določenih v peti alinei prvega odstavka tega člena,
če se ti nanašajo na neupoštevanje predpisov, ki urejajo vstop
in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji, lahko pristojni organ
določi, koliko časa je tujcu prepovedan vstop v državo. Čas,
za katerega je tujcu prepovedan vstop v državo, ne more biti
krajši od enega leta in ne daljši od petih let. Pri presoji, koliko
časa je tujcu prepovedan vstop v državo, organ, ki izda odločbo
o zavrnitvi, upošteva vrsto in težo okoliščin, zaradi katerih je
tujčevo prebivanje v Republiki Sloveniji nezaželeno.
(7) Po pravnomočnosti odločbe o zavrnitvi prošnje za
izdajo dovoljenja za prebivanje, s katero je bil tujcu prepovedan tudi vstop v Republiko Slovenijo, pristojni organ prepoved
vstopa sporoči organu, pristojnemu za vnos podatkov v schengenski informacijski sistem.
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(8) Podrobnejšo opredelitev podatkov o dohodkih iz drugega odstavka tega člena, ki jih zagotavlja davčni organ ter
način ugotavljanja izpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev
za preživljanje, določi minister, pristojen za notranje zadeve, v
soglasju z ministrom, pristojnim za finance.
56. člen
(razveljavitev dovoljenja za prebivanje)
(1) Dovoljenje za začasno prebivanje pristojni organ, ki ga
je izdal, ali pristojni organ, na območju katerega tujec prebiva,
razveljavi, če:
– se naknadno ugotovi, da tujec ne izpolnjuje več pogojev
za izdajo dovoljenja za prebivanje ali da obstajajo drugi razlogi
za zavrnitev izdaje dovoljenja v skladu s tem zakonom;
– je tujec namenoma dal napačne podatke o svoji istovetnosti ali druge netočne podatke ali je namenoma prikril
okoliščine, ki so pomembne za izdajo dovoljenja;
– če organ, ki je po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo
tujcev, pristojen za podajo soglasja k izdaji enotnega dovoljenja
ali modre karte EU, umakne soglasje k izdaji enotnega dovoljenja ali modre karte EU.
(2) Dovoljenje za začasno prebivanje se zaradi prenehanja zaposlitve ali dela tujca, če je brez lastne krivde ali volje
ostal brez zaposlitve, ne razveljavi tujcu, ki je v skladu z zakonom, ki ureja trg dela, pridobil pravice iz zavarovanja za primer
brezposelnosti, dokler je upravičen do pravic iz tega naslova.
(3) Tujcu s priznano mednarodno zaščito v Republiki
Sloveniji, ki je pridobil status rezidenta za daljši čas, pristojni
organ, ki je dovoljenje za stalno prebivanje z oznako iz tretjega
odstavka 53.a člena tega zakona izdal, ali pristojni organ, na
območju katerega tujec prebiva, dovoljenje za stalno prebivanje razveljavi, če obstajajo razlogi za razveljavitev iz četrtega
odstavka tega člena ter v primeru, če tujcu mednarodna zaščita
preneha ali se mu jo odvzame po zakonu, ki ureja mednarodno zaščito iz razloga napačnega prikazovanja ali izpuščanja
dejstev, vključno z lažnimi dokumenti, ki je bilo odločilnega
pomena za dodelitev statusa mednarodne zaščite.
(4) Dovoljenje za stalno prebivanje pristojni organ, ki ga
je izdal, ali pristojni organ, na območju katerega tujec prebiva,
razveljavi, če je tujec namenoma dal napačne podatke o svoji
istovetnosti ali druge netočne podatke ali je namenoma prikril
okoliščine, ki so pomembne za izdajo dovoljenja.
(5) V odločbi o razveljavitvi dovoljenja za prebivanje iz
razlogov, določenih v peti alinei prvega odstavka prejšnjega
člena, ali iz razlogov, določenih v šesti alinei prvega odstavka
prejšnjega člena, če se ti nanašajo na neupoštevanje predpisov, ki urejajo vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji,
se lahko določi, koliko časa je tujcu prepovedan vstop v državo,
pri čemer ta čas ne more biti krajši od enega leta in ne daljši
od petih let. Pri presoji, koliko časa je tujcu prepovedan vstop
v državo, organ, ki izda odločbo o razveljavitvi dovoljenja za
prebivanje, upošteva vrsto in težo okoliščin, zaradi katerih je
tujčevo prebivanje v Republiki Sloveniji nezaželeno.
(6) O razveljavitvi dovoljenja za prebivanje izda pristojni
organ odločbo, zoper katero se lahko tujec pritoži na ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, v osmih dneh po njeni
vročitvi.
(7) Po pravnomočnosti odločbe o razveljavitvi dovoljenja
za prebivanje, s katero je bil tujcu prepovedan tudi vstop v
Republiko Slovenijo, pristojni organ prepoved vstopa sporoči
organu pristojnemu za vnos podatkov v schengenski informacijski sistem.
57. člen
(prenehanje dovoljenja za prebivanje)
(1) Dovoljenje za začasno prebivanje preneha, če:
– preteče njegova veljavnost ali, če je razveljavljeno;
– je tujcu odpovedano prebivanje;
– je tujcu v Republiki Sloveniji izrečena pravnomočna
stranska sankcija izgona tujca iz države, ali če je tujcu izrečen
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izgon kot pravna posledica obsodbe po določbah Kazenskega
zakonika (Uradni list RS, št. 55/08 in 50/12), ali če je tujcu
druga država članica Evropske unije izrekla pravnomočno odločitev o izgonu, zaradi katerega bo odstranjen iz Republike
Slovenije;
– se tujec odreče dovoljenju, in sicer z dnem podane
izjave o odreku dovoljenju za začasno prebivanje;
– tujec pridobi državljanstvo Republike Slovenije;
– tujec pridobi dovoljenje za stalno prebivanje;
– se tujcu pred pretekom veljavnosti dovoljenja podaljša
dovoljenje za začasno prebivanje, izda nadaljnje dovoljenje za
začasno prebivanje ali potrdilo o prijavi prebivanja;
– tujec umre.
(2) Modra karta EU in dovoljenje za začasno prebivanje
družinskega člana imetnika modre karte EU, poleg razlogov
iz prejšnjega odstavka, preneha veljati, če tujec v drugi državi
članici EU pridobi modro karto EU oziroma dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega člana imetnika modre karte EU.
(3) Dovoljenje za stalno prebivanje preneha veljati, če:
– je dovoljenje razveljavljeno;
– je tujcu odpovedano prebivanje;
– je tujcu v Republiki Sloveniji izrečena pravnomočna
stranska sankcija izgona tujca iz države, ali če je tujcu izrečen
izgon kot pravna posledica obsodbe po določbah Kazenskega
zakonika (Uradni list RS, št. 55/08 in 50/12), ali če je tujcu
druga država članica Evropske unije izrekla pravnomočno odločitev o izgonu, zaradi katerega bo odstranjen iz Republike
Slovenije;
– se tujec odreče dovoljenju, in sicer z dnem podane
izjave o odreku dovoljenju za stalno prebivanje;
– tujec pridobi državljanstvo Republike Slovenije;
– se tujec izseli ali če ostane izven območja držav članic
Evropske unije neprekinjeno eno leto ali dlje, razen v primeru,
če je poslan na delo, študij ali zdravljenje;
– se tujec izseli ali ostane izven območja Republike Slovenije neprekinjeno šest let ali dlje, pri čemer občasna, kratkotrajna vračanja v Republiko Slovenijo za čas do 90 dni ne
prekinejo navedenega obdobja;
– tujec v drugi državi članici Evropske unije pridobi status
rezidenta za daljši čas;
– tujec umre.
(4) Dovoljenje za stalno prebivanje imetnika modre karte
EU ali dovoljenje za stalno prebivanje izdano družinskemu
članu imetnika modre karte EU preneha veljati iz vseh razlogov
iz prejšnjega odstavka, v primeru šeste alinee prejšnjega odstavka pa samo, če se tujec izseli ali, če ostane izven območja
držav članic Evropske unije neprekinjeno dve leti ali dlje.
(5) Dovoljenje za stalno prebivanje, izdano družinskemu
članu begunca, preneha veljati, če beguncu status begunca
preneha ali se mu odvzame ter iz razlogov, določenih v tretjem
odstavku tega člena, razen če begunec pridobi državljanstvo
Republike Slovenije ali če umre.
58. člen
(način izdaje, vsebina, razveljavitev in oblika dovoljenja
za prebivanje)
(1) Pristojni organ tujcu dovoljenje za prebivanje izda v
obliki samostojne listine kot izkaznico, katere veljavnost je pri
dovoljenju za začasno prebivanje enaka veljavnosti dovoljenja
za začasno prebivanje, pri dovoljenju za stalno prebivanje pa
deset let. Tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje mora pred
potekom veljavnosti samostojne listine pri upravni enoti, ki je
dovoljenje za prebivanje izdala, ali pri upravni enoti, na območju katere prebiva, samostojno listino zamenjati za novo listino.
(2) Dovoljenje za prebivanje mora vsebovati fotografijo
osebe, ki ji je bilo dovoljenje izdano, in podatke o:
– vrsti dovoljenja,
– namenu prebivanja ali razlogu iz drugega odstavka
35. člena tega zakona, zaradi katerega se dovoljenje izda
oziroma navedbi, da gre za dovoljenje za stalno prebivanje,
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– roku veljavnosti,
– datumu in kraju izdaje,
– priimek in ime, državljanstvo, spol in datum rojstva osebe, kateri je dovoljenje izdano in
– podobi obraza in dveh prstnih odtisih imetnika, obdelanih in shranjenih kot biometrični podatek na pomnilniškem
mediju,
– pravici do prostega dostopa na trg dela za tujce, ki imajo
skladno z zakonom, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev pravico
do prostega dostopa na trg dela.
(3) Dovoljenje za prebivanje, izdano imetniku, mlajšemu od šestih let, ali imetniku, ki zaradi zdravstvenih razlogov
ne more dati nobenega prstnega odtisa, ne vsebuje prstnih
odtisov. Dovoljenje za prebivanje, izdano imetniku, ki zaradi
zdravstvenih razlogov lahko da samo en prstni odtis, vsebuje
en prstni odtis.
(4) Če tujec prošnji za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje ali dovoljenja za začasno prebivanje, ki je bilo izdano
z veljavnostjo daljšo od enega leta, ni dal prstnih odtisov ali
prstnega odtisa zaradi zdravstvenih razlogov začasne narave,
ki so lahko ozdravljeni, mora pri pristojnemu organu dati prstne
odtise v roku enega meseca od prenehanja zdravstvenih razlogov. Pristojni organ tujcu izda novo samostojno listino, ki vsebuje tudi podatek o prstnih odtisih ali prstnem odtisu imetnika.
(5) V primeru prenehanja dovoljenja za prebivanje mora
tujec v osmih dneh po prenehanju pristojnemu organu vrniti
samostojno listino. Če tega ne stori, mu policija ob kontroli
zakonitosti prebivanja v državi, zakonitosti vstopa v državo ali
ob preverjanju istovetnosti samostojno listino odvzame in jo
pošlje pristojnemu organu. Po poteku roka iz prvega stavka
tega odstavka lahko samostojno listino odvzame tudi diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije in jo pošlje
pristojnemu organu.
(6) Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z
ministrom, pristojnim za delo, predpiše podrobnejši način izdaje
dovoljenja za prebivanje, način zajemanja prstnih odtisov ter
način in označitev prenehanja dovoljenja za prebivanje.
(7) O pravici do dostopa na trg dela tujca, ki v Republiki
Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje,
ki ni izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela, odloči
organ, katerega pristojnost določi zakon, ki ureja zaposlovanje
in delo tujcev, v postopku in pod pogoji, ki jih določa zakon, ki
ureja zaposlovanje in delo tujcev.
(8) Pristojni organ, na območju katerega tujec prebiva,
na podlagi odločitve o pravici do dostopa na trg iz prejšnjega
odstavka tega člena, tujcu po uradni dolžnosti izkaznico dovoljenja za prebivanje, izdano v obliki iz prvega odstavka tega
člena, zamenja za novo izkaznico, na kateri označi pravico do
dostopa na trg dela.
(9) Če organ iz sedmega odstavka tega člena ugotovi razloge za prenehanje pravice do dostopa na trg dela, v postopku
in pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja zaposlovanje in delo
tujcev, o tem obvesti pristojni organ, na območju katerega tujec
prebiva, ki tujca pozove, da v roku osmih dni od vročitve poziva
zamenja izkaznico dovoljenja za prebivanje za novo listino.
59. člen
(pogrešitev dovoljenja za prebivanje)
(1) Pogrešitev, izgubo ali tatvino (v nadaljnjem besedilu:
pogrešitev) samostojne listine iz prvega odstavka 58. člena
tega zakona v Republiki Sloveniji mora tujec takoj, če to ni
mogoče, pa najkasneje v osmih dneh, ko izve za pogrešitev,
naznaniti katerikoli upravni enoti, ki o pogrešitvi obvesti organ,
ki je listino izdal.
(2) Pogrešitev samostojne listine iz prvega odstavka
58. člena tega zakona v tujini mora tujec takoj, če to ni mogoče, pa najkasneje v osmih dneh, ko izve za pogrešitev, naznaniti najbližjemu diplomatskemu predstavništvu ali konzulatu
Republike Slovenije v tujini, ki o pogrešitvi obvesti organ, ki je
dovoljenje izdal.
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(3) V naznanitvi pogrešitve mora tujec navesti tudi resnične podatke o okoliščinah pogrešitve samostojne listine iz
prvega odstavka 58. člena tega zakona.
(4) Organ, ki je izdal samostojno listino iz prvega odstavka
58. člena tega zakona, ali upravna enota, na območju katere
tujec prebiva, tujcu izda novo samostojno listino iz prvega odstavka 58. člena tega zakona.
V. POGLAVJE
ZAPUSTITEV DRŽAVE IN ODPOVED PREBIVANJA
60. člen
(nezakonito prebivanje)
(1) Šteje se, da tujec nezakonito prebiva v Republiki
Sloveniji, če:
– je nedovoljeno vstopil;
– nima vizuma ali je vizum prenehal veljati ali če prebiva
v Republiki Sloveniji v nasprotju z vstopnim naslovom oziroma
mu je potekel čas, ko je na podlagi zakona ali mednarodne
pogodbe lahko v Republiki Sloveniji;
– nima dovoljenja za prebivanje ali je dovoljenje prenehalo veljati.
(2) Tujec, ki je pravočasno vložil prošnjo za podaljšanje
dovoljenja za prebivanje ali za izdajo nadaljnjega dovoljenja,
sme ostati v državi, dokler o njegovi prošnji ni odločeno, o čemer se mu izda posebno potrdilo, ki po poteku veljavnosti dovoljenja za prebivanje, velja kot dovoljenje za začasno prebivanje,
do dokončne odločitve o prošnji oziroma v primeru izdaje enotnega dovoljenja ali modre karte EU, do pravnomočne odločitve
o prošnji. Potrdilo tujcu ne dovoljuje prehajanja državne meje,
razen če je tujec zaprosil za podaljšanje enotnega dovoljenja
ali izdajo nadaljnjega dovoljenja kot dnevni delovni migrant.
(3) Tujec mora državo zapustiti v roku, ki mu je bil postavljen. Pri določanju roka, v katerem mora tujec zapustiti državo,
mora pristojni organ, ki izda odločbo o razveljavitvi dovoljenja
za prebivanje, odločbo o odpovedi prebivanja, odločbo, izdano
na podlagi tujčeve izjave o odreku dovoljenja za prebivanje,
odločbo ali sklep, s katerim je prošnja za podaljšanje ali izdajo
nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje zavrnjena, zavržena ali je postopek ustavljen, odločbo ali sklep, s katerim
je prošnja za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje,
kadar je tujcu v času odločanja o prošnji za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje dovoljeno prebivanje v Republiki
Sloveniji, zavrnjena, zavržena ali je postopek ustavljen, upoštevati čas, v katerem tujec to lahko stori, pri čemer ta rok ne sme
biti krajši od sedmih dni in ne daljši od 30 dni. Rok za zapustitev
države določi tujcu tudi pristojni organ za razveljavitev ali preklic vizuma, v odločbi o razveljavitvi ali preklicu vizuma, če je
tujec že vstopil v Republiko Slovenijo. Rok za zapustitev države
se ne določi tujcu, katerega prebivanje v Republiki Sloveniji pomeni nevarnost za javni red, javno varnost ali državno varnost.
Pristojni organ ter pristojni organ za razveljavitev ali preklic
vizuma mora dokončno odločbo ali dokončen sklep iz drugega
in tretjega stavka tega člena posredovati policijski postaji, na
območju katere tujec prebiva. Rok, v katerem mora tujec zapustiti državo, začne teči z dnem, ko je odločba ali sklep, s katerim
je rok določen, dokončen oziroma pravnomočen, v primerih,
ko je bila odločba ali sklep izdan glede enotnega dovoljenja ali
modre karte EU.
61. člen
(odpoved prebivanja)
(1) Tujcu, ki ima v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno
prebivanje, se lahko prebivanje odpove, če:
– je bil s pravnomočno sodbo obsojen zaradi kaznivega
dejanja na nepogojno zaporno kazen, daljšo od treh let;
– ogroža varnost države, javno varnost ali javni red.
(2) Tujcu, ki zakonito prebiva v Republiki Sloveniji, razen
tujcu, ki ima v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno prebiva-
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nje, se lahko, poleg razlogov, določenih v prejšnjem odstavku,
prebivanje odpove, če:
– prebiva v nasprotju z namenom, zaradi katerega mu je
bivanje dovoljeno;
– zavrača izpolnjevanje odločitev državnih organov;
– je bil s pravnomočno sodbo obsojen za kaznivo dejanje
na nepogojno zaporno kazen, daljšo od treh mesecev;
– ostane brez zadostnih sredstev za preživljanje in mu
preživljanje za čas prebivanja v Republiki Sloveniji ni kako
drugače zagotovljeno.
62. člen
(odločba o odpovedi prebivanja)
(1) Odločbo o odpovedi prebivanja iz prejšnjega člena
izda upravna enota, na območju katere tujec prebiva.
(2) V odločbi o odpovedi prebivanja iz prejšnjega odstavka se poleg roka za zapustitev države, določenega v skladu
s tretjim odstavkom 60. člena tega zakona, določi tudi čas,
v katerem je tujcu prepovedan ponovni vstop v državo, pri
čemer ta čas ne more biti krajši od šestih mesecev in ne daljši
od petih let.
(3) Pri odločanju o odpovedi prebivanja organ iz prvega
odstavka tega člena upošteva dolžino prebivanja tujca v državi,
njegove osebne, družinske, gospodarske in druge vezi, ki ga
vežejo na Republiko Slovenijo in posledice, ki bi jih odpoved
prebivanja povzročila tujcu ali njegovi družini.
(4) Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena se tujec
lahko pritoži v roku treh dni.
(5) Pri presoji, koliko časa je tujcu prepovedan ponovni
vstop v državo, organ, ki izda odločbo o odpovedi prebivanja,
upošteva vrsto in težo okoliščin, zaradi katerih je tujčevo prebivanje v Republiki Sloveniji nezaželeno.
(6) Po pravnomočnosti odločbe o odpovedi prebivanja
pristojni organ prepoved vstopa sporoči organu, pristojnemu za
vnos podatkov v schengenski informacijski sistem.
VI. POGLAVJE
PROSTOVOLJNO VRAČANJE
IN ODSTRANJEVANJE TUJCEV
63. člen
(prostovoljna vrnitev in odstranitev)
(1) Tujcu, ki ne zapusti ozemlja Republike Slovenije v
skladu s tretjim odstavkom 60. člena tega zakona, se na podlagi odločbe o vrnitvi omogoči prostovoljna vrnitev z določenim
rokom vrnitve ali se ga iz države odstrani z odločbo o vrnitvi
brez določenega roka vrnitve.
(2) Pri prostovoljnem vračanju ali odstranitvi lahko policija
sodeluje tudi z drugimi državnimi organi, drugimi državami,
mednarodnimi ali nevladnimi organizacijami.
64. člen
(odločba o vrnitvi)
(1) Odločbo o vrnitvi policija izda tujcu, ki nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji, razen v primerih, ko je tujec prijet pri
nezakonitem prehajanju državne meje ali v povezavi z njim in
po tem ni pridobil pravice do prebivanja, tujcu, ki je v postopku
vračanja ali izročitve na podlagi mednarodne pogodbe o vračanju oseb in tujcu, ki mu je bila izrečena stranska sankcija izgona
tujca iz države. Če je postopek vračanja po mednarodni pogodbi končan tako, da tujec ni bil sprejet v državo pogodbenico ali
če tujec, ki je v postopku vračanja ali izročitve na podlagi mednarodne pogodbe o vračanju, ni vrnjen v državo pogodbenico
v roku 72 ur, se mu izda odločba o vrnitvi.
(2) Tujec, ki nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji in
ima v drugi državi članici Evropske unije veljavno dovoljenje
za prebivanje ali drugo dovoljenje, ki mu daje pravico do prebivanja, mora takoj zapustiti Republiko Slovenijo in oditi v to
državo članico. Če tujec tega ne stori ali če mora tujec zapustiti
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Republiko Slovenijo nemudoma zaradi ogrožanja javnega reda
in miru ali državne varnosti, se mu izda odločba o vrnitvi.
(3) V postopku izdaje odločbe o vrnitvi ima tujec pravico
do brezplačnega pravnega svetovanja, ki mu ga zagotavljajo
drugi državni organi ter mednarodne ali nevladne organizacije
in kadar je potrebno, pravico do prevajalske pomoči.
(4) Zoper odločbo o vrnitvi, ki jo je izdala policija, se tujec
lahko pritoži v roku treh dni od vročitve odločbe. O pritožbi
odloči ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, najkasneje v
osmih dneh.
(5) V postopkih pred sodišči v zvezi z odločitvijo ministrstva, pristojnega za notranje zadeve iz prejšnjega odstavka,
ima tujec pravico do brezplačne pravne pomoči, kot jo ureja
zakon, ki ureja brezplačno pravno pomoč.
65. člen
(postopek izdaje odločbe o vrnitvi)
(1) Odločbo o vrnitvi policija izda tujcu iz druge in tretje
alinee prvega odstavka 60. člena tega zakona in tujcu iz prve
alinee prvega odstavka 60. člena tega zakona, če tujec, ki je
nedovoljeno vstopil, v postopku vračanja na podlagi mednarodne pogodbe o vračanju oseb v 72 urah ni bil sprejet v državo
pogodbenico.
(2) V primeru, da policija tujcu z odločbo o vrnitvi določi
rok za prostovoljno vrnitev, se odločba o vrnitvi izda na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.
(3) Odločba o vrnitvi, izdana na obrazcu iz prejšnjega
odstavka tega člena, se vroči osebno tujcu. Izrek in pravni pouk
odločbe o vrnitvi, izdane v skladu s predpisom iz prejšnjega
odstavka, sta prevedena v vsaj pet tujih jezikov.
(4) V primeru, ko se tujcu z odločbo o vrnitvi ne določi rok
za prostovoljno vrnitev in v primeru, ko se z odločbo o vrnitvi
določi prepoved vstopa, se tujcu odločba o vrnitvi ne izda na
obrazcu iz drugega odstavka tega člena. Odločba o vrnitvi se
tujcu izda v pisni obliki in obsega ime organa, ki izdaja odločbo,
številko in datum izdaje odločbe, uvod, izrek, obrazložitev, pouk
o pravnem sredstvu, podpis uradne osebe in žig organa.
(5) Odločba o vrnitvi iz prejšnjega odstavka se vroči osebno
tujcu. Izrek in pravni pouk odločbe o vrnitvi morata biti na zahtevo tujca pisno ali ustno prevedena v jezik, ki ga tujec razume.
66. člen
(prepoved vstopa)
(1) Z odločbo o vrnitvi se tujcu določi tudi prepoved vstopa
v državo, če:
– tujcu ni bila omogočena prostovoljna vrnitev v skladu s
petim odstavkom 67. člena tega zakona ali
– tujec ni zapustil države v roku za prostovoljno vrnitev.
(2) Čas, v katerem je tujcu prepovedan ponovni vstop v
državo, ne more biti krajši od šestih mesecev in ne daljši od
petih let. Pri presoji, koliko časa je tujcu prepovedan ponovni
vstop v državo, organ, ki izda odločbo o vrnitvi, upošteva
vrsto in težo okoliščin, zaradi katerih je tujčevo prebivanje v
Republiki Sloveniji nezaželeno. Po pravnomočnosti odločbe
o vrnitvi, organ, ki je odločbo o vrnitvi izdal, sporoči prepoved
vstopa organu pristojnemu za vnos podatkov v schengenski
informacijski sistem.
(3) Prepoved vstopa, določeno z odločbo o vrnitvi, odločbo o zavrnitvi izdaje dovoljenja za prebivanje, odločbo o razveljavitvi dovoljenja za prebivanje in odločbo o odpovedi prebivanja, lahko policija po uradni dolžnosti ali na prošnjo tujca z
odločbo prekliče ali začasno odloži zaradi naslednjih razlogov:
– smrti ali bolezni družinskega člana,
– zagotavljanja nujne zdravniške pomoči,
– udeležbe v postopkih pred državnimi organi,
– če tujec, kateremu je bila prepoved vstopa določena z
odločbo o zavrnitvi izdaje dovoljenja za prebivanje, odločbo o
razveljavitvi dovoljenja za prebivanje in odločbo o odpovedi
prebivanja dokaže, da je zapustil državo v roku, določenem
za vrnitev,

Uradni list Republike Slovenije
– če je bilo tujcu kot žrtvi trgovine z ljudmi v Republiki
Sloveniji dovoljeno zadrževanje ali izdano dovoljenje za začasno prebivanje v skladu s 50. členom tega zakona.
(4) Čas, v katerem je tujcu prepovedan ponovni vstop v
državo, začne teči z dnem izvršitve odločbe o vrnitvi.
67. člen
(prostovoljno vračanje)
(1) Policija lahko z odločbo o vrnitvi določi rok, v katerem
mora tujec prostovoljno zapustiti državo, ki ne sme biti krajši
od sedmih in ne daljši od tridesetih dni. Za čas, v katerem
mora tujec prostovoljno zapustiti državo, mu policija lahko
določi kraj bivanja v Republiki Sloveniji. Tujec lahko državo
zapusti tudi prej kot v sedmih dneh.
(2) Rok v katerem mora tujec zapustiti državo, ki ga določi pristojni organ na podlagi tretjega odstavka 60. člena tega
zakona, se šteje kot rok za prostovoljno zapustitev države.
(3) Policija lahko z odločbo o vrnitvi, v kateri je tujcu
določen rok za prostovoljno zapustitev države, tujcu omeji
gibanje na kraj bivanja v Republiki Sloveniji in mu določi obveznost rednega javljanja najbližji policijski postaji.
(4) Če obstajajo objektivne okoliščine, zaradi katerih se
tujec ne more prostovoljno vrniti v določenem roku, lahko policija na prošnjo tujca, ki jo mora vložiti pred potekom roka za
prostovoljno vrnitev, ob upoštevanju okoliščin posameznega
primera, rok za prostovoljno vrnitev z odločbo podaljša. Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše okoliščine zaradi
katerih se tujcu rok za prostovoljno vrnitev lahko podaljša.
(5) Rok za prostovoljno vrnitev se praviloma ne določi
tujcu, pri katerem obstaja nevarnost pobega, in tujcu, katerega bivanje v Republiki Sloveniji pomeni nevarnost za javni
red, javno varnost ali državno varnost. Če obstajajo milejše
oblike okoliščin, ki kažejo na nevarnost pobega, se tujcu lahko
določi rok za prostovoljno vrnitev.
68. člen
(nevarnost pobega)
(1) Okoliščine, ki kažejo na nevarnost pobega tujca,
kateremu je bila izdana odločba o vrnitvi, so zlasti:
– tujčevo predhodno nezakonito prebivanje v Republiki
Sloveniji,
– vstop tujca v državo kljub prepovedi vstopa,
– tujčeva pravnomočna obsodba za kazniva dejanja,
– posedovanje tuje, ponarejene ali drugače spremenjene
potne in druge listine,
– navajanje lažnih podatkov oziroma nesodelovanje v
postopku,
– tujčevo ravnanje, ki kaže na to, da Republike Slovenije
v roku za prostovoljno vrnitev, ne bo zapustil.
(2) Milejše oblike okoliščin, ki kažejo na nevarnost pobega tujca so zlasti:
– nedovoljen vstop tujca v Republiko Slovenijo,
– prekoračitev zakonitega prebivanja tujca v državi za
manj kot 30 dni,
– nima možnosti bivanja v Republiki Sloveniji,
– druge milejše okoliščine na podlagi individualne obravnave.
69. člen
(odstranitev tujca)
(1) Policija tujca, ki države ni zapustil v roku, določenem
za prostovoljno vrnitev, tujca, ki mu ni bil podaljšan rok za
prostovoljno vrnitev na podlagi četrtega odstavka 67. člena
tega zakona, tujca, ki mu je bila določena prepoved vstopa,
in tujca, ki mu je bila izrečena stranska sankcija izgona tujca
iz države, iz države odstrani.
(2) Tujec se lahko odstrani iz države samo, če je odločba o vrnitvi, na podlagi katere je dolžan zapustiti državo,
izvršljiva.
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(3) Tujca, ki se ga mora v skladu z zakonom odstraniti
iz države, policija privede do državne meje in ga napoti čez
mejo ali izroči organom te države.
(4) Policija privede do državne meje in napoti čez mejo ali
izroči organom te države tudi tujca, ki se ga vrača na podlagi
mednarodne pogodbe.
(5) Policija z izbrano nevladno organizacijo ali drugo
neodvisno institucijo ali organom na podlagi javnega poziva
sklene pisni dogovor o spremljanju odstranjevanja tujcev.
(6) Spremljanje odstranjevanja tujcev se izvaja s strani
izbrane nevladne organizacije ali druge neodvisne institucije
ali organa, ob vseh aktivnostih policije, z namenom odstranitve
tujca iz države, vključno z obdobjem pred odhodom, v času
leta oziroma drugega načina potovanja, postankom v tranzitu,
prihodom in sprejemu tujca v državo vrnitve.
(7) Policija ugotovitve izbrane organizacije, institucije
ali organa iz prejšnjega odstavka, ki bi izkazovale kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin, obravnava v pritožbenem postopku, določenem v zakonu o nalogah in pooblastilih
policije.
70. člen
(priznavanje odločitev o izgonu)
(1) Policija odstrani iz države tudi tujca, ki zakonito prebiva na območju Republike Slovenije, zoper katerega je druga
država članica Evropske unije izrekla pravnomočno odločitev
o izgonu.
(2) Če ima tujec iz prejšnjega odstavka dovoljenje za
prebivanje, ki ga je izdala druga država članica Evropske unije,
se mora policija pred odstranitvijo posvetovati s pristojnim organom države, ki je dovoljenje za prebivanje izdal, in pristojnim
organom države, ki je izrekel pravnomočno odločitev o izgonu.
V primeru, da tujcu, kljub izrečeni pravnomočni odločitvi o izgonu, dovoljenje za prebivanje v drugi državi članici Evropske
unije ne preneha, se tujca odstrani v to državo.
(3) Pred odstranitvijo lahko policija od države članice
Evropske unije, ki je izrekla pravnomočno odločitev o izgonu,
zahteva posredovanje dokumentacije, ki se nanaša na odločitev o izgonu. Če zahtevana dokumentacija policiji ni posredovana, tujca ni dolžna odstraniti.
(4) O izvršeni odstranitvi tujca mora policija obvestiti pristojni organ države članice Evropske unije, ki je izrekel pravnomočno odločitev o izgonu.
(5) Država članica Evropske unije, ki je izrekla pravnomočno odločitev o izgonu, je policiji dolžna povrniti stroške,
nastale s odstranitvijo, kadar državljan tretje države nima zadostnih lastnih sredstev, v skladu z načinom, kot to določa Odločba Sveta 2004/191/ES z dne 23. februarja 2004 o določitvi
meril in praktičnih rešitev za izravnavo finančnih neskladij, ki
so posledica uporabe Direktive 2001/40/ES o medsebojnem
priznavanju odločb o izgonu državljanov tretjih držav (UL L
št. 60 z dne 27. 2. 2004, str. 55).
(6) Pristojni organ Republike Slovenije, ki je izrekel pravnomočno odločitev o izgonu tujca, ki zakonito prebiva na območju druge države članice Evropske unije, mora na zahtevo
pristojnega organa druge države članice, ki tujca odstranjuje,
posredovati dokumentacijo, ki se nanaša na odločitev o izgonu.
(7) Določbe tega člena ne veljajo za državljana države
članice Evropske unije, njegove družinske člane in družinske
člane slovenskega državljana.
71. člen
(pomoč drugi državi članici Evropske unije
pri odstranjevanju tujca po zračni poti)
(1) Policija lahko po predhodnem zaprosilu pristojnih organov druge države članice Evropske unije preko letališča
v Republiki Sloveniji dovoli tranzit tujca, ki ga druga država
članica Evropske unije odstranjuje po zračni poti. V primeru
dovolitve tranzita policija nudi ustrezne ukrepe pomoči.
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(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, s pravilnikom
podrobneje predpiše izvajanje pomoči v primeru tranzita tujca,
ki se odstranjuje po zračni poti.
72. člen
(prepoved odstranitve tujca)
Načelo nevračanja po tem zakonu in v skladu z načeli
mednarodnega običajnega prava pomeni obveznost Republike
Slovenije, da ne sme odstraniti tujca v državo, v kateri bi bilo
njegovo življenje ali njegova svoboda ogrožena zaradi rase,
vere, narodnosti, pripadnosti posebni družbeni skupini ali političnega prepričanja, ali v državo, v kateri bi lahko bil izpostavljen
mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim
ali ravnanju.
73. člen
(dovolitev zadrževanja)
(1) Zadrževanje po tem zakonu pomeni dovoljenje tujcu, ki
se ga mora odstraniti, da začasno ostane v Republiki Sloveniji.
(2) Zadrževanje v Republiki Sloveniji se dovoli tujcu, če:
– tujčeva odstranitev iz države v skladu s prejšnjim členom
ni dovoljena,
– tujec nima in si ne more preskrbeti veljavne potne listine
države, katere državljan je,
– zdravnik zaradi tujčevega zdravstvenega stanja odsvetuje takojšnjo odstranitev iz države,
– mora tujec zaradi smrti ali hujše bolezni družinskega
člana, ki prebiva v Republiki Sloveniji, dovoljen čas bivanja v
državi podaljšati,
– je potrebno zagotoviti nujno udeležbo tujca v postopku
pred državnim organom Republike Slovenije,
– mladoletni tujec v Republiki Sloveniji obiskuje osnovno
šolo, do zaključka šolskega leta,
– tujca država, katere državljan je ali država, v kateri je
oseba brez državljanstva imela svoje zadnje prebivališče, ni
pripravljena sprejeti,
– odstranitev ni možna, ker ni mogoče zagotoviti prevoza
tujca iz države po kopenski, zračni ali vodni poti,
– odstranitev ni možna, ker so v državi, katere državljan je
tujec ali v državi, v kateri je oseba brez državljanstva imela svoje
zadnje prebivališče, nastopile okoliščine, kot so naravne in druge
nesreče, ki ne omogočajo vrnitve,
– za mladoletnega tujca brez spremstva to zahteva njegov
skrbnik za posebni primer.
(3) Dovoljenje za zadrževanje izda policija na prošnjo tujca
ali po uradni dolžnosti za dobo šestih mesecev. Dovoljenje se
lahko na prošnjo tujca ali po uradni dolžnosti podaljša, dokler
trajajo razlogi iz prejšnjega odstavka. Tujcu, kateremu je dovoljeno zadrževanje v Republiki Sloveniji, policija izda izkaznico o
dovolitvi zadrževanja v Republiki Sloveniji.
(4) Tujec lahko prošnjo za dovolitev zadrževanja vloži tudi
v času nastanitve v centru. Na podlagi vložene prošnje tujcu ni
možno podaljšati njegove nastanitve v centru. Odstranitev iz
države do dokončne odločitve o prošnji za dovolitev zadrževanja
ni dovoljena.
(5) Policija z odločbo, s katero dovoli tujcu zadrževanje v
Republiki Sloveniji, lahko določi kraj prebivanja na določenem
naslovu.
(6) Obveznost tujca, da zapusti državo, z dovolitvijo zadrževanja ne preneha in se ne spremeni. V primeru obstoja razlogov za sum, da se bo tujec odstranitvi iz države poskusil izogniti,
se mu lahko naloži obveznost rednega javljanja na najbližji policijski postaji, položitev ustrezne finančne garancije, predložitev
dokumentov ali obveznost zadrževanja na določenem mestu.
74. člen
(prenehanje dovolitve zadrževanja)
(1) Dovolitev zadrževanja preneha če:
– prenehajo razlogi za dovolitev zadrževanja;
– tujec pridobi dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji na podlagi zakona ali mednarodne pogodbe;
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– tujec v času dovolitve zadrževanja zapusti ozemlje
Republike Slovenije;
– tujec ne upošteva obveznosti iz šestega odstavka
prejšnjega člena.
(2) Po prenehanju razlogov za dovolitev zadrževanja
Policija tujcu izda odločbo, s katero ugotovi obstoj razlogov
za dovolitev zadrževanja. Pritožba zoper odločbo ni dovoljena, je pa dovoljen upravni spor, ki se vloži v osmih dneh od
vročitve odločbe.
75. člen
(pravice tujca, ki mu je dovoljeno zadrževanje)
(1) Tujec, kateremu je dovoljeno zadrževanje v Republiki
Sloveniji, ima pravico do nujnega zdravstvenega varstva v
skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, osnovne oskrbe, šoloobvezni mladoletni tujci
pa tudi pravico do osnovnega šolstva.
(2) Pravica do osnovne oskrbe iz prejšnjega odstavka je
pravica do izplačila denarne pomoči v višini in na način, kot ga
za izplačilo denarne socialne pomoči določa zakon, ki ureja
socialno varstvene prejemke. Sredstva za izplačilo denarne
pomoči zagotavlja in izplačuje center.
(3) Tujcu, ki ne ravna v skladu s prvim in drugim odstavkom 90. člena tega zakona, ali istovetnost tujca, zaradi navajanja lažnih podatkov v postopku ugotavljanja istovetnosti ni
bila potrjena, ne pripada pravica do osnovne oskrbe.
(4) Tujcu, ki je v času dovolitve zadrževanja sprejet v bolnišnico, zavod za prestajanje kazni zapora ali drugo državno
institucijo, za čas bivanja v tej instituciji, ne pripada pravica do
osnovne oskrbe iz drugega odstavka tega člena.
76. člen
(omejitev gibanja tujca, ki nezakonito prebiva)
(1) Za tujca, pri katerem obstaja nevarnost pobega ali
ni zapustil države v določenem roku in ga iz kakršnih koli
razlogov ni mogoče takoj odstraniti, odredi policija do njegove
odstranitve iz države omejitev gibanja in nastanitev v centru
ali nastanitev izven centra največ za šest mesecev.
(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi v
primerih, ko ni znana istovetnost tujca.
(3) Omejitev gibanja žensk, družin, otrok, mladoletnikov
brez spremstva, ostarelih, huje bolnih in drugih ranljivih oseb,
se zagotovi ločeno, da je zagotovljena ustrezna zasebnost.
Minister, pristojen za notranje zadeve, določi postopek za
nastanitev tujcev v centru.
(4) Omejitev gibanja lahko traja le toliko časa, kolikor je
potrebno, da se izvede odstranitev tujca iz države, vendar ne
dlje kot za šest mesecev.
(5) Tujca iz prvega odstavka tega člena, ki ga zaradi
posebnih razlogov ali potreb ni mogoče nastaniti v centru, se
v soglasju s socialnovarstvenim zavodom, na stroške centra, nastani v socialnovarstvenem zavodu ali zagotovi drugo
ustrezno institucionalno varstvo.
(6) Tujec iz prvega in drugega odstavka tega člena ima
enak obseg pravic kot tujec, ki mu je dovoljeno zadrževanje.
Osnovna oskrba tujca se v tem primeru zagotavlja v centru
in ne na način, kot je določeno v drugem odstavku 75. člena
tega zakona.
(7) V času omejitve gibanja se tujca redno obvešča o
pravilih bivanja v centru ter o njegovih pravicah in obveznostih.
(8) Čas bivanja tujca izven centra brez dovoljenja za
izhod iz centra in čas bivanja v priporu, zaporu ali v postopku
mednarodne zaščite, se ne šteje v čas nastanitve v centru.
(9) Med bivanjem v centru je gibanje tujca omejeno na
območje centra, kjer mora tujec upoštevati pravila bivanja v
centru. Tujcu se izjemoma lahko dovoli gibanje zunaj območja centra. Pogoje in način dovolitve gibanja zunaj območja
centra določajo pravila bivanja.
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76.a člen
(pravila bivanja v centru)
(1) Za zagotavljanje discipline in reda so tujci dolžni spoštovati pravila bivanja v centru ter navodila pristojnih delavcev
centra.
(2) Delavci centra lahko tujcem nalagajo naloge in aktivnosti za izvajanje tedenskega programa dela ter druge naloge z
namenom uresničevanja dolžnosti in pravic, ki izhajajo iz pravil
bivanja v centru.
(3) Tujci so dolžni opustiti vse aktivnosti, ki bi lahko ogrozile varnost, red in mir v centru ter skrbeti za korekten in strpen
medsebojni odnos in odnos do delavcev centra.
(4) Pravila bivanja v centru predpiše minister, pristojen za
notranje zadeve.

(2) Bivanje pod strožjim policijskim nadzorom odredi policija z odločbo, če:
– se je tujec že poskušal izogniti odstranitvi s pobegom ali
se je aktivno upiral odstranitvi,
– je tujec kršil pravila bivanja v centru ali ne upošteva
zakonitih odredb in navodil pooblaščenih oseb,
– če je iz dejanskih okoliščin in ravnanja tujca razvidno,
da se namerava izogniti odstranitvi.
(3) Bivanje pod strožjim policijskim nadzorom se tujcu odredi za čas, ki je nujno potreben za njegovo odstranitev, vendar
ne več kot za šest mesecev.
(4) Strožji policijski nadzor pomeni omejitev gibanja na
prostore centra, v skladu s hišnim redom centra.

76.b člen
(kršitev pravil bivanja v centru)
(1) Kršitve pravil bivanja so lažje in težje.
(2) Lažje kršitve so:
– spreminjanje razporeda opreme po sobah in premeščanje inventarja iz enega v drug prostor,
– pisanje in lepljenje po stenah, vratih in oknih,
– uporaba lastnih električnih aparatov brez dovoljenja,
– vnos in uporaba vžigalnikov in ostalih predmetov, s katerimi se lahko zaneti ogenj,
– nošenje hrane in jedilnega pribora iz jedilnice,
– kajenje v sobah in skupnih prostorih centra,
– namerno uničevanje drobnega inventarja centra,
– uporaba mobilnih telefonov brez dovoljenja,
– motenje nočnega miru.
(3) Težje kršitve so:
– izražanje rasne, verske, nacionalne, spolne, politične ali
druge nestrpnosti v kakršnikoli obliki,
– žaljiv ali nasilen odnos do sostanovalcev, zaposlenih in
obiskovalcev,
– vnos in uživanje alkoholnih pijač ter drugih opojnih snovi,
– vnos nevarnih predmetov ter lahko vnetljivih snovi,
– neizpolnitev ukaza uradnih oseb, ki bi povzročila hujše
motnje v delovanju centra,
– fizični napad na drugega nastanjenega tujca, delavca
centra ali obiskovalca centra,
– izdelovanje ali vnašanje predmetov, primernih za napad,
pobeg ali za storitev kaznivega dejanja,
– samovoljna zapustitev centra,
– zloraba dodeljenih ugodnosti,
– naklepna kršitev predpisov o varstvu pred požarom,
eksplozijo ali drugimi naravnimi nesrečami,
– povzročitev večje materialne škode, če je povzročena
naklepno ali iz hude malomarnosti,
– ponavljanje lažjih kršitev pravil bivanja,
– prisiljevanje, izvajanje psihičnih in fizičnih oblik pritiska
nad drugimi tujci v centru in napeljevanje k temu.

(postopek v zvezi z omejitvijo gibanja)

76.c člen
(ukrepi ob kršitvah pravil bivanja v centru)
(1) Za lažje kršitve pravil bivanja se s strani vodje centra ali
osebe, ki jo ta pooblasti tujcu izreče opozorilo.
(2) V primeru, da tujec z lažjimi kršitvami nadaljuje lahko
vodja centra ali oseba, ki jo ta pooblastil tujcu:
– omeji uveljavljanje pravic iz pravil bivanja v centru;
– začasno, največ za en mesece, ukine možnost izdaje
dovoljenja za izhod iz centra;
– začasno, največ za en mesec, ukine možnost izreka
milejšega ukrepa na podlagi 81. člena tega zakona.
(3) Za težje kršitve hišnega reda se tujcu izreče ukrep iz
druge alineje drugega odstavka 77. člena tega zakona.
77. člen
(strožji policijski nadzor)
(1) Zoper tujca iz prejšnjega člena se lahko v centru odredi bivanje pod strožjim policijskim nadzorom.

78. člen
(1) Nastanitev tujca v center ali izven centra in bivanje pod
strožjim policijskim nadzorom odredi policija z odločbo. Zoper
odločbo o nastanitvi in odločbo o odreditvi bivanja pod strožjim
policijskim nadzorom ima tujec pravico do vložitve tožbe na
upravno sodišče v treh dneh po vročitvi odločbe.
(2) Tožba ne zadrži izvršitve odločbe.
(3) O tožbi mora upravno sodišče odločiti v šestih dneh.
(4) Tujcu, ki mu je omejeno gibanje v centru, se omogoči
vzpostaviti stik z zakonitim zastopnikom, družinskimi člani,
skrbnikom in pristojnimi konzularnimi organi.
(5) Predstavniki nevladnih in mednarodnih organizacij
imajo možnost obiskovati center in tam nastanjene tujce, upoštevajoč določila hišnega reda. Tujca, ki je nastanjen v centru,
se seznani o možnostih stika s predstavniki nevladnih in mednarodnih organizacij.
79. člen
(postopek v zvezi s podaljšanjem omejitve gibanja)
(1) Če tujca iz objektivnih razlogov tudi po poteku šestih
mesecev ni mogoče odstraniti iz države, lahko policija z odločbo:
– zaradi nesodelovanja tujca v postopku odstranitve ali
zamud pri pridobivanju potrebne dokumentacije iz tretjih držav,
ali če je postopek ugotavljanja istovetnosti še v teku, nastanitev
v centru oziroma bivanje pod strožjim policijskim nadzorom
podaljša za nadaljnjih šest mesecev, če je realno pričakovati,
da bo mogoče tujca v tem času odstraniti,
– tujcu do odstranitve določi drug kraj bivanja izven centra, pri čemer mora tujec upoštevati pravila bivanja izven centra, sicer ga lahko ponovno nastani v center.
(2) Zoper odločbo o podaljšanju omejitve gibanja je mogoče vložiti tožbo na upravno sodišče, ki o tožbi odloči v osmih
dneh. Tožba ne zadrži izvršitve odločbe o podaljšanju omejitve
gibanja.
79.a člen
(preizkus utemeljenosti omejitve gibanja v centru)
(1) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve po uradni
dolžnosti pred iztekom treh mesecev od odreditve omejitve
gibanja v centru, preveri utemeljenost omejitve gibanja po
78. členu tega zakona. V primeru, da ugotovi, da razlogi za
omejitev gibanja niso več podani, policiji naloži, da tujca nemudoma izpusti iz centra.
(2) V primeru omejitve gibanja po prejšnjem členu, ki je
daljše od treh mesecev, preizkus utemeljenosti omejitve gibanja po uradni dolžnosti pred iztekom treh mesecev od določitve
omejitve gibanja opravi upravno sodišče. V primeru, da sodišče
ugotovi, da razlogi za omejitev gibanja niso več podani, policiji
naloži, da tujca nemudoma izpusti iz centra.
(3) Policija ministrstvu oziroma sodišču dokumentacijo o
postopkih v okviru vračanja tujca posreduje petnajst dni pred
iztekom vsakokratnega preizkusnega obdobja. Poleg dokumentacije policija pristojnemu organu poda tudi svoje mnenje o
upravičenih pričakovanjih glede uspešnosti vračanja in sporoči
druge pomembne okoliščine.
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(4) Ministrstvo oziroma sodišče policiji in tujcu posreduje
svojo odločitev najkasneje en dan pred iztekom preizkusnega
obdobja. V postopku preizkusa lahko predstavniki ministrstva
po potrebi obiščejo tujca v centru, z njim opravijo razgovor ter
opravijo razgovor tudi z uslužbenci centra in policisti, ki so sodelovali v postopku s tujcem. Upravno sodišče lahko zahteva
udeležbo tujca in drugih oseb iz prejšnjega stavka na glavni
obravnavi.
(5) Zoper ugotovitev ministrstva, da je omejitev gibanja
še vedno utemeljena ima tujec pravico vložitve tožbe v upravnem sporu. Zoper odločitev upravnega sodišča, da je omejitev
gibanja še vedno utemeljena, ima tujec pravico do pritožbe na
Upravno sodišče Republike Slovenije. V pritožbi lahko navaja
nova dejstva in priloži nove dokaze.
80. člen
(posebne okoliščine)
(1) Če je v postopku odstranitve iz države izredno veliko
število tujcev, zaradi česar so presežene zmogljivosti centra
ali organov, pristojnih za izvajanje postopkov v zvezi z omejitvijo gibanja, se lahko v času takih posebnih okoliščin tujcem
omeji gibanje ne glede na določbo prvega in tretjega odstavka
76. člena tega zakona.
(2) V času posebnih okoliščin iz prejšnjega odstavka, se
za odločitev o pritožbi in tožbi zoper odločbo o nastanitvi, ne
upošteva rok, določen v prvem in tretjem odstavku 78. člena
tega zakona.
(3) O nastanku in prenehanju posebnih okoliščin, ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, obvesti Evropsko komisijo.
81. člen
(milejši ukrepi)
(1) Policija lahko po uradni dolžnosti ali na prošnjo tujca
obvezno nastanitev tujca v centru nadomesti z milejšimi ukrepi, če se lahko tudi na tak način zagotovi odstranitev tujca iz
države
(2) Policija lahko, na podlagi prejšnjega odstavka, tujcu
z odločbo dovoli bivanje izven centra, pri čemer mu lahko tudi
določi kraj bivanja.
(3) V primeru ukrepa iz prejšnjega odstavka lahko policija
tujcu z odločbo omeji gibanje samo na kraj bivanja in mu določi
obveznost rednega javljanja najbližji policijski postaji.
(4) Zoper odločbo, s katero ni ugodeno tujčevi prošnji za
uporabo milejšega ukrepa, pritožba ni dovoljena.
82. člen
(postopek z mladoletnimi tujci)
(1) V primeru odstranitve mladoletnega tujca brez spremstva staršev ali drugih zakonitih zastopnikov, ki nezakonito
prebiva v Republiki Sloveniji, policija takoj obvesti center za
socialno delo, ki mora mladoletnemu tujcu nemudoma postaviti
skrbnika za posebni primer. Policija izda odločbo o vrnitvi mladoletnemu tujcu brez spremstva, ko skrbnik za posebni primer
po skrbni preučitvi vseh okoliščin ugotovi, da je to v najboljšem
interesu mladoletnega tujca.
(2) Mladoletnega tujca iz prejšnjega odstavka se ne sme
odstraniti v matično državo ali v tretjo državo, ki ga je pripravljena sprejeti, dokler mu tam ni zagotovljen sprejem. Pred
odstranitvijo se je potrebno prepričati, da bo mladoletni tujec
vrnjen članu družine, izbranemu skrbniku ali ustreznim sprejemnim centrom v državi vrnitve. V nobenem primeru pa se
mladoletnega tujca brez spremstva ne sme odstraniti v nasprotju s Konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin, spremenjeno s Protokoli št. 3, 5 in 8 ter dopolnjeno
s Protokolom št. 2 ter njenimi protokoli št. 1, 4, 6, 7, 9, 10 in 11
(Uradni list RS – MP, št. 7/94), Evropsko konvencijo o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja
ali kaznovanja (Uradni list RS – MP, št. 1/94) ali Konvencijo o
otrokovih pravicah (Uradni list RS – MP, št. 9/92) in Evropsko
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konvencijo o uresničevanju otrokovih pravic (Uradni list RS –
MP, št. 26/99). Do odstranitve se mladoletnemu tujcu dovoli
zadrževanje v skladu z določbami tega zakona.
(3) Mladoletnega tujca in družino z mladoletnim tujcem se
v dogovoru s skrbnikom za posebni primer nastani v primernih
ustanovah za nastanitev mladoletnih oseb, kjer mu bodo zagotovljene pravice iz prejšnjega odstavka. Če to ni možno, se
mladoletnega tujca brez spremstva in družino z mladoletnim
tujcem nastani v center.
(4) Mladoletnemu tujcu, ki je nastanjen v centru, se v prostem času omogoči ukvarjanje z dejavnostmi, vključno z igrami
in rekreacijskimi dejavnostmi, primernimi njegovi starosti.
(5) Kadar identiteta mladoletnega tujca ni potrjena in
obstaja dvom, da gre za mladoletno osebo, lahko policija ugotavlja starost osebe s pomočjo izvedencev. Na podlagi mnenja
izvedenca policija o starosti osebe izda ugotovitveno odločbo.
Zoper ugotovitveno odločbo se lahko tujec pritoži v roku osmih
dni od vročitve odločbe. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno
za notranje zadeve.
(6) Strožji policijski nadzor se za mladoletnega tujca lahko
odredi le izjemoma in to le skupaj s starši ali skupaj z enim izmed njih. Zoper mladoletnega tujca brez spremstva ni mogoče
odrediti bivanja pod strožjim policijskim nadzorom.
83. člen
(prenehanje nastanitve v centru)
(1) Nastanitev tujca v centru preneha, ko prenehajo razlogi zanjo oziroma, ko je dosežen njen namen.
(2) Policija lahko z odločbo, s katero dovoli tujcu zadrževanje v Republiki Sloveniji, namesto nastanitve v centru, določi
kraj bivanja na določenem naslovu.
(3) Nastanitev v centru lahko preneha tudi na prošnjo
tujca, če policija ugotovi, da so podani pogoji za milejše ukrepe
po tem zakonu.
84. člen
(stroški odstranitve)
(1) Tujec iz prvega odstavka 76. člena tega zakona,
ki ima lastna sredstva, je dolžan sam kriti stroške svojega
preživljanja in nastanitve ter stroške odstranitve do višine
lastnih sredstev.
(2) Tujec iz prejšnjega odstavka, ki je nastanjen v centru, je dolžan lastna sredstva ob nastanitvi deponirati. Zaradi
zadovoljevanja nujnih osebnih potreb, tujec lahko zaprosi za
vračilo dela deponiranih lastnih sredstev. Znesek posameznega vračila se določi ob upoštevanju razumnih potreb tujca,
navedenih v zaprosilu.
(3) Če tujec nima sredstev, se stroški iz prvega odstavka
tega člena plačajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije.
(4) Stroške iz prvega odstavka tega člena solidarno nosi
tudi oseba, ki je tujca pripeljala čez državno mejo na nedovoljen
način ali mu omogočila nezakonito zaposlitev ali opravljanje
dela ali omogočila nezakonito bivanje v Republiki Sloveniji, ter
fizična ali pravna oseba, ki je tujcu omogočila pridobitev vizuma
ali dovoljenja za prebivanje na podlagi dokumentacije, ki ni
izkazovala pravega namena vstopa tujca v državo.
(5) Minister, pristojen za notranje zadeve, s pravilnikom
podrobneje predpiše pogoje in postopek deponiranja lastnih
sredstev in vračila teh sredstev tujcu.
VII. POGLAVJE
POSTOPEK IN ORGANI
85. člen
(uporaba zakona, ki ureja splošni upravni postopek)
V postopkih po tem zakonu se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, če s tem zakonom ni
drugače določeno.
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86. člen
(organi)
(1) Diplomatska predstavništva in konzulati Republike
Slovenije v tujini in ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve,
so pristojni za vodenje in odločanje v postopkih v zvezi z
izdajo, razveljavitvijo, podaljšanjem in preklicem vizumov za
kratkoročno in dolgoročno bivanje, za označitev razveljavitve
oziroma prenehanja dovoljenja za prebivanje, izdanega v obliki
nalepke v tujčevo potno listino ter odvzem dovoljenja za prebivanje, izdanega v obliki samostojne listine, katerega veljavnost
je prenehala.
(2) Za ukrepe in odločitve ter postopke v zvezi s prebivanjem tujcev v Republiki Sloveniji so na prvi stopnji pristojne
upravne enote, na območju katerih tujec prebiva ali namerava
prebivati, če ni s tem zakonom drugače določeno.
(3) Policija je pristojna za opravljanje mejne kontrole, za
zavrnitev tujca na meji, izdajo vizuma za kratkoročno bivanje
na meji, razveljavitev in preklic vizuma, označitev razveljavitve oziroma prenehanja dovoljenja za prebivanje, izdanega
v obliki nalepke v tujčevo potno listino, odvzem dovoljenja za
prebivanje, izdanega v obliki samostojne listine, katerega veljavnost je prenehala, za izvajanje ukrepov iz VI. poglavja tega
zakona in za druge ukrepe in odločitve v zvezi s tujci na meji
ali v državi, ki jih določa zakon, ter za izvajanje nadzorstva nad
izvrševanjem določb tega zakona, katerih kršitve so določene
kot prekrški.
(4) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, opravlja
upravne in strokovne zadeve, ki se nanašajo na migracijsko
politiko, vstop, zapustitev in prebivanje tujcev v državi, odloča
o pritožbah zoper odločbe izdane na prvi stopnji in sprejema
ukrepe v zvezi s tujci, kadar je tako določeno z zakonom ter je
pristojno za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje iz tretjega
odstavka 51. člena tega zakona.
(5) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, pri opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka sodeluje z drugimi ministrstvi,
organi in službami, tako da usmerja in usklajuje njihovo delo.
Zaradi zagotovitve povezanega in usklajenega opravljanja zadev iz prejšnjega odstavka, ki so skupnega pomena za več
ministrstev in zaradi enotnega in organiziranega sodelovanja in
usklajevanja, se pri ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve,
ustanovi skupno delovno telo.
87. člen
(pritožba in postopek na drugi stopnji)
(1) O pritožbah zoper odločbe in ukrepe, ki so jih na prvi
stopnji izdali organi iz drugega in tretjega odstavka prejšnjega
člena, odloča ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(2) O pritožbah zoper odločbe in sklepe, ki so jih na prvi
stopnji izdala diplomatska predstavništva in konzulati Republike Slovenije v tujini, odloča ministrstvo, pristojno za zunanje
zadeve.
(3) Zoper odločbe in sklepe, ki jih je na prvi stopnji izdal
organ iz drugega odstavka prejšnjega člena glede izdaje enotnega dovoljenja po 37., 37.a, 37.b, 39., 41.,42., 45., 46. in
48. členu tega zakona ter zoper odločbe in sklepe, ki jih je na
prvi stopnji izdal organ iz četrtega odstavka prejšnjega člena
glede izdaje dovoljenja po 47.a in 47.b členu tega zakona, ni
dovoljena pritožba, je pa dovoljen upravni spor. Zoper odločitve
upravnega sodišča je dovoljena pritožba na vrhovno sodišče.
(4) Pritožba v zadevah izdaje prvega dovoljenja za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji je dovoljena le v primerih,
če tujec uveljavlja svojo pravico do izdaje dovoljenja po 38.,
44., 47. in 48. členu tega zakona.
88. člen
(postopek v diplomatskih predstavništvih
in konzulatih Republike Slovenije v tujini)
(1) Tujec mora prošnji za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje priložiti vsa dokazila in listine o izpolnjevanju

Št.

45 / 20. 6. 2014 /

Stran

4965

pogojev iz tretjega in četrtega odstavka 33. člena tega zakona,
ter v postopku predložiti fotografijo predpisane velikosti, ki kaže
pravo podobo tujca ter dati dva prstna odtisa za njun digitalni
zajem.
(2) V primeru, da upravna enota zahteva dopolnitev prošnje za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje ali
zaslišanje tujca, diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije v tujini o tem pošlje poziv tujcu v pisni obliki.
(3) Diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike
Slovenije v tujini vroči tujcu izdano prvo dovoljenje za začasno
prebivanje osebno. K vročitvi tujca povabi na način, kot ga določa prejšnji odstavek. Tujec ob vročitvi podpiše vročilnico, ki
jo diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije
posreduje upravni enoti, ki je dovoljenje za prebivanje izdala.
(4) Odločbo o zavrnitvi izdaje prvega dovoljenja za začasno prebivanje, sklep o ustavitvi postopka in sklep o zavrženju
prošnje, izdan v postopku izdaje prvega dovoljenja za začasno
prebivanje, diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike
Slovenije v tujini vroči tujcu osebno pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu ali po pošti, v skladu s predpisi države, v
kateri je diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije, ki urejajo poštne storitve, in sicer na način, ki omogoča
potrditev prejema. Če vročitve na takšen način ni mogoče opraviti, se odločba ali sklep objavi na oglasni deski diplomatskega
predstavništva ali konzulata Republike Slovenije in na enotnem
državnem portalu e-uprava v skladu z določbami zakona, ki
ureja splošni upravni postopek.
89. člen
(sodelovanje med organi)
(1) Organi, določeni v 86. členu tega zakona, so pri opravljanju zadev iz svoje pristojnosti dolžni medsebojno sodelovati,
si nuditi pravno pomoč ter brezplačno posredovati potrebne
osebne in druge podatke ter informacije za opravljanje pristojnosti po tem zakonu.
(2) Državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil v Republiki Sloveniji morajo
v zadevah in vprašanjih, ki se nanašajo na vstop, prebivanje,
izstop tujcev, ter v drugih zadevah in vprašanjih v zvezi s tujci
sodelovati s pristojnimi organi za tujce po tem zakonu, zlasti z
brezplačnim posredovanjem potrebnih osebnih in drugih podatkov ter informacij za opravljanje pristojnosti po tem zakonu.
(3) Podatki in informacije iz prvega in drugega odstavka
tega člena se posredujejo samo na podlagi pisne zahteve ali
zahteve, poslane po predpisani elektronski poti pristojnega
organa, kjer je navedena ustrezna pravna podlaga ter ustrezna
številka ali druga oznaka zadeve, katero organ obravnava.
90. člen
(obveznosti tujca v postopku)
(1) Tujec mora ves čas postopka sodelovati s pristojnimi
organi in se podrejati njihovim ukrepom. Tujec mora omogočiti
pristojnemu organu dostop do vseh razpoložljivih dokazov ter
predložiti vse listine in potrdila, ki jih ima in ki so lahko pomembna za postopek, ter se odzivati vabilom pristojnih organov. Pristojni organ lahko tujcu postavi primeren rok, v katerem mora
predložiti zahtevane listine, potrdila oziroma druge dokaze,
sicer jih ni dolžan upoštevati.
(2) Tujec, nastanjen v centru, mora poleg spoštovanja
obveznosti iz prejšnjega odstavka, sodelovati s policijo, diplomatskimi predstavništvi in konzulati pri ugotavljanju njegove
istovetnosti.
(3) Če je bil postopek po tem zakonu uveden na zahtevo ali prošnjo tujca oziroma njegovega delodajalca in ga
ni mogoče končati brez njegovega sodelovanja, se njegov
molk šteje za umik zahteve, če kljub opozorilu pristojnega
organa v postavljenem roku ne opravi nobenega dejanja za
nadaljevanje oziroma dokončanja postopka oziroma, če se
iz opustitve teh dejanj da sklepati, da ni več zainteresiran za
nadaljevanje postopka.
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(4) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za državljane
EU, njihove družinske člane in družinske člane slovenskih
državljanov.
91. člen
(odločanje)
(1) Pristojni organ v postopku odloča na podlagi dejstev
in okoliščin, znanih v Republiki Sloveniji, če je v posameznem
primeru potrebno, pa lahko tudi na podlagi dejstev in podatkov
organov Republike Slovenije v tujini.
(2) O prošnjah za izdajo dovoljenja za prebivanje in potrdila o prijavi prebivanja mora pristojni organ odločiti čimprej,
najpozneje pa v 30 dneh od prejema popolne prošnje. Kadar
mora pristojni organ zaradi ugotovitve obstoja razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja ali potrdila izvesti poseben ugotovitveni
postopek, mora o prošnji odločiti najpozneje v 60 dneh.
92. člen
(dolžnost obveščanja)
(1) Državni in drugi organi in organizacije morajo brez odlašanja obvestiti policijo o tujcu, ki nezakonito prebiva v Republiki
Sloveniji in upravno enoto, na območju katere tujec prebiva, o
tujcu, za katerega je podan razlog za odpoved prebivanja.
(2) Državni organ, ki je uvedel kazenski postopek za kaznivo dejanje, za katerega je določena kazen zapora najmanj
enega leta, mora brez odlašanja obvestiti policijo in upravno
enoto, na območju katere tujec prebiva, če ima tujec v Republiki Sloveniji dovoljenje za prebivanje.
VIII. POGLAVJE
OBDELAVA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
TER IZKAZOVANJE ISTOVETNOSTI TUJCA
93. člen
(obdelava osebnih podatkov)
(1) Organi, pristojni za izvajanje tega zakona, lahko, zaradi izvajanja tega in drugih zakonov v zvezi s tujci, obdelujejo
osebne podatke o tujcih, na katere se osebni podatki nanašajo.
(2) Organi iz prejšnjega odstavka lahko obdelujejo osebne podatke o tujcu, ki jih pridobijo tudi brez sodelovanja tujca,
na katerega se osebni podatki nanašajo, pri drugih organih in
organizacijah ter pri drugih organih, če je to:
– v interesu tujca, na katerega se osebni podatki nanašajo
in je ta za to dal svojo privolitev;
– z zakonom dovoljeno.
(3) Državni in drugi organi in organizacije, ki razpolagajo
s podatki, ki se nanašajo na tujce iz prvega odstavka tega
člena, so dolžni te podatke posredovati pristojnim organom na
njihovo zahtevo.
(4) Obdelava osebnih podatkov iz prvega, drugega in
tretjega odstavka tega člena mora biti v skladu z zakonom, ki
ureja varstvo osebnih podatkov.
94. člen
(pravice tujca v zvezi z osebnimi podatki)
Poleg pravic, ki jih ima tujec glede varstva osebnih podatkov na podlagi zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov
in drugih predpisov, ima pravico, da preveri točnost osebnih
podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje ali vizum, in
pravico zahtevati njihovo spremembo ali izbris, če je to potrebno, kot to določa zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
95. člen
(ugotavljanje istovetnosti tujca)
Policija lahko tudi proti volji tujca ugotavlja njegovo istovetnost, če:
– je nameščen v centru;
– mu je bilo odpovedano prebivanje v Republiki Sloveniji
ali izrečena prepoved vstopa v državo;
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– obstaja sum, da zanj, pod drugim osebnim imenom, še
vedno velja prepoved vstopa v Republiko Slovenijo;
– se mu namerava izdati potni list za tujca ali druga listina
za tujca;
– svoje istovetnosti ne more izkazati oziroma dokazati;
– je to potrebno zaradi ugotovitve državljanstva;
– je poskušal vstopiti ali je vstopil v državo s ponarejeno
oziroma tujo potno listino in
– obstajajo drugi razlogi, določeni z zakonom.
96. člen
(osebno ime)
(1) Tujec mora med prebivanjem na območju Republike
Slovenije uporabljati osebno ime, ki ga ima po predpisih svoje države, če v zakonu ali mednarodni pogodbi ni drugače določeno.
(2) Če osebno ime, vpisano v izpisku iz rojstne matične
knjige, ni identično z osebnim imenom, vpisanim v potni listini
tujca, se v uradnih evidencah, ki se vodijo v Republiki Sloveniji,
vpiše osebno ime, kot je vpisano v potni listini tujca.
97. člen
(izkazovanje istovetnosti tujca)
(1) Tujec dokazuje svojo istovetnost s tujo potno listino,
osebno izkaznico ali drugo ustrezno listino, ki je v državi tujca
predpisana in s katero lahko dokazuje istovetnost, s potno
listino za tujca, z dovoljenjem za prebivanje, izdanem v obliki
samostojne listine, ali z drugo javno listino, ki jo je izdal državni
organ, v kateri je fotografija, na podlagi katere je mogoče ugotoviti njegovo istovetnost.
(2) Na zahtevo policista mora tujec izročiti listino, s katero izkaže svojo istovetnost na način, določen v prejšnjem
odstavku.
(3) Na zahtevo policista mora tujec pokazati tudi dovoljenje, s katerim dokazuje zakonitost vstopa in prebivanja v
Republiki Sloveniji.
(4) Tujec svoje listine iz prvega odstavka tega člena ne
sme posoditi drugi osebi ali uporabiti tuje listine kot svoje.
(5) Pogrešanje, izgubo, tatvino in drugo odtujitev potne
listine oziroma druge listine iz prvega odstavka tega člena,
razen potnega lista za tujca in dovoljenja za prebivanje, izdanega v obliki samostojne listine, mora tujec prijaviti policiji takoj
oziroma najkasneje v 24 urah, ko je to ugotovil. Policija izda
tujcu o tem potrdilo.
(6) Tujec, ki v tujini izgubi potno listino oziroma drugo
listino, ki jo je izdal pristojni organ Republike Slovenije, razen
potnega lista za tujca in dovoljenja za prebivanje, izdanega v
obliki samostojne listine, mora to takoj naznaniti najbližjemu
organu Republike Slovenije v tujini, pristojnemu za diplomatsko
konzularne zadeve.
IX. POGLAVJE
POTNE IN DRUGE LISTINE TER DOVOLJENJA
98. člen
(izdaja potnih in drugih listin)
(1) Tujcu, ki ima dovoljenje za prebivanje v Republiki
Sloveniji, se lahko izda potni list za tujca, če:
– je oseba brez državljanstva;
– nima in si ne more preskrbeti veljavne potne listine
države, katere državljan je.
(2) Potni list za tujca se lahko izda tudi drugemu tujcu,
ki nima veljavne potne listine, če so za to upravičeni razlogi.
(3) Prošnjo za izdajo potnega lista za tujca vloži tujec
osebno pri upravni enoti. Prošnjo lahko vloži tujec, ki je dopolnil
18 let, in tudi tujec, ki še ni star 18 let, če je sklenil zakonsko
zvezo.
(4) Za tujca, mlajšega od 18 let, oziroma tujca, ki ni poslovno sposoben, prošnjo za izdajo potnega lista za tujca vloži
njegov zakoniti zastopnik.
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(5) Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z
ministrom, pristojnim za zunanje zadeve, predpiše obrazec
potnega lista za tujca. S predpisom o obrazcu potnega lista za
tujca se določi tudi način zajemanja prstnih odtisov.
99. člen
(veljavnost potnega lista za tujca)
(1) Potni list za tujca se lahko izda z veljavnostjo do dveh
let, razen če:
– tujec zaprosi za potni list s krajšo veljavnostjo ali
– če je za namen, zaradi katerega je bil izdan, zadostna
tudi krajša veljavnost.
(2) Potni list za tujca, ki je v državi, izda upravna enota,
na območju katere namerava tujec prebivati oziroma upravna
enota, na območju katere tujec prebiva, za tujca, ki je v tujini,
pa diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije
v tujini.
100. člen
(zavrnitev izdaje potnega lista za tujca in njegov odvzem)
(1) Potni list za tujca se ne izda tujcu:
– zoper katerega teče kazenski postopek, če to zahteva
pristojno sodišče;
– ki mu je bila izrečena nepogojna kazen zapora, dokler
kazni ne prestane;
– če ni poravnal preživninskih obveznosti iz zakonske
zveze ali razmerja med starši in otroki do upravičencev, ki stalno prebivajo v Republiki Sloveniji, in to zahteva pristojni organ;
– če ni poravnal davčnih obveznosti in to zahteva pristojni
organ.
(2) Pristojni organ obstoj razloga za zavrnitev izdaje potnega lista za tujca iz četrte alinee prejšnjega odstavka ugotavlja na podlagi podatkov iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o
zapadlih neplačanih davčnih obveznostih ter so označeni kot
davčna tajnost. Pristojni organ mora podatke, ki so davčna
tajnost, varovati v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.
Podatke iz navedenih evidenc lahko pristojni organ pridobi po
uradni dolžnosti.
(3) Tujcu se potni list za tujca odvzame, če:
– se ugotovijo razlogi iz prejšnjega odstavka;
– v njem manjka fotografija ali če ni več mogoče ugotoviti
tujčeve istovetnosti;
– je potni list ponarejen, nepopoln ali drugače poškodovan.
(4) Potni list za tujca se odvzame z odločbo, zoper katero
se tujec lahko pritoži v roku treh dni. Pritožba ne zadrži izvršitve
odločbe.
(5) Tujec mora potni list za tujca vrniti, če pridobi državljanstvo Republike Slovenije ali, če pridobi potni list države,
katere državljan je, oziroma katere državljan postane, ali, če
preneha oziroma se mu razveljavi dovoljenje za prebivanje.
101. člen
(pogrešitev potnega lista za tujca)
(1) Pogrešitev, izgubo ali tatvino (v nadaljnjem besedilu:
pogrešitev) potnega lista za tujca v Republiki Sloveniji mora
tujec takoj, če to ni mogoče pa najpozneje v osmih dneh, ko
izve za pogrešitev, naznaniti katerikoli upravni enoti, ki o pogrešitvi obvesti upravno enoto, ki je potni list izdala, če je potni
list izdalo diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike
Slovenije v tujini, pa upravni enoti, na območju katere tujec
prebiva.
(2) Pogrešitev potnega lista za tujca v tujini mora tujec
takoj, če to ni mogoče pa najpozneje v osmih dneh, ko izve za
pogrešitev, naznaniti najbližjemu diplomatskem predstavništvu
ali konzulatu Republike Slovenije v tujini, ki o pogrešitvi obvesti
upravno enoto, ki je potni list za tujca izdala.
(3) V naznanitvi pogrešitve mora tujec navesti tudi resnične podatke o okoliščinah pogrešitve potnega lista za
tujca.
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102. člen
(način izdaje, vsebina in oblika dovoljenja za prebivanje
za državljane Švicarske konfederacije in njihove
družinske člane)
(1) Dovoljenje za začasno prebivanje, izdano državljanu
Švicarske konfederacije in njegovemu družinskemu članu na
podlagi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, na eni strani, ter Švicarsko konfederacijo, na
drugi, o prostem pretoku oseb (UL L št. 114 z dne 30. 4. 2002,
str. 6) in dovoljenje za stalno prebivanje, izdano državljanu
Švicarske konfederacije in njegovemu družinskemu članu, se
izda v obliki izkaznice.
(2) Dovoljenje za prebivanje iz prejšnjega odstavka mora
vsebovati fotografijo osebe, kateri je izdano, in podatke:
– vrsti dovoljenja,
– roku veljavnosti in
– priimek in ime, državljanstvo, spol in datum rojstva osebe, kateri je dovoljenje izdano.
(3) Način izdaje, vsebino in obliko dovoljenja za prebivanje ter način označitve prenehanja predpiše minister, pristojen
za notranje zadeve.
103. člen
(izkaznica o dovolitvi zadrževanja v Republiki Sloveniji)
(1) Tujcu, kateremu je dovoljeno zadrževanje v Republiki
Sloveniji, policija po uradni dolžnosti izda izkaznico o dovolitvi
zadrževanja v Republiki Sloveniji.
(2) Izkaznica o dovolitvi zadrževanja mora vsebovati fotografijo osebe, ki ji je bila izkaznica izdana, in podatke o:
– številki in datumu izdaje odločbe o dovolitvi zadrževanja,
– trajanju dovoljenega zadrževanja,
– datumu in kraju izdaje,
– priimku in imenu, državljanstvu, spolu, datum rojstva in
naslovu začasnega kraja prebivanja osebe, ki ji je izkaznica
izdana.
(3) Obliko in vsebino izkaznice o dovolitvi zadrževanja ter
postopek izdaje predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.
104. člen
(izdaja dovoljenja za prebivanje in potnega lista za tujce)
(1) Izvajalec, ki ga izbere v skladu s predpisi, ki urejajo
javna naročila, minister, pristojen za notranje zadeve, izdeluje
in personalizira dovoljenje za prebivanje in potni list za tujca v
skladu s sklenjeno pogodbo med ministrstvom, pristojnim za
notranje zadeve in izvajalcem.
(2) Osebne podatke iz 111. in 113. člena tega zakona
sme izvajalec uporabljati za izdelavo dovoljenja za prebivanje
ali potnega lista za tujca za potrebe vpisa podatkov na obrazec
dovoljenja za prebivanje ali potnega lista za tujca in jih mora v
30 dneh po uporabi uničiti.
(3) Izvajalec iz prejšnjega odstavka mora osebam, določenim s pogodbo iz prvega odstavka tega člena, omogočiti
pregled vse dokumentacije, ki se nanaša na postopke izdelave,
personalizacije in skladiščenja obrazcev dovoljenja za prebivanje in potnega lista za tujca in pregled prostorov, v katerih
poteka njihova izdelava, personalizacija in skladiščenje. Naloge, ki so vezane na izdelavo, personalizacijo ter skladiščenje,
opravljajo za to določene osebe v skladu s pogodbo iz prvega
odstavka tega člena.
(4) Uradna oseba iz prejšnjega odstavka ima pri opravljanju nadzora pravico in dolžnost:
– odrediti, da se ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti pri izdelavi, personalizaciji in skladiščenju odpravijo v
roku, ki ga določi;
– odrediti, da oseba, ki opravlja naloge izdelave, personalizacije in skladiščenja obrazcev, vendar ne izpolnjuje pogojev
določenih s pogodbo, preneha opravljati te naloge in da se jo
nadomesti z osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje;
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– obvestiti organ, pristojen za varstvo osebnih podatkov,
če ugotovi, da se osebni podatki uporabljajo v nasprotju z določbami tega zakona;
– začasno zaustaviti izdelavo in personalizacijo obrazcev
in ministru, pristojnemu za notranje zadeve, predlagati uvedbo postopka za prekinitev pogodbe iz prvega odstavka tega
člena za izdelavo in personalizacijo obrazcev, če ugotovi, da
nepravilnosti ali pomanjkljivosti iz prve alinee niso bile odpravljene v določenem roku ali da izvajalec ni sposoben opravljati
poverjenih nalog.
(5) Prenos dovoljenja za prebivanje in potnega lista za tujca med izvajalcem iz prvega odstavka tega člena in pristojnim
organom oziroma ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve,
izvaja podjetje ali organizacija, registrirana za prenos poštnih
pošiljk, v skladu s pogodbo, sklenjeno z izvajalcem iz prvega
odstavka tega člena in zakonom, ki ureja poštne storitve, na način, ki zagotavlja zaščito, varnost in sledljivost poštnih pošiljk.

Uradni list Republike Slovenije
– so družinski člani slovenskih državljanov ali državljanov
EU, ki v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za
prebivanje za družinskega člana, ne glede na dolžino prebivanja in veljavnost dovoljenja.
(3) Do udeležbe v programu učenja slovenskega jezika
niso upravičeni tujci, ki so končali šolanje na katerikoli stopnji v
Republiki Sloveniji, so vključeni v redni izobraževalni program
v Republiki Sloveniji, ki poteka v slovenskem jeziku, ali so že
pridobili potrdilo o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenskega jezika na vsaj osnovni ravni. Do programa spoznavanje
slovenske družbe niso upravičeni tujci, ki so končali šolanje na
katerikoli stopnji v Republiki Sloveniji.
(4) Vlada Republike Slovenije z uredbo določi načine in
obseg zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev,
ki niso državljani EU.
107. člen
(pristojnost)

X. POGLAVJE
VKLJUČEVANJE TUJCEV
105. člen
(splošna določba)
(1) Republika Slovenija zagotavlja pogoje za vključitev
tujcev, ki imajo v Republiki Sloveniji dovoljenje za prebivanje ali
potrdilo o prijavi prebivanja, v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije.
(2) Državni in drugi organi, organizacije in združenja
s svojim delovanjem zagotavljajo zaščito pred kakršno koli
diskriminacijo na podlagi rasnega, verskega, nacionalnega,
etničnega ali drugega razlikovanja tujcev.
(3) Pristojna ministrstva pri izvajanju nalog vključevanja
sodelujejo med seboj in z domačimi in mednarodnimi strokovnimi organizacijami, organi drugih držav in drugimi izvajalci nalog
ter usklajujejo dejavnosti za hitrejše vključevanje tujcev, ki niso
državljani EU, v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje
oziroma izobraževalni sistem Republike Slovenije. Za usklajevanje in koordinacijo nalog vključevanja tujcev je pristojno
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(4) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, zagotavlja
informacije, ki so potrebne tujcem za njihovo vključevanje v
slovensko družbo, zlasti glede njihovih pravic in dolžnosti.
(5) Vključevanje tujcev v sistem vzgoje in izobraževanja
Republike Slovenije se izvaja v skladu z zakoni, ki urejajo
področje šolstva.
106. člen
(pomoč pri vključevanju tujcev, ki niso državljani EU)
(1) Tujci, ki niso državljani EU, so upravičeni do programov, ki zagotavljajo hitrejše vključevanje v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije, in sicer do:
– programov učenja slovenskega jezika in seznanjanja
s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo (v nadaljnjem besedilu: spoznavanje slovenske družbe),
– programov medsebojnega poznavanja in razumevanja
s slovenskimi državljani,
– informiranja v zvezi z njihovim vključevanjem v slovensko družbo.
(2) Do brezplačne udeležbe v programih učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske družbe so upravičeni
tujci, ki niso državljani EU in ki:
– v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za
stalno prebivanje, ter njihovi družinski člani, ki imajo v Republiki
Sloveniji dovoljenje za začasno prebivanje zaradi združitve
družine, ne glede na dolžino prebivanja v Republiki Sloveniji in
veljavnost dovoljenja;
– v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za
začasno prebivanje, izdanega z veljavnostjo najmanj enega
leta;

(1) Za izvajanje programov učenja slovenskega jezika,
spoznavanja slovenske družbe in informiranja tujcev, ki niso
državljani EU, je pristojno ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve.
(2) Za pripravo programov učenja slovenskega jezika in
spoznavanja slovenske družbe je pristojno ministrstvo, pristojno za šolstvo.
(3) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za kulturo, zagotavlja programe
za spodbujanje medsebojnega poznavanja in razumevanja.
(4) Za postopke v zvezi z vključevanjem tujcev v Republiki
Sloveniji so na prvi stopnji pristojne upravne enote, na območju
katerih tujec prebiva.
108. člen
(zagotavljanje finančnih sredstev)
(1) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, zagotavlja
sredstva za izvajanje programov učenja slovenskega jezika,
spoznavanja slovenske družbe in informiranje tujcev o programih vključevanja ter skrbi za usklajevanje ukrepov vključevanja.
(2) Ministrstvo, pristojno za šolstvo, zagotavlja sredstva
za pripravo programov učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske družbe.
(3) Ministrstvo, pristojno za kulturo, zagotavlja sredstva za
izvajanje programov kulturnih dejavnosti, ki omogočajo medsebojno spoznavanje in razumevanje manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev z namenom, da se tudi tujcem omogoči
sodelovanje v kulturnem življenju Republike Slovenije.
XI. POGLAVJE
PRIJAVA IN ODJAVA PREBIVALIŠČA
109. člen
(prijava in odjava prebivališča tujca)
Tujec, ki ima dovoljenje za prebivanje ali vizum za dolgoročno bivanje v Republiki Sloveniji, mora pristojnemu organu
prijaviti svoje stalno ali začasno prebivališče v skladu z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča.
XII. POGLAVJE
EVIDENCE
110. člen
(vrste evidenc)
(1) Zaradi zagotovitve podatkov o stanju, gibanju tujcev in
odločanju o pravicah in dolžnostih tujcev po tem zakonu ter o
listinah, ki so jim bile izdane, se vodijo evidence o:
– dovoljenjih za začasno prebivanje,
– dovoljenjih za stalno prebivanje,
– vizumih,
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– potnih listih za tujca,
– tujcih, ki jim je dovoljeno zadrževanje in izkaznicah o
dovolitvi zadrževanja,
– tujcih, nastanjenih v centru,
– izrečenih stranskih sankcijah izgona tujca iz države,
– tujcih, ki jim je določena prepoved vstopa v državo,
– odpovedih prebivanja tujcu,
– zadržkih za izdajo potnega lista za tujca,
– tujcih, ki jim je odrejen strožji policijski nadzor,
– tujcih, ki jim je določeno bivanje izven centra,
– tujcih, ki jim je bil zavrnjen vstop v državo,
– izdanih odločbah o vrnitvi,
– vrnjenih in odstranjenih tujcih,
– overitvah garantnih pisem in
– udeležbi tujcev v programih vključevanja.
(2) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, upravlja
evidence iz pete, šeste, sedme, osme, enajste, dvanajste,
štirinajste in sedemnajste alinee prejšnjega odstavka, pri svojem delu pa lahko uporablja tudi podatke iz ostalih evidenc iz
prejšnjega odstavka.
(3) Pristojni organ upravlja evidence iz prve, druge, četrte,
devete, desete in šestnajste alinee prvega odstavka tega člena, pri svojem delu pa lahko uporablja tudi podatke iz ostalih
evidenc iz prvega odstavka tega člena.
(4) Organ, pristojen za kontrolo prehajanja čez državno
mejo, upravlja evidenco iz tretje, trinajste, in petnajste alinee
prvega odstavka tega člena, pri svojem delu pa lahko uporablja
tudi podatke iz ostalih evidenc iz prvega odstavka tega člena.
(5) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, oziroma diplomatska predstavništva in konzulati, upravljajo evidenco iz
tretje alinee prvega odstavka tega člena, pri svojem delu pa
lahko uporablja tudi podatke iz ostalih evidenc iz prvega odstavka tega člena.
(6) Organi iz tretjega odstavka tega člena morajo podatke iz prvega in drugega odstavka 111. člena tega zakona in
podatke iz evidence o odpovedih prebivanja tujcu, določene
v prvem in drugem odstavku 114. člena tega zakona posredovati ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, ki upravlja
centralno evidenco o dovoljenjih za prebivanje in odpovedih
prebivanja tujcu (Register tujcev). Organi iz tretjega in petega
odstavka tega člena morajo podatke iz prvega in drugega odstavka 113. člena tega zakona in podatke iz četrtega odstavka
114. člena tega zakona posredovati ministrstvu, pristojnemu za
notranje zadeve, ki upravlja centralno evidenco o potnih listih
za tujca in zadržkih za izdajo potnega lista za tujca (Evidenca
potnih listin).
(7) V evidenci iz tretje alinee prvega odstavka tega člena
upravlja pristojni organ poleg podatkov iz prvega in drugega
odstavka 112. člena tega zakona tudi podatke iz zadnje alinee
prvega odstavka 27. člena tega zakona.
(8) V evidenci iz četrte alinee prvega odstavka tega člena
upravlja pristojni organ podatke iz prvega in drugega odstavka
113. člena tega zakona.
(9) Pristojni organ lahko podatke iz evidence o udeležbi
tujcev na tečajih slovenskega jezika uporablja v postopkih
pridobitve državljanstva Republike Slovenije.
(10) Pristojni organi iz drugega odstavka tega člena in ministrstvo, pristojno za notranje zadeve iz obstoječih zbirk podatkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje brezplačno
pridobivajo podatke o odločitvah v postopkih izdaje delovnih
dovoljenj ter podatke o delovnih dovoljenjih, ki so prenehala
(priimek, ime, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, državljanstvo
ter strokovna izobrazba in poklic osebe, kateri je izdano/prenehalo delovno dovoljenje, območna enota Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje, ki je izdala odločitev, številka zadeve, vrsta delovnega dovoljenja, datum vloge, vrsta odločitve,
podlaga za izdajo delovnega dovoljenja, številka delovnega
dovoljenja/odločbe, sklepa, datum odločitve/izdaje, začetek in
zaključek veljavnosti delovnega dovoljenja, lokacija dela, naziv
delodajalca, matična številka delodajalca, sedež delodajalca,
podatek o vloženi pritožbi, datum pritožbe, podatek o vloženi
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novi vlogi za izdajo delovnega dovoljenja, podatek o območni
enoti Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki je odločila o prenehanju, številka zadeve prenehanja, vrsta prenehanja
delovnega dovoljenja, razlog prenehanja delovnega dovoljenja,
datum prenehanja delovnega dovoljenja). Ministrstvo, pristojno
za notranje zadeve, lahko Register tujcev poveže z zbirko podatkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.
111. člen
(podatki za izdajo dovoljenja za prebivanje)
(1) Tujec je dolžan v prošnji za izdajo dovoljenja za začasno ali stalno prebivanje dati pristojnemu organu naslednje
podatke:
1. EMŠO, če mu je določena;
2. priimek in ime;
3. priimek pred sklenitvijo zakonske zveze;
4. spol;
5. rojstni datum (dan, mesec, leto);
6. rojstni kraj (država, kraj);
7. državljanstvo;
8. zakonski stan;
9. poklic;
10. zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini
ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka);
11. sedanje začasno oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna številka);
12. datum vstopa na območje Republike Slovenije;
13. razlog in namen prebivanja v Republiki Sloveniji;
14. način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje;
15. vrsto in številko potnega lista oziroma druge listine, na
podlagi katere je prestopil državno mejo, datum in kraj izdaje
ter njeno veljavnost;
16. datum vložitve prošnje.
(2) V prošnji za izdajo modre karte EU, ki se izda na
podlagi soglasja za visokokvalificirano zaposlitev in v prošnji
za izdajo enotnega dovoljenja, ki se izda na podlagi soglasja
pristojnega organa po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo
tujcev pod pogoji za izdajo dovoljenja za zaposlitev, je potrebno
poleg podatkov iz prejšnjega odstavka navesti tudi naslednje
podatke:
1. vrsto in stopnjo strokovne izobrazbe tujca ali nacionalno poklicno kvalifikacijo tujca;
2. firmo ali ime delodajalca;
3. sedež ali naslov delodajalca;
4. matično številko delodajalca;
5. davčno številko delodajalca;
6. davčno številko tujca;
7. upravno enoto delovnega mesta;
8. naziv delovnega mesta, za katero se sklepa delovno
razmerje;
9. opis del in nalog delovnega mesta;
10. kodo poklica po standardni klasifikaciji poklicev, ki ga
bo tujec opravljal;
11. poklicno oziroma strokovno izobrazbo ali nacionalno
poklicno kvalifikacijo, ki se zahteva za zasedbo delovnega
mesta;
12. druga potrebna dodatna znanja, ki se zahtevajo za
zasedbo delovnega mesta (na primer delovne izkušnje, znanje
jezika, računalniška znanja, vozniški izpit).
(3) V prošnji za izdajo enotnega dovoljenja, ki se izda
na podlagi soglasja za zastopnika, ali na podlagi soglasja za
usposabljanje, ki ju izda organ, pristojen po zakonu, ki ureja
zaposlovanje in delo tujcev, in v prošnji za izdajo enotnega
dovoljenja zaradi opravljanja sezonskega dela, ki se izda na
podlagi soglasja za sezonsko delo organa, pristojnega po
zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, je potrebno poleg
podatkov iz prvega odstavka navesti tudi podatke iz 1., 2., 3.,
4. in 5. točke prejšnjega odstavka.
(4) V prošnji za izdajo enotnega dovoljenja, ki se izda na
podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev in delo organa,
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pristojnega po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev,
je potrebno poleg podatkov iz prvega odstavka navesti tudi
podatke iz 6. točke drugega odstavka tega člena, če je bil
tujec v zadnji dveh letih prijavljen v socialno zavarovanje kot
samozaposlena oseba.
(5) V prošnji za izdajo enotnega dovoljenja, ki se izda
na podlagi soglasja za delo organa, pristojnega po zakonu, ki
ureja zaposlovanje in delo tujcev, je potrebno poleg podatkov
iz prvega odstavka navesti tudi naslednje podatke:
1. firmo ali ime naročnika dela;
2. sedež ali naslov naročnika dela;
3. matično številko naročnika dela.
(6) V prošnji za izdajo enotnega dovoljenja zaradi opravljanja storitev z napotenimi delavci, ki se izda na podlagi soglasja za delo napotenih delavcev organa, pristojnega po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, je potrebno poleg
podatkov iz prvega odstavka navesti tudi naslednje podatke:
1. firmo ali ime tujega delodajalca, ki napotuje delavce in
naročnika storitve;
2. sedež ali naslov tujega delodajalca, ki napotuje delavce
in naročnika storitve;
3. matično številko tujega delodajalca, ki napotuje delavce
in naročnika storitve.
(7) V prošnji za izdajo enotnega dovoljenja zaradi opravljanja dela kot samozaposlena oseba, ki se izda na podlagi
soglasja za samozaposlitev organa, pristojnega po zakonu, ki
ureja zaposlovanje in delo tujcev, je potrebno poleg podatkov
iz prvega odstavka navesti tudi naslednje podatke:
1. firmo, sedež matično in davčno številko osebne gospodarske družbe, katere ustanovitelj je ali družbe z omejeno
odgovornostjo, katere edini lastnik je;
2. ime, naslov, matično in davčno številko tujca, ki je v poslovnem registru vpisan kot samostojni podjetnik posameznik.
(8) Tujec je dolžan prošnji za izdajo dovoljenja za začasno
ali stalno prebivanje priložiti fotografijo predpisane velikosti, ki
kaže pravo podobo tujca, in dati dva prstna odtisa za njun digitalni zajem. Tujec, ki prebiva zunaj Republike Slovenije in vloži
prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje, da
prstne odtise na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu
Republike Slovenije v tujini. Fotografija se priloži v fizični ali
digitalni obliki. Fotografija v digitalni obliki se eno leto hrani
na elektronskem odložišču fotografij za osebne dokumente,
vzpostavljenim na podlagi zakona, ki ureja osebno izkaznico
in se lahko na prošnjo tujca uporabi tudi za izdajo druge javne
listine s fotografijo, ki jo izda državni organ. Prstni odtisi v
digitalni obliki se hranijo v začasni zbirki prstnih odtisov za dovoljenja za prebivanje, vzpostavljenim na podlagi tega zakona,
do zaključka postopka izdaje dovoljenja za prebivanje na prvi
stopnji, vendar največ 60 dni od dneva zajema. Tujec, mlajši
od šestih let, in tujec, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne more
dati nobenega prstnega odtisa, ne da prstnih odtisov. Tujec, ki
zaradi zdravstvenih razlogov lahko da samo en prstni odtis, da
en prstni odtis.
(9) Podatke iz prejšnjega odstavka tega člena je tujec
dolžan dati tudi v primeru, ko zaradi pogrešitve dovoljenja za
prebivanje, izdanega v obliki samostojne listine, prosi za izdajo
nove listine, in v primeru zamenjave dovoljenja za prebivanje,
izdanega v obliki samostojne listine, pred potekom veljavnosti
listine oziroma pred potekom veljavnosti dovoljenja za prebivanje.
(10) V evidenci o dovoljenjih za začasno prebivanje (evidenca iz prve alinee prvega odstavka 110. člena tega zakona)
in evidenci o dovoljenjih za stalno prebivanje (evidenca iz druge alinee prvega odstavka 110. člena tega zakona) obdeluje
pristojni organ podatke iz prvega, drugega, tretjega, četrtega,
petega, šestega, sedmega in osmega odstavka tega člena,
podatke o podobi obraza in prstnih odtisih ter roki in prstu
prstnega odtisa imetnika dovoljenja za prebivanje, zapisanih
v digitalni obliki. V evidencah o dovoljenjih za prebivanje obdeluje pristojni organ tudi podatek o številki, datumu izdaje in
dokončnosti odločbe, veljavnosti in serijski številki dovoljenja,
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podatke o prenehanju dovoljenja za prebivanje, podatek o roku
za prostovoljno vrnitev, če je ta določen, ter podatke o ukradenih oziroma pogrešanih dovoljenjih za prebivanje.
(11) Zaradi zagotovitve varnosti pravnega prometa in odkrivanja ukradenih oziroma pogrešanih dovoljenj za prebivanje
se o ukradenih oziroma pogrešanih dovoljenjih za prebivanje
podatki o pristojnem organu, ki je izdal dovoljenje, datumu izdaje, veljavnosti in serijski številki dovoljenja ter datumu prijave
pogrešitve dovoljenja javno objavijo na enotnem državnem
portalu e-uprava.
(12) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, lahko za
namene izdaje dovoljenja za prebivanje v začasni evidenci
prstnih odtisov obdeluje naslednje osebne podatke:
– ime in priimek;
– datum rojstva;
– državljanstvo;
– vrsta in številka osebnega dokumenta;
– prstne odtise, kot to določa drugi odstavek tega člena;
– datum zajema prstnih odtisov;
– oznaka predstavništva, ki je biometrične podatke zajelo.
Podatki iz te evidence se hranijo do zaključka postopka
na prvi stopnji, vendar največ 60 dni od dneva zajema.
112. člen
(podatki za izdajo vizuma)
(1) Tujec je v prošnji za izdajo vizuma dolžan dati pristojnemu organu naslednje podatke:
1. EMŠO, če mu je določen;
2. priimek in ime;
3. priimek ob rojstvu;
4. rojstni datum (dan, mesec, leto) in kraj rojstva (država,
kraj);
5. spol;
6. državljanstvo;
7. državljanstvo ob rojstvu;
8. zakonski stan;
9. priimek in ime matere in očeta ali priimek in ime zakonitih zastopnikov;
10. podatke o potnem listu (vrsta potnega lista, številka
potnega lista, organ, ki je potni list izdal, datum izdaje potnega
lista, veljavnost potnega lista);
11. poklic;
12. priimek in ime zakonca;
13. priimek zakonca ob rojstvu;
14. datum in kraj rojstva zakonca;
15. priimek, ime in datum rojstva otrok;
16. osebne podatke o državljanu EU, kadar je tujec
njegov družinski član (priimek in ime, rojstni datum, številka
potnega lista ali osebne izkaznice, sorodstveno razmerje z
državljanom EU);
17. naslov bivanja v tujini, elektronski naslov in telefonsko
številko;
18. o serijski številki in veljavnosti vizumov, ki so jih izdale
druge države pogodbenice Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985;
19. o državi pogodbenici Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 kot državi prvega
vstopa v schengensko območje in o državi pogodbenici, v
katero je namenjen;
20. o dovoljenju za vstop v državo, v katero je namenjen
(organ, ki je dovoljenje izdal, začetek in konec veljavnosti
dovoljenja);
21. o številki overitve garantnega pisma.
(2) Poleg podatkov iz prvega odstavka je tujec dolžan
prošnji za izdajo vizuma za kratkoročno bivanje in prošnji za
izdajo letališko tranzitnega vizuma priložiti fotografijo predpisane velikosti, ki kaže pravo podobo tujca in dati prstne odtise
za njihov digitalni zajem, kot to ureja Vizumski zakonik. Prošnji
za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje pa je poleg podatkov
iz prvega odstavka tujec dolžan priložiti fotografijo predpisane
velikosti, ki kaže pravo podobo tujca.
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(3) V evidenci vizumov (evidenca iz tretje alinee prvega
odstavka 110. člena tega zakona) obdeluje organ podatke iz
prvega in drugega odstavka tega člena ter podatke o kraju
bivanja tujca v Republiki Sloveniji. V evidenci vizumov obdeluje
organ tudi podatke o številki prošnje, kraju in datumu vložitve
prošnje, vrsti, datumu izdaje, veljavnosti, dovoljenem številu
vstopov, dovoljenih dneh bivanja in serijski številki vizuma,
datumu in razlogu razveljavitve ali preklica vizuma ter datumu
in razlogu za zavrnitev prošnje za izdajo vizuma. V evidenci
vizumov obdeluje organ tudi podatke o državah pogodbenicah Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z
dne 14. junija 1985, s katerimi je v postopku izdaje vizuma za
kratkoročno bivanje in v postopku izdaje letališko tranzitnega
vizuma potekalo predhodno posvetovanje glede izdaje vizuma,
datumu posvetovanja, datumu in vsebini odgovora posamezne
države pogodbenice.
(4) Prošnja za izdajo vizuma ter dokumenti, vključno s
kopijami dokumentov, ki jih tujec predloži v postopku izdaje
vizuma, odločba o zavrnitvi izdaje, sklepi in ostala pisanja v
postopku izdaje vizuma, se hranijo pet let po poteku veljavnosti
vizuma, v primeru, da vizum ni bil izdan pa pet let od pravnomočne odločitve o prošnji za izdajo vizuma, nato se uničijo.
(5) V evidenci overitev garantnih pisem (evidenca iz šestnajste alinee prvega odstavka 110. člena tega zakona) obdeluje
organ podatke o številki overitve garantnega pisma in o organu,
ki je overitev opravil, o priimku in imenu garanta, datumu rojstva
garanta, enotni matični številki garanta, državljanstvu garanta,
naslovu stalnega oziroma začasnega prebivališča v Republiki
Sloveniji, telefonski številki garanta, finančnih sredstvih garanta, lastništvu ali najemu nepremičnine garanta ter podatke iz
kazenske evidence za garanta. Kadar je garant pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, se v evidenci garantnih
pisem obdelujejo podatki o firmi oziroma imenu, sedežu in
telefonski številki pravne osebe ali samostojnega podjetnika
posameznika, matični številki pravne osebe, imenih in priimkih
zakonitih zastopnikov in pooblaščencev.
(6) V evidenci overitev garantnih pisem se poleg podatkov
iz prejšnjega odstavka tega člena obdelujejo tudi naslednji
podatki o tujcu:
– priimek in ime;
– datum rojstva;
– državljanstvo;
– številka potnega lista;
– namen obiska;
– razmerje do garanta;
– informacija o tem, da je bil pridobljen podatek iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o
prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji vodi ministrstvo, pristojno
za pravosodje ter evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi.
(7) Vsebinski podatki iz sedme alinee prejšnjega odstavka, ki se vodijo v spisih upravnih zadev, se uničijo v roku dveh
let od njihove obdelave v upravnem postopku.
113. člen
(podatki za izdajo potnega lista za tujca)
(1) Tujec mora k prošnji za izdajo potnega lista za tujca pristojnemu organu oziroma organu Republike Slovenije
v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev,
posredovati podatke iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. in
16. točke prvega odstavka 111. člena tega zakona ter priložiti
dve fotografiji predpisane velikosti, ki kažeta pravo podobo
tujca in dati dva prstna odtisa za njun digitalni zajem. Fotografija se priloži v fizični ali digitalni obliki. Fotografija v digitalni
obliki se eno leto hrani na elektronskem odložišču fotografij za
osebne dokumente, vzpostavljenim na podlagi zakona, ki ureja
osebno izkaznico in se lahko na prošnjo tujca uporabi tudi za
izdajo druge javne listine s fotografijo, ki jo izda državni organ.
Tujec, mlajši od dvanajstih let, in tujec, ki zaradi zdravstvenih
razlogov ne more dati nobenega prstnega odtisa, ne da prstnih
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odtisov. Tujec, ki zaradi zdravstvenih razlogov lahko da samo
en prstni odtis, da en prstni odtis.
(2) V evidenci potnih listov za tujca (evidenca iz četrte
alinee prvega odstavka 110. člena tega zakona) obdeluje organ, poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena, podatke
o številki in datumu izdaje potnega lista za tujca ali odločbe
oziroma sklepa, registrski in serijski številki potnega lista za
tujca, veljavnosti in datumu izdaje potnega lista za tujca, podobi
obraza in prstnih odtisih imetnika potnega lista za tujca, zapisanih kot biometrični podatek, ter podatke o ukradenih oziroma
pogrešanih potnih listih za tujca.
(3) Potni list za tujca vsebuje tudi pomnilniški medij, na
katerem so podoba obraza in prstna odtisa imetnika, obdelani
in shranjeni kot biometrični podatek.
(4) Zaradi zagotovitve varnosti pravnega prometa in odkrivanja ukradenih oziroma pogrešanih potnih listov za tujca, se
o ukradenih oziroma pogrešanih potnih listih za tujca podatki o
pristojnem organu, ki je potni list za tujca izdal, datumu izdaje,
veljavnosti, registrski in serijski številki potnega lista za tujca ter
datumu prijave pogrešitve potnega lista za tujca javno objavijo
na enotnem državnem portalu e-uprava.
114. člen
(podatki v evidencah)
(1) Evidence o izrečenih stranskih sankcijah izgona tujca
iz države (evidenca iz sedme alinee prvega odstavka 110. člena
tega zakona), o tujcih, ki jim je določena prepoved vstopa v državo (evidenca iz osme alinee prvega odstavka 110. člena tega
zakona) in o odpovedih prebivanja tujcu (evidenca iz devete
alinee prvega odstavka 110. člena tega zakona) vsebujejo podatke iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10. in 11. točke prvega odstavka
111. člena tega zakona, čas trajanja določenega ukrepa, organ,
ki je ukrep izrekel, in številko ter datum izdaje in pravnomočnosti
odločbe oziroma dokončnosti odločbe, kadar je prepoved vstopa
določena z odločbo o zavrnitvi izdaje, razveljavitvi dovoljenja za
prebivanje, z odločbo o odpovedi prebivanja ali z odločbo o vrnitvi. Evidenca o odpovedih prebivanja tujcu vsebuje tudi podatek
o roku, v katerem mora tujec zapustiti državo.
(2) Evidenca o tujcih, ki jim je dovoljeno zadrževanje in
izkaznicah o dovolitvi zadrževanja (evidenca iz pete alinee
prvega odstavka 110. člena tega zakona) vsebuje podatke
iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10. in 16. točke prvega odstavka
111. člena tega zakona, o številki in datumu izdaje odločbe o
dovolitvi zadrževanja, obdobje dovolitve zadrževanja in datum
prenehanja, naslov kraja zadrževanja, številko ter kraj in datum
izdaje izkaznice o dovolitvi zadrževanja.
(3) Evidenca o tujcih, nastanjenih v centru (evidenca iz
šeste alinee prvega odstavka 110. člena tega zakona) vsebuje podatke iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., in 10. točke prvega
odstavka 111. člena tega zakona, o številki in datumu odločbe
o nastanitvi v centru, trajanju nastanitve v centru ter policijski
enoti, ki je odločbo izdala,razlogu nastanitve in fotografijo.
(4) Evidenca o zadržkih za izdajo potnega lista za tujca
(evidenca iz desete alinee prvega odstavka 110. člena tega
zakona) vsebuje podatke iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11. in
16. točke prvega odstavka 111. člena tega zakona ter podatke
o vrsti zadržka, o organu, ki je predlagal zadržek, trajanju in
zakonski podlagi.
(5) Evidenca o tujcih, ki jim je odrejen strožji policijski
nadzor (evidenca iz enajste alinee prvega odstavka 110. člena
tega zakona) vsebuje podatke iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., in
10. točke prvega odstavka 111. člena tega zakona, o številki
in datumu odločbe in trajanju strožjega policijskega nadzora.
(6) Evidenca o tujcih, ki jim je bil zavrnjen vstop v državo
(evidenca iz trinajste alinee prvega odstavka 110. člena tega
zakona) vsebuje podatke iz 1., 2., 4., 5., 6. in 7. točke prvega
odstavka 111. člena tega zakona, razloge in datum ter uro zavrnitve ter organ mejne kontrole, ki je tujcu zavrnil vstop.
(7) Evidenca o tujcih, ki jim je določeno bivanje izven centra (evidenca iz dvanajste alinee prvega odstavka 110. člena
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tega zakona) vsebuje podatke iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., in
10. točke prvega odstavka 111. člena tega zakona, o številki
in datumu odločbe, kraju ter trajanju bivanja izven centra in o
imenu, priimku, rojstnem datumu in naslovu osebe, pri kateri
tujec biva.
(8) Evidenca o izdanih odločbah o vrnitvi (evidenca iz
štirinajste alinee prvega odstavka 110. člena tega zakona)
vsebuje podatke iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., in 10. točke
prvega odstavka 111. člena tega zakona, o številki, datumu,
dokončnosti in pravnomočnosti odločbe, policijski enoti, ki je
odločbo izdala, roku za prostovoljno vrnitev, če je ta določen
in trajanju prepovedi vstopa, če je ta določena.
(9) Evidenca o vrnjenih in odstranjenih tujcih (evidenca
iz petnajste alinee prvega odstavka 110. člena tega zakona)
vsebuje podatke iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10. in 11. točke
prvega odstavka 111. člena tega zakona, razlog, datum in
državo odstranitve.
(10) Evidenca o udeležbi tujcev v programih vključevanja (evidenca iz sedemnajste alinee prvega odstavka
110. člena tega zakona) vsebuje podatke iz 1., 2., 4., 5., 6.,
7. in 11. točke prvega odstavka 111. člena tega zakona in
podatke o vrsti programa, datumu prijave tujca v program,
datumu odjave tujca iz programa, datumu začetka programa,
številu ur programa, številu ur prisotnosti tujca v programu,
datumu in kraju opravljanja internega izpita oziroma zaključek programa ter rezultatu preizkusa znanja.
115. člen
(hranjenje in arhiviranje podatkov iz evidenc)
(1) Podatki iz evidenc o dovoljenjih za začasno prebivanje (evidenca iz prve alinee prvega odstavka 110. člena
tega zakona) in evidence o vizumih (evidenca iz tretje alinee
prvega odstavka 110. člena tega zakona) se hranijo pet let
po poteku veljavnosti dovoljenja oziroma vizuma, v primeru,
da dovoljenje oziroma vizum ni bil izdan, pa pet let od pravnomočne odločitve o prošnji za izdajo dovoljenja oziroma
vizuma in se nato arhivirajo. Biometrični podatek o podobi
obraza in prstnih odtisih se v evidenci o vizumih in evidenci
o dovoljenjih za začasno prebivanje hrani trideset dni po
pravnomočni odločitvi o prošnji, nato pa se iz evidence briše.
V primeru zamenjave listine pred potekom veljavnosti listine
oziroma pred potekom veljavnosti dovoljenja za prebivanje
se biometrični podatek o podobi obraza in prstnih odtisih v
evidenci o dovoljenjih za začasno prebivanje hrani trideset
dni od vročitve listine.
(2) Podatki iz evidence o dovoljenjih za stalno prebivanje
(evidenca iz druge alinee prvega odstavka 110. člena tega
zakona) se hranijo 50 let od prenehanja dovoljenja za stalno
prebivanje, v primeru da dovoljenje ni bilo izdano, pa 50 let od
pravnomočne odločitve o prošnji za izdajo dovoljenja, nato se
arhivirajo, razen biometričnega podatka o podobi obraza in prstnih odtisih, ki se hrani trideset dni po pravnomočni odločitvi
o prošnji, nato pa se iz evidence briše. V primeru zamenjave
listine pred potekom veljavnosti listine oziroma pred potekom
veljavnosti dovoljenja za prebivanje se biometrični podatek
o podobi obraza in prstnih odtisih v evidenci o dovoljenjih za
stalno prebivanje hrani trideset dni od vročitve listine.
(3) Podatki iz evidenc o izrečenih stranskih sankcijah
izgona tujca iz države (evidenca iz sedme alinee prvega
odstavka 110. člena tega zakona), o odpovedih prebivanja
tujcu (evidenca iz devete alinee prvega odstavka 110. člena
tega zakona), o tujcih, ki jim je določena prepoved vstopa v
državo (evidenca iz osme alinee prvega odstavka 110. člena
tega zakona) in vrnjenih ter odstranjenih tujcih (evidenca iz
petnajste alinee prvega odstavka 110. člena tega zakona) se
hranijo še pet let po izteku roka, za katerega je bila izrečena
stranska sankcija ali prepoved vstopa v državo, oziroma po
vrnitvi ali odstranitvi tujca iz Republike Slovenije.
(4) Podatki iz evidence o tujcih, ki jih je dovoljeno zadrževanje in izkaznicah o dovolitvi zadrževanja (evidenca iz
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pete alinee prvega odstavka 110. člena tega zakona), evidence o tujcih, nastanjenih v centru (evidenca iz šeste alinee
prvega odstavka 110. člena tega zakona), evidence o tujcih,
ki jim je odrejen strožji policijski nadzor (evidenca iz enajste
alinee prvega odstavka 110. člena tega zakona), evidence
o tujcih, ki jim je določeno bivanje izven centra (evidenca iz
dvanajste alinee prvega odstavka 110. člena tega zakona)
se hranijo pet let od izdaje odločbe, nato se arhivirajo.
(5) Podatki iz evidence o tujcih, ki jim je bil zavrnjen
vstop v državo (evidenca iz trinajste alinee prvega odstavka
110. člena tega zakona) se hranijo pet let od datuma zavrnitve vstopa.
(6) Podatki iz evidence o izdanih odločbah o vrnitvi (evidenca iz štirinajste alinee prvega odstavka 110. člena tega
zakona) se hranijo pet let od izvršitve odločbe o vrnitvi, nato
se arhivirajo. V primeru, da je z odločbo o vrnitvi določena
tudi prepoved vstopa v državo, pa se podatki hranijo še pet
let po izteku roka, za katerega je bila določena prepoved
vstopa v državo, nato se arhivirajo.
(7) Podatki iz evidenc o potnih listih za tujca (evidenca
iz četrte alinee prvega odstavka 110. člena tega zakona) in o
zadržkih za izdajo potnega lista za tujca (evidenca iz desete
alinee prvega odstavka 110. člena tega zakona) se hranijo
pet let od poteka veljavnosti potnega lista za tujca oziroma
od pravnomočne odločbe ali sklepa, nato se arhivirajo, razen
biometričnega podatka o podobi obraza in prstnih odtisih, ki
se hrani trideset dni po pravnomočni odločitvi o prošnji, nato
pa se iz evidenc briše.
(8) Podatki iz evidence o overitvah garantnih pisem
(evidenca iz šestnajste alinee prvega odstavka 110. člena
tega zakona) se hranijo pet let od overitve garantnega pisma, nato se arhivirajo.
(9) Podatki iz evidence o udeležbi tujcev v programih
vključevanja (evidenca iz sedemnajste alinee prvega odstavka 110. člena tega zakona) se hranijo pet let po končanem
programu, nato se arhivirajo.
116. člen
(uporaba podatkov iz evidenc)
(1) Osebni podatki iz evidenc iz 110. člena tega zakona
se lahko uporabljajo le pri izvrševanju z zakonom določenih
nalog. Podoba obraza in prstni odtisi imetnika dovoljenja za
prebivanje in potnega lista za tujca, shranjeni kot biometrični
podatek iz 58. in 113. člena tega zakona, se lahko uporabljajo in obdelujejo za preverjanje verodostojnosti dovoljenja za
prebivanje ali potnega lista za tujca in istovetnosti imetnika
dovoljenja za prebivanje ali potnega lista za tujca pri prehajanju državnih meja in v državi pri ugotavljanju zakonitosti
bivanja.
(2) Na zahtevo posameznikov, državnih organov, pravnih oseb, podjetnikov, drugih organov in organizacij ter skupnosti jim morajo upravljavci evidenc dati podatke iz evidence
iz 110. člena tega zakona, če so do njihove uporabe upravičeni na podlagi zakona.
(3) Uporabniki osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka
ne smejo posredovati osebnih podatkov drugim uporabnikom in jih smejo uporabljati samo za namene, za katere so
jih dobili.
(4) Osebne podatke iz evidenc iz 110. člena tega zakona, ki so nujno potrebni za ugotavljanje istovetnosti tujca
oziroma zaradi nadzora nad pravilnostjo ali zakonitostjo postopkov, lahko organi, pristojni za upravljanje evidenc, ob pogoju vzajemnosti in z namenom nadzora nad pravilnostjo in
zakonitostjo postopkov, posredujejo drugim državam, ki niso
države članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, če so izpolnjeni pogoji, ki jih za posredovanje
osebnih podatkov v države, ki niso države članice Evropske
unije ali Evropskega gospodarskega prostora, določa zakon,
ki ureja varstvo osebnih podatkov.
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XIII. POGLAVJE
VSTOP IN PREBIVANJE DRŽAVLJANOV DRŽAV ČLANIC
EVROPSKE UNIJE IN NJIHOVIH DRUŽINSKIH ČLANOV
TER DRUŽINSKIH ČLANOV SLOVENSKIH DRŽAVLJANOV
117. člen
(uporaba)
(1) Določbe tega poglavja se uporabljajo za državljane
EU, njihove družinske člane in družinske člane slovenskih
državljanov. Druge določbe tega zakona se za njih uporabljajo
le, če so za njih ugodnejše ali če ta zakon tako določa.
(2) Državljan EU po tem zakonu je tujec z državljanstvom
druge države članice Evropske unije.
(3) Določbe tega zakona, ki se uporabljajo za državljane
EU, se uporabljajo tudi za državljane držav članic Evropskega
gospodarskega prostora.
118. člen
(vstop državljanov EU v Republiko Slovenijo)
(1) Državljan EU za vstop v Republiko Slovenijo ne potrebuje dovoljenja za vstop, to je vizuma ali dovoljenja za
prebivanje.
(2) Državljan EU lahko vstopi v Republiko Slovenijo z
veljavno osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom ne glede
na razlog oziroma namen, zaradi katerega želi vstopiti in prebivati v Republiki Sloveniji. Republiko Slovenijo lahko zapusti z
veljavno osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom.
(3) Državljanu EU se vstop zavrne, če:
– nima veljavne osebne izkaznice ali veljavnega potnega
lista;
– še ni potekel čas, za katerega mu je prepovedan vstop
v državo;
– bi njegovo prebivanje v Republiki Sloveniji pomenilo
nevarnost za javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije ali obstaja sum, da bo njegovo prebivanje v
državi povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih
dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, proizvodnjo
ali prometom z drogami ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj;
– kaže resne znake nalezljive bolezni z možnostjo epidemije, navedene v mednarodnih zdravstvenih pravilih Svetovne
zdravstvene organizacije, oziroma resne znake druge nalezljive
bolezni, ki bi lahko ogrozila zdravje ljudi in za katero je v skladu
z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni, treba sprejeti predpisane
ukrepe.
(4) O zavrnitvi vstopa odloča organ mejne kontrole v
skladu z navodilom, ki ga glede obstoja razlogov iz prejšnjega
odstavka izda minister, pristojen za notranje zadeve.
(5) Zoper zavrnitev vstopa se lahko državljan EU pritoži v
osmih dneh. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve. Pritožba ne zadrži izvršitve.
119. člen
(prijava prebivanja)
(1) Državljan EU, ki pride v Republiko Slovenijo z veljavno
osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom, lahko prebiva na
območju Republike Slovenije brez prijave prebivanja 90 dni od
dneva vstopa v državo. Če želi na območju Republike Slovenije prebivati dlje kot 90 dni, mora pred pretekom 90 dnevnega
dovoljenega prebivanja pri upravni enoti, na območju katere
prebiva, prijaviti prebivanje.
(2) O vloženi prošnji za izdajo potrdila o prijavi prebivanja
upravna enota državljanu EU izda potrdilo, ki mu dovoljuje
prebivanje do dokončne odločitve o prošnji.
(3) Razlogi, zaradi katerih se državljanu EU lahko izda
potrdilo o prijavi prebivanja, so:
– zaposlitev ali delo;
– samozaposlitev;
– izvajanje storitev;
– študij ali druge oblike izobraževanja;
– združitev družine in drugi razlogi.
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(4) Za izdajo potrdila o prijavi prebivanja je pristojna
upravna enota, na območju katere državljan EU prebiva.
120. člen
(prijava prebivanja državljana EU zaradi zaposlitve ali dela)
(1) Državljanu EU, ki se namerava zaposliti ali delati v
Republiki Sloveniji, oziroma državljanu EU, ki je zaposlen ali
ki opravlja delo v Republiki Sloveniji, se lahko izda potrdilo o
prijavi prebivanja, če ima:
– veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list;
– potrdilo delodajalca, da ga bo zaposlil, oziroma dokazilo
o zaposlitvi ali opravljanju dela, kadar je že zaposlen ali že
opravlja delo;
– veljavno delovno dovoljenje, kadar, zaradi ukrepa vlade,
nima prostega dostopa na trg dela, ali ker tako določa mednarodna pogodba.
(2) Prijava prebivanja zaradi zaposlitve ali dela državljanu
EU, ki je ostal brez zaposlitve, ne preneha, če:
– je začasno nezmožen za delo zaradi bolezni ali nezgode;
– je brez lastne krivde ostal brez zaposlitve, ki je v Republiki Sloveniji trajala najmanj eno leto, in je prijavljen kot
iskalec zaposlitve, o čemer izda potrdilo pristojni organ za
zaposlovanje;
– se vključi v poklicno usposabljanje.
(3) Če je državljan EU po prenehanju dela na podlagi
pogodbe o zaposlitvi, sklenjeni za določen čas, krajši od
enega leta, prijavljen kot brezposelna oseba ali če je v prvih
dvanajstih mesecih dela v Republiki Sloveniji brez lastne krivde ostal brez zaposlitve in je prijavljen kot iskalec zaposlitve,
mu prijava prebivanja preneha šest mesecev po prenehanju
zaposlitve, če ne izpolnjuje pogojev za izdajo potrdila iz drugega razloga.
(4) Določbe tega člena veljajo tudi za državljana EU, ki
v Republiki Sloveniji opravlja sezonsko delo, in za državljana
EU, ki je v delovnem razmerju pri delodajalcu iz druge države
članice Evropske unije in v Republiki Sloveniji izvaja dela na
podlagi pogodbe med tujim izvajalcem in naročnikom iz Republike Slovenije, kateri mora poleg dokazil iz prvega odstavka
tega člena imeti tudi dokazilo o napotitvi na delo v Republiko
Slovenijo zaradi izvedbe del po pogodbi med tujim izvajalcem
in domačim naročnikom.
121. člen
(prijava prebivanja državljana EU, ki opravlja delo
kot samozaposlena oseba ali izvaja storitve)
Državljanu EU, ki v Republiki Sloveniji opravlja delo kot
samozaposlena oseba ali izvaja storitve, se lahko izda potrdilo
o prijavi prebivanja, če ima:
– veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list;
– dokazilo, da gre za samozaposleno osebo oziroma za
izvajalca storitve;
– veljavno delovno dovoljenje, kadar tako določa zakon,
ki ureja zaposlovanje in delo tujcev.
122. člen
(prijava prebivanja državljana EU zaradi študija)
(1) Državljanu EU, ki želi študirati v Republiki Sloveniji
oziroma se v Republiki Sloveniji izobraževati, se lahko izda
potrdilo o prijavi prebivanja, če ima:
– veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list;
– dokazilo o sprejemu na študij ali drugo obliko izobraževanja, ki ga izda izobraževalna ustanova, oziroma potrdilo
državnega organa, pristojnega za izvajanje mednarodne ali
bilateralne pogodbe, ali potrdilo, ki ga izda od države pooblaščena organizacija, ki je odgovorna za izvajanje določenega
programa;
– zadostna sredstva za preživljanje, pri ugotavljanju katerih je potrebno upoštevati osebne razmere državljana EU,
pri čemer ta sredstva mesečno ne smejo biti nižja od ravni,
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določene za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči v
skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvo;
– ustrezno zdravstveno zavarovanje.
(2) Kot dokaz o zadostnih sredstvih za preživljanje zadošča študentova izjava.
123. člen
(prijava prebivanja državljana EU zaradi združitve družine
in iz drugih razlogov)
(1) Državljanu EU, ki je družinski član državljana EU, ki
v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi potrdila o prijavi prebivanja ali dovoljenja za stalno prebivanje ali je družinski član
slovenskega državljana, in želi prebivati v Republiki Sloveniji
zaradi združitve družine, ali državljanu EU, ki želi prebivati v
Republiki Sloveniji iz drugih razlogov, se lahko izda potrdilo o
prijavi prebivanja, če ima:
– veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list;
– zadostna sredstva za preživljanje, pri ugotavljanju katerih je potrebno upoštevati osebne razmere državljana EU in
njegovega družinskega člana, če gre za izdajo potrdila o prijavi prebivanja zaradi združitve družine, pri čemer ta sredstva
mesečno ne smejo biti nižja od ravni, določene za pridobitev
pravice do denarne socialne pomoči v skladu z zakonom, ki
ureja socialno varstvo;
– ustrezno zdravstveno zavarovanje.
(2) Državljan EU ali njegov družinski član lahko izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje iz druge alinee
prejšnjega odstavka dokazuje s sredstvi, ki si jih zagotavlja
sam z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki
iz premoženja, z dohodki iz kapitala in iz drugih virov ali s
pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, s pogodbo, s katero
državljanu EU ali njegovemu družinskemu članu druga fizična
ali pravna oseba izplačuje določen znesek za preživljanje ali na
kakršenkoli drug način. S pogodbo, s katero državljanu EU ali
njegovemu družinskemu članu druga fizična ali pravna oseba
izplačuje določen znesek za preživljanje, lahko državljan EU
ali njegov družinski član v celoti izkazuje zadostna sredstva za
preživljanje. Pogodba mora biti sklenjena v Republiki Sloveniji
v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa.
124. člen
(zavrnitev izdaje potrdila o prijavi prebivanja
za državljana EU)
(1) Potrdilo o prijavi prebivanja se državljanu EU ne
izda, če:
– ne izpolnjuje pogojev za izdajo potrdila, opredeljenih pri
posameznih razlogih, zaradi katerih se potrdilo izda;
– bi njegovo prebivanje v Republiki Sloveniji pomenilo
resno in dejansko nevarnost za javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije ali obstaja sum, da bo njegovo
prebivanje v državi povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi,
proizvodnjo ali prometom z drogami ali izvrševanjem drugih
kaznivih dejanj;
– se v postopku izdaje prvega potrdila o prijavi prebivanja
ugotovi, da je okužen z nalezljivo boleznijo z možnostjo epidemije, navedeno v mednarodnih zdravstvenih pravilih Svetovne
zdravstvene organizacije, oziroma z nalezljivo boleznijo, ki bi
lahko ogrozila zdravje ljudi in za katero je v skladu z zakonom,
ki ureja nalezljive bolezni, treba sprejeti predpisane ukrepe;
– še ni potekel čas, za katerega mu je prepovedan vstop
v državo;
– se ugotovi, da v Republiki Sloveniji dela v nasprotju s
predpisi, ki urejajo delovna razmerja, zaposlovanje in delo ali
v nasprotju s predpisi o preprečevanju zaposlovanja in dela
na črno.
(2) Če upravna enota oceni, da je za ugotavljanje razloga
iz druge alinee prejšnjega odstavka potrebno pridobiti podatke
o kaznovanosti državljana EU v drugi državi članici, mora te
podatke pridobiti sama.
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(3) V primeru, da državljan EU v postopku izdaje prvega
potrdila o prijavi prebivanja kaže resne znake nalezljive bolezni
iz tretje alinee prvega odstavka tega člena in od njegovega
vstopa v Republiko Slovenijo še ni preteklo 90 dni, mora na
zahtevo upravne enote opraviti zdravniški pregled. Sredstva
za zdravniški pregled zagotovi ministrstvo, pristojno za zdravje.
125. člen
(dovoljen čas prebivanja na podlagi potrdila
o prijavi prebivanja in obnova potrdila)
(1) Državljanu EU, ki izpolnjuje pogoje po tem zakonu za
izdajo potrdila, upravna enota izda potrdilo o prijavi prebivanja
z veljavnostjo pet let oziroma za čas nameravanega prebivanja
v Republiki Sloveniji, če je ta krajši od petih let.
(2) Na prošnjo državljana EU lahko upravna enota, na območju katere državljan EU prebiva, potrdilo o prijavi prebivanja
obnovi za enako časovno obdobje, kot se izda, če državljan EU
izpolnjuje pogoje za izdajo potrdila.
(3) O pravočasno vloženi prošnji za obnovo potrdila,
upravna enota državljanu EU izda potrdilo, ki mu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji do dokončne odločitve o prošnji.
(4) Državljan EU lahko v Republiki Sloveniji prebiva v
času dovoljenega prebivanja.
126. člen
(dovoljenje za stalno prebivanje za državljana EU)
(1) Dovoljenje za stalno prebivanje se lahko izda državljanu EU, ki v Republiki Sloveniji zakonito prebiva neprekinjeno
pet let na podlagi potrdila o prijavi prebivanja, potrdila o vloženi
prošnji za izdajo oziroma obnovo potrdila o prijavi prebivanja
ali veljavne osebne izkaznice oziroma veljavnega potnega lista,
če ne obstaja utemeljen sum, da bi lahko njegovo prebivanje
v Republiki Sloveniji pomenilo resno in dejansko nevarnost za
javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije,
ali ne obstaja sum, da bo njegovo prebivanje v državi povezano
z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, proizvodnjo ali prometom z
drogami ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj. V času odločanja o prošnji za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje mora
državljan EU v Republiki Sloveniji prebivati na podlagi potrdila
o prijavi prebivanja.
(2) Pogoj petletnega neprekinjenega zakonitega prebivanja iz prejšnjega odstavka je izpolnjen tudi, če je bil državljan
EU v tem obdobju odsoten iz Republike Slovenije:
– za največ šest mesecev na leto;
– enkrat do največ dvanajst zaporednih mesecev iz pomembnih razlogov, kot so nosečnost, rojstvo otroka, resna
bolezen, študij, poklicno usposabljanje, napotitev na delo v
drugo državo;
– zaradi služenja vojaškega roka.
(3) Pred iztekom roka iz prvega odstavka tega člena se
lahko dovoljenje za stalno prebivanje izda državljanu EU:
– ki je slovenskega rodu;
– katerega prebivanje v Republiki Sloveniji je v interesu
Republike Slovenije, o čemer organ, pristojen za izdajo dovoljenja, odloči na podlagi mnenja pristojnega ministrstva;
– ki je kot zaposlena ali samozaposlena oseba v Republiki Sloveniji prenehal z delom in je po predpisih Republike
Slovenije upravičen do prejemanja starostne pokojnine, pod
pogojem, da je bil v Republiki Sloveniji v zadnjih dvanajstih
mesecih zaposlen in da v Republiki Sloveniji neprekinjeno
zakonito prebiva več kot tri leta;
– ki je bil v Republiki Sloveniji zadnjih dvanajst mesecev
zaposlen in se je predčasno upokojil, če v Republiki Sloveniji
neprekinjeno zakonito prebiva več kot tri leta; v obdobje dvanajstmesečne zaposlitve se šteje tudi zaposlitev v drugi državi
članici Evropske unije, v kateri je bil državljan EU zaposlen;
– ki je bil v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici
Evropske unije, v katero je dnevno ali tedensko prihajal na
delo, zaposlen ali je opravljal dela kot samozaposlena oseba
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in je prenehal z delom zaradi trajne nezmožnosti za delo, če v
Republiki Sloveniji neprekinjeno zakonito prebiva več kot dve
leti, kadar pa je trajna nezmožnost za delo posledica nezgode
pri delu ali poklicne bolezni in je v Republiki Sloveniji upravičen
do invalidske pokojnine, dolžina prebivanja ni pogoj;
– ki se kot zaposlena ali samozaposlena oseba po treh
letih nepretrgane zaposlitve ali opravljanja dela kot samozaposlena oseba in neprekinjenega zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji zaposli v drugi državi članici Evropske unije in se
vsak dan ali vsaj enkrat tedensko vrača v Republiko Slovenijo;
v triletno obdobje nepretrgane zaposlitve ali opravljanja dela se
šteje tudi čas zaposlitve ali opravljanja dela v drugi državi članici Evropske unije, v kateri je državljan EU zaposlen ali dela;
– ki je družinski član državljana EU iz tretje, četrte, pete
ali šeste alinee tega odstavka;
– ki je družinski član slovenskega državljana ali družinski
član državljana EU ali tujca, ki ima v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje, če v Republiki Sloveniji najmanj dve
leti neprekinjeno zakonito prebiva.
V obdobje zaposlitve iz četrte, pete in šeste alinee tega
odstavka se šteje tudi čas, ko je bil državljan EU brezposeln
in prijavljen pri pristojnem organu za zaposlovanje v Republiki
Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije, v katero je
dnevno ali tedensko prihajal na delo, kot iskalec zaposlitve,
in čas, v katerem delavec zaradi bolezni ali nezgode, dela ni
mogel opravljati.
(4) Državljanu EU iz tretje, četrte in pete alinee prejšnjega odstavka, katerega zakonec, s katerim skupaj prebivata v
Republiki Sloveniji, je imel državljanstvo Republike Slovenije,
ki mu je prenehalo po sklenitvi zakonske zveze, se dovoljenje
za stalno prebivanje lahko izda ne glede na dolžino prebivanja
in zaposlitve v Republiki Sloveniji.
(5) Za sprejem prošnje in izdajo dovoljenja za stalno prebivanje državljanu EU je pristojna upravna enota, na območju
katere državljan EU prebiva.
(6) Dovoljenje za stalno prebivanje se državljanu EU izda
za neomejeno časovno obdobje.
127. člen
(družinski člani državljana EU in družinski člani
slovenskega državljana)
(1) Družinski člani državljana EU in družinski člani slovenskega državljana (v nadaljnjem besedilu: družinski član)
po tem zakonu so:
– zakonec ali registriran partner;
– potomci do dopolnjenega 21. leta starosti;
– potomci zakonca, registriranega partnerja ali partnerja,
s katerim državljan EU ali slovenski državljan živi v dalj časa
trajajoči življenjski skupnosti, do dopolnjenega 21. leta starosti;
– potomci, starejši od 21 let, in predniki, katere je državljan EU ali slovenski državljan po zakonu države, katere
državljan je, dolžan preživljati ali ga dejansko preživlja;
– potomci, starejši od 21 let, in predniki zakonca, registriranega partnerja ali partnerja, s katerim državljan EU ali slovenski državljan živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki jih
je zakonec, registrirani partner ali partner, s katerim državljan
EU ali slovenski državljan živi v dalj časa trajajoči življenjski
skupnosti po zakonu države, katere državljan je, dolžan preživljati ali ga dejansko preživlja;
– predniki državljana EU in slovenskega državljana do
njegovega 21. leta starosti.
Za družinskega člana šteje tudi druga oseba, ki je kot član
gospodinjstva v drugi državi članici Evropske unije prebivala z
državljanom EU ali slovenskim državljanom, ali jo je državljan
EU ali slovenski državljan po zakonu države, katere državljan
je, dolžan preživljati ali jo dejansko preživlja, kakor tudi oseba,
za katero državljan EU ali slovenski državljan, zaradi njenega zdravstvenega stanja, osebno skrbi in partner, s katerim
državljan EU ali slovenski državljan živi v dalj časa trajajoči
življenjski skupnosti.
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(2) Družinski član, ki je državljan EU, lahko vstopi v Republiko Slovenijo z veljavno osebno izkaznico ali veljavnim
potnim listom in za vstop ne potrebuje dovoljenja za vstop ne
glede na namen prebivanja v Republiki Sloveniji.
(3) Družinski član, ki ni državljan EU, lahko zaradi združitve družine z državljanom EU ali slovenskim državljanom vstopi
v Republiko Slovenijo z veljavnim potnim listom, v katerem je
vizum, ki ga izda pristojni organ Republike Slovenije ali druga
država pogodbenica Konvencije o izvajanju schengenskega
sporazuma z dne 14. junija 1985, razen če je državljan države,
s katero je Republika Slovenija ukinila vizume, ali z veljavnim
potnim listom in dovoljenjem za prebivanje, ki ga izda druga država članica Evropske unije, razen če z mednarodno pogodbo
ni določeno drugače.
(4) Družinskemu članu se vstop zavrne, če:
– nima ustreznega dokumenta oziroma dovoljenja iz drugega ali tretjega odstavka tega člena;
– še ni potekel čas, za katerega mu je prepovedan vstop
v državo;
– bi njegovo prebivanje v Republiki Sloveniji pomenilo
resno in dejansko nevarnost za javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije ali obstaja sum, da bo njegovo
prebivanje v državi povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi,
proizvodnjo ali prometom z drogami ali izvrševanjem drugih
kaznivih dejanj;
– kaže resne znake nalezljive bolezni z možnostjo epidemije, navedene v mednarodnih zdravstvenih pravilih Svetovne
zdravstvene organizacije, oziroma resne znake druge nalezljive
bolezni, ki bi lahko ogrozila zdravje ljudi in za katero je v skladu
z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni, treba sprejeti predpisane
ukrepe.
(5) O zavrnitvi vstopa odloča organ mejne kontrole v
skladu z navodilom, ki ga glede obstoja razlogov iz prejšnjega
odstavka izda minister, pristojen za notranje zadeve.
(6) Zoper zavrnitev vstopa se lahko družinski član pritoži v
osmih dneh. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve. Pritožba ne zadrži izvršitve.
(7) Družinski član, ki je v Republiko Slovenijo vstopil na
podlagi veljavne osebne izkaznice, potnega lista, potnega lista
in dovoljenja za prebivanje, izdanega s strani druge države
članice Evropske unije ali potnega lista in vizuma za vstop,
lahko prebiva na območju Republike Slovenije brez dovoljenja
za prebivanje 90 dni od dneva vstopa v državo.
(8) Če želi družinski član, ki ni državljan EU, zaradi združitve oziroma ohranitve družine z državljanom EU ali slovenskim
državljanom na območju Republike Slovenije prebivati dlje,
kot je dovoljeno po prejšnjem odstavku, mora pred pretekom
dovoljenega prebivanja on sam oziroma njegov zakoniti zastopnik ali državljan EU oziroma slovenski državljan pri upravni
enoti, na območju katere družinski član prebiva, zaprositi za
izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana
državljana EU.
(9) O pravočasno vloženi prošnji za izdajo dovoljenja za
začasno prebivanje upravna enota družinskemu članu izda
potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje, do
dokončne odločitve o prošnji. Potrdilo družinskemu članu ne
dovoljuje prehajanja državne meje.
128. člen
(dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega člana)
(1) Dovoljenje za začasno prebivanje se družinskemu
članu, ki ni državljan EU, lahko izda, če:
– je družinski član državljana EU, ki v Republiki Sloveniji
prebiva na podlagi izdanega potrdila o prijavi prebivanja ali
dovoljenja za stalno prebivanje, ali slovenskega državljana, ki
ima v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče;
– ima veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list;
– ima zagotovljena zadostna sredstva za preživljanje, pri
ugotavljanju katerih je potrebno upoštevati osebne razmere
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družinskega člana in državljana EU oziroma slovenskega državljana, pri čemer ta sredstva mesečno ne smejo biti nižja od
ravni, določene za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči v skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvene prejemke;
– ima ustrezno zdravstveno zavarovanje;
– je v Republiko Slovenijo vstopil v skladu z določbami
tega zakona;
– se ne ugotovi, da je bila zakonska zveza sklenjena oziroma partnerska skupnost registrirana predvsem z namenom
pridobitve dovoljenja za prebivanje;
– niso podani razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja iz
druge, tretje, četrte ali pete alinee prvega odstavka 124. člena
tega zakona.
(2) Družinski član lahko izpolnjevanje pogoja zadostnih
sredstev za preživljanje iz tretje alinee prejšnjega odstavka
dokazuje s sredstvi, ki si jih zagotavlja sam z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja, z
dohodki iz kapitala in iz drugih virov ali s pomočjo tistih, ki so
ga dolžni preživljati, s pogodbo, s katero družinskemu članu
druga fizična ali pravna oseba izplačuje določen znesek za
preživljanje ali na kakršenkoli drug način. S pogodbo, s katero
družinskemu članu druga fizična ali pravna oseba izplačuje
določen znesek za preživljanje, lahko družinski član v celoti
izkazuje zadostna sredstva za preživljanje. Pogodba mora biti
sklenjena v Republiki Sloveniji v obliki neposredno izvršljivega
notarskega zapisa.
(3) Dovoljenje za začasno prebivanje se družinskemu
članu izda z enako veljavnostjo, kot je izdano potrdilo o prijavi
prebivanja državljanu EU, družinskemu članu državljana EU
z dovoljenjem za stalno prebivanje in družinskemu članu slovenskega državljana pa z veljavnostjo pet let. Neporočenim
potomcem mlajšim od 21 let in prednikom državljana EU ali
slovenskega državljana, ki je mlajši od 21 let, se dovoljenje
za začasno prebivanje za družinskega člana ne more izdati
za daljši čas od dopolnjenega 21. leta starosti potomca. Za
izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana
je pristojna upravna enota, na območju katere družinski član
prebiva.
(4) Dovoljenje za začasno prebivanje, izdano družinskemu članu, se vroči družinskemu članu osebno oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku.
(5) Družinskemu članu, ki ima dovoljenje za začasno
prebivanje v Republiki Sloveniji, se lahko dovoljenje podaljša
pod enakimi pogoji, kot se izda. Za podaljšanje dovoljenja je
potrebno zaprositi pred pretekom dovoljenja pri upravni enoti,
na območju katere družinski član prebiva.
(6) O pravočasno vloženi prošnji za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje upravna enota družinskemu članu
izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do
dokončne odločitve o prošnji. Potrdilo družinskemu članu ne
dovoljuje prehajanja državne meje.
129. člen
(ohranitev dovoljenja za začasno prebivanje
za družinskega člana)
(1) Dovoljenje za začasno prebivanje, izdano družinskemu članu v primeru smrti državljana EU ali slovenskega
državljana, s katerim je družinski član v Republiki Sloveniji
prebival najmanj eno leto, ostane v veljavi, če ima družinski
član zagotovljena zadostna sredstva za preživljanje in ustrezno
zdravstveno zavarovanje ali če je v Republiki Sloveniji zaposlen ali samozaposlen.
(2) Zaradi smrti ali odhoda državljana EU iz Republike
Slovenije, dovoljenje za začasno prebivanje, izdano otroku državljana EU ali otrokovemu staršu, ki skrbi za vzgojo in varstvo
otroka, ostane v veljavi, če se otrok v Republiki Sloveniji šola.
(3) Zaradi razveze ali razveljavitve zakonske zveze in
zaradi razveljavitve registrirane partnerske skupnosti dovoljenje za začasno prebivanje, izdano zakoncu ali registriranemu
partnerju državljana EU ali slovenskega državljana, ki ima za-
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gotovljena zadostna sredstva za preživljanje in ustrezno zdravstveno zavarovanje, ostane v veljavi v naslednjih primerih:
– če je zakonska zveza ali registrirana partnerska skupnost trajala najmanj tri leta, od tega eno leto v Republiki
Sloveniji;
– zaradi izvrševanja roditeljske pravice ali skrbništva
nad otroki državljana EU ali slovenskega državljana, ki so
mu dani v varstvo in vzgojo ali zaradi izvrševanja dovoljenih
stikov z mladoletnimi otroki državljana EU ali slovenskega
državljana;
– zaradi izvrševanja roditeljske pravice nad otroki, ki prebivajo v Republiki Sloveniji in so bili dani v varstvo in vzgojo
drugemu roditelju;
– če je bil v času trajanja zakonske zveze ali registrirane
partnerske skupnosti žrtev družinskega nasilja ali kadar to
upravičujejo druge posebno težke okoliščine.
(4) V primeru iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena se lahko družinskemu članu, ki ima veljavno osebno
izkaznico ali veljavni potni list, zagotovljena zadostna sredstva
za preživljanje in ustrezno zdravstveno zavarovanje in če ne
obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja iz druge, četrte
ali pete alinee prvega odstavka 124. člena tega zakona, dovoljenje za začasno prebivanje podaljša z veljavnostjo pet let
oziroma za čas nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji,
če je ta krajši od petih let.
130. člen
(dovoljenje za stalno prebivanje za družinskega člana,
ki ni državljan EU)
(1) Dovoljenje za stalno prebivanje se lahko izda družinskemu članu, ki ni državljan EU, če v Republiki Sloveniji
zakonito prebiva neprekinjeno pet let na podlagi dovoljenja za
začasno prebivanje, potrdila o vloženi prošnji za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje ali veljavne
osebne izkaznice oziroma veljavnega potnega lista in če ne
obstaja utemeljen sum, da bi lahko njegovo prebivanje v Republiki Sloveniji pomenilo resno in dejansko nevarnost za javni
red, varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije, ali
ne obstaja sum, da bo njegovo prebivanje v državi povezano z
izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj, nezakonitimi
obveščevalnimi dejavnostmi, proizvodnjo ali prometom z drogami ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj. V času odločanja
o prošnji za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje mora družinski član v Republiki Sloveniji prebivati na podlagi dovoljenja
za začasno prebivanje.
(2) Pogoj petletnega neprekinjenega zakonitega prebivanja iz prejšnjega odstavka je izpolnjen tudi, če je bil družinski
član v tem obdobju odsoten iz Republike Slovenije:
– za največ šest mesecev na leto;
– enkrat do največ dvanajst zaporednih mesecev iz pomembnih razlogov, kot so nosečnost, rojstvo otroka, resna
bolezen, študij, poklicno usposabljanje, napotitev na delo v
drugo državo;
– zaradi služenja vojaškega roka.
(3) Družinskemu članu državljana EU iz tretje, četrte, pete
in šeste alinee tretjega odstavka 126. člena tega zakona se
lahko dovoljenje za stalno prebivanje izda pred iztekom roka iz
prvega odstavka tega člena.
(4) Družinskemu članu državljana EU, ki ima dovoljenje
za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, in družinskemu članu
slovenskega državljana se lahko dovoljenje za stalno prebivanje izda po dveh letih neprekinjenega zakonitega prebivanja v
Republiki Sloveniji.
(5) Družinskemu članu iz 129. člena tega zakona se lahko
izda dovoljenje za stalno prebivanje, če v Republiki Sloveniji
zakonito prebiva neprekinjeno pet let, če ima veljavno osebno
izkaznico ali veljavni potni list, zagotovljena zadostna sredstva
za preživljanje in ustrezno zdravstveno zavarovanje in če ne
obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja iz druge, četrte
ali pete alinee prvega odstavka 124. člena tega zakona.
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(6) Če je državljan EU umrl v času, ko je v Republiki Sloveniji zakonito prebival in ko je bil v Republiki Sloveniji zaposlen
ali je opravljal delo kot samozaposlena oseba, vendar še ni
pridobil dovoljenja za stalno prebivanje, se njegovim družinskim
članom lahko izda dovoljenje za stalno prebivanje pred iztekom
roka iz prvega odstavka tega člena, če:
– je državljan EU kot zaposlena ali samozaposlena oseba
v Republiki Sloveniji zakonito prebival neprekinjeno dve leti
pred smrtjo;
– je smrt državljana EU posledica nezgode pri delu ali
poklicne bolezni, ne glede na dolžino njegovega prebivanja v
Republiki Sloveniji.
(7) Zakoncu ali registriranemu partnerju državljana EU,
kateremu je državljanstvo Republike Slovenije prenehalo po
sklenitvi zakonske zveze z državljanom EU in je v Republiki
Sloveniji prebival skupaj z njim, se v primeru smrti državljana
EU dovoljenje za stalno prebivanje lahko izda pred potekom
roka iz prvega odstavka tega člena, če je državljan EU v Republiki Sloveniji zakonito prebival in je bil v Republiki Sloveniji
zaposlen ali samozaposlen, ne glede na dolžino prebivanja
državljana EU v Republiki Sloveniji.
(8) Za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana lahko zaprosi državljan EU oziroma slovenski
državljan ali družinski član oziroma njegov zakoniti zastopnik.
(9) Za sprejem prošnje in izdajo dovoljenja za stalno
prebivanje za družinskega člana je pristojna upravna enota, na
območju katere družinski član prebiva.
(10) Dovoljenje za stalno prebivanje se družinskemu članu izda za neomejeno časovno obdobje.
131. člen
(pritožba)
(1) Zoper sklep, s katerim je postopek končan, in zoper
odločbo upravne enote, izdane v zadevi izdaje potrdila o prijavi
prebivanja ali dovoljenja za prebivanje državljanu EU ali družinskemu članu, je dovoljena pritožba.
(2) O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve.
132. člen
(razveljavitev dovoljenja za začasno prebivanje
družinskemu članu)
(1) Družinskemu članu se dovoljenje za začasno prebivanje lahko razveljavi, če se ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev
za izdajo dovoljenja ali da obstajajo drugi razlogi za zavrnitev
izdaje dovoljenja.
(2) Pri odločanju o razveljavitvi dovoljenja za začasno
prebivanje družinskemu članu zaradi resne in dejanske nevarnosti za javni red, varnost države ali mednarodne odnose
Republike Slovenije ali obstoja suma, da bo njegovo prebivanje
v državi povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih
dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, proizvodnjo
ali prometom z drogami ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj,
mora pristojni organ upoštevati naravo in trdnost družinskega
razmerja, dolžino prebivanja družinskega člana v Republiki
Sloveniji, njegovo vključenost v kulturno in družbeno življenje
Republike Slovenije ter obstoj družinskih, kulturnih in socialnih
vezi z matično državo.
(3) Dovoljenje za začasno prebivanje razveljavi upravna
enota, ki ga je izdala, ali upravna enota, na območju katere
družinski član prebiva.
(4) Zoper odločbo o razveljavitvi dovoljenja je dovoljena
pritožba na ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Pritožba
zadrži izvršitev.
133. člen
(prenehanje dovoljenja za začasno prebivanje
družinskemu članu)
Dovoljenje za začasno prebivanje družinskemu članu
preneha, če:
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– poteče njegova veljavnost ali če je razveljavljeno;
– mu je odpovedano prebivanje;
– mu je bila izrečena pravnomočna stranska sankcija
izgona tujca iz države ali če je tujcu izrečen izgon kot pravna
posledica obsodbe po določbah Kazenskega zakonika (Uradni
list RS, št. 55/08 in 50/12);
– se dovoljenju odreče, in sicer z dnem podane izjave o
odreku;
– pridobi dovoljenje za stalno prebivanje ali državljanstvo
Republike Slovenije;
– je v času veljavnosti dovoljenja odsoten iz Republike
Slovenije več kot šest mesecev na leto;
– je v času veljavnosti dovoljenja iz Republike Slovenije
enkrat odsoten več kot dvanajst zaporednih mesecev, razen če
je bil odsoten iz pomembnih razlogov, kot so nosečnost, rojstvo
otroka, resna bolezen, študij, poklicno usposabljanje, napotitev
na delo v drugo državo ali zaradi služenja vojaškega roka;
– pred pretekom veljavnosti dovoljenja pridobi novo dovoljenje za začasno prebivanje;
– umre.
134. člen
(prenehanje prijave prebivanja državljana EU)
(1) Državljanu EU, ki ima potrdilo o prijavi prebivanja v
Republiki Sloveniji, prijava prebivanja preneha, če:
– se ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev za izdajo potrdila
iz istega ali drugega razloga, zaradi katerega je bilo potrdilo
izdano ali da obstajajo drugi razlogi za zavrnitev izdaje potrdila;
– se pravici do prebivanja odreče, in sicer z dnem podane
izjave o odreku.
(2) Pri odločanju o prenehanju prijave prebivanja zaradi
resne in dejanske nevarnosti za javni red, varnost države ali
mednarodne odnose Republike Slovenije ali obstoja suma,
da bo njegovo prebivanje v državi povezano z izvajanjem
terorističnih ali drugih nasilnih dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, proizvodnjo ali prometom z drogami ali
izvrševanjem drugih kaznivih dejanj, mora pristojni organ upoštevati dolžino prebivanja državljana EU v Republiki Sloveniji,
njegovo vključenost v kulturno in družbeno življenje Republike
Slovenije ter obstoj družinskih, kulturnih in socialnih vezi z
matično državo.
(3) O prenehanju prijave prebivanja odloča upravna enota, ki je izdala potrdilo o prijavi prebivanja, ali upravna enota,
na območju katere državljan EU prebiva.
(4) O prenehanju prijave prebivanja iz prvega odstavka
tega člena se izda odločba, zoper katero je dovoljena pritožba
na ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Pritožba zadrži
izvršitev.
(5) Državljanu EU prijava prebivanja preneha tudi, če:
– mu je odpovedano prebivanje;
– mu je bila izrečena pravnomočna stranska sankcija
izgona tujca iz države ali če je tujcu izrečen izgon kot pravna
posledica obsodbe po določbah Kazenskega zakonika (Uradni
list RS, št. 55/08 in 50/12);
– pridobi dovoljenje za stalno prebivanje ali državljanstvo
Republike Slovenije;
– umre.
135. člen
(prenehanje dovoljenja za stalno prebivanje)
Državljanu EU ali družinskemu članu dovoljenje za stalno
prebivanje preneha, če:
– se izseli ali ostane izven območja Republike Slovenije
neprekinjeno več kot dve leti;
– mu je bila izrečena pravnomočna stranska sankcija
izgona tujca iz države ali če je tujcu izrečen izgon kot pravna
posledica obsodbe po določbah Kazenskega zakonika (Uradni
list RS, št. 55/08 in 50/12);
– mu je odpovedano prebivanje;
– pridobi državljanstvo Republike Slovenije;
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– se dovoljenju odreče, in sicer z dnem podane izjave o
odreku;
– umre;
– je namenoma dal napačne podatke o svoji istovetnosti
ali druge netočne podatke ali je namenoma prikril okoliščine,
ki so pomembne za izdajo dovoljenja, ali če se ugotovi, da je
bila zakonska zveza sklenjena oziroma partnerska skupnost
registrirana predvsem z namenom pridobitve dovoljenja za
prebivanje.
136. člen
(odpoved prebivanja)
(1) Državljanu EU in družinskemu članu, ki zakonito prebiva v Republiki Sloveniji, se lahko prebivanje odpove, če
obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da bi lahko ogrožal javni
red ali javno varnost.
(2) Državljanu EU ali družinskemu članu, ki v Republiki
Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje, se
lahko prebivanje odpove samo v primeru obstoja utemeljenih
razlogov za sum, da bi lahko resno ogrožal javni red ali javno
varnost.
(3) Državljanu EU, ki je v Republiki Sloveniji zakonito
prebival zadnjih deset let, se lahko prebivanje odpove samo v
primeru obstoja utemeljenih razlogov za sum izredno resnega
ogrožanja javne varnosti.
(4) Glede izdaje odločbe o odpovedi prebivanja in postopka se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o odpovedi
prebivanja tujcu.
(5) Državljan EU in družinski član, kateremu je bilo prebivanje odpovedano in prepovedan ponoven vstop v Republiko
Slovenijo, lahko pri upravni enoti, ki je odpovedala prebivanje,
vloži prošnjo za skrajšanje roka, v katerem mu je prepovedan
ponoven vstop v Republiko Slovenijo. Prošnji mora predložiti
dokaze o pomembni spremembi okoliščin, na podlagi katerih
je bila izdana odločba o odpovedi prebivanja. Zoper odločbo
upravne enote o skrajšanju roka je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Do pozitivne odločitve
o prošnji za skrajšanje roka državljan EU ali družinski član ne
sme vstopiti v Republiko Slovenijo.
137. člen
(način izdaje, vsebina in oblika potrdila o prijavi prebivanja,
dovoljenja za prebivanje, označitev prenehanja
ter plačilo takse)
(1) Potrdilo o prijavi prebivanja za državljana EU, dovoljenje za začasno in stalno prebivanje za družinskega člana
in dovoljenje za stalno prebivanje za državljana EU se izda v
obliki izkaznice.
(2) Potrdilo o prijavi prebivanja in dovoljenje za prebivanje
iz prejšnjega odstavka mora vsebovati fotografijo osebe, kateri
je izdano, in podatke o:
– vrsti dovoljenja;
– roku veljavnosti;
– priimku in imenu, državljanstvu, spolu in datumu rojstva
osebe, kateri je potrdilo ali dovoljenje izdano;
– naslovu prebivališča v Republiki Sloveniji.
(3) Način izdaje, vsebino in obliko potrdila o prijavi prebivanja in dovoljenja za prebivanje ter način označitve prenehanja predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.
(4) V postopku izdaje potrdila o prijavi prebivanja, dovoljenja za stalno prebivanje za državljana EU in dovoljenja za
začasno in stalno prebivanje za njegovega družinskega člana
se plača upravna taksa v višini, kot se po zakonu, ki ureja
plačevanje upravnih taks, plača v postopku izdaje osebne
izkaznice za državljana Republike Slovenije z veljavnostjo
desetih let.
(5) Izvajalec izkaznice iz prvega odstavka tega člena, sme
osebne podatke iz drugega odstavka tega člena uporabljati za
potrebe vpisa podatkov na obrazec potrdila ali dovoljenja in jih
mora v 30 dneh po uporabi uničiti.
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138. člen
(odstranitev)
(1) Državljan EU in družinski član, ki ne zapusti Republike Slovenije prostovoljno, se iz države odstrani, če:
– mu je bila izrečena pravnomočna stranska sankcija
izgona tujca iz države ali če je tujcu izrečen izgon kot pravna
posledica obsodbe po določbah Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 55/08 in 50/12);
– mu je odpovedano prebivanje;
– mu je zavrnjena izdaja potrdila o prijavi prebivanja ali
dovoljenja za prebivanje, mu je potrdilo o prijavi prebivanja
prenehalo ali mu je bilo dovoljenje za prebivanje razveljavljeno zaradi resne in dejanske nevarnosti za javni red, varnost
države ali mednarodne odnose Republike Slovenije ali obstoja suma, da bo njegovo prebivanje v državi povezano z
izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj, nezakonitimi
obveščevalnimi dejavnostmi, proizvodnjo ali prometom z drogami ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj;
– mu je zavrnjena izdaja prvega potrdila o prijavi prebivanja ali prvega dovoljenja za začasno prebivanje zaradi
nevarnosti za javno zdravje iz tretje alinee prvega odstavka
124. člena tega zakona.
(2) Razen v izjemnih primerih, rok za zapustitev države
ne sme biti krajši od enega meseca.
(3) Glede postopka odstranitve se smiselno uporablja
določba tretjega odstavka 69. člena tega zakona.
(4) V kolikor državljan EU ali družinski član iz Republike
Slovenije ni odstranjen v roku dveh let od dokončnosti odločbe o odpovedi, razveljavitvi oziroma zavrnitvi izdaje potrdila o
prijavi prebivanja ali dovoljenja za prebivanje, mora upravna
enota, ki je izdala odločbo, preveriti ali državljan EU oziroma
družinski član še vedno predstavlja resno in dejansko nevarnost za javni red, varnost države ali mednarodne odnose Republike Slovenije ali obstoja suma, da bo njegovo prebivanje
v državi povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih
dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, proizvodnjo
ali prometom z drogami ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj. V primeru ugotovljene resne in dejanske nevarnosti ali
obstoja suma iz prejšnjega stavka, se postopek odstranitve
državljana EU ali družinskega člana iz države nadaljuje, v
nasprotnem primeru pa upravna enota odločbo o odpovedi,
razveljavitvi oziroma zavrnitvi izdaje potrdila o prijavi prebivanja ali dovoljenja za prebivanje z odločbo odpravi.
139. člen
(evidence)
Evidence o potrdilih o prijavi prebivanja in dovoljenjih za
prebivanje za državljane EU in družinske člane, se vodijo v
skladu z določbami tega zakona, ki urejajo vodenje evidenc.
140. člen
(prijava prebivališča)
(1) Državljan EU, kateremu je izdano potrdilo o prijavi
prebivanja, in družinski član, kateremu je izdano dovoljenje
za začasno prebivanje, mora v Republiki Sloveniji prijaviti
začasno prebivališče v skladu z zakonom, ki ureja prijavo
prebivališča.
(2) Državljan EU, kateremu je izdano dovoljenje za stalno prebivanje in družinski član, kateremu je izdano dovoljenje
za stalno prebivanje, mora v Republiki Sloveniji prijaviti stalno
prebivališče v skladu z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča.
141. člen
(izkazovanje istovetnosti)
Glede izkazovanja istovetnosti državljana EU in družinskega člana ter dokazovanja pravice do vstopa in prebivanja v
Republiki Sloveniji se smiselno uporabljajo določbe 97. člena
tega zakona.

Uradni list Republike Slovenije
XIV. POGLAVJE
KAZENSKE DOLOČBE
142. člen
(1) Z globo od 3.500 do 6.200 eurov za vsakega pripeljanega tujca se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, ki pri opravljanju svoje dejavnosti pripelje
tujca na državno mejo ali ozemlje Republike Slovenije po kopenski, zračni ali vodni poti brez ustrezne listine in vstopnega dovoljenja, če to dovoljenje kot državljan določene države potrebuje
(prvi odstavek 16. člena tega zakona).
(2) Z globo od 200 do 1.000 eurov se za vsakega pripeljanega tujca kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne
osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se za vsakega tujca
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
zanj ne zagotovi nastanitve oziroma ne krije stroškov bivanja
ali vrnitve v matično državo, za kar je dal jamstvo z garantnim
pismom ali če zanj ne krije stroškov nastanitve v centru za tujce
ali v azilnem domu ali stroškov odstranitve iz države (drugi odstavek 24. člena tega zakona).
(4) Z globo od 1.000 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek
fizična oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
143. člen
Z globo od 500 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek
tujec, če:
1. nima veljavne potne listine (7. člen tega zakona);
2. nima dovoljenja za vstop v Republiko Slovenijo (8. člen
tega zakona);
3. ne zapusti države ali območja držav pogodbenic Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija
1985 v roku, za katerega mu je prebivanje dovoljeno (14. člen
tega zakona);
4. tujec ni dal prstnih odtisov v roku enega meseca od prenehanja zdravstvenih razlogov ali dovoljenja, izdanega v obliki
samostojne listine, v določenem roku po prenehanju ne vrne pristojnemu organu (tretji in četrti odstavek 58. člena tega zakona);
5. ne naznani pogrešitve dovoljenja za prebivanje (prvi in
drugi odstavek 59. člena tega zakona);
6. uporablja osebno ime v nasprotju z zakonom (96. člen
tega zakona);
7. ne prijavi izgube, tatvine ali druge odtujitve potne oziroma druge listine (peti in šesti odstavek 97. člena tega zakona);
8. posodi svojo potno oziroma drugo listino drugi osebi
ali uporabi tuje listine kot svoje (četrti odstavek 97. člena tega
zakona);
9. ne naznani pogrešitve potnega lista za tujca (prvi in drugi
odstavek 101. člena tega zakona).
144. člen
Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek tujec, če:
1. poskusi zapustiti državo v nasprotju z 13. členom tega
zakona;
2. nemudoma ne zapusti države, ko mu je vizum razveljavljen (tretji odstavek 28. člena tega zakona);
3. na zahtevo policista ne pokaže dovoljenja, s katerim
dokazuje zakonitost bivanja in vstopa v državo (tretji odstavek
97. člena tega zakona);
4. na zahtevo policista ne izkaže svoje istovetnosti (drugi
odstavek 97. člena tega zakona);
5. samostojne listine, v obliki katere mu je bilo izdano dovoljenje za stalno prebivanje, pred potekom njene veljavnosti, ne
zamenja za novo listino (prvi odstavek 58. člena tega zakona);
6. samostojne listine, izdane v obliki iz 58. člena tega zakona, na kateri se označi pravica do dela, v roku osmih dni od
vročitve poziva, pri pristojnem upravnem organu, na območju
katerega prebiva, ne zamenja za novo listino (enajsti odstavek
58. člena tega zakona).
145. člen
(1) Z globo od 500 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek
tujec, če nedovoljeno vstopi v Republiko Slovenijo (12. člen tega
zakona).
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(2) Z globo od 800 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek
tujec, če:
– prebiva v Republiki Sloveniji v nasprotju z namenom, za
katerega mu je bilo izdano dovoljenje za prebivanje (peti odstavek 35. člena tega zakona);
– nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji (60. člen tega
zakona).
146. člen
(1) Z globo od 2.000 do 4.500 eurov se kaznuje za prekršek
posameznik, ki omogoči ali pomaga tujcu, da vstopi, potuje v
tranzitu ali prebiva na ozemlju Republike Slovenije v nasprotju s
prvim ali drugim odstavkom 15. člena tega zakona.
(2) Z globo od 2.000 do 4.500 eurov se kaznuje za prekršek
posameznik, ki drugemu omogoči ali pomaga, da tujec vstopi,
potuje v tranzitu ali prebiva na ozemlju Republike Slovenije v
nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 15. člena tega zakona.
(3) Z globo od 3.000 do 15.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki stori prekršek iz prvega ali drugega
odstavka tega člena.
(4) Z globo od 1.000 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega ali
drugega odstavka tega člena.
147. člen
(1) Z globo od 500 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek
posameznik, ki je državljan EU, njegov družinski član ali družinski član slovenskega državljana, če:
– vstopi v Republiko Slovenijo brez listine, potrebne za
vstop;
– vstopi v Republiko Slovenijo, čeprav mu je bil vstop
zavrnjen;
– vstopi v Republiko Slovenijo, čeprav še ni potekel čas, za
katerega mu je prepovedan vstop v državo;
– ostane v Republiki Sloveniji po poteku dovoljenega prebivanja.
(2) Z globo od 100 do 400 eurov se kaznuje za prekršek
posameznik, ki je državljan EU, njegov družinski član ali družinski član slovenskega državljana, če ne prijavi izgube, tatvine ali
druge odtujitve potnega lista oziroma druge listine (peti odstavek
97. člena tega zakona).
(3) Z globo od 200 do 830 eurov se kaznuje za prekršek
posameznik, ki je državljan EU, njegov družinski član ali družinski član slovenskega državljana, če:
– na zahtevo policista ne izkaže svoje istovetnosti (drugi
odstavek 97. člena tega zakona);
– na zahtevo policista ne pokaže potrdila ali dovoljenja,
s katerim dokazuje zakonitost bivanja in vstopa v državo (tretji
odstavek 97. člena tega zakona);
– posodi svoj potni list oziroma drugo listino drugi osebi
ali uporabi tujo listino kot svojo (četrti odstavek 97. člena tega
zakona).
Zakon o tujcih – ZTuj-2 (Uradni list RS, št. 50/11) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
XV. POGLAVJE
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
148. člen
(1) Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, preneha
veljati Zakon o tujcih (ZTuj-1; Uradni list RS, št. 61/99, 87/02,
96/02 – popr., 108/02 – UPB1, 93/05, 112/05 – UPB2, 79/06,
107/06 – UPB3, 44/08, 71/08 – UPB5, 41/09, 64/09 – UPB6; v
nadaljnjem besedilu: ZTuj-1), uporablja pa se še za postopke
iz drugega, tretjega, četrtega in šestega odstavka tega člena.
(2) Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona
in o katerih se odloči pred začetkom uporabe tega zakona, se
zaključijo po določbah ZTuj-1.
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(3) Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona
in o katerih pred začetkom uporabe tega zakona ni odločeno,
čeprav je zakonski rok za odločitev potekel, se nadaljujejo in
zaključijo po določbah ZTuj-1, razen če je ta zakon za stranko
ugodnejši.
(4) Postopki, ki se začnejo po uveljavitvi tega zakona in o
katerih se odloči pred začetkom uporabe tega zakona, se zaključijo po določbah ZTuj-1.
(5) Postopki, ki se začnejo po uveljavitvi tega zakona in o
katerih pred začetkom uporabe tega zakona ni odločeno, zakonski rok za odločitev pa še ni potekel, se zaključijo po določbah
tega zakona.
(6) Postopki, ki se začnejo po uveljavitvi tega zakona in o
katerih pred začetkom uporabe tega zakona ni odločeno, čeprav
je zakonski rok za odločitev potekel, se nadaljujejo in zaključijo
po določbah ZTuj-1, razen če je ta zakon za stranko ugodnejši.
149. člen
(1) Vizumi, dovoljenja za prebivanje, potrdila o prijavi prebivanja, osebne izkaznice za tujca, potni listi za tujca, izkaznice
o dovolitvi zadrževanja, ki so bili izdani po ZTuj-1, ostanejo v
veljavi do poteka njihove veljavnosti.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko dovoljenje za
stalno prebivanje, izdano po ZTuj-1, uporablja še do 18. 5. 2013,
potem pa ga mora tujec zamenjati za samostojno listino, ki se
izda po tem zakonu.
150. člen
(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati Pravilnik o načinu izvajanja Zakona o tujcih (Uradni list RS,
št. 19/91 in 52/94), izdan na podlagi Zakona o tujcih (Uradni list
RS, št. 1/91-I, 44/97, 50/98 – odločba US in 14/99 – odločba US).
(2) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati
naslednji podzakonski predpisi, izdani na podlagi ZTuj-1:
– Pravilnik o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje ter
načinu zajemanja prstnih odtisov (Uradni list RS, št. 35/11),
– Pravilnik o posebnih pravilih bivanja in gibanja tujcev v
centru za tujce in pogojih ter postopku za uporabo milejših ukrepov (Uradni Iist RS, št. 97/00, 92/03 in 49/07),
– Navodilo o vsebini in formatu vizuma (Uradni Iist RS,
št. 43/04),
– Navodilo o izvajanju pomoči v primeru tranzita tujca, ki
se prisilno odstranjuje po zračni poti (Uradni Iist RS, št. 25/06),
– Navodilo o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo državljanu Evropske unije (Uradni list RS, št. 74/06 in 75/06, popr.),
– Pravilnik o obrazcu potnega lista za tujca (Uradni list RS,
št. 90/06 in 48/09),
– Pravilnik o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo državljanu tretje države, izdaji vizum na mejnem prehodu in načinu
označitve razveljavitve vizuma (Uradni list RS, št. 29/07),
– Pravilnik o vsebini, obliki, načinu izdaje ter prenehanja
potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic Evropske unije in njihove družinske člane ter družinske člane slovenskih državljanov (Uradni list RS, št. 70/07),
– Uredba o integraciji tujcev (Uradni Iist RS, št. 65/08 in
86/10),
– Pravilnik o načinu izdaje, vsebini in obliki dovoljenj za
prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane (Uradni list RS, št. 60/09).
(3) Podzakonski predpisi iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do izdaje predpisov iz tega zakona, če niso v nasprotju
s tem zakonom.
151. člen
(1) Minister, pristojen za notranje zadeve izda podzakonske predpise iz prvega odstavka 10. člena, šestega odstavka 58. člena, drugega odstavka 65. člena, četrtega odstavka
67. člena, tretjega odstavka 76. člena, petega odstavka 84. člena
in tretjega odstavka 103. člena tega zakona, v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona.
(2) Minister, pristojen za zunanje zadeve izda podzakonska
predpisa iz prvega odstavka 22. člena in sedmega odstavka
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24. člena tega zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega
zakona.
(3) Minister, pristojen za zunanje zadeve izda v soglasju z
ministrom, pristojnim za notranje zadeve podzakonski predpis
iz tretjega odstavka 27. člena tega zakona v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona.
(4) Minister, pristojen za gospodarstvo izda podzakonski
predpis iz četrtega odstavka 20. člena tega zakona v šestih
mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(5) Minister, pristojen za visoko šolstvo in znanost izda
podzakonski predpis iz petega odstavka 20. člena tega zakona
v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(6) Minister, pristojen za notranje zadeve izda v soglasju z
ministrom, pristojnim za finance podzakonski predpis osmega
odstavka 55. člena tega zakona v šestih mesecih po uveljavitvi
tega zakona.
(7) Minister, pristojen za zunanje zadeve izda v soglasju z
ministrom, pristojnim za finance podzakonski predpis iz osmega
odstavka 24. člena tega zakona v šestih mesecih po uveljavitvi
tega zakona.
152. člen
(1) Ta zakon začne veljati en mesec po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne tri mesece od
njegove uveljavitve, razen določbe četrtega odstavka 34. člena,
ki začne veljati in se uporabljati z dnem objave.
(2) Določba 50. člena tega zakona, se v delu, ki ureja dovolitev zadrževanja in izdajo dovoljenja za začasno prebivanje
žrtvi nezakonitega zaposlovanja, začne uporabljati z dnem, ko
začnejo v Republiki Sloveniji veljati predpisi, ki urejajo kazniva
dejanja in odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja, usklajeni z Direktivo 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 18. junija 2009 o minimalnih standardih glede sankcij in
ukrepov zoper delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov
tretjih držav (UL L št. 168, 30. 6. 2009, str. 24).
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih
– ZTuj-2A (Uradni list RS, št. 26/14) vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
72. člen
(1) Dovoljenja za začasno prebivanje, izdana zaradi zaposlitve ali dela, opravljanja sezonskega dela, dela kot napoteni
delavec in dnevnemu delovnemu migrantu na podlagi Zakona
o tujcih (Uradni list RS, št. 64/09) in Zakona o tujcih (Uradni
list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr.), ostanejo v veljavi do poteka
njihove veljavnosti.
(2) Za ugotavljanje razlogov za razveljavitev dovoljenja za
začasno prebivanje, izdanega zaradi zaposlitve ali dela, opravljanja sezonskega dela, dela kot napotenega delavca in dnevnega delovnega migranta na podlagi Zakona o tujcih (Uradni
list RS, št. 64/09) in Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in
57/11 – popr.), iz prve alinee prvega odstavka 56. člena zakona, se še naprej uporablja določba prvega odstavka 37. člena,
prvega, drugega in četrtega odstavka 45. člena in drugega
odstavka 46. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in
57/11 – popr.).
(3) Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona,
se nadaljujejo in zaključijo po dosedanjih predpisih.
73. člen
(1) Minister, pristojen za notranje zadeve, izda podzakonski
predpis iz tretjega odstavka 18. člena zakona v šestih mesecih
po uveljavitvi tega zakona.
(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za delo, izda podzakonski predpis iz šestega
odstavka 58. člena zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega
zakona.
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(3) Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z
ministrom za finance, uskladi podzakonski predpis iz osmega
odstavka 55. člena zakona, v enem mesecu po sprejemu tega
zakona.

– ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) je na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije
sprejela

74. člen
(1) Dovoljenja za začasno prebivanje, izdana državljanom
Republike Hrvaške, ostanejo v veljavi do poteka njihove veljavnosti.
(2) Državljani Republike Hrvaške z dovoljenjem za začasno
prebivanje, izdanim v obliki iz 58. člena Zakona o tujcih (Uradni
list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr.), lahko dovoljenja za začasno
prebivanje v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona
zamenjajo za izkaznico potrdila o prijavi prebivanja, določeno s
Pravilnikom o vsebini, obliki, načinu izdaje ter prenehanja potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane
držav članic EU in njihove družinske člane ter družinske člane
slovenskih državljanov (Uradni list RS, št. 99/11, 90/12 in 65/13).
(3) Državljani Republike Hrvaške z dovoljenjem za stalno
prebivanje, izdanim v obliki iz 46. člena Zakona o tujcih (Uradni
list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo) ali v obliki iz
58. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11 –
popr.), morajo dovoljenje za stalno prebivanje v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona zamenjati za izkaznico dovoljenja
za prebivanje, določeno s Pravilnikom o vsebini, obliki, načinu
izdaje ter prenehanja potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za
prebivanje za državljane držav članic EU in njihove družinske
člane ter družinske člane slovenskih državljanov (Uradni list RS,
št. 99/11, 90/12 in 65/13).

SKLEP
o spremembi Odloka Vlade Republike Slovenije
št. 111-87/2001-2 z dne 31. 5. 2001 ter Odloka
Vlade Republike Slovenije št. 50100-2/2005
z dne 3. 11. 2005

75. člen
(1) V postopku pridobitve statusa rezidenta za daljši čas na
podlagi 53.a člena zakona se do uveljavitve sprememb in dopolnitev zakona, ki ureja plačevanje upravnih taks, plača upravna
taksa v višini, kot se po zakonu, ki ureja plačevanje upravnih
taks, plača v postopku izdaje dovoljenja za začasno prebivanje.
(2) Za zamenjavo izkaznice dovoljenja za prebivanje iz
osmega in devetega odstavka 58. člena zakona se do uveljavitve
sprememb in dopolnitev zakona, ki ureja plačevanje upravnih
taks, ne plača upravna taksa.
76. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2015, razen določb spremenjenega drugega in tretjega odstavka
60. člena, spremenjenega prvega odstavka 63. člena, spremenjenega prvega in četrtega odstavka ter novega tretjega
odstavka 64. člena, spremenjenega prvega odstavka 65. člena,
novega petega in šestega odstavka 69. člena, spremenjenega
drugega odstavka in novega četrtega ter sedmega odstavka
73. člena, spremenjenega prvega odstavka in novega drugega
odstavka 74. člena, dopolnjenega drugega in tretjega odstavka
ter novega četrtega odstavka 75. člena, novih sedmega, osmega
in devetega odstavka 76. člena, novega 76.a člena, spremenjenega prvega, drugega in tretjega odstavka ter novega četrtega
odstavka 78. člena, novega 79.a člena, novega tretjega odstavka 82. člena, spremenjenega drugega odstavka in dopolnjenega
tretjega odstavka 84. člena, novega tretjega odstavka 86. člena
in spremenjenega drugega odstavka 90. člena zakona, ki se
začnejo uporabljati z dnem uveljavitve tega zakona.

VLADA
1835.

Sklep o spremembi Odloka Vlade
Republike Slovenije št. 111-87/20012 z dne 31. 5. 2001 ter Odloka Vlade Republike
Slovenije št. 50100-2/2005 z dne 3. 11. 2005

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

I
V Odloku o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Kijevu št. 111-87/2001-2 z dne 31. 5. 2001 se besedilo prvega
odstavka 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Odpre se Konzulat Republike Slovenije na čelu s častno
konzulko. Sedež konzulata je v mestu Žitomir.«.
II
Drugi odstavek 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Konzularno območje Konzulata Republike Slovenije v
Žitomiru obsega Kijevsko in Žitomirsko oblast.«.
III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50100-5/2013
Ljubljana, dne 31. maja 2013
EVA 2012-1811-0002
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

1836.

Sklep o znižanju ranga Generalnega konzulata
Republike Slovenije v Sydneyju, v Avstraliji

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) je na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije
sprejela

SKLEP
o znižanju ranga Generalnega konzulata
Republike Slovenije v Sydneyju, v Avstraliji
I
Rang Generalnega Konzulat Republike Slovenije v Sydneyju, v Avstraliji, ki ga vodi častni generalni konzul se zniža
v Konzulat Republike Slovenije v Sydneyju, v Avstraliji, ki ga
vodi častni konzul.
Konzularno območje konzulata ostaja nespremenjeno.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50100-20/2013
Ljubljana, dne 23. oktobra 2013
EVA 2013-1811-0031
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
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Sklep o imenovanju častnega konzula
Republike Slovenije v Sydneyju, v Avstraliji

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni
list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 –
ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) je na predlog
ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o imenovanju častnega konzula Republike
Slovenije v Sydneyju, v Avstraliji
I
Za častnega konzula Republike Slovenije v Sydneyju, v
Avstraliji se imenuje Anthony Tomažin.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50101-103/2013
Ljubljana, dne 23. oktobra 2013
EVA 2013-1811-0166
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

MINISTRSTVA
1838.

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju
Zakona o davčnem postopku

Na podlagi 14., 17., 36., 37., 51., 57., 61., 79., 101., 102.,
124., 138., 152., 207., 266., 297. in 358. člena Zakona o davč-

Uradni list Republike Slovenije
nem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDNepr, 111/13, 22/14 – odl.
US in 25/14 – ZFU) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona
o davčnem postopku
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku
(Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09, 101/11, 24/12,
32/12 – ZDavP-2E in 19/13) se za drugim odstavkom 43. člena
doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Šteje se, da davčni zavezanec izpolnjuje pogoje iz
prvega in drugega odstavka tega člena, če je sodišče izdalo
pravnomočni sklep, s katerim je na podlagi zakona, ki ureja
finančno poslovanje pravnih oseb, postopke zaradi insolventnosti nad pravnimi in fizičnimi osebami ter postopke prisilnega
prenehanja pravnih oseb, potrdilo sporazum o finančnem prestrukturiranju.«.
2. člen
Priloga 15 se nadomesti z novo Prilogo 15, ki je priloga in
sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-304/2014
Ljubljana, dne 5. junija 2014
EVA 2011-1611-0014
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance
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PRILOGA 15

Vloga za odlog oziroma obročno plačilo davka
v primeru hujše gospodarske škode
Pred izpolnjevanjem obvezno preberite navodila.

Podatki o davčnem zavezancu
_____________________________________________
(Naziv)
_____________________________________________
(Sedež: naselje, ulica, hišna številka)
_____________________________________________
(Poštna številka, ime pošte)
_____________________________________________
(Davčna številka)
_____________________________________________
(Telefonska številka)

Podatki o pooblaščencu
_____________________________________________
(Naziv/ime in priimek)
_____________________________________________
(Sedež/naslov: naselje, ulica, hišna številka)
_____________________________________________
(Davčna številka)
_____________________________________________
(Telefonska številka)

Podatki o zahtevku
Zaradi trajnejše nelikvidnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere
nisem mogel vplivati, mi grozi hujša gospodarska škoda, odlog oziroma obročno plačilo davka pa bi mi
preprečilo hujšo gospodarsko škodo, zato davčni organ prosim, naj mi davčno obveznost
(z oznako x označite eno izmed spodaj navedenih možnosti):

o
o

odloži za dobo ____ mesecev (največ 24);
dovoli obročno plačevanje v ____ mesečnih obrokih (največ 24).

Če davčni organ ne bi ugodil zgoraj navedenemu zahtevku, pa podrejeno predlagam (z oznako x označite
eno izmed spodaj navedenih možnosti):

o
o
o

odlog za dobo ____ mesecev (največ 24);
obročno plačevanje v ____ mesečnih obrokih (največ 24);
nič od zgoraj navedenega.
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Podatki o davčni obveznosti
Davčni organ prosim, naj mi odobri zahtevek za spodaj navedene davčne obveznosti

(navedite vrsto in znesek davka, za katerega zahtevate odlog oziroma obročno plačilo in akt, iz katerega izvira davčna
obveznost):

Vrsta davka

Znesek davka

Odločba, obračun ali drug akt, iz katerega izvira
davčna obveznost

Podatki o opravljanju sezonske dejavnosti
Izjavljam, da(z oznako x označite eno izmed spodaj navedenih možnosti):
o opravljam sezonsko dejavnost v obdobju od _____________ do____________;
o

(če opravljate sezonsko dejavnost, navedite tudi obdobje, v katerem jo opravljate)

ne opravljam sezonske dejavnosti.

Dokazovanje kriterijev za dovolitev odloga oziroma obročnega
plačila davka
1. TRAJNEJŠA NELIKVIDNOST
Trajnejšo nelikvidnost dokazujem z:
1) bilanco stanja in izkazom poslovnega izida, ki sta sestavljena
(z oznako x označite eno izmed spodaj navedenih možnosti):

o
o

na zadnji dan predpreteklega meseca pred vložitvijo vloge,
za zadnje poslovno leto;

(samo v primeru, čebi bil na podlagi pravila, da se bilanca stanja in izkaz poslovnega izida sestavita na
zadnji dan predpreteklega meseca pred vložitvijo vloge, izkaz poslovnega izida sestavljen za obdobje,
krajše od treh mesecev)

Znesek (v EUR)
Kapital
Dolgoročna sredstva
Kratkoročna sredstva
Kratkoročne obveznosti
Rezervacije
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

2
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Dolgoročne obveznosti
Zaloge
Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti
Celotni prihodki
Celotni odhodki
Celotni poslovni izid
Amortizacija
(Navedite podatke iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida.)

2) izpiski o prometu in stanju na transakcijskih računih ter o morebitnih
privarčevanih ali vezanih sredstvih pri bankah ali hranilnicah v tujini za obdobje
šestih mesecev pred vložitvijo vloge
Zneski (v EUR) za obdobje 6 mesecev
pred vložitvijo vloge

Prilivi
Odlivi
Denarna sredstva na dan vložitve vloge

(Navedite podatke iz izpiska iz transakcijskega računa, ki ga imate prijavljenega v tujini.)

3)

izpiskom vseh zapadlih neporavnanih obveznosti z zneskom in datumom
zapadlosti

4)

drugimi dejstvi(navedite, če trajnejšo nelikvidnost dokazujete z drugimi dejstvi):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________

2. IZGUBA SPOSOBNOSTI PRIDOBIVANJA PRIHODKOV IZ RAZLOGOV, NA

KATERE DAVČNI ZAVEZANEC NI MOGEL VPLIVATI

Kot davčni zavezanec sem izgubil sposobnost pridobivanja prihodkov iz spodaj navedenih
razlogov, na katere nisem mogel vplivati (z oznako x označite eno ali več spodaj navedenih možnosti):
začeti stečajni postopki ali postopki prisilne poravnave pri mojih ključnih poslovnih
partnerjih;
ukrepi tuje države, na trgu katere ustvarjam prihodke, zaradi katerih bi prišlo do
trajnejše nelikvidnosti;
dlje časa trajajoča nezmožnost opravljanja dejavnosti zaradi bolezni;
neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti oziroma odpovedi pogodb ključnih
pogodbenih partnerjev, saj po sodni poti uveljavljam terjatve do pogodbenih partnerjev
oziroma so taka dejanja posledica domnevnih kaznivih dejanj pogodbenih partnerjev,
za katere je podan obtožni predlog v kazenskem postopku;
izredni in nepredvideni dogodki na trgih, kjer ustvarjam večino prihodkov;
naravne in druge nepredvidene nesreče;
drugo (navedite, če želite ta kriterij dokazovati z drugimi dejstvi):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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OZIROMA OBROČNO PLAČILO DAVKA BI
PREPREČITEV HUJŠE GOSPODARSKE ŠKODE

OMOGOČILO

Odobritev odloga oziroma obročnega plačila davka bi mi omogočilo preprečitev hujše
gospodarske škode, kar dokazujem s spodaj navedenimi pojasnili, poslovnimi strategijami in
plani, sprejetimi poslovnimi odločitvami, predvidenimi finančnimi tokovi, pričakovanimi prilivi,
pogodbami s poslovnimi partnerji, kreditnimi pogodbami ter z drugimi dokazili, katerih izvedba
in finančni učinki se bodo pokazali v kasnejših obdobjih:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________

Dokazovanje upravičenosti odloga oziroma obročnega plačila
davka s sporazumom o finančnem prestrukturiranju

Sodišče je izdalo pravnomočni sklep, s katerim je potrdilo sporazum o finančnem
prestrukturiranju
na podlagi določb zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in
prisilno prenehanje

(označite z oznako x; če označite »Da« in obstaja pravnomočni sklep sodišča o potrditvi sporazuma o finančnem
prestrukturiranju, ste s tem izpolnili kriterije za odlog oz. obročno plačevanje davka, zato dokazovanje ostalih kriterijev
v prejšnjem poglavju ni potrebno):

o
o

Da
Ne

Dodatna pojasnila davčnega zavezanca
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________

Priloge
Spodaj navedene priloge so sestavni del vloge(označite z x):
bilanca stanja;
izkaz poslovnega izida;
izpiski o prometu in stanju na transakcijskih računih ter o morebitnih privarčevanih ali vezanih
sredstvih pri bankah v tujini za obdobje šestih mesecev pred vložitvijo vloge;
izpisek vseh zapadlih neporavnanih obveznosti z zneski in datumom zapadlosti;
predlog za sodno izvršbo zoper poslovnega partnerja;
potrdilo o zdravstvenem stanju;
pravnomočen sklep sodišča o potrditvi sporazuma o finančnem prestrukturiranju;
pooblastilo;
4
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drugo (navedite, če prilagate druge priloge) __________________;
ni prilog.

_______________________
Kraj in datum

Žig inpodpis

_________________
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA VLOGE ZA ODLOG
OZIROMA OBROČNO PLAČILO DAVKA V PRIMERU HUJŠE
GOSPODARSKE ŠKODE
Podatki o davčnem zavezancu
Vpišejo se podatki o davčnem zavezancu.
Vlogo za odlog oziroma obročno plačilo davka lahko vloži davčni zavezanec, ki je pravna oseba
oziroma združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne
osebnosti, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
Samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, lahko vloži vlogo
le za davke, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti.

Podatki o pooblaščencu
Podatki o pooblaščencu se vpišejo samo v primeru, če se vloga vlaga po pooblaščencu. V tem
primeru je treba k vlogi priložiti tudi pooblastilo.

Podatki o zahtevku
Pri zahtevku davčni zavezanec označi primarni zahtevek, to je, ali zahteva odlog ali obročno plačilo
davka.
Označite lahko tudi podrejeni zahtevek, za primer, če davčni organ primarnemu zahtevku ne bi ugodil.
Če uveljavljate zgolj primarni zahtevek, to ustrezno označite v polju pod oznako »nič od zgoraj
navedenega«.

Podatki o davčni obveznosti
V prazna polja davčni zavezanec obvezno navede, za katere vrste davkov zahteva odlog oziroma
obročno plačilo. Če želi, da davčni organ obravnava vlogo za vse neporavnane davčne obveznosti, pri
vrsti davka navede »Vse neporavnane obveznosti«. V tem primeru bo davčni organ obravnaval
davčne obveznosti po stanju na dan vložitve vloge, zato ni trebanavesti podatka o znesku davka. V
nasprotnem primeru je treba obvezno navesti podatek o znesku davka, za katerega zahtevate odlog
oziroma obročno plačilo.
Če davčni zavezanec zahteva, naj davčni organ odobri odlog oziroma obročno plačilo za davek v
celotnem znesku, v polje pod znesek davka navede»Celoten znesek davka«. V tem primeru bo davčni
organ obravnaval davek po stanju na dan vložitve vloge, zato ni trebanavesti tudi podatka o znesku
davka.

Podatki o opravljanju sezonske dejavnosti
Če davčni zavezanec opravlja sezonsko dejavnost, mora to ustrezno označiti in navesti obdobje, v
katerem opravlja sezonsko dejavnost (tj. dejavnost, ki je skoncentrirana v določenem obdobju
poslovnega leta).
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Dokazovanje kriterijev za dovolitev odloga oziroma obročnega
plačila davka
Za odobritev odloga oziroma obročnega plačevanja davka se zahteva izpolnjevanje naslednjih
kriterijev:
− grožnja hujše gospodarske škode;
− odlog oziroma obročno plačilo davka bi omogočilo preprečitev hujše gospodarske škode.
Šteje se, da davčnemu zavezancu grozi hujša gospodarska škoda, če je davčni zavezanec trajneje
nelikviden ali je izgubil sposobnost pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere ni imel vpliva.

Trajnejša nelikvidnost
Davčni zavezanec mora izkazati, da ni sposoben pravočasno izpolnjevati svojih zapadlih obveznosti.
To lahko izkazuje s podatki iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida in izpiskov o prometu in stanju
na transakcijskih računih ter o morebitnih privarčevanih ali vezanih sredstvih pri bankah za obdobje
šestih mesecev pred vložitvijo vloge ali z drugimi dejstvi. Če davčni zavezanec ne oddaja letnih poročil
v obliki, ki vsebuje navedene podatke iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida, teh podatkov v
tabeli pod točko 1) ne navaja, temveč navede zgolj podatke iz transakcijskih računov v tabeli pod
točko 2).
Bilanco stanja in izkaz poslovnega izida je treba obvezno priložiti kot prilogo k vlogi.
Trajnejšo nelikvidnost lahko davčni zavezanec izkazuje z izpiski o prometu in stanju na transakcijskih
računih. V tabelo se vpiše skupna višina prilivov in odlivov iz izpiskov iz transakcijskih računov
davčnega zavezanca, ki jih ima prijavljene v tujini, in sicer za obdobje šestih mesecev pred vložitvijo
vloge, šteto od konca meseca pred mesecem, v katerem je bila vloga vložena. Prav tako se v tabelo
vpiše višina denarnih sredstev pri bankah ali hranilnicah v tujini, in sicer po stanju na dan vložitve
vloge.
Izpiske o prometu in stanju na transakcijskih računih ter o morebitnih privarčevanih ali vezanih
sredstvih pri bankah v tujini je treba obvezno priložiti kot prilogo k vlogi.
Če se trajnejša nelikvidnost dokazuje z drugimi dejstvi, jih je treba navesti in zanje priložiti ustrezna
dokazila.

Izguba sposobnosti pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere davčni zavezanec ni
mogel vplivati
Kriterij izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov, na katero zavezanec ni mogel vplivati, se dokazuje
z naslednjimi okoliščinami:
− začeti stečajni postopki ali postopki prisilne poravnave pri ključnih poslovnih partnerjih
davčnega zavezanca;
− ukrepi tuje države, na trgu katere ustvarjam prihodke, zaradi katerih bi prišlo do trajnejše
nelikvidnosti;
− dlje časa trajajoča nezmožnost opravljanja dejavnosti zaradi bolezni;
− neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti oziroma odpovedi pogodb ključnih pogodbenih
partnerjev, če se terjatve do pogodbenih partnerjev uveljavljajo po sodni poti, oziroma so taka
dejanja posledica domnevnih kaznivih dejanj pogodbenih partnerjev, za katere je podan
obtožni predlog v kazenskem postopku;
− izredni in nepredvideni dogodki na trgih, kjer ustvarjam večino prihodkov;
− naravne in druge nepredvidene nesreče;
− druge okoliščine (pojasnite druge okoliščine).
Navedene okoliščine davčni zavezanec ustrezno označi in zanje priloži ustrezna dokazila (na primer
predlog za sodno izvršbo, potrdilo o zdravstvenem stanju, oceno škode kot posledice naravne nesreče
itd.).
7
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Grožnja hujše gospodarske škode
Šteje se, da davčnemu zavezancu grozi hujša gospodarska škoda, če je davčni zavezanec trajneje
nelikviden ali je izgubil sposobnost pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere ni mogel vplivati.

Odlog oziroma obročno plačilo davka bi omogočilo preprečitev hujše gospodarske
škode
Dejstvo, da bo odlog oziroma obročno plačevanje davka omogočilo preprečitev hujše gospodarske
škode, je treba izkazati s pojasnili, poslovnimi strategijami in plani, sprejetimi poslovnimi odločitvami,
predvidenimi finančnimi tokovi, pričakovanimi prilivi, pogodbami s poslovnimi partnerji, kreditnimi
pogodbami ter z drugimi dokazili, katerih izvedba in finančni učinki se bodo pokazali v kasnejših
obdobjih.
Za dokazovanje tega kriterija davčni zavezanec v vlogi navede ustrezna pojasnila, v določenih
primerih pa priloži tudi dokazila (na primer, če se navajajo sklenjene pogodbe, jih je trebapriložiti k
vlogi).

Dokazovanje upravičenosti odloga oziroma obročnega plačila davka s sporazumom o
finančnem prestrukturiranju
Če vam je sodišče izdalo pravnomočni sklep, s katerim je potrdilo sporazum o finančnem
prestrukturiranju na podlagi določb zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi
insolventnosti in prisilno prenehanje, to ustrezno označite. V tem primeru dokazovanje ostalih kriterijev
iz poglavja »Dokazovanje kriterijev za dovolitev odloga oziroma obročnega plačila davka« ni potrebno,
pri čemer je z vidika ekonomičnosti postopka priporočljivo, da pravnomočni sklep o potrditvi
sporazuma o finančnem prestrukturiranju priložite k vlogi.

Dodatna pojasnila
Na črte se vpišejo dodatna dejstva, ki so pomembna za odločanje.

Priloge
K vlogi je treba obvezno priložiti dokazila, na podlagi katerih davčni organ odloča o utemeljenosti
zahtevka za odlog oziroma obročno plačilo davka.
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USTAVNO SODIŠČE
1839.

Številka:
Datum:

Odločba o razveljavitvi šestega odstavka
45. člena, četrtega odstavka 46. člena, drugega
odstavka 138. člena ter drugega odstavka
150. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju

U-I-286/12-17
U-I-266/12-7
4. 6. 2014

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Višjega sodišča v Celju, na seji 4. junija 2014

o d l o č i l o:
Šesti odstavek 45. člena, četrti odstavek 46. člena, drugi
odstavek 138. člena ter drugi odstavek 150. člena Zakona o
izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10 in 26/11) se razveljavijo.

Obrazložitev
A.
1. Predlagatelj je vložil dve po vsebini enaki zahtevi za
oceno ustavnosti šestega odstavka 45. člena, četrtega odstavka 46. člena, drugega odstavka 138. člena ter drugega odstavka 150. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju
ZIZ). Gre za ureditev izvršbe na podlagi priložene menice, kot
sta jo za zadeve, ki bi se sicer obravnavale v gospodarskih sporih (41.a člen ZIZ), uveljavila Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/10,
v nadaljevanju ZIZ-H) in Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 26/11, v
nadaljevanju ZIZ-I). Bistvo izpodbijane ureditve je v tem, da
na podlagi priložene menice sodišče sklep o izvršbi takoj vroči
organizaciji, ki opravlja plačilni promet (šesti odstavek 45. člena
ZIZ). S tem sklepom ji sodišče naloži, naj blokira dolžnikova
sredstva na vseh dolžnikovih računih v višini obveznosti iz
sklepa o izvršbi (drugi odstavek 138. člena ZIZ). Organizacija
za plačilni promet takoj blokira račun (tretji odstavek 138. člena
ZIZ), izvršbo pa po preteku treh dni, če dolžnik v tem roku obveznosti prostovoljno ne izpolni (tretji odstavek 138. člena ZIZ),
tudi izvede (četrti odstavek 46. člena, drugi odstavek 138. člena
ZIZ), torej še pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi (drugi
odstavek 150. člena ZIZ). Ugovor zoper sklep o izvršbi torej ne
zadrži izvršitve. Položaj dolžnika pa je zaostren še dodatno s
tem, da dolžnik, tudi če sodišče ugovoru zoper sklep o izvršbi
na podlagi priložene menice ugodi in razveljavi sklep o izvršbi
ter odstopi zadevo v reševanje v pravdni postopek, plačanega
ne more z nasprotno izvršbo zahtevati nazaj, vse dokler zahtevek upnika v pravdnem postopku ni pravnomočno zavrnjen
(tretji odstavek 67. člena ZIZ). Dolžnik prav tako vse do tedaj
ne more vrnitvenega zahtevka uveljavljati s kondikcijsko tožbo
v pravdi (četrti odstavek 67. člena ZIZ).
2. Predlagatelj meni, da sta ureditev glede nesuspenzivnosti ugovora zoper sklep o izvršbi, izdan na podlagi priložene menice, in ureditev, da je tudi možnost nasprotne izvršbe
odložena, vse dokler nato tožnikov zahtevek v gospodarskem
sporu na podlagi menice ni pravnomočno zavrnjen, neskladni s
pravico do enakega varstva pravic po 22. členu Ustave, s pravico
do sodnega varstva po prvem odstavku 23. člena Ustave ter s
pravico do zasebne lastnine po 33. členu Ustave. Navaja, da je
ZIZ-H uvedel nov tip postopka na podlagi priložene menice, ki
se močno razlikuje od splošnega postopka izvršbe na podlagi
verodostojne listine. Vse izpodbijane določbe ZIZ naj bi bile v
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medsebojni zvezi. Predlagatelj meni, da gre za prekomeren poseg v pravno zavarovane interese dolžnika tako v fazi dovolitve
izvršbe in ugovornega postopka kot tudi v fazi poplačila. Ureditev
takojšnjega poplačila upnika je morda upravičena v primerih
izvršbe na podlagi izvršilnega naslova, ne pa v primeru izvršbe
na podlagi verodostojne listine, pa čeprav gre za menico kot
kvalificirano javno listino. Dolžniku tudi pri menici s procesnimi
instrumenti ni dopustno odvzeti učinkovite možnosti uveljavljanja
ugovorov, ki jih ima po meničnem materialnem pravu. Ti ugovori
so sicer omejeni na tiste, ki jih omogoča samo menično pravo
(in ne temeljno pravno razmerje), v primeru lastne menice pa
je mogoče uveljavljati celo slednje. Po mnenju predlagatelja ni
dopustno, da se v primeru meničnih obveznosti izvršba lahko v
celoti opravi in upnik poplača še pred pravnomočnostjo sklepa
o izvršbi. S tem naj bi dolžniku pri menični izvršbi možnost
učinkovitega uveljavljanja ugovorov bila pretirano otežena. Zakonodajalec je po mnenju predlagatelja sicer sledil ustavno dopustnemu cilju varovanja upnikov, vendar je ukrep nesorazmeren. Zakonodajalec je dolžnika pri menični zavezi, kjer njegova
obveznost še ni bila potrjena s pravnomočno sodbo, izenačil z
dolžniki, katerih obveznost je na takšen način že bila ugotovljena. Za takšno izenačitev dveh vsebinsko različnih položajev po
mnenju predlagatelja ni upravičenih razlogov. Predlagatelj opozarja, da je upravičene interese upnika mogoče zavarovati tudi
s predhodno odredbo prepovedi organizaciji za plačilni promet,
da dolžniku ali komu drugemu izplača sredstva z njegovega
računa (258. člen ZIZ). Navaja še, da nova ureditev ne koristi
zasledovanim ciljem, saj bo povzročila še več sporov, ki bodo
sledili tistim, ko dolžniku s pravnomočno sodbo ne bo naloženo
plačilo denarnega zneska. Obstoj menice namreč še ne pomeni
nesporne obveznosti dolžnika.
3. Kot že navedeno, je predlagatelj vložil po vsebini dve
enaki zahtevi za oceno ustavnosti izpodbijanih določb. Ustavno
sodišče je poslalo eno od zahtev Državnemu zboru v odgovor.
Ker se je tako Državni zbor o navedbah predlagatelja imel
možnost izjaviti, mu Ustavno sodišče v odgovor ni pošiljalo
tudi druge zahteve. Državni zbor na zahtevo sicer ni odgovoril.
4. Udeležbo v postopku sta prijavila dolžnika iz prekinjenega izvršilnega postopka (družba Fingar Sport, d. o. o.,
Podplat, in Tomaž Žolgar, Rogaška Slatina, ki ju zastopa odvetniška družba Gregorovič-Pungartnik, o. p. – d. o. o., Šentjur).
Dolžnika navajata, da možnost takojšnje izvršbe na podlagi
menice nesorazmerno posega v njun pravni položaj, saj jima
onemogoča poslovanje. Ustreznega nadzora nad opravljanjem
tovrstnih izvršilnih postopkov naj nihče ne bi opravljal, praksa
sodišč v Republiki Sloveniji pa naj bi bila zelo različna, zato naj
ne bi imela možnosti učinkovitih pravnih sredstev.
B.
5. Ustavno sodišče je problematiko ureditve izvršbe na
podlagi menice, kot sta ju uveljavila ZIZ-H in ZIZ-I, že obravnavalo v odločbi št. U-I-79/12 z dne 7. 2. 2013 (Uradni list
RS, št. 17/13). Vendar je tedaj obseg presoje omejilo le na
vprašanje, ali je v skladu z Ustavo, da se sporni 45., 46., 67. in
138. člen ZIZ uporabljajo v primerih, ko je menični zavezanec
menico podpisal še pred uveljavitvijo ZIZ-H in ZIZ-I. Ugotovilo
je, da je takšna zakonska ureditev, kolikor velja tudi za menične
zavezance, ki so obveznost prevzeli še pred njeno uveljavitvijo,
v nasprotju z načelom zaupanja v pravo, ki je eno od načel
pravne države iz 2. člena Ustave. V obravnavani zadevi pa gre
v izvršilnem postopku, glede katerega je bila podana zahteva
za presojo ustavnosti, za menične zavezance, ki so menično
obveznost sprejeli po uveljavitvi ZIZ-H in ZIZ-I, zato je treba
ureditev presoditi glede vsebine omenjenih določb, ne pa glede
vprašanja njihove časovne uporabe.
6. Bistvo opisane ureditve je v tem, da se upnik lahko (v
gospodarski zadevi) na podlagi menice, ki jo priloži predlogu za
izvršbo, poplača iz dolžnikovega premoženja pri organizaciji za
plačilni promet, ne da bi to lahko preprečili kakršni koli razlogi,
ki bi jih dolžnik uveljavljal v ugovoru zoper sklep o izvršbi. Pri
izvršbi na podlagi verodostojne listine (torej tudi menice) sodišče
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sicer po ugovoru dolžnika sklep o izvršbi v delu, v katerem je
dovolilo izvršbo, razveljavi, zadeva pa se obravnava v rednem
gospodarskem sporu (62. člen ZIZ). Vendar tudi to dolžniku ne
koristi, saj po noveliranem 67. členu ZIZ ne more z nasprotno
izvršbo ali posebno tožbo uveljaviti vračila tistega, kar je bilo z
njegovega računa pri organizaciji za plačilni promet preneseno
na upnika, vse dokler se v gospodarskem sporu ne bo ugotovilo,
da je bil tožbeni zahtevek neutemeljen. Ker je poplačilo upnika
(v resnici: domnevnega upnika) mogoče, še preden je nasprotna
stranka imela možnost, da pred katerim koli sodiščem uveljavi
argumente v svojo korist, se postavlja vprašanje skladnosti s pravico do izjavljanja, ki je del pravice do enakega varstva pravic po
22. členu Ustave. Ker ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi ne
zadrži izvršbe, se tudi postavlja vprašanje skladnosti s pravico do
pravnega sredstva po 25. členu Ustave. Na to pravico se predlagatelj izrecno sicer ne sklicuje, vendar pa njeno kršitev uveljavlja
smiselno s tem, ko nasprotuje 46. členu ZIZ o nesuspenzivnosti
pravnih sredstev dolžnika pri izvršbi na podlagi menice.
7. Iz zakonodajnega gradiva (Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ-H, Poročevalec DZ, št. 78/10, EPA 1098-V – v nadaljevanju Predlog
ZIZ-H) ni razvidno, da bi zakonodajalec pri želji po učinkovitem
varstvu upnika kakor koli upošteval načelo sorazmernosti pri
posegu v pravico nasprotne stranke do pravnega sredstva po
25. členu Ustave pa tudi v pravico do izjavljanja po 22. členu
Ustave. Takih razlogov tudi ni v obrazložitvi Predloga zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ-I (Poročevalec DZ z dne 11. 3. 2011, EPA 1682-V – v
nadaljevanju Predlog ZIZ-I). Zakonodajalec se sicer sklicuje na
cilj »doseči učinkovitejšo izvršbo na podlagi menice kot verodostojne listine« (Predlog ZIZ-H) ter ostrino posega v položaj
domnevnega dolžnika pojasnjuje s tem, da je v »postopkih
zoper dolžnike – menične zavezance – dopustno uveljavljati le
ugovore po meničnem pravu, ki so zaradi abstraktnosti menične obveznosti zelo omejeni« (Predlog ZIZ-I).
8. Slednja obrazložitev je napačna. Drži namreč le v primeru trasiranih menic. Za menično zavezo je značilno, da je
abstraktna (2. točka 1. člena Zakona o menici, Uradni list FLRJ,
št. 104/46 in 33/47 – popr., ter Uradni list SFRJ, št. 16/65, 54/70
in 57/89 – v nadaljevanju ZM), zato so ugovori možni le glede
same menične zaveze, ne glede temeljnega razmerja (prim.
16. člen ZM in 233. člen Obligacijskega zakonika, Uradni list RS,
št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju OZ). Če
pa gre za lastno menico, ima dolžnik tudi možnost neomejenega
uveljavljanja ugovorov iz temeljnega pravnega razmerja. Lastna
menica je podobna zadolžnici in ni abstraktna, dokler ni (prvič)
indosirana. To ima za posledico, da ima menični zavezanec na
razpolago vse ugovore, torej enako kot pri vsaki drugi obligacijski zavezi.1 Še posebej ob upoštevanju navedenega pa se
za neutemeljeno izkaže tudi sklicevanje na nujnost zagotovitve
učinkovitejše izvršbe. Vprašanje, na katero zakonodajalec ni odgovoril, namreč je, zakaj bi moralo biti zagotovljeno tudi učinkovito izvrševanje (domnevnih) terjatev, ki se zaradi utemeljenega
ugovora nasprotne stranke izkažejo za neobstoječe.
9. Ustavno sodišče se je glede razmerja med suspenzivnostjo pravnega sredstva v izvršilnem postopku in pravico do
pravnega sredstva po 25. členu Ustave že opredelilo. Iz odločbe št. U-I-339/98 z dne 21. 1. 1999 (Uradni list RS, št. 11/99,
in OdlUS VIII, 13) izhaja, da je nesuspenzivnost pravnega
sredstva sicer dopustna, vendar se je pri tem omejilo izključno
na izvršbo na podlagi izvršilnega naslova. S tem je vzpostavilo
razlikovanje do izvršbe na podlagi verodostojne listine, za kar
gre tudi v primeru menice. Ocenilo je, da obstaja utemeljen
razlog za strožje obravnavanje dolžnikov, »katerih obveznost je
že ugotovljena s pravnomočno sodbo«. Dodatno pa je Ustavno
sodišče v tej odločbi dopustnost nesuspenzivnosti pravnega
sredstva utemeljilo tudi z argumentom reverzibilnosti (vzpostavitve stanja, kakršno je bilo pred opravo izvršbe, če bi se
1 Npr. sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 33/2005 z dne
28. 3. 2007.
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po uspešnem pravnem sredstvu dolžnika izkazalo, da izvršba
ni bila utemeljena). Ocenilo je, da je pri izvršbi na denarna
sredstva reverzibilnost (če se kasneje izkaže, da izvršba ni bila
utemeljena) »enostavna in praviloma učinkovita«.
10. Vprašanje je, ali opisana ureditev izvršbe na menico v
ZIZ pomeni nesorazmeren in s tem ustavno nedopusten poseg
v ustavne pravice prizadete osebe. Oceno skladnosti izpodbijane
ureditve s splošnim načelom sorazmernosti Ustavno sodišče sicer opravi na podlagi t. i. strogega testa sorazmernosti, ki obsega
presojo treh vidikov posega, tj. presojo primernosti, nujnosti in
sorazmernosti posega v ožjem pomenu.2 Upoštevati pa je treba, da ureditev izvršbe na podlagi menice v ZIZ (po uveljavitvi
ZIZ-H in ZIZ-I) ni združljiva z že oblikovanimi in povzetimi stališči
Ustavnega sodišča glede načela sorazmernosti v izvršilnem postopku, ko gre za vprašanje možnosti poplačila upnika še pred
uveljavitvijo učinkovite pravice nasprotne stranke do izjave in do
pravnega sredstva. Menica ni pravnomočna sodba ali enakovreden izvršilni naslov (na primer sodna poravnava) in izvršba na
podlagi menice ni izvršba na podlagi izvršilnega naslova. Zgolj
obstoj menice še ne izkazuje sodno potrjenega in nedvoumno
obstoječega upniško-dolžniškega razmerja. Le pri izvršbi na
podlagi izvršilnega naslova gre za izvršbo v pravem pomenu
besede, medtem ko gre pri drugi za integracijo postopka izdaje
plačilnega naloga in izvršbe.3 Pri prvi ima upnik izvršilni naslov,
zaradi česar mora biti ravnovesje procesnega položaja strank
bistveno drugačno kot v kognicijskem postopku. Medtem ko je
za izvršilni postopek bistveno, da se v njem udejanja pravno razmerje, ki je avtoritativno določeno, kar daje upnikovemu položaju
povsem drugačno težo in pomen, tega ne moremo trditi za kognicijski postopek, v katerem bo o tem razmerju šele odločeno.4
Pri tem je bistveno, da pri izvršbi na podlagi priložene menice,
tako kot pri siceršnji izvršbi na podlagi verodostojne listine, še ni
mogoče govoriti o upniku in dolžniku na enak način, kot je to pri
izvršbi na podlagi izvršilnega naslova, na primer pravnomočne
sodbe. Tudi načelo sorazmernosti in opredelitev ravnovesja procesnega položaja strank morata v izvršilnem postopku v ožjem
smislu (izvršba na podlagi izvršilnega naslova) imeti drugačen
pomen kot v postopku na podlagi verodostojne listine, kjer bo
po ugovoru dolžnika, enako kot v postopku za izdajo plačilnega
naloga, treba v celoti opraviti postopek ugotavljanja utemeljenosti zahtevka. Šele v tem postopku se bo izkazalo, ali je zahtevek
tožnika utemeljen oziroma ali je tožnik resnično upnik in toženec
resnično dolžnik.
11. Nesuspenzivnost ugovora v izpodbijani ureditvi še
posebej močno poseže v položaj (domnevnega) dolžnika zato,
ker dolžnik tudi pred izdajo sklepa o izvršbi nima možnosti, da
se v postopku izjavi. Ureditev je torej takšna, da je izvršba lahko
v celoti izvedena, še preden se je domnevni dolžnik v kakršnem
koli sodnem postopku lahko učinkovito izjavil. Zato prizadeti
osebi pravica do izjavljanja po 22. členu Ustave s to ureditvijo
ni le omejena, pač pa v celoti odvzeta.
12. Tudi reverzibilnost je v opisanem sistemu izvršbe na
podlagi menice zelo otežena. Upoštevati je namreč treba, da
bo dolžnik zaradi omejitev iz 67. člena ZIZ vračilo denarja, če se
bo izkazalo, da za izvršbo ni bilo podlage, lahko uveljavljal šele
potem, ko se bo tožnikov zahtevek kot neutemeljen izkazal v
pravnomočno zaključenem pravdnem postopku (gospodarskem
sporu). Možnost uveljaviti institut nasprotne izvršbe, s katerim
»dolžnik« že v izvršilnem postopku relativno enostavno doseže
vrnitev plačanega zneska (na kar opozarja tudi Ustavno sodišče v
omenjeni odločbi), je tu z zakonom izrecno izključena. To pomeni
možnost tudi večletnega zamika, v tem času pa se likvidnostne
razmere tudi na strani »upnika« lahko povsem spremenijo. Mož
2 Glej odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-18/02 z dne 24. 10.
2003 (Uradni list RS, št. 108/03, in OdlUS XII, 86), 25. točka,
in št. U-I-212/10 z dne 14. 3. 2013 (Uradni list RS, št. 31/13),
19. točka.
3 J. Zobec, Pravna sredstva v izvršilnem postopku, Podjetje
in delo, št. 6 (2002) str. 1609–1610.
4 Prav tam.

Uradni list Republike Slovenije
nost »dolžnika«, da dobi nazaj svoj denar, je tedaj lahko zgolj
teoretična. Ne glede na vprašanje nujnosti in primernosti ukrepa
zakonodajalca za varstvo učinkovitega sodnega varstva upnika,
se skladno z že izoblikovanimi stališči Ustavnega sodišča izkaže,
da poseg ne prestane testa sorazmernosti v ožjem smislu.
13. Navedeno velja, če ureditev izvršbe na podlagi menice
presojamo zgolj z vidika ustavnih procesnih jamstev. Vendar pa je
treba problematiko oceniti še z vidika vsebinske (materialnopravne) narave menične zaveze. Ureditev v procesnem zakonu (ZIZ)
je namreč v bistvenem spremenila vsebinsko naravo menične obveznosti. S spremembo procesnega zakona, ki se v upoštevnem
delu nanaša izključno na menično obveznost, je namreč v bistvu
doseženo po eni strani to, da dolžnik proti prisilnemu plačilu na
podlagi menice ne more več uveljaviti nobenega ugovora, po drugi
strani pa je možnost uveljavitve ugovorov, ki mu teoretično ostajajo na voljo, odložena na čas po pravnomočni zavrnitvi upnikovega
zahtevka v pravdi. Šele tedaj – torej morda čez več let – bo dolžnik
lahko od »upnika« poskusil z nasprotno izvršbo ali s samostojno
tožbo s kondikcijskim zahtevkom uveljaviti vrnitev neutemeljeno
plačane menice. Pri tem ni mogoče niti to, da bi si svoj morebitni
bodoči zahtevek zavaroval s kakšnim sredstvom zavarovanja ali
varščino. Učinkovitost morebitnega sodnega varstva, da bo tedaj
pridobil nazaj tisto, kar je brez možnosti kakršnega koli ugovora
v izvršbi prisilno moral plačati na podlagi menice, bo odvisna
izključno od (tedanje) plačilne sposobnosti nasprotne stranke.
Ker ureditev v bistvu spreminja materialnopravno naravo menične obveznosti, se postavlja vprašanje, ali je mogoče ustavno
dopustnost odvzema možnosti učinkovitega ugovora zavezanca utemeljiti z avtonomijo strank v obligacijskopravnih razmerjih.
Jamstvo svobodnega ustanavljanja obligacijskopravnih razmerij
in spoštovanje avtonomije strank v teh razmerjih je del splošne
osebnostne pravice po 35. členu Ustave. Vprašanje je, ali dolžnik, ki zavestno sprejme menično obveznost, s tem po lastni
volji sprejme tudi zanje neugodno ureditev v ZIZ, ki velja izključno
za menične obveznosti in ki v bistvu uveljavlja načelo »plačaj
takoj, pravdaj se kasneje«. Če je ureditev v ZIZ glede izvršbe na
menico mogoče šteti kot dopolnitev vsebinske ureditve meničnih
obveznosti, bi odgovor na to vprašanje morda lahko bil pritrdilen.
Morda bi lahko rekli, da je stvar ekonomske presoje, kakšnim rizikom se subjekt v civilnopravnem razmerju prostovoljno izpostavi.
Zavezanec namreč lahko pretehta pravne in ekonomske posledice svojega ravnanja v zvezi s tem pravnim instrumentom, ki je
praviloma namenjen bodisi zavarovanju bodisi kreditiranju. Vendar
se Ustavnemu sodišču glede tega vprašanja povezanosti med
pogodbeno svobodo v materialnem pravu in procesnimi pravili v
tej zadevi ni treba dokončno opredeliti. Izpodbijana ureditev v ZIZ
namreč ne prizadene le zavezancev, ki so menično obveznost
zares sprejeli, pač pa tudi osebe, ki želijo uveljaviti ugovor (na
primer pristnosti menice), da veljavna menična obveznost za izterjavo terjatev sploh ne obstaja in nikoli ni obstajala. Razumljivo
je, da (vsaj) pri tovrstnih osebah ni možno sklicevanje na to, da so
s prostovoljnim sprejemom menične obveznosti zavestno sprejeli
tudi ureditev, ki jim praktično odvzema učinkovitost uveljavljanja
kakršnih koli ugovorov. Opisane ureditve ZIZ torej s sklicevanjem
na prostovoljni vstop v obligacijskopravno razmerje menične zaveze ni mogoče upravičiti.
14. Glede na navedeno ureditev, da se izvršba (ko ne
gre za izvršbo na podlagi pravnomočne sodbe ali drugega
enakovrednega izvršilnega naslova) v celoti opravi, še preden
je prizadeta stranka imela kakršno koli učinkovito možnost,
da uveljavi morebitne ugovore procesne ali materialnopravne
narave, ni skladna s pravico do izjavljanja po 22. členu Ustave
in pravico do pravnega sredstva po 25. členu Ustave.5 Ker gre
pri presojani zakonski ureditvi za kombinacijo posega v pravico
do pravnega sredstva in pravico do izjavljanja, se Ustavnemu
sodišču ni treba izrekati o tem, ali bi bila ureditev nesuspenzivnosti ugovora zoper sklep o izvršbi na podlagi menice ustavno
5 Dvome o ustavnoskladnosti ureditve je navajala že teorija
(V. Rijavec in T. Keresteš, Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)
z novelo ZIZ-H, uvodna pojasnila, GV Založba, Ljubljana 2010,
str. 75–76, D. Orož, Novi časovni in stroškovni okviri izvršilnega
postopka, Podjetje in delo, št. 6–7 (2010), str. 1180.
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nedopustna tudi v primeru, ko bi domnevnemu dolžniku pravica
do izjave bila zagotovljena še pred izdajo sklepa o izvršbi.
Ugotovitve o neskladnosti z Ustavo ne spremeni okoliščina,
da sta strogost zaveze in nujnost hitrih postopkov značilnosti
meničnega prava. Prav tako na presojo ne vplivajo značilnosti,
da predlagatelj izvršbe na podlagi menice izkazuje svojo terjatev z relativno visoko stopnjo verjetnosti. Te značilnosti lahko
utemeljijo cilj, da zakonodajalec na drugačen način, kot to velja
za redni izvršilni postopek, uredi posebne, pospešene postopke
za uveljavitev teh obveznosti. Vendar tega ne sme storiti na
način, ki obe omenjeni ustavni pravici v celoti izvotli.
15. Bistvo protiustavnosti ureditve v ZIZ je v četrtem
odstavku 46. člena, ki določa, da se upnik poplača pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi na denarna sredstva, ki jih ima
dolžnik pri organizacijah za plačilni promet. To določbo je
Ustavno sodišče razveljavilo. Peti odstavek 45. člena, drugi
odstavek 138. člena in drugi odstavek 150. člena ZIZ to ureditev izpeljujejo, samostojnega pomena izven navezave na četrti
odstavek 46. člena ZIZ pa nimajo. Zato mora Ustavno sodišče
razveljaviti tudi navedene določbe.
16. Ker je bilo treba izpodbijane določbe razveljaviti že
zaradi neskladja s pravico do izjavljanja po 22. členu Ustave
ter pravico do pravnega sredstva po 25. členu Ustave, Ustavno
sodišče ni presojalo drugih zatrjevanih protiustavnosti (glede
pravice do sodnega varstva po prvem odstavku 23. člena in
pravice do zasebne lastnine po 33. členu Ustave).
C.
17. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
43. člena in prvega odstavka 25. člena Zakona o Ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12) v sestavi: predsednik mag. Miroslav Mozetič ter
sodnice in sodnik dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa,
dr. Etelka Korpič - Horvat, Jasna Pogačar in dr. Jadranka Sovdat. Odločbo je sprejelo soglasno.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
1840.

Sklep o razrešitvi in imenovanju člana
v 11. okrajni volilni komisiji VII. volilne enote

Na podlagi 24., 34. in 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07
– odločba US) je Državna volilna komisija na 29. seji 17. junija
2014 sprejela

SKLEP
o razrešitvi in imenovanju člana v 11. okrajni
volilni komisiji VII. volilne enote
V 11. okrajni volilni komisiji VII. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti člana:
Tomaž Bračič
in
se imenuje:
– za članico:
Tina Škerbinc Muzlovič, roj. 6. 11. 1981, stanujoča
Za Kalvarijo 130, Maribor.
Št. 040-8/2014-113
Ljubljana, dne 17. junija 2014
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik
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Sklep o razrešitvi in imenovanju člana v volilni
komisiji V. volilne enote

Na podlagi 24., 34. in 37. člena Zakona o volitvah v državni
zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba
US) je Državna volilna komisija na 29. seji 17. junija 2014 sprejela

SKLEP
o razrešitvi in imenovanju člana v volilni komisiji
V. volilne enote
V volilni komisiji V. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti predsednika:
Branko Vitez
in
se imenuje:
– za predsednika:
Branko Aubreht, roj. 28. 5. 1965, stanujoč Škalske Cirkovce 17a, Velenje.
Št. 040-8/2014-114
Ljubljana, dne 17. junija 2014
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1842.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o Festivalu
slovenskega filma

Na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o javnih
agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A, 33/11 –
ZEkom-C) in drugega odstavka 18. člena Zakona o slovenskem
filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, Odl. US 18/13 in odl. US 19/14), je
direktor Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, na podlagi soglasja sveta Slovenskega filmskega
centra, javne agencije Republike Slovenije, na 47. redni seji
dne 30. 5. 2014 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o Festivalu
slovenskega filma
1. člen
V Pravilniku o Festivalu slovenskega filma (Uradni list RS,
št. 43/11 in 60/13) (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) se v prvem
odstavku 2. člena za besedo »ustvarjalci« doda besedilo »ali
producenti«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se za besedo »obdobju« doda
»vejica« in besedilo »dvigovanja ravni filmske kulture, izobraževanja na področju filmske in druge avdiovizualne produkcije«.
3. člen
V 5. členu se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– programski direktor ali programski odbor«.
4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Direktor agencije imenuje na podlagi javnega razpisa
ali neposrednega povabila in na podlagi predhodnega mnenja
sveta agencije direktorja Festivala. Direktor Festivala je imenovan
za izvedbo Festivala za posamezno koledarsko leto in je lahko
ponovno imenovan.
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Direktor Festivala:
– na Festivalu zagotovi predstavitev slovenske filmske in
avdiovizualne dejavnosti vključno z vsemi avdiovizualnimi in kinematografskimi deli, sofinanciranimi s strani agencije;
– predstavlja Festival v javnosti in sodeluje pri promociji
Festivala;
– direktorju agencije predlaga programskega direktorja ali
programski odbor Festivala;
– v sodelovanju s programskim direktorjem ali programskim
odborom Festivala pripravi vsebinski načrt programa Festivala,
ki ga najkasneje v roku 30 dni od imenovanja programskega
direktorja ali programskega odbora predloži v potrditev direktorju
agencije;
– izdela finančni načrt Festivala, ki ga najkasneje v roku
30 dni po sklenitvi pogodbe iz tretjega odstavka tega člena predloži v potrditev direktorju agencije;
– pripravi programske in finančne smernice za izbor izvajalcev Festivala in izvede pravno formalno ustrezni postopek izbora
izvajalca ali izvajalcev Festivala;
– določi program poteka Festivala po dnevih (urnik festivala),
ki vključuje razpored prikazovanja izbranih del in spremljajočih
prireditev Festivala (okrogle mize, družabna srečanja, strokovne
predstavitve, delavnice ipd.) in ga predloži direktorju agencije v
potrditev najmanj 30 dni pred datumom pričetka Festivala;
– skrbi za izvedbo Festivala skladno z urnikom Festivala
po dnevih, ki vključujejo razpored prikazovanja izbranih filmov
in spremljajočih prireditev Festivala (spletna stran in družabna
omrežja Festivala, okrogle mize, družabna srečanja, strokovne
prireditve, delavnice itn.);
– izbere izvajalce za delo na Festivalu, s katerimi se dogovori o njihovih nalogah ter sklene z njimi ustrezna pogodbena razmerja v imenu in na račun agencije, pri čemer je dolžan spoštovati
zakonodajo s področja javnega naročanja;
– odgovarja za izvedbo Festivala v skladu z urnikom in odgovarja za delo izvajalcev in podizvajalcev ter pogodbenih partnerjev
v skladu z vsebinskim in finančnim načrtom Festivala;
– potrdi izbor prijavljenih del za tekmovalni program, ki ga
opravi programski direktor ali programski odbor Festivala, po
dnevih;
– pripravi vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi Festivala, in ga predloži agenciji najpozneje v roku 45 dni po koncu
Festivala;
– odgovarja za izvedbo in potek Festivala.
Agencija sklene z direktorjem Festivala za izvedbo nalog,
določenih s tem pravilnikom, pogodbo, v kateri se natančneje
opredelijo posamezne naloge, obveznosti in odgovornosti direktorja Festivala ter plačilo za njegovo delo.«.
5. člen
V četrtem odstavku 8. člena se za besedo »lokacijo« doda
besedilo »in ko-produkcijo«.
6. člen
Naslov III.2 podpoglavja se spremeni tako, da se glasi:
»Programski direktor ali programski odbor«
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Direktor Festivala najkasneje v tridesetih dneh po tem,
ko je imenovan, direktorju agencije predlaga imenovanje programskega direktorja ali programskega odbora Festivala za izvedbo
Festivala za posamezno koledarsko leto, ki ga mora direktor
agencije potrditi.
(2) Programski odbor ima največ 3 (tri) člane, ki izmed sebe
v roku 15. dni od imenovanja izvolijo predsednika.
(3) Delovanje programskega odbora se uredi s poslovnikom.«.
7. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge programskega direktorja ali programskega odbora
Festivala so:
– izbor prijavljenih filmskih projektov za tekmovalni del Festivala;
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– sodelovanje pri oblikovanju načrta prikazovanja izbranih
filmskih projektov za tekmovalni del Festivala;
– izdelava predloga vsebinskega načrta Festivala, ki ga
najkasneje v roku 30 dni po prejemu sklepa direktorja Festivala
o imenovanju, predloži direktorju Festivala.
Direktor Festivala sklene s programskim direktorjem ali
programskim odborom Festivala za izvedbo nalog, določenih
s tem pravilnikom, pogodbo, v kateri se natančneje opredelijo
posamezne naloge, obveznosti in odgovornosti programskega
direktorja ali programskega odbora Festivala ter plačilo za njegovo delo.«.
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Sklep o nadzoru nad zavarovalniško skupino

Na podlagi 151. člena in 2. točke 256. člena Zakona o
zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno
besedilo, 90/12, 102/12, 56/13 in 63/13 – ZS-K) Agencija za
zavarovalni nadzor izdaja

SKLEP
o nadzoru nad zavarovalniško skupino

8. člen
V tretjem odstavku 23. člena se za besedo »direktorja«
doda besedilo »ali programskega odbora«.

I. UVODNE DOLOČBE

9. člen
Prvi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovna žirija podeli naslednje nagrade Vesna:
1. nagrada za najboljši celovečerni film,
2. nagrada za najboljši kratki film,
3. nagrada za najboljšo režijo,
4. nagrada za najboljši scenarij,
5. nagrada za najboljšo glavno žensko vlogo,
6. nagrada za najboljšo glavno moško vlogo,
7. nagrada za najboljšo stransko žensko vlogo,
8. nagrada za najboljšo stransko moško vlogo,
9. nagrada za najboljšo fotografijo,
10. nagrada za najboljšo glasbo,
11. nagrada za najboljšo montažo,
12. nagrada za najboljši študijski film.
Strokovna žirija podeli tudi najmanj štiri vendar ne več kot
osem izmed naslednjih nagrad Vesna:
13. nagrada za najboljši eksperimentalni film,
14. nagrada za najboljši dokumentarni film,
15. nagrada za najboljši animirani film,
16. nagrada za najboljšo scenografijo,
17. nagrada za najboljšo kostumografijo,
18. nagrada za najboljšo animacijo,
19. nagrada za najboljšo masko,
20. nagrada za najboljši ton,
21. nagrada za najboljšo manjšinsko koprodukcijo,
22. nagrada za posebne dosežke«.

(1) Ta sklep določa:
– podrobnejšo vsebino poročil o pomembnejših poslih v
zavarovalniški skupini ter roke in način poročanja,
– način izračuna prilagojenih kapitalskih zahtev za nadrejene zavarovalnice, zavarovalne holdinge, mešane finančne
holdinge in nadrejene tuje zavarovalnice in
– podrobnejšo vsebino letnih poročil o prilagojenih kapitalskih zahtevah ter roke in način poročanja.
(2) Določbe tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za
pokojninske družbe, ustanovljene po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

10. člen
Prvi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbo 25. člena tega pravilnika, se na
Festivalu podeli tudi nagrada občinstva za najboljši slovenski
celovečerni film, ki jo podeljuje lokalna skupnost Festivala, na
območju katere se odvija Festival ali sponzor Festivala ali sponzor nagrade občinstva za najboljši slovenski celovečerni film.«.
11. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izide glasovanja razglasi predstavnik lokalne skupnosti,
na območju katere se odvija Festival ali predstavnik sponzorja
Festivala ali predstavnik sponzorja nagrade občinstva za najboljši slovenski celovečerni film ali sponzor Festivala, nagrado v
obliki plakete pa podeli oseba, ki jo imenuje direktor Festivala.«.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-85/2012-MIZKS/63
Ljubljana, dne 30. maja 2014
EVA 2014-3340-0018
Jožko Rutar l.r.
direktor Slovenskega filmskega centra,
javne agencije Republike Slovenije

1. člen
(predmet sklepa)

2. člen
(opredelitev pojmov)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen,
kakor je opredeljen v naslednjih določbah Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo,
90/12, 102/12, 56/13 in 63/13 – ZS-K; v nadaljnjem besedilu:
ZZavar):
1. zavarovalnica v 1. členu,
2. tuja zavarovalnica v tretjem odstavku 7. člena,
3. odvisna družba v četrtem odstavku 10. člena,
4. zavarovalniška skupina v drugem in tretjem odstavku
143. člena,
5. zavarovalni holding v prvem odstavku 144. člena,
6. mešani zavarovalni holding v drugem odstavku
144. člena,
7. mešani finančni holding v tretjem odstavku 144. člena,
8. nadrejena družba v četrtem odstavku 144. člena,
9. podrejena družba v četrtem odstavku 144. člena,
10. udeležena družba v šestem odstavku 144. člena,
11. povezana družba v drugem odstavku 145. člena.
(2) Vmesni zavarovalni holding in vmesni mešani finančni
holding za namen tega sklepa je zavarovalni holding oziroma
mešani finančni holding, preko katerega je zavarovalnica udeležena v povezani zavarovalnici ali povezani tuji zavarovalnici.
3. člen
(vrsta poročil)
Poročila, ki jih morajo poročevalci po tem sklepu pošiljati
Agenciji za zavarovalni nadzor (v nadaljnjem besedilu: Agencija), za namen dopolnilnega nadzora, so:
a) poročila o pomembnejših poslih v zavarovalniški skupini in
b) poročila o prilagojenih kapitalskih zahtevah.
II. POROČILO O POMEMBNEJŠIH POSLIH
V ZAVAROVALNIŠKI SKUPINI
4. člen
(poročevalec)
O pomembnejših poslih v zavarovalniški skupini poroča
zavarovalnica.
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5. člen
(vsebina poročila o pomembnejših poslih
v zavarovalniški skupini)
(1) Zavarovalnica sestavi poročilo o pomembnejših poslih v
zavarovalniški skupini, v katerem poroča o vseh pomembnejših
poslih, sklenjenih oziroma opravljenih med zavarovalnico ter pravnimi in fizičnimi osebami iz prvega odstavka 147. člena ZZavar.
(2) Za pomembnejše posle se štejejo zlasti naslednji posli:
– posojila in krediti, razen odobrenih prodaj z odloženim
plačilom (na primer blagovni kredit), ki za zavarovalnico ne predstavljajo pomembnih zneskov,
– garancije in drugi posli, zaradi katerih nastanejo zunaj
bilančne obveznosti,
– pravni posli, katerih predmet so naložbe v vrednostne
papirje, druge finančne instrumente oziroma nepremičnine,
– drugi pravni posli, ki pomembneje vplivajo na izračun
prilagojenih kapitalskih zahtev,
– pozavarovalni posli,
– sporazumi o delitvi stroškov.
(3) Zavarovalnica mora v poročilo o pomembnejših poslih v
zavarovalniški skupini dodati oziroma vanj vključiti tudi pojasnila k
navedenim poslom, če je to potrebno.
(4) Zavarovalnica predloži Agenciji poročilo o pomembnejših
poslih v zavarovalniški skupini v obliki obrazca ZAV-SKUP, ki je
priloga in sestavni del tega sklepa, polletno oziroma letno. Rok za
predložitev polletnega poročila je dva meseca po preteku koledarskega polletja, rok za predložitev letnega poročila pa tri mesece
po preteku koledarskega leta.
III. PRILAGOJENE KAPITALSKE ZAHTEVE
III.1. NAČIN IZRAČUNA PRILAGOJENIH KAPITALSKIH
ZAHTEV
III.1.1. Splošne določbe glede izračuna prilagojenih kapitalskih
zahtev
6. člen
(zavezanci za izračun)
Prilagojene kapitalske zahteve izračunava nadrejena zavarovalnica, zavarovalni holding, mešani finančni holding in nadrejena tuja zavarovalnica (v nadaljnjem besedilu: nadrejena družba), razen če je družba hkrati podrejena družba drugi nadrejeni
zavarovalnici.
7. člen
(sorazmernost)
(1) Nadrejena družba pri izračunu prilagojenih kapitalskih
zahtev upošteva sorazmerni delež, ki ga ima v povezanih družbah.
(2) Sorazmerni delež iz prejšnjega odstavka tega člena
pomeni delež vpisanega kapitala, s katerim udeležena družba razpolaga neposredno ali posredno, oziroma odstotek, ki se upošteva
za izdelavo konsolidiranih računovodskih izkazov.
(3) Če odvisna družba ne dosega kapitalskih zahtev, nadrejena družba, ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, pri
izračunu prilagojenih kapitalskih zahtev upošteva celotni primanjkljaj kapitala odvisne družbe.
8. člen
(vzajemno financiranje)
Vzajemno financiranje obstoji, če ima nadrejena zavarovalnica ali katera z njo povezanih družb v lasti delnice, ali da posojilo
drugi družbi, ki je neposredni ali posredni imetnik delnic ali deležev
v kapitalu ali podrejenih dolžniških instrumentov nadrejene zavarovalnice ali katere z njo povezanih družb.
9. člen
(zaporedna udeležba)
Zaporedna udeležba je udeležba nadrejene družbe v drugi
družbi, ki je tudi udeležena družba v neki drugi družbi.
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III. 1. 2. Način izračuna prilagojenih kapitalskih zahtev
za nadrejene zavarovalnice
10. člen
(izločitev dvojne uporabe postavk kapitala)
(1) Pri izračunu prilagojenih kapitalskih zahtev mora nadrejena zavarovalnica izločiti dvojno uporabo sredstev, ki predstavljajo financiranje kapitala med različnimi zavarovalnicami,
upoštevanimi v izračunu.
(2) Pri izračunu prilagojenih kapitalskih zahtev lahko nadrejena zavarovalnica:
– rezerve iz dobička in prihodnje dobičke, ki nastajajo pri
življenjskih zavarovanjih v povezani zavarovalnici ter
– nevplačan vpoklican povezane zavarovalnice,
vključi v izračun samo, če postavki iz predhodnih alinej tega
člena, v povezani zavarovalnici, v kateri se nahajata, izpolnjujeta pogoje za kritje zahtevanega minimalnega kapitala povezane
zavarovalnice.
(3) Če poleg postavk, navedenih v drugem odstavku tega
člena, obstajajo tudi druge postavke kapitala, ki izpolnjujejo pogoje za kritje minimalnega kapitala povezane zavarovalnice, ki
jih ni mogoče šteti kot razpoložljive za pokrivanje zahtevanega
minimalnega kapitala nadrejene zavarovalnice, se te postavke
lahko vključijo v izračun samo, če izpolnjujejo pogoje za kritje
zahtevanega minimalnega kapitala povezane zavarovalnice.
(4) Vsota postavk iz drugega in tretjega odstavka tega
člena ne sme presegati zahtevanega minimalnega kapitala
povezane zavarovalnice.
11. člen
(izločitev ustvarjanja kapitala v skupini)
(1) Pri izračunavanju prilagojenih kapitalskih zahtev nadrejena zavarovalnica ne upošteva postavk kapitala, ki izhajajo
iz vzajemnega financiranja med njo in:
– povezano družbo,
– udeleženo družbo,
– drugimi družbami, ki so povezane z udeleženo družbo.
(2) Nadrejena zavarovalnica pri izračunu prilagojenih kapitalskih zahtev poleg postavk iz predhodnega odstavka tega
člena tudi ne upošteva postavk kapitala, ki izpolnjujejo pogoje
za kritje minimalnega kapitala povezane zavarovalnice, če
postavka kapitala izhaja iz vzajemnega financiranja s katero
koli drugo družbo, ki je povezana z nadrejeno zavarovalnico.
12. člen
(uporaba načina izračuna prilagojenih kapitalskih zahtev
v primerih različnih povezav)
(1) Če ima nadrejena zavarovalnica več kot eno povezano zavarovalnico, se v izračun prilagojenih kapitalskih zahtev
vključi vsaka od povezanih zavarovalnic. V primeru zaporednih
udeležb se izračun prilagojenih kapitalskih zahtev opravi na
ravni udeležene zavarovalnice s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki je nadrejena zavarovalnica.
(2) Nadrejena zavarovalnica, ki je udeležena v povezani
zavarovalnici ali tuji zavarovalnici preko zavarovalnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga, pri izračunavanju
prilagojenih kapitalskih zahtev upošteva položaj vmesnega
zavarovalnega holdinga ali vmesnega mešanega finančnega
holdinga. Za namen tega izračuna, ki ga zavarovalnica opravi
v skladu z določbami od 7. do 12. člena in tretjega odstavka
14. člena tega sklepa, se ta zavarovalni holding ali mešani
finančni holding obravnava, kot da je zavarovalnica, za katero
so kapitalske zahteve enake nič, in kot da zanj veljajo isti pogoji
glede postavk kapitala, kot veljajo za zavarovalnice.
(3) Nadrejena zavarovalnica, ki je udeležena družba v
tuji zavarovalnici, pri izračunu prilagojenih kapitalskih zahtev
slednjo, izključno za namene tega izračuna, obravnava enako
kot povezano zavarovalnico, v skladu z določbami od 7. do
12. člena in tretjega odstavka 14. člena tega sklepa.
(4) Nadrejena zavarovalnica, ki je udeležena družba v
kreditni instituciji, investicijskem podjetju ali finančni instituciji,
pri izračunu prilagojenih kapitalskih zahtev smiselno uporablja
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pravila, določena v prvem in drugem odstavku 108. člena
ZZavar.
(5) Če ni mogoče pridobiti podatkov za izračun prilagojenih kapitalskih zahtev povezane družbe s sedežem v državi
članici ali tuji državi, se knjigovodska vrednost udeležbe nadrejene zavarovalnice v povezano družbo, odšteje od postavk
kapitala, ki izpolnjujejo pogoje za kritje prilagojenega minimalnega kapitala nadrejene zavarovalnice. V tem primeru nerealizirani kapitalski dobički, ki izhajajo iz te udeležbe, ne morejo
predstavljati postavke kapitala za pokrivanje prilagojenega minimalnega kapitala.
III. 1. 3. Način izračuna prilagojenih kapitalskih zahtev
za zavarovalni holding, mešani finančni holding
in nadrejeno tujo zavarovalnico
13. člen
(posebne določbe za izračun, kadar je zavarovalnica odvisna
družba zavarovalnega holdinga, mešanega finančnega
holdinga ali nadrejene tuje zavarovalnice)
(1) Če je zavarovalnica odvisna družba zavarovalnega
holdinga, mešanega finančnega holdinga ali nadrejene tuje
zavarovalnice, se izračun prilagojenih kapitalskih zahtev izvede
na ravni navedenih družb ob upoštevanju določb tega člena ter
7. do 12. člena tega sklepa.
(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za zavarovalni holding, mešani finančni holding in nadrejeno tujo
zavarovalnico, ki je hkrati podrejena družba drugi nadrejeni
zavarovalnici, zavarovalnemu holdingu, mešanemu finančnemu holdingu ali drugi nadrejeni tuji zavarovalnici, ki mora izračunavati prilagojene kapitalske zahteve na podlagi tega sklepa.
(3) Za namen tega izračuna se nadrejeni zavarovalni holding, mešani finančni holding in nadrejena tuja zavarovalnica
obravnava, kot da je zavarovalnica, za katero veljajo naslednji
pogoji:
– kapitalske zahteve za zavarovalni holding ali mešani
finančni holding so enake nič,
– kapitalske zahteve za tujo zavarovalnico se izračunajo
v skladu s tretjim odstavkom 14. člena tega sklepa,
– glede postavk kapitala, ki izpolnjujejo pogoje za kritje
minimalnega kapitala, se uporabljajo določbe 106., 107. in
3. točke prvega odstavka 108. člena ZZavar.
(4) Za izračun minimalnega kapitala povezane zavarovalnice se poleg določb tega sklepa uporabljajo tudi določbe
sklepa, ki določa podrobnejša pravila za izračun minimalnega
kapitala zavarovalnice.
III.2. POROČILO O PRILAGOJENIH
KAPITALSKIH ZAHTEVAH
14. člen
(poročilo o prilagojenih kapitalskih zahtevah
za nadrejene zavarovalnice)
(1) Nadrejena zavarovalnica predloži poročilo o prilagojenih kapitalskih zahtevah na obrazcih KUS PKZ-P in KUS
PKZ-Ž, ki sta priloga in sestavni del tega sklepa. Za zavarovalnice držav članic in tujih držav predloži nadrejena zavarovalnica izračun zahtevanega minimalnega kapitala na obrazcih MK
in MKZ-1, ki sta priloga in sestavni del sklepa, ki določa podrobnejša pravila za izračun minimalnega kapitala zavarovalnic. V
obrazcih KUS PKZ-P in KUS PKZ-Ž nadrejena zavarovalnica
prikaže znesek sorazmernega dela zahtevanega minimalnega
kapitala za vsako podrejeno zavarovalnico.
(2) Za izračun razpoložljivega kapitala nadrejene zavarovalnice se poleg določb tega sklepa uporabljajo tudi določila sklepa, ki določa podrobnejši način izračuna kapitala
in izpolnjevanje kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti
zavarovalnic. Za izračun minimalnega kapitala nadrejene in podrejene zavarovalnice se poleg določb tega sklepa uporabljajo
tudi določbe sklepa, ki določa podrobnejša pravila za izračun
minimalnega kapitala zavarovalnice.
(3) Izračun prilagojenih kapitalskih zahtev se izdela na
podlagi konsolidiranih računovodskih izkazov. Prilagojena ka-
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pitalska ustreznost nadrejene zavarovalnice se izračuna kot
razlika med:
1. vsoto postavk kapitala, ki izpolnjujejo pogoje za kritje
minimalnega kapitala, izračunanega na osnovi konsolidiranih
podatkov ter
2. vsoto kapitalskih zahtev nadrejene zavarovalnice in sorazmernega deleža kapitalskih zahtev zavarovalnic, v katerih je
nadrejena zavarovalnica udeležena, temelječega na odstotkih, ki
se uporabljajo za izdelavo konsolidiranih računovodskih izkazov.
(4) Nadrejena zavarovalnica je dolžna poročilo iz prvega
odstavka tega člena Agenciji predložiti po stanju na zadnji dan
v letu. Rok za predložitev obrazcev je štiri mesece po izteku
koledarskega leta.
15. člen
(poročilo o prilagojenih kapitalskih zahtevah za nadrejene
zavarovalne holdinge, mešane finančne holdinge
in nadrejene tuje zavarovalnice)
(1) Zavarovalni holding, mešani finančni holding in nadrejena tuja zavarovalnica Agenciji predložijo poročilo o prilagojenih
kapitalskih zahtevah po stanju na zadnji dan v koledarskem letu v
obliki obrazca KUS PKZ, ki je priloga in sestavni del tega sklepa.
Za vsako podrejeno zavarovalnico predložijo tudi izračun zahtevanega minimalnega kapitala na obrazcih MK in MKZ-1, ki sta priloga in sestavni del sklepa, ki določa podrobnejša pravila za izračun
minimalnega kapitala zavarovalnic. Rok za predložitev poročila je
štiri mesece po izteku koledarskega leta. V obrazcih KUS PKZ
zavarovalni holding, mešani finančni holding in nadrejena tuja
zavarovalnica prikažejo znesek sorazmernega dela zahtevanega
minimalnega kapitala za vsako podrejeno zavarovalnico.
(2) Prilagojene kapitalske zahteve za zavarovalni holding,
mešani finančni holding in nadrejeno tujo zavarovalnico se izračunajo kot razlika med:
1. vsoto postavk kapitala, ki izpolnjujejo pogoje za kritje
minimalnega kapitala, izračunanega na osnovi konsolidiranih
podatkov ter
2. vsoto kapitalskih zahtev zavarovalnega holdinga, mešanega finančnega holdinga ali nadrejene tuje zavarovalnice in
sorazmernega deleža kapitalskih zahtev zavarovalnic, v kateri je
udeležen zavarovalni holding, mešani finančni holding ali nadrejena tuja zavarovalnica.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(prehodna določba)
(1) Poročila iz 5. člena tega sklepa se v skladu s tem sklepom prvič sestavijo po stanju na dan 30. 6. 2014 oziroma za
obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 in se Agenciji predložijo v
roku štirih mesecev po preteku koledarskega polletja.
(2) Poročila iz 14. in 15. člena tega sklepa se v skladu s tem
sklepom prvič sestavijo po stanju na dan 31. 12. 2014 oziroma
za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.
17. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
nadzoru nad zavarovalniško skupino (Uradni list RS, št. 6/01,
38/05, 31/06, 38/06 in 119/07).
18. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 40151-1012/2014
Ljubljana, dne 13. junija 2014
EVA 2014-1611-0042
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
Sergej Simoniti l.r.

3

Žig:

4

5

vrsta posla

6

znesek

Sestavil:

7

obrestna
mera

8

tečaj
vrednostnega
papirja

9

datum sklenitve
posla

10

zapadlost
posla

11

opomba

Pod 10 - zapadlost posla: vpiše se datum zapadlosti obveznosti iz posameznega posla oziroma datum dospetja

Pod 8 - tečaj vrednostnega papirja: vpiše se tečaj nakupa oziroma prodaje vrednostnega papirja oz. drugega finančnega instrumenta

Pod 7 - obrestna mera: vpiše se obrestna mera, na primer posojila ali dolžniškega vrednostnega papirja oziroma v vseh primerih, kjer je to primerno

f Pri sporazumih o delitvi stroškov se navede znesek obračunanih stroškov v obdobju, na katerega se posamezno poročilo nanaša

e Pri pozavarovalnih poslih se ločeno navede znesek kosmate obračunane premije, obračunanih kosmatih škod in obračunane provizije

d Pri drugih pravnih poslih (opisano pod točko 5d) se navede vrednost oziroma cena takšnega posla
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c Pri pravnih poslih, katerih predmet so naložbe (opisano pod točko 5c) se navede nabavna (oziroma prodajna) vrednost posla

b Pri garancijah se vpiše znesek danih garancij oziroma znesek drugih poslov, ki vplivajo na zunajbilančne obveznosti

a Pri posojilih se vpiše znesek danih oziroma prejetih posojil, in sicer se navede glavnico

Pod 6 - znesek: vpiše se znesek posla v EUR (v primeru posla v drugi valuti se preračun opravi po srednjem tečaju Banke Slovenije)

g Drugi posli - opiše se posel, ki se lahko po presoji zavarovalnice šteje kot pomembnejši posel, in sicer na način, da je iz opisa jasno razviden denarni tok

f Sporazumi o delitvi stroškov - vpiše se ali je zavarovalnica prejemnik ali plačnik nakazil na podlagi sporazuma o delitvi stroškov

e Pozavarovalni posli - vpiše se ali je zavarovalnica sklenila aktivno ali pasivno pozavarovanje

d Drugi pravni posli, ki pomembneje vplivajo na izračun prilagojenih kapitalskih zahtev - vpiše se za katere pravne posle gre

ali prodajo vrednostnega papirja ali drugih finančnih instrumentov oziroma nepremičnin

c Pravni posli, katerih predmet so naložbe v vrednostne papirje, druge finančne instrumente oziroma nepremičnine - vpiše se ali gre za nakup

b Garancije in drugi posli, zaradi katerih nastanejo zunajbilančne obveznosti - če gre za druge posle, ki vplivajo na zunajbilančne obveznosti, se vpiše, za katere posle gre

Pod 5 - vrsta posla:
a Posojila in krediti - vpiše se ali gre za prejeto ali za dano posojilo

Pod 4 - vrsta povezave: vpiše se vrsta povezave z zavarovalnico, in sicer na način, kot to določa 1 do 4 točka prvega odstavka 147. člena ZZavar

Datum:

2

1

matična številka ali
druga oznaka
vrsta povezave
subjekta

Št.

naziv povezanega
subjekta

POROČANJE O POSLIH V ZAVAROVALNIŠKI SKUPINI V _______ POLLETJU LETA ________________

4998 /

zap.
št.

Zavarovalnica:

PRILOGA 1
ZAV-SKUP

Stran
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PRILOGA 2

Zavarovalniška skupina: __________________

Nadrejena zavarovalnica v zavarovalniški skupini: _____________________
Izkaz prilagojene kapitalske ustreznosti za premoženjska zavarovanja (KUS PKZ – P) na dan:
_______
Stran 1

Konsolidirani računovodski izkazi so: revidirani; nerevidirani

v EUR

TEMELJNI KAPITAL (106. člen ZZavar)

Znesek
Tekoče leto

Vplačani osnovni kapital, razen na podlagi kumulativnih prednostnih
delnic vplačanega osnovnega kapitala oziroma ustanovni kapital
Sredstva na računih članov družbe za vzajemno zavarovanje
Kapitalske rezerve, razen kapitalskih rezerv povezanih s
kumulativnimi prednostnimi delnicami
Rezerve iz dobička, razen rezerv za izravnavo kreditnih tveganj in
katastrofalnih škod
Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let
Presežek iz prevrednotenja v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz
zavarovalno-tehničnih rezervacij
Lastne delnice in lastni poslovni deleži
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Prenesena čista izguba iz prejšnjih let
Neporavnana izguba obračunskega obdobja, povečana za stanje
terjatev za odloženi davek iz neizrabljenih davčnih izgub, prenesenih
v naslednja davčna obdobja, oz. če ni neporavnane izgube
obračunskega obdobja, stanje terjatev za odloženi davek iz
neizrabljenih davčnih izgub
Razlika med nediskontiranimi in diskontiranimi škodnimi
rezervacijami
Temeljni kapital
([1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]-[7]-[8]-[9]-[10]-[11])
Zajamčeni kapital
Izpolnjevanje zahteve iz četrtega odst. 106. člena ZZavar ([12][13])

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

DODATNI KAPITAL (107. člen ZZavar)

Znesek
Tekoče leto

Vplačani osnovni kapital na podlagi kumulativnih prednostnih delnic
Kapitalske rezerve povezane s kumulativnimi prednostnimi delnicami
Podrejeni dolžniški instrumenti
Polovica nevplačanega vpoklicanega kapitala oziroma ustanovnega
kapitala (druga alinea 2. točke drugega odst. 107. člena ZZavar)
Dodatni kapital ([15]+[16]+[17]+[18], vendar ne več kot 50% glede
na nižjega izmed temeljnega oziroma minimalnega kapitala)

Predhodno leto

15
16
17
18
19

Predhodno leto

Stran
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Stran 2
v EUR
RAZPOLOŽLJIVI KAPITAL IN IZKAZ KAPITALSKE USTREZNOSTI
(108. člen ZZavar)
Skupaj temeljni in dodatni kapital ([12]+[19])

20

Udeležba po 1. točki prvega odstavka 108. člena ZZavar, razen
udeležba v zavarovalnice in pokojninske družbe, ki sodijo v
zavarovalniško skupino

21

Naložbe po 2. točki prvega odstavka 108. člena ZZavar, razen
naložbe v zavarovalnice in pokojninske družbe, ki sodijo v
zavarovalniško skupino

22

Nelikvidna sredstva ([24]+[25] +[26])

23

Naložbe v delnice borze in klirinško depotne družbe (3. točka prvega
odstavka 108. člena ZZavar)

24

Terjatve iz naslova vplačil v jamstveni sklad pri klirinško depotni
družbi (3. točka prvega odstavka 108. člena ZZavar)

25

Terjatve iz naslova vplačil v sklade, ki so namenjeni vzajemnemu
jamstvu za izpolnitev obveznosti več oseb (3. točka prvega odstavka
108. člena ZZavar)

26

Postavke kapitala, ki izhajajo iz vzajemnega financiranja z osebo, ki
je vključena v dopolnilni nadzor in ni zajeta v konsolidiranih
računovodskih izkazih

27

Razpoložljivi kapital nadrejene zavarovalnice ([20] - [21] - [22] [23] - [27])

28

Zahtevani minimalni kapital nadrejene zavarovalnice

29
in

30

Presežek oziroma primanjkljaj razpoložljivega kapitala ([28] [29 + 30])

31

Zahtevani minimalni
pokojninske družbe

Datum:

kapital

Žig:

povezane

zavarovalnice

Sestavil:

Znesek
Tekoče leto

Predhodno leto

Podpis odgovorne
osebe:
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PRILOGA 3

Zavarovalniška skupina: __________________

Nadrejena zavarovalnica v zavarovalniški skupini: _____________________

Izkaz prilagojene kapitalske ustreznosti za življenjska zavarovanja (KUS PKZ – Ž) na dan:
_______
Stran 1

Konsolidirani računovodski izkazi so: revidirani; nerevidirani

v EUR

TEMELJNI KAPITAL (106. člen ZZavar)

Znesek
Tekoče leto

Vplačani osnovni kapital, razen na podlagi kumulativnih prednostnih
delnic vplačanega osnovnega kapitala oziroma ustanovni kapital
Sredstva na računih članov družbe za vzajemno zavarovanje
Kapitalske rezerve, razen kapitalskih rezerv povezanih s
kumulativnimi prednostnimi delnicami
Rezerve iz dobička, razen rezerv za izravnavo kreditnih tveganj in
katastrofalnih škod
Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let
Presežek iz prevrednotenja v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz
zavarovalno-tehničnih rezervacij
Lastne delnice in lastni poslovni deleži
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Prenesena čista izguba iz prejšnjih let
Neporavnana izguba obračunskega obdobja, povečana za stanje
terjatev za odloženi davek iz neizrabljenih davčnih izgub, prenesenih
v naslednja davčna obdobja, oz. če ni neporavnane izgube
obračunskega obdobja, stanje terjatev za odloženi davek iz
neizrabljenih davčnih izgub
Temeljni kapital
([1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]-[7]-[8]-[9]-[10])
Zajamčeni kapital
Izpolnjevanje zahteve iz 4. odst. 106. člena ZZavar ([11]-[12])

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

DODATNI KAPITAL (107. člen ZZavar)

Znesek
Tekoče leto

Vplačani osnovni kapital na podlagi kumulativnih prednostnih delnic
Kapitalske rezerve povezane s kumulativnimi prednostnimi delnicami
Podrejeni dolžniški instrumenti
Vrednost matematične rezervacije (prva alinea 2. točke drugega
odstavka 107. člena ZZavar)
Polovica nevplačanega vpoklicanega kapitala oziroma ustanovnega
kapitala (druga alinea 2. točke drugega odstavka 107. člena ZZavar)
Dodatni kapital ([14]+[15]+[16]+[17]+[18], vendar ne več kot 50%
glede na nižjega izmed temeljnega oziroma minimalnega kapitala)

Predhodno leto

14
15
16
17
18
19

Predhodno leto

Stran
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Stran 2
v EUR
RAZPOLOŽLJIVI KAPITAL IN IZKAZ KAPITALSKE USTREZNOSTI
(108. člen ZZavar)
Skupaj temeljni in dodatni kapital ([11]+[19])

20

Udeležba po 1. točki 1. odstavka 108. člena ZZavar, razen udeležba
v zavarovalnice in pokojninske družbe, ki sodijo v zavarovalniško
skupino

21

Naložbe po 2. točki 1. odstavka 108. člena ZZavar, razen udeležba v
zavarovalnice in pokojninske družbe, ki sodijo v zavarovalniško
skupino

22

Nelikvidna sredstva ([24]+[25] +[26])

23

Naložbe v delnice borze in klirinško depotne družbe (3. točka 1.
odstavka 108. člena ZZavar)

24

Terjatve iz naslova vplačil v jamstveni sklad pri klirinško depotni
družbi (3. točka 1. odstavka 108. člena ZZavar)

25

Terjatve iz naslova vplačil v sklade, ki so namenjeni vzajemnemu
jamstvu za izpolnitev obveznosti več oseb (3. točka 1. odstavka 108.
člena ZZavar)

26

Postavke kapitala, ki izhajajo iz vzajemnega financiranja z osebo, ki
je vključena v dopolnilni nadzor in ni zajeta v konsolidiranih
računovodskih izkazih

27

Razpoložljivi kapital nadrejene zavarovalnice ([20] - [21] - [22] [23] - [27])

28

Zahtevani minimalni kapital nadrejene zavarovalnice

29
in

30

Presežek oziroma primanjkljaj razpoložljivega kapitala ([28] [29 +30])

31

Zahtevani minimalni
pokojninske družbe

Datum:

kapital

Žig:

povezane

zavarovalnice

Sestavil:

Znesek
Tekoče leto

Predhodno leto

Podpis odgovorne
osebe:
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PRILOGA 4

Zavarovalniška skupina: __________________

Nadrejeni zavarovalni holding, mešani finančni holding ali nadrejena tuja zavarovalnica v zavarovalniški
skupini: _____________________
Izkaz prilagojene kapitalske ustreznosti (KUS PKZ) na dan: _______
Stran 1

Konsolidirani računovodski izkazi so: revidirani; nerevidirani

v EUR

TEMELJNI KAPITAL (106. člen ZZavar)

Znesek
Tekoče leto

Vplačani osnovni kapital, razen na podlagi kumulativnih prednostnih
delnic vplačanega osnovnega kapitala oziroma ustanovni kapital
Sredstva na računih članov družbe za vzajemno zavarovanje
Kapitalske rezerve, razen kapitalskih rezerv povezanih s
kumulativnimi prednostnimi delnicami
Rezerve iz dobička, razen rezerv za izravnavo kreditnih tveganj in
katastrofalnih škod
Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let
Presežek iz prevrednotenja v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz
zavarovalno-tehničnih rezervacij
Lastne delnice in lastni poslovni deleži
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Prenesena čista izguba iz prejšnjih let
Neporavnana izguba obračunskega obdobja, povečana za stanje
terjatev za odloženi davek iz neizrabljenih davčnih izgub, prenesenih
v naslednja davčna obdobja, oz. če ni neporavnane izgube
obračunskega obdobja, stanje terjatev za odloženi davek iz
neizrabljenih davčnih izgub
Razlika med nediskontiranimi in diskontiranimi škodnimi
rezervacijami
Temeljni kapital
([1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]-[7]-[8]-[9]-[10]-[11]
Zajamčeni kapital
Izpolnjevanje zahteve iz četrtega odst. 106. člena ZZavar ([12][13])

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

DODATNI KAPITAL (107. člen ZZavar)

Znesek
Tekoče leto

Vplačani osnovni kapital na podlagi kumulativnih prednostnih delnic
Kapitalske rezerve povezane s kumulativnimi prednostnimi delnicami
Podrejeni dolžniški instrumenti
Vrednost matematične rezervacije (prva alinea 2. točke drugega
odstavka 107. člena ZZavar)
Polovica nevplačanega vpoklicanega kapitala oziroma ustanovnega
kapitala (druga alinea 2. točke drugega odstavka 107. člena ZZavar)
Dodatni kapital ([15]+[16]+[17]+[18]+[19], vendar ne več kot 50%
glede na nižjega izmed temeljnega oziroma minimalnega kapitala)

Predhodno leto

15
16
17
18
19
20

Predhodno leto

Stran
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Stran 2
v EUR
RAZPOLOŽLJIVI KAPITAL IN IZKAZ KAPITALSKE USTREZNOSTI
(108. člen ZZavar)
Skupaj temeljni in dodatni kapital ([12]+[20])

21

Udeležba po 1. točki prvega odstavka 108. člena ZZavar, razen
udeležba v zavarovalnice in pokojninske družbe, ki sodijo v
zavarovalniško skupino

22

Naložbe po 2. točki prvega odstavka 108. člena ZZavar, razen
naložbe v zavarovalnice in pokojninske družbe, ki sodijo v
zavarovalniško skupino

23

Nelikvidna sredstva ([25]+[26] +[27])

24

Naložbe v delnice borze in klirinško depotne družbe (3. točka prvega
odstavka 108. člena ZZavar)

25

Terjatve iz naslova vplačil v jamstveni sklad pri klirinško depotni
družbi (3. točka prvega odstavka 108. člena ZZavar)

26

Terjatve iz naslova vplačil v sklade, ki so namenjeni vzajemnemu
jamstvu za izpolnitev obveznosti več oseb (3. točka prvega odstavka
108. člena ZZavar)

27

Postavke kapitala, ki izhajajo iz vzajemnega financiranja z osebo, ki
je vključena v dopolnilni nadzor in ni zajeta v konsolidiranih
računovodskih izkazih

28

Razpoložljivi kapital nadrejene družbe ([21] - [22] - [23] - [24] [28])

29

Zahtevani minimalni kapital nadrejenega
zavarovalnega
holdinga, mešanega finančnega holdinga ali nadrejene tuje
zavarovalnice

30

Zahtevani minimalni
pokojninske družbe

in

31

Presežek oziroma primanjkljaj razpoložljivega kapitala ([29] [30 + 31])

32

Datum:

kapital

Žig:

povezane

zavarovalnice

Sestavil:

Znesek
Tekoče leto

Predhodno leto

Podpis odgovorne
osebe:

Uradni list Republike Slovenije
1844.

Navodilo za vodenje in upravljanje Registra
fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost
proizvodnje električne energije

Na podlagi sedmega odstavka 379. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 17/14), 5. točke 15. člena Sklepa
o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne
evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07)
Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence
in storitve v soglasju z Javno agencijo Republike Slovenije za
energijo št. 137-1/2014-20 z dne 23. 4. 2014 izdaja

NAVODILO
za vodenje in upravljanje Registra fizičnih oseb,
ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne
energije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
To navodilo določa podrobnejša pravila o vodenju in upravljanju Registra fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje
električne energije v proizvodnih napravah do 50 kW.
2. člen
(opredelitev pojmov)
Pojma, uporabljena v teh navodilih, imata naslednji pomen:
1. »AJPES« je Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve,
2. »register« je Register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije.
II. VODENJE IN UPRAVLJANJE REGISTRA
3. člen
(vodenje in upravljanje registra)
(1) AJPES vodi in upravlja register.
(2) Vodenje in upravljanje registra obsega vpisovanje podatkov v register, posredovanje podatkov za vpis v register in
zagotavljanje javnosti registra.
4. člen
(vsebina registra)
V register se vpisujejo naslednji podatki:
1. o fizični osebi, ki opravlja dejavnost proizvodnje električne energije z eno proizvodno napravo na obnovljive vire energije
ali za soproizvodnjo z visokim izkoristkom z nazivno močjo do 50
kW (v nadaljnjem besedilu: proizvajalec fizična oseba):
– osebno ime,
– prebivališče in
– EMŠO,
2. naslov nepremičnine,
3. ime in številka deklaracije proizvodne naprave,
4. datum vpisa v register.
5. člen
(vpis proizvajalca fizične osebe v register)
(1) Vpis v register se opravi na podlagi vloge proizvajalca
fizične osebe pri AJPES, ki podatke, ki se vpišejo v register,
pridobi po uradni dolžnosti.
(2) Vloga za vpis v register mora vsebovati naslednje
podatke:
– ime in priimek fizične osebe, ki se vpisuje v register,
– EMŠO,
– naslov prebivališča,
– številka deklaracije proizvodne naprave.
(3) AJPES opravi vpis v register najkasneje v roku pet
delovnih dni po prejemu popolne vloge in o tem izda potrdilo.
6. člen
(vpis prenehanja opravljanja dejavnosti)
AJPES opravi vpis prenehanja opravljanja dejavnosti
proizvajalca fizične osebe na podlagi vloge proizvajalca fizič-
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ne osebe, vpisanega v register, in o vpisu prenehanja izda
potrdilo.
7. člen
(potrdilo)
Potrdilo, ki ga AJPES izda v skladu s 5. in prejšnjim členom, se posreduje proizvajalcu fizični osebi in pristojnemu davčnemu uradu najkasneje v treh dneh po izdaji.
8. člen
(javnost podatkov)
(1) AJPES zagotavlja javnost registra z objavo podatkov
o proizvajalcih fizičnih osebah na svoji spletni strani. Dostop do
podatkov je brezplačen.
(2) Na spletni strani se objavijo naslednji podatki:
– ime in priimek proizvajalca fizične osebe,
– podatki iz 2., 3. in 4. točke 4. člena tega navodila.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
(vzpostavitev registra)
(1) Fizičnim osebam, ki so bile vpisane v Poslovni register
Slovenije na podlagi 5.a člena Energetskega zakona (Uradni
list RS, št. 27/07 – UPB, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US, 10/12 in
94/12 – ZDoh-2L), AJPES izda potrdila o vpisu v register.
(2) Za fizične osebe iz prejšnjega odstavka Javna agencija Republike Slovenije za energijo posreduje AJPES podatke
iz 2. in 3. točke 4. člena tega navodila.
10. člen
(začetek veljavnosti)
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-27/2014
Ljubljana, dne 27. marca 2014
EVA 2014-1611-0020
mag. Vesna Zupančič Klarič l.r.
predsednica Sveta AJPES

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1845.

Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor
(KPJS)

RAZLAGA
Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)
Razlaga prvega odstavka 37. člena KPJS (Dodatek za
specializacijo, magisterij in doktorat) z dne 15. 3. 2013, objavljena v Uradnem listu RS, št. 22/13, se nadomesti z razlago:
»Dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat – prvi
odstavek 37. člena KPJS
Javnemu uslužbencu pripada, ob izpolnjevanju drugih
pogojev, dodatek za znanstveni magisterij oziroma za doktorat ne glede na predhodno pridobljeno izobrazbo, razen, če
z magisterijem ali doktoratom nadomesti manjkajočo stopnjo
izobrazbe, določeno z aktom o sistemizaciji. Dodatek za specializacijo pripada javnemu uslužbencu le, če je specializacija
opravljena po končanem univerzitetnem izobraževanju.«
Št. 0103-353/2014/3
Ljubljana, dne 27. maja 2014
EVA 2014-1711-0058
mag. Nataša Belopavlovič l.r.
Predsednica
Komisije za razlago KPJS
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OBČINE
AJDOVŠČINA
1846.

Obvezna razlaga k petemu odstavku 8. člena
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Zdravstveni dom Ajdovščina

Na podlagi 80. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 5/00, 41/05, 38/10), 99. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS,
št. 42/11) in mnenja Statutarno pravne komisije Občine Ajdov
ščina z dne 6. 3. 2014 je Občinski svet Občine Ajdovščina na
39. redni seji dne 29. 5. 2014 in Občinski svet Občine Vipava
na 28. redni seji dne 29. 4. 2014 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
k petemu odstavku 8. člena Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina
(Uradni list RS, št. 50/05)
I.
Obvezna razlaga k petemu odstavku 8. člena Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina (Uradni list RS, št. 50/05) se glasi:
»Člani sveta zavoda so lahko imenovani oziroma izvoljeni
za največ dva mandata, ki sta lahko zaporedna ali s prekinitvijo,
potem pa ne več.«.

Predsednica: Darja Gabron, stanujoča Bistrica ob Sotli 23,
Bistrica ob Sotli.
Namestnica predsednice: Suzana Božičnik, Trebče 21,
Bistrica ob Sotli.
Članica: Mirela Kunst, Bistrica ob Sotli 31, Bistrica ob Sotli.
Namestnica članice: Nina Klavdija Gabron, Hrastje ob
Bistrici 25, Bistrica ob Sotli.
Članica: Marjanka Kunej, Hrastje ob Bistrici 40, Bistrica
ob Sotli.
Namestnica članice: Nina Sadovsky Rainer, Bistrica ob
Sotli 7a, Bistrica ob Sotli.
Članica: Andreja Misja, Zagaj 10, Bistrica ob Sotli.
Namestnik članice: Franc Terner, Trebče 73, Bistrica ob
Sotli.
II.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
imenovanju Občinske volilne komisije Občine Bistrica ob Sotli
(Uradni list RS, št. 66/10).
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2010-06-27
Bistrica ob Sotli, dne 10. junija 2014
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak l.r.

II.
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 026-1/2005
Ajdovščina, dne 29. maja 2014
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.
Št. 14000-1/2005
Vipava, dne 29. aprila 2014
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

BISTRICA OB SOTLI
1847.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Bistrica ob Sotli

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 25/13) je Občinski svet
Občine Bistrica ob Sotli na 27. redni seji dne 10. 6. 2014 sprejel

1848.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini
Bistrica ob Sotli

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 –
Odl. US, 11/11, 28/11 – Odl. US, 98/13) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 25/13) je Občinski svet
Občine Bistrica ob Sotli na 27. redni seji dne 10. 6. 2014 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve 2014
v Občini Bistrica ob Sotli
1. člen
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2014 v Občini
Bistrica ob Sotli.

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine
Bistrica ob Sotli

2. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane
občinskega sveta, ki so jim pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje
v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek
povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in Računskemu
sodišču.

I.
V Občinsko volilno komisijo Občine Bistrica ob Sotli se
imenujejo:

3. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za
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župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR na dobljeni glas.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki
kandidirata v drugem krogu, upravičena do povrnitve stroškov
le na osnovi dobljenih glasov v drugem krogu.

5. člen
Na nekategoriziranih cestah so dovoljene služnosti za
potrebe infrastrukturnih napeljav, vendar v obsegu, ki bistveno
ne posega in ne omejuje namembnosti le-teh.

4. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo
povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Bistrica
ob Sotli v roku 30 dni po predložitvi poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in
Računskemu sodišču.

2. UPRAVLJANJE

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2010-05-27
Bistrica ob Sotli, dne 10. junija 2014
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak l.r.

ČRENŠOVCI
1849.

Odlok o nekategoriziranih cestah v Občini
Črenšovci

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76708, 79/09, 51/10), 95. člena
Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), 3., 1. in 45. člena
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni
list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na 26. seji
dne 5. 6. 2014 sprejel

ODLOK
o nekategoriziranih cestah v Občini Črenšovci
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom so opredeljene nekategorizirane javne
ceste in poti v lasti Občine Črenšovci (vnadaljevanju: občine),
upravljanje, uporaba, vzdrževanje in upravljavci.
2. člen
Nekategorizirana cesta je vsaka prometna površina, ki
ni kategorizirana v skladu z zakonom, ki ureja javne ceste kot
javna cesta (lokalna cesta LC, lokalna zbirna cesta LZ, lokalna
krajevna cesta LK, javna pot JP) in na kateri se opravlja promet na način ali pod pogoji, ki jih v skladu s predpisi o varnosti
cestnega prometa določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te prometne površine (dovozne ceste, pristopi do objektov ter zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih,
avtobusne postaje in postajališča ter podobno).
3. člen
Nekategorizirana cesta je vsaka cesta ali pot, ki je zemljiškoknjižno vpisana kot javno dobro v lasti občine ali je v lasti
občine in ima status ceste ali poti.
4. člen
Nekategorizirana cesta preneha, ko preneha služiti splošnemu namenu za promet.

6. člen
Upravljavec nekategoriziranih cest je občina.
7. člen
Upravljavec sam neposredno upravlja z nekategoriziranimi cestami, lahko pa v celoti ali delno pooblasti pristojno
krajevno skupnost ali drugo pravno osebo.

na.

8. člen
(1) Uporaba nekategoriziranih cest po tem odloku je jav-

(2) Meje uporabe po prvem odstavku predstavljajo:
– meje parcel, po katerih poteka nekategorizirana cesta,
in višina 4,50 m nad cesto,
– omejitve, ki izhajajo iz obstoječe prometne signalizacije,
– zgornja meja dopustnosti hrupa in izpuhov vozil v skladu
s predpisi.
9. člen
(1) Vsaka uporaba nekategorizirane ceste izven dopustnih meja po tem odloku se šteje za čezmerno uporabo in je
mogoča le z dovoljenjem upravljavca. Pismeno dovoljenje se
izda na podlagi prošnje.
(2) Upravljavec lahko zniža osno obremenitev nekategoriziranih cest v primeru poslabšanih voznih razmer.
3. VZDRŽEVANJE
10. člen
Sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje nekategoriziranih cest zagotavlja upravljavec v okviru svojega proračuna
in iz drugih virov z namenom ohranitve in izboljšanja stanja
nekategoriziranih cest v skladu z letnim planom.
11. člen
(1) Tekoče vzdrževanje obsega nadzor nad prevoznostjo,
vzdrževanje vozišča, zavarovanje pobočij, usekov, nasipov,
odpravo poškodb in odstranjevanje ovir, nastalih zaradi elementarnih nesreč ali povzročenih s strani uporabnikov cest v
okviru razpoložljivih sredstev upravljavca.
(2) Investicijsko vzdrževanje se predvidi v letnih planih
upravljavca.
12. člen
Nekategorizirane ceste morajo biti opremljene s potrebno
prometno signalizacijo in prometno opremo. Upravljavec skrbi
za postavitev in vzdrževanje prometne signalizacije na nekategoriziranih cestah.
4. VAROVANJE PROMETA
NA NEKATEGORIZIRANIH CESTAH
13. člen
(1) V funkciji preprečevanja škodljivih vplivov posegov v
prostor ob nekategorizirani cesti na nekategorizirano cesto in
promet na njej je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba
prostora omejena.
(2) Gradnja ali rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnihkoli drugih objektov in naprav v varovalnem
pasu nekategorizirane občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem občinske uprave.
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(3) Občinska uprava izda soglasje iz prejšnjega odstavka,
če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti
interesi varovanja nekategorizirane občinske ceste in prometa
na njej, njene širitve zaradi razvoja prometa in morebitnih gradenj javne infrastrukture.
(4) Varovalni pas na nekategoriziranih občinskih cestah
znaša 3 m na vsako stran zunanjega roba cestnega sveta.
(5) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,
urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Črenšovci.
14. člen
Za zagotovitev varnega in neoviranega prometa na nekategoriziranih cestah (v nadaljevanju: NC) je prepovedano:
1. odvajati na NC vodo, odplake ali druge tekočine,
2. puščati na NC sneg ali led, ki pade ali zdrsne na površino NC,
3. ovirati odtekanje vode iz NC,
4. puščati na NC živali brez nadzorstva, napajati živino v
cestnem svetu ali graditi ob NC napajališče za živali,
5. namerno zažigati ob NC strnišča, odpadne ali druge
gorljive snovi,
6. z mazili ali drugimi snovmi zamastiti ali drugače onesnažiti NC,
7. voziti ali parkirati po delu NC, ki ni namenjen za vožnjo
z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje izrecno dovoljena,
8. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visokonasadne poljščine, nameščati les, opeko in drugi

material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoča preglednost in prevoznost NC ali drugače ovira ali ogroža promet
ali če se s tem kakorkoli poškoduje NC,
9. obračati na NC traktorje, živali, pluge in drugo kmetijsko orodje in opremo, tako da s tem ovira ali drugače ogroža
promet na NC ali kakorkoli poškoduje NC,
10. nameščati in uporabljati na NC ali ob njej luči in druge
svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale promet,
11. vlačiti po NC hlode, veje, skale in podobne predmete
kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko mehanizacijo ter druge
dele tovora,
12. spuščati po brežinah ob NC kamenje, les ali drug
material ali predmete,
13. uporabljati za dostop na NC kraj izven območja obstoječih priključkov nanjo,
14. puščati ali metati na NC kakršnekoli predmete, sneg,
razsipati po NC sipek material ali kako drugače onesnaževati NC.
5. KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
(1) Z globo 1500 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba, ki krši določila 8., 9., 13. in 14. člena tega odloka.
(2) Z globo 300 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena posameznik oziroma odgovorna oseba
pravne osebe.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(1) Nekategorizirane ceste v Občini Črenšovci so:
Cesta

Odsek

N000010
N000011
N000020
N000021
N000030
N000031
N000040
N000041
N000050
N000051
N000060
N000061
N000070
N000071
N000080
N000081
N000090
N000091
N000110
N000111
N000120
N000121
N000130

Začetek

Zemljišča po katerih poteka

Konec

Dolžina

C R3-726

K.O. TRNJE V PREKMURJU 38

Z K.O. 138 P 39

828,34

C R3-726

K.O. TRNJE V PREKMURJU 38

Z K.O. 138 P 39

828,34

C R3-726

K.O. TRNJE V PREKMURJU 84, 83

O N000241

417,92

C R3-726

K.O. TRNJE V PREKMURJU 84, 83

O N000241

417,92

O 050042

K.O. TRNJE V PREKMURJU 142, 1817

Z K.O. 138 P 181

781,93

O 050042

K.O. TRNJE V PREKMURJU 142, 1817

Z K.O. 138 P 181

781,93

O 931541

K.O. TRNJE V PREKMURJU 221

C R3-726

522,40

O 931541

K.O. TRNJE V PREKMURJU 221

C R3-726

522,40

O 551311

K.O. TRNJE V PREKMURJU 999

O N000061

187,99

O 551311

K.O. TRNJE V PREKMURJU 999

O N000061

187,99

O 551421

K.O. TRNJE V PREKMURJU 1013

O N001331

634,89

O 551421

K.O. TRNJE V PREKMURJU 1013

O N001331

634,89

O 551341

K.O. TRNJE V PREKMURJU 1038

Z K.O. 138 P 1041

195,38

O 551341

K.O. TRNJE V PREKMURJU 1038

Z K.O. 138 P 1041

195,38

O 551321

K.O. TRNJE V PREKMURJU 1159

Z K.O. 138 P 754

544,65

O 551321

K.O. TRNJE V PREKMURJU 1159

Z K.O. 138 P 754

544,65

O 551401

K.O. TRNJE V PREKMURJU 1366

Z K.O. 138 P 1364

269,09

O 551401

K.O. TRNJE V PREKMURJU 1366

Z K.O. 138 P 1364

269,09

O 050042

K.O. TRNJE V PREKMURJU 1448

Z K.O. 138 P 1440/1

O 050042

K.O. TRNJE V PREKMURJU 1448

Z K.O. 138 P 1440/1

O 931541

K.O. TRNJE V PREKMURJU 1527

Z K.O. 138 P 1541

408,18

O 931541

K.O. TRNJE V PREKMURJU 1527

Z K.O. 138 P 1541

408,18

O 050042

K.O. TRNJE V PREKMURJU 1622

Z K.O. 138 P 1619

318,89

59,84
59,84
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Začetek
O 050042

K.O. TRNJE V PREKMURJU 1622

Z K.O. 138 P 1619

318,89

O 050042

K.O. TRNJE V PREKMURJU 1671, 1746 Z K.O. 138 P 180/3

788,31

O 050042

K.O. TRNJE V PREKMURJU 1671, 1746 Z K.O. 138 P 180/3

788,31

O 050042

K.O. TRNJE V PREKMURJU 1811

Z K.O. 138 P 1812

268,23

O 050042

K.O. TRNJE V PREKMURJU 1811

Z K.O. 138 P 1812

268,23

O 050042

K.O. TRNJE V PREKMURJU 1816

Z K.O. 138 P 1998/1

459,56

O 050042

K.O. TRNJE V PREKMURJU 1816

Z K.O. 138 P 1998/1

459,56

O 050041

K.O. TRNJE V PREKMURJU 2007

Z K.O. 138 P 116

809,94

O 050041

K.O. TRNJE V PREKMURJU 2007

Z K.O. 138 P 116

809,94

O 551321

K.O. TRNJE V PREKMURJU 2009

Z K.O. 138 P 601

772,72

O 551321

K.O. TRNJE V PREKMURJU 2009

Z K.O. 138 P 601

O 050042

K.O. TRNJE V PREKMURJU 2010

Z K.O. 139 P 917/1

1.482,32

O 050042

K.O. TRNJE V PREKMURJU 2010

Z K.O. 139 P 917/1

1.482,32

O 551321

K.O. TRNJE V PREKMURJU 2011

Z K.O. 138 P 720

838,38

O 551321

K.O. TRNJE V PREKMURJU 2011

Z K.O. 138 P 720

838,38

C R3-726

K.O. TRNJE V PREKMURJU 2013

O 931541

515,49

N000141
N000151
N000160
N000161
N000170
N000171
N000180
N000181
N000190
N000191
N000210
N000211
N000220
N000221
N000230
N000231
N000240
N000241
N000250
N000251
N000260
N000261
N000270
N000271
N000280
N000281
N000290
N000291
N000310
N000311
N000320
N000321
N000330
N000331
N000340
N000341
N000350
N000351
N000360
N000361
N000370
N000371

Konec

Stran

Odsek

N000150

Zemljišča po katerih poteka
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Dolžina

772,72

C R3-726

K.O. TRNJE V PREKMURJU 2013

O 931541

515,49

O 931541

K.O. TRNJE V PREKMURJU 2014

Z K.O. 138 P 377

965,94

O 931541

K.O. TRNJE V PREKMURJU 2014

Z K.O. 138 P 377

965,94

O 050041

K.O. TRNJE V PREKMURJU 2015

Z K.O. 138 P 74

593,17

O 050041

K.O. TRNJE V PREKMURJU 2015

Z K.O. 138 P 74

593,17

O 955101

K.O. TRNJE V PREKMURJU 2016,
K.O. ČRENŠOVCI 3487, 429

C R3-726

871,88

O 955101

K.O. TRNJE V PREKMURJU 2016,
K.O. ČRENŠOVCI 3487, 429

C R3-726

871,88

Z K.O. 138 P 37

K.O. TRNJE V PREKMURJU 2012

Z K.O. 138 P 3

515,82

Z K.O. 138 P 37

K.O. TRNJE V PREKMURJU 2012

Z K.O. 138 P 3

515,82

O 050042

K.O. ŽIŽKI 1449

Z K.O. 139 P 1441

453,27

O 050042

K.O. ŽIŽKI 1449

Z K.O. 139 P 1441

453,27

O 551501

K.O. ŽIŽKI 544/1

Z K.O. 139 P 542/1

100,19

O 551501

K.O. ŽIŽKI 544/1

Z K.O. 139 P 542/1

100,19

O 551451

K.O. ŽIŽKI 604/2, 1458

Z K.O. 139 P 1438

815,07

O 551451

K.O. ŽIŽKI 604/2, 1458

Z K.O. 139 P 1438

815,07

O 551501

K.O. ŽIŽKI 756

Z K.O. 139 P 761

622,19

O 551501

K.O. ŽIŽKI 756

Z K.O. 139 P 761

622,19

O 050042

K.O. ŽIŽKI 858

O N000371

222,68

O 050042

K.O. ŽIŽKI 858

O N000371

222,68

O 551371

K.O. ŽIŽKI 185

O 050042

240,27

O 551371

K.O. ŽIŽKI 185

O 050042

240,27

O 551501

K.O. ŽIŽKI 1450

O N000351

734,53

O 551501

K.O. ŽIŽKI 1450

O N000351

734,53

O 551501

K.O. ŽIŽKI 1451, 1453

O 050042

1.052,71

O 551501

K.O. ŽIŽKI 1451, 1453

O 050042

1.052,71

Z K.O. 139 P 1100 K.O. ŽIŽKI 1455

Z K.O. 139 P 1132

Z K.O. 139 P 1100 K.O. ŽIŽKI 1455

Z K.O. 139 P 1132

227,37
227,37

O 050042

K.O. ŽIŽKI 1457

Z K.O. 139 P 917/1

1.415,96

O 050042

K.O. ŽIŽKI 1457

Z K.O. 139 P 917/1

1.415,96

O 050042

K.O. ŽIŽKI 1454, 1456

Z K.O. 139 P 1283

1.727,42

Stran

5010 /

Cesta

Št.

45 / 20. 6. 2014

Uradni list Republike Slovenije

Odsek

Začetek

N000381

O 050042

Zemljišča po katerih poteka
K.O. ŽIŽKI 1454

Z K.O. 139 P 1283

Konec

Dolžina
646,97

N000382

O N000381

1.080,45

K.O. ŽIŽKI 1456

Z K.O. 139 P 1095

O 551091

K.O. ČRENŠOVCI 101

O N000731

193,10

O 551091

K.O. ČRENŠOVCI 101

O N000731

193,10

O 050041

K.O. ČRENŠOVCI 193/8

Z K.O. 140 P 193/1

226,32

O 050041

K.O. ČRENŠOVCI 193/8

Z K.O. 140 P 193/1

226,32

C R3-726

K.O. ČRENŠOVCI 274

Z K.O. 140 P 142

550,37

C R3-726

K.O. ČRENŠOVCI 274

Z K.O. 140 P 142

550,37

O 551091

K.O. ČRENŠOVCI 371

Z K.O. 140 P 362

66,38

O 551091

K.O. ČRENŠOVCI 371

Z K.O. 140 P 362

66,38

C R3-726

K.O. ČRENŠOVCI 377

C R3-726

47,98

C R3-726

K.O. ČRENŠOVCI 377

C R3-726

47,98

C R2-443

K.O. ČRENŠOVCI 864, 604

O 551451

639,84

C R2-443

K.O. ČRENŠOVCI 864, 604

O 551451

639,84

Z K.O. 140 P 3483/7 K.O. ČRENŠOVCI 729

Z K.O. 140 P 726

374,57

N000461 Z K.O. 140 P 3483/7 K.O. ČRENŠOVCI 729

Z K.O. 140 P 726

374,57

N000390
N000391
N000410
N000411
N000420
N000421
N000430
N000431
N000440
N000441
N000450
N000451
N000460
N000470
N000471
N000480
N000481
N000490
N000491
N000510
N000511
N000520
N000521
N000530
N000531
N000540
N000541
N000550
N000551
N000560
N000561
N000570
N000571
N000580
N000581
N000590
N000591
N000610
N000611
N000620
N000621
N000630
N000631
N000640
N000641

O 551791

K.O. ČRENŠOVCI 801

Z K.O. 140 P 3483/6

554,13

O 551791

K.O. ČRENŠOVCI 801

Z K.O. 140 P 3483/6

554,13

O 050031

K.O. ČRENŠOVCI 857

Z K.O. 140 P 854

119,39

O 050031

K.O. ČRENŠOVCI 857

Z K.O. 140 P 854

119,39

O 050031

K.O. ČRENŠOVCI 880

Z K.O. 140 P 899

53,83

O 050031

K.O. ČRENŠOVCI 880

Z K.O. 140 P 899

53,83

O 050031

K.O. ČRENŠOVCI 884/3, 882/6

Z K.O. 140 P 882/5

69,09

O 050031

K.O. ČRENŠOVCI 884/3, 882/6

Z K.O. 140 P 882/5

69,09

O 551371

K.O. ČRENŠOVCI 952

Z K.O. 140 P 961/1

168,41

O 551371

K.O. ČRENŠOVCI 952

Z K.O. 140 P 961/1

168,41

C R2-443

K.O. ČRENŠOVCI 1069

Z K.O. 140 P 1078

38,05

C R2-443

K.O. ČRENŠOVCI 1069

Z K.O. 140 P 1078

O 551141

K.O. ČRENŠOVCI 1118/2

Z K.O. 140 P 1119/3

117,50

38,05

O 551141

K.O. ČRENŠOVCI 1118/2

Z K.O. 140 P 1119/3

117,50

O 551141

K.O. ČRENŠOVCI 1177/5

Z K.O. 140 P 1177/4

54,06

O 551141

K.O. ČRENŠOVCI 1177/5

Z K.O. 140 P 1177/4

54,06

C R2-443

K.O. ČRENŠOVCI 1195/3

Z K.O. 140 P 1196

44,25

C R2-443

K.O. ČRENŠOVCI 1195/3

Z K.O. 140 P 1196

44,25

C R3-726

K.O. ČRENŠOVCI 1255

O 551491

324,66

C R3-726

K.O. ČRENŠOVCI 1255

O 551491

324,66

C R3-726

K.O. ČRENŠOVCI 1317

O 551791

323,20

C R3-726

K.O. ČRENŠOVCI 1317

O 551791

323,20

C R3-726

K.O. ČRENŠOVCI 1361

O 551791

648,06

C R3-726

K.O. ČRENŠOVCI 1361

O 551791

648,06

C R3-726

K.O. ČRENŠOVCI 1443

O 551791

646,46

C R3-726

K.O. ČRENŠOVCI 1443

O 551791

646,46

O N000781

K.O. ČRENŠOVCI 1556

O N001051

533,17

O N000781

K.O. ČRENŠOVCI 1556

O N001051

533,17

O 551451

K.O. ČRENŠOVCI 2285/2

Z K.O. 140 P 2587/2

665,46

O 551451

K.O. ČRENŠOVCI 2285/2

Z K.O. 140 P 2587/2

665,46

O 050011

K.O. ČRENŠOVCI 2433

Z K.O. 140 P 2286/3

652,07

O 050011

K.O. ČRENŠOVCI 2433

Z K.O. 140 P 2286/3

652,07
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Cesta

Odsek

N000650
N000651
N000660
N000661
N000670
N000671
N000680

Začetek

Št.

Zemljišča po katerih poteka

45 / 20. 6. 2014 /
Konec

Stran

5011

Dolžina

O 010051

K.O. GORNJA BISTRICA 2243

Z K.O. 141 P 21/2

576,98

O 010051

K.O. GORNJA BISTRICA 2243

Z K.O. 141 P 21/2

576,98

C R2-443

K.O. ČRENŠOVCI 2872

Z K.O. 140 P 2901

222,49

C R2-443

K.O. ČRENŠOVCI 2872

Z K.O. 140 P 2901

222,49

Z K.O. 140 P 3150 K.O. ČRENŠOVCI 3258

Z K.O. 140 P 3527

218,76

Z K.O. 140 P 3150 K.O. ČRENŠOVCI 3258

Z K.O. 140 P 3527

218,76

O 050011

K.O. ČRENŠOVCI 3484, 3434/4, 3385,
3515, 3244, 3085, 3488

Z K.O. 140 P 3466

N000681

O 050011

K.O. ČRENŠOVCI 3484

Z K.O. 140 P 3466

N000682

O N000681

K.O. ČRENŠOVCI 3434/4

Z K.O. 140 P 3435

68,88

N000683

O N000681

K.O. ČRENŠOVCI 3385

Z K.O. 140 P 3480

572,77

N000684

O N000681

K.O. ČRENŠOVCI 3515

Z K.O. 140 P 3037/2

769,66

N000685

O N000681

K.O. ČRENŠOVCI 3244

Z K.O. 140 P 3464

511,63

N000686

O N000684

K.O. ČRENŠOVCI 3085

Z K.O. 140 P 3086

308,45

O 551641

K.O. ČRENŠOVCI 3488

O 955101

573,93

O 551641

K.O. ČRENŠOVCI 3488

O 955101

573,93

O 551181

K.O. ČRENŠOVCI 3489

O 955101

564,38

N000690
N000691
N000710
N000711
N000720
N000721
N000730 N000731
N000740

4.861,07
2.629,68

O 551181

K.O. ČRENŠOVCI 3489

O 955101

564,38

O 551491

K.O. ČRENŠOVCI 3496

O N000591

198,02

O 551491

K.O. ČRENŠOVCI 3496

O N000591

198,02

Z K.O. 140 P 123/1 K.O. ČRENŠOVCI 3499

Z K.O. 140 P 86/2

554,07

Z K.O. 140 P 123/1 K.O. ČRENŠOVCI 3499

Z K.O. 140 P 86/2

554,07

O 551071

K.O. ČRENŠOVCI 3501, 3502, 3503,
K.O. GORNJA BISTRICA 41/3, 171, 2241,
2242
O N000921

3.716,81

N000741

O 551071

K.O. ČRENŠOVCI 3502,
K.O. GORNJA BISTRICA 171

O N000921

1.300,82

N000742

O N000741

K.O. ČRENŠOVCI 3501

Z K.O. 140 P 1929

704,26

N000743

O N000741

K.O. GORNJA BISTRICA 2241

Z K.O. 140 P 1929

694,42

N000744

O N000741

N000750
N000751
N000760
N000761
N000770
N000771
N000780
N000781

K.O. GORNJA BISTRICA 41/3, 2242

O N000921

1.017,30

C R3-726

K.O. ČRENŠOVCI 3503

O N000741

739,36

C R3-726

K.O. ČRENŠOVCI 3503

O N000741

739,36

C R3-726

K.O. ČRENŠOVCI 3504

O N000741

742,21

C R3-726

K.O. ČRENŠOVCI 3504

O N000741

742,21

C R3-726

K.O. ČRENŠOVCI 3505

O N000741

739,18

C R3-726

K.O. ČRENŠOVCI 3505

O N000741

739,18

C R3-726

K.O. ČRENŠOVCI 3506

O 551791

547,78

C R3-726

K.O. ČRENŠOVCI 3506

O 551791

547,78

O 550201

K.O. ČRENŠOVCI 3506

O 551791

852,77

O 550201

K.O. ČRENŠOVCI 3506

O 551791

852,77

Z K.O. 140 P 3483/6 K.O. ČRENŠOVCI 3507

O 551791

818,89

N000811 Z K.O. 140 P 3483/6 K.O. ČRENŠOVCI 3507

O 551791

818,89

N000790
N000791
N000810
N000820

O 551501

K.O. ČRENŠOVCI 2622, 3511

C R2-443

1.468,37

N000821

O 551501

K.O. ČRENŠOVCI 3511

C R2-443

1.045,70

N000822

O N000821

K.O. ČRENŠOVCI 2622

Z K.O. 140 P 2623

O 050011

K.O. ČRENŠOVCI 3512

O 550201

1.120,34

O 050011

K.O. ČRENŠOVCI 3512

O 550201

1.120,34

O 551091

K.O. ČRENŠOVCI 3516

Z K.O. 140 P 3479/1

268,14

O 551091

K.O. ČRENŠOVCI 3516

Z K.O. 140 P 3479/1

268,14

N000830
N000831
N000840
N000841

422,67

Stran

5012 /

Cesta

Št.

45 / 20. 6. 2014

Odsek

N000850
N000851
N000860
N000861
N000870
N000871
N000880
N000881
N000890
N000891

Zemljišča po katerih poteka

Konec

Dolžina

O N000921

K.O. GORNJA BISTRICA 274

O N000931

72,82

O N000921

K.O. GORNJA BISTRICA 274

O N000931

72,82

O 050061

K.O. GORNJA BISTRICA 1349

Z K.O. 141 P 1350

72,99

O 050061

K.O. GORNJA BISTRICA 1349

Z K.O. 141 P 1350

72,99

O 050061

K.O. GORNJA BISTRICA 1385/5, 1386/2, Z K.O. 141 P 1402/1
1388/2, 1390/2, 1391/2

98,24

O 050061

K.O. GORNJA BISTRICA 1385/5, 1386/2, Z K.O. 141 P 1402/1
1388/2, 1390/2, 1391/2

98,24

O 050061

K.O. GORNJA BISTRICA 1442

Z K.O. 141 P 1439/1

33,58

O 050061

K.O. GORNJA BISTRICA 1442

Z K.O. 141 P 1439/1

33,58

C R3-726

K.O. GORNJA BISTRICA 2190

Z K.O. 141 P 2237

257,12

C R3-726

K.O. GORNJA BISTRICA 2190

Z K.O. 141 P 2237

257,12

O 050021

K.O. GORNJA BISTRICA 2245

O N000921

882,71

N000911

O 050021

K.O. GORNJA BISTRICA 2245

O N000921

643,78

N000912

O N000911

K.O. GORNJA BISTRICA 2245

Z K.O. 141 P 668

238,93

C R3-726

K.O. GORNJA BISTRICA 2246

O N000744

1.403,20

N000910

N000920
N000921
N000930
N000931
N000940
N000941
N000950
N000951
N000960
N000961
N000970
N000971
N000980
N000981
N000990
N000991
N001010
N001011
N001020
N001021
N001030
N001031
N001040

N001041

N001050
N001051
N001060
N001061
N001070
N001071
N001080

Začetek

Uradni list Republike Slovenije

C R3-726

K.O. GORNJA BISTRICA 2246

O N000744

1.403,20

O 551931

K.O. GORNJA BISTRICA 2247

O N000911

1.174,63

O 551931

K.O. GORNJA BISTRICA 2247

O N000911

1.174,63

O 551881

K.O. GORNJA BISTRICA 2253

Z K.O. 141 P 2239

430,23

O 551881

K.O. GORNJA BISTRICA 2253

Z K.O. 141 P 2239

430,23

O 550361

K.O. GORNJA BISTRICA 2259

O 550371

536,16

O 550361

K.O. GORNJA BISTRICA 2259

O 550371

536,16

O 551791

K.O. SREDNJA BISTRICA 151

Z K.O. 142 P 408

405,33

O 551791

K.O. SREDNJA BISTRICA 151

Z K.O. 142 P 408

405,33

C R3-726

K.O. SREDNJA BISTRICA 559

O 551791

437,88
437,88

C R3-726

K.O. SREDNJA BISTRICA 559

O 551791

O 551791

K.O. SREDNJA BISTRICA 676

Z K.O. 142 P 674

O 551791

K.O. SREDNJA BISTRICA 676

Z K.O. 142 P 674

O 955111

K.O. SREDNJA BISTRICA 1124

O 551661

488,61

O 955111

K.O. SREDNJA BISTRICA 1124

O 551661

488,61

O 955111

K.O. SREDNJA BISTRICA 1176

O 551661

627,59

O 955111

K.O. SREDNJA BISTRICA 1176

O 551661

627,59

O 955111

K.O. SREDNJA BISTRICA 1469

O 551661

767,84

O 955111

K.O. SREDNJA BISTRICA 1469

O 551661

767,84

O 551741

K.O. SREDNJA BISTRICA 1471

Z K.O. 142 P 1475

1.028,36

O 551741

K.O. SREDNJA BISTRICA 1471

Z K.O. 142 P 1475

1.028,36

C R3-726

K.O. SREDNJA BISTRICA 1472/1,
O 551661
1472/2, 1472/3, K.O. DOLNJA BISTRICA
380

1.416,11

C R3-726

K.O. SREDNJA BISTRICA 1472/1,
O 551661
1472/2, 1472/3, K.O. DOLNJA BISTRICA
380

1.416,11

C R3-726

K.O. SREDNJA BISTRICA 1473

Z K.O. 142 P 193

930,00

44,43
44,43

C R3-726

K.O. SREDNJA BISTRICA 1473

Z K.O. 142 P 193

930,00

O 050011

K.O. DOLNJA BISTRICA 93

O 550201

326,40

O 050011

K.O. DOLNJA BISTRICA 93

O 550201

326,40

O 550082

K.O. DOLNJA BISTRICA 2167

Z K.O. 143 P 2164

54,33

O 550082

K.O. DOLNJA BISTRICA 2167

Z K.O. 143 P 2164

54,33

O 550031

K.O. DOLNJA BISTRICA 2255

Z K.O. 143 P 2256

39,15

Uradni list Republike Slovenije
Cesta

5013

Začetek
O 550031

K.O. DOLNJA BISTRICA 2255

Z K.O. 143 P 2256

39,15

O 550191

K.O. DOLNJA BISTRICA 2275

Z K.O. 141 P 2066

126,07

O 550191

K.O. DOLNJA BISTRICA 2275

Z K.O. 141 P 2066

126,07

O 550071

K.O. DOLNJA BISTRICA 2463

Z K.O. 143 P 2550/2

251,15

O 550071

K.O. DOLNJA BISTRICA 2463

Z K.O. 143 P 2550/2

O 550091

K.O. D. B. 35150/2, 3150/1, 3150/3, 3246, Z K.O. 143 P 3540
3102, 3523, 3533, 2371/2, 3513/42, 3184,
3133, 3104, 3515/1

N001121

O 550091

K.O. DOLNJA BISTRICA 3184, 3133,
3104, 3515/1

N001122

N001110
N001111
N001120

Konec

Stran

Odsek

N001091

Zemljišča po katerih poteka

45 / 20. 6. 2014 /

N001081
N001090

Dolžina

251,15
1.255,79

Z K.O. 143 P 3540

637,62

O N001121

K.O. DOLNJA BISTRICA 3150/2, 3150/1, Z K.O. 143 P 2980
3150/3

256,46

N001123

O N001121

K.O. DOLNJA BISTRICA 3246

Z K.O. 143 P 3222

195,60

N001124

O N001121

K.O. DOLNJA BISTRICA 3102

Z K.O. 143 P 3083

O 550082

K.O. DOLNJA BISTRICA 3523, 3533,
2371/2, 3513/42

Z K.O. 143 P 2906/1

1.242,19

O 550082

K.O. DOLNJA BISTRICA 3523, 3533,
2371/2, 3513/42

Z K.O. 143 P 2906/1

1.242,19

O 550061

K.O. DOLNJA BISTRICA 3521

O 550041

591,03

O 550061

K.O. DOLNJA BISTRICA 3521

O 550041

591,03

O 050011

K.O. DOLNJA BISTRICA 3524, 3525,
3526, 3527

Z K.O. 143 P 708

3.288,66

N001161

O 050011

K.O. DOLNJA BISTRICA 3524

Z K.O. 143 P 708

984,51

N001162

O N001161

K.O. DOLNJA BISTRICA 3525

Z K.O. 143 P 2059

794,29

N001163

O N001161

K.O. DOLNJA BISTRICA 3526

Z K.O. 143 P 1972

831,03

N001164

O N001161

K.O. DOLNJA BISTRICA 3527

Z K.O. 143 P 1981

O 050011

K.O. DOLNJA BISTRICA 3528

O N001181

1.767,42

N001171

O 050011

K.O. DOLNJA BISTRICA 3528

O N001181

1.289,87

N001172

O N001171

N001140
N001141
N001150
N001151
N001160

N001170

166,10

678,82

K.O. DOLNJA BISTRICA 848

Z K.O. 143 P 1040

O 550091

K.O. DOLNJA BISTRICA 3529/1

O N000681

2.242,65

O 550091

K.O. DOLNJA BISTRICA 3529/1

O N000681

2.242,65

O 550091

K.O. DOLNJA BISTRICA 3529/2, 3529/3, O N001251
3542, 1760/1, 1760/2, 3367/3

2.208,90

N001191

O 550091

K.O. DOLNJA BISTRICA 3529/2, 3529/3, Z K.O. 143 P 1514
3542

1.812,94

N001192

O N001191

N001180
N001181
N001190

N001210

K.O. DOLNJA BISTRICA 1760/1, 1760/2, O N001251
3367/3

477,55

395,96

O 050021

K.O. GORNJA BISTRICA 563, 2248

O N001212

1.120,44

N001211

O 050021

K.O. GORNJA BISTRICA 563

O N001212

393,22

N001212

Z K.O. 141 P 612

K.O. GORNJA BISTRICA 2248

Z K.O. 141 P 436

727,21

Z K.O. 143 P 1142 K.O. DOLNJA BISTRICA 1144

Z K.O. 143 P 1080

326,72

Z K.O. 143 P 1142 K.O. DOLNJA BISTRICA 1144

Z K.O. 143 P 1080

326,72

N001220
N001221
N001230
N001231
N001250
N001251
N001260
N001261
N001280
N001281
N001290

Št.

O 551501

K.O. ŽIŽKI 695

O N000311

211,93

O 551501

K.O. ŽIŽKI 695

O N000311

211,93

O N001191

K.O. DOLNJA BISTRICA 3534

Z K.O. 143 P 3448

625,49

O N001191

K.O. DOLNJA BISTRICA 3534

Z K.O. 143 P 3448

O N001181

K.O. DOLNJA BISTRICA 3530

O N001181

1.071,19

O N001181

1.071,19

625,49

K.O. DOLNJA BISTRICA 3530

O N001181

O 551021

K.O. ČRENŠOVCI 568/2

Z K.O. 140 P 568/2

175,10

O 551021

K.O. ČRENŠOVCI 568/2

Z K.O. 140 P 568/2

175,10

O N000791

K.O. ČRENŠOVCI 1996

O N001051

530,14
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Odsek

Začetek

N001291

O N000791

K.O. ČRENŠOVCI 1996

O N001051

O 050042

K.O. ČRENŠOVCI 261

Z K.O. 140 P 262

61,60

O 050042

K.O. ČRENŠOVCI 261

Z K.O. 140 P 262

61,60

O 050021

K.O. GORNJA BISTRICA 1850/14

Z K.O. 141 P 1845/2

77,78

O 050021

K.O. GORNJA BISTRICA 1850/14

Z K.O. 141 P 1845/2

77,78

O 551361

K.O. TRNJE V PREKMURJU 2008

Z K.O. 138 P 497

1.136,49

O 551361

K.O. TRNJE V PREKMURJU 2008

Z K.O. 138 P 497

1.136,49

N001310
N001311
N001320
N001321
N001330
N001331

Zemljišča po katerih poteka

Konec

Dolžina
530,14

Skupna dolžina nekategoriziranih cest znaša 77.395,24 m.

17. člen
Grafični del, kot priloga, je sestavni del tega odloka.
18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja medobčinski
inšpektorat.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 0320-26/2014-160
Črenšovci, dne 5. junija 2014
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

II.
Mandatna doba članov Občinske volilne komisije traja
štiri leta.
III.
Sedež Občinske volilne komisije Občine Črenšovci je v
Črenšovcih, Prekmurske čete 20.
IV.
Z dnem imenovanja Občinske volilne komisije preneha
veljati Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine
Črenšovci z dne 30. 6. 2010.
V.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-26/2014-165
Črenšovci, dne 5. junija 2014

1850.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Črenšovci

Na podlagi 33., 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 22/06) in
16. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99,
92/99, 27/01, 69/02 in 131/06) je Občinski svet Občine Črenšovci na 26. seji dne 5. 6. 2014 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Črenšovci
I.
V Občinsko volilno komisijo Občine Črenšovci se imenujejo:
Ignac Horvat iz Črenšovec, Otroška ulica 23, 9232 Črenšovci, za predsednika,
Marija Ternar iz Črenšovec, Jagodišče 22, 9232 Črenšovci, za namestnika predsednika,
Igor Kreslin iz Črenšovec, Zadružna ulica 15/a, 9232
Črenšovci, za člana,
Saša Markoja iz Trnja 35/a,9232 Črenšovci, za namestnika člana,
Gregor Törnar iz Črenšovec, Prekmurske čete 64, 9232
Črenšovci, za člana,
Monika Krapec - Raj iz Gornje Bistrice 165, 9232 Črenšovci, za namestnika člana,
Robert Smodiš iz Črenšovec, Prekmurske čete 87, 9232
Črenšovci, za člana,
Sandra Jerebic iz Srednje Bistrice 70, 9232 Črenšovci,
za namestnika člana.

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

1851.

Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne
komisije Občine Črenšovci

Na podlagi 33., 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 22/06) in
16. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99,
92/99, 27/01, 69/02 in 131/06) je Občinski svet Občine Črenšovci na 26. seji dne 5. 6. 2014 sprejel

SKLEP
o imenovanju Posebne občinske volilne komisije
Občine Črenšovci
I.
V Posebno občinsko volilno komisijo Občine Črenšovci
se imenujejo:
Ignac Horvat iz Črenšovec, Otroška ulica 23, 9232 Črenšovci, za predsednika,
Marija Ternar iz Črenšovec, Jagodišče 22, 9232 Črenšovci, za namestnika predsednika,
Ludvik Levačič iz Črenšovec, Prekmurske čete 140, 9232
Črenšovci, za člana,
Adrijana Horvat iz Črenšovec, Prekmurske čete 140, 9232
Črenšovci, za namestnika člana,

Uradni list Republike Slovenije
Igor Kreslin iz Črenšovec, Zadružna 15/a, 9232 Črenšovci, za člana,
Robert Smodiš iz Črenšovec, Prekmurske čete 87, 9232
Črenšovci, za namestnika člana,
Sandra Jerebic iz Srednje Bistrice 70, 9232 Črenšovci,
za člana,
Saša Markoja iz Trnja 35/a, 9232 Črenšovci, za namestnika člana.
II.
Mandatna doba članov Posebne občinske volilne komisije
traja štiri leta.
III.
Sedež Posebne občinske volilne komisije Občine Črenšovci je v Črenšovcih, Prekmurske čete 20.
IV.
Z dnem imenovanja Občinske volilne komisije preneha
veljati Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije
Občine Črenšovci z dne 30. 6. 2010.
V.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-26/2014-166
Črenšovci, dne 5. junija 2014
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

1852.

Sklep o imenovanju komisije za pripravo
volilnega imenika pripadnikov romske
skupnosti

Na podlagi 41. člena Zakona o evidenci volilne pravice
(Uradni list RS, št. 1/07 – ZEVP-1-UPB1) in 16. člena Statuta
Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01, 69/02
in 131/06) je Občinski svet Občine Črenšovci na 26. seji dne
5. 6. 2014. sprejel

SKLEP
o imenovanju komisije za pripravo volilnega
imenika pripadnikov romske skupnosti
I.
V komisijo za sestavo volilnega imenika državljanov RS,
pripadnikov romske skupnosti se imenujejo:
Jožica Cigan iz Žižkov 32/a, 9232 Črenšovci – predsednica,
Štefan Horvat iz Trnja 155/a, 9232 Črenšovci – član,
Ksenija Zver, Gasilska 3, 9232 Črenšovci – članica.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-26/2014-167
Črenšovci, dne 5. junija 2014
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.
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Sklep o delnem povračilu stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini
Črenšovci

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji – ZVRK (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZpolS-D,
105/08 – Odl. US, 11/11, 28/11 – Odl. US in 98/13) in 16. člena
Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski
svet Občine Črenšovci na 26. redni seji dne 5. 6. 2014 sprejel

SKLEP
o delnem povračilu stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Črenšovci
1. člen
S tem sklepom se določa kriterije za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve – volitve v občinski
svet in volitve župana Občine Črenšovci.
2. člen
Stroške volilne kampanje za volitve v Občinski svet Občine Črenšovci (v nadaljevanju: občinski svet) ne smejo preseči
0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči
0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če
pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje
za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo
še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povračila stroškov volilne
kampanje v višini 0,33 EUR za dobljen glas, pri čemer skupni
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih
sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču Republike Slovenije.
4. člen
Do delnega povračila stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidat
za župana, za katere je glasovalo najmanj 5 % od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR
na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki
kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov
v višini 0,12 EUR na dobljen glas le na osnovi dobljenih glasov
na vnovičnem glasovanju.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo
povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Črenšovci v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in
Računskemu sodišču Republike Slovenije.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
7. člen
Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v
Občini Črenšovci (Uradni list RS, št. 55/10).
Št. 0320-26/2014-168
Črenšovci, dne 5. junija 2014
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.
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DOBROVA - POLHOV GRADEC
1854.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter urejanju pokopališč v Občini Dobrova Polhov Gradec

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 –
ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Zakona o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84,
Uradni list RS, št. 26/90, 110/02, 2/04 – ZZdrl-A), 6. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Dobrova
- Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 3/12), 16. člena Statuta
Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je
Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 23. redni
seji dne 28. maja 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč v Občini Dobrova - Polhov Gradec
1. člen
V Odloku o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč v Občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS,
št. 31/10 in 3/12) se v 27. členu besedilo prve alineje spremeni
tako, da se glasi:
»– enojni grob: širina do vključno 1,10 m, dolžina do
2,0 m, globina prvega pokopa najmanj 2,0 m,«.
2. člen
Ostale določbe Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Dobrova - Polhov Gradec
(Uradni list RS, št. 31/10) ostajajo nespremenjene.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2014-1
Dobrova, dne 28. maja 2014
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 63/13), v
nadaljnjem besedilu OPN.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)
Občina Dobrova - Polhov Gradec je v avgustu 2013
sprejela nov OPN, skupaj z okoljskim poročilom. Nov akt je bil
sprejet kot enoten akt, s strateškim in izvedbenim delom.
V času veljavnosti OPN se je pri njegovi uporabi izkazalo,
da je potrebno vsebino tekstualnega in grafičnega dela dopolniti, spremeniti.
Pobude za spremembe in dopolnitve OPN so bile podane s strani fizičnih in pravnih oseb, upravne enote in občine.
Poleg tega so se v času od sprejema OPN spremenili nekateri
predpisi, ki vplivajo na vsebino OPN, kar je potrebno v OPN
upoštevati.
3. člen
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka)
Območje sprememb in dopolnitev obsega celotno območje Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Spreminja in dopolnjuje se tekstualni in grafični del odloka.
Postopek sprememb in dopolnitev OPN se izvede na
enak način, kot poteka postopek za sprejem občinskega prostorskega načrta.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Zbrane pobude in predlogi bodo analizirani ter na podlagi strokovnih preveritev vključeni v osnutek sprememb in
dopolnitev OPN. Strokovne preveritve bodo izdelane za vse
spremembe oziroma dopolnitve, s čimer bodo le-te obrazložene in utemeljene.
Morebitne potrebne dodatne strokovne analize, podlage,
preizkusi oziroma podobne preveritve ter obrazložitve in utemeljitve bodo pridobljene v skladu z ZPNačrt in smernicami
pristojnih nosilcev urejanja prostora.
Pobude pravnih oseb in drugih zainteresiranih uporabnikov, ki se bodo sprejele v času, objavljenem za sprejemanje in
ki so bile že zbrane v času od sprejetja akta do uradne objave o
začetku sprejemanja pobud za spremembo in dopolnitev OPN,
bodo evidentirane, se bodo proučile in analizirale, obrazložile
in utemeljile na podlagi skupnih meril.
5. člen
(okvirni roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN)

1855.

Sklep o začetku postopka priprave
sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov
Gradec

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US, in 30. člena
Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS,
št. 26/12) sprejemam

SKLEP
o začetku postopka priprave sprememb
in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec
1. člen
(predmet sklepa)
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb
in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu (OPN)

Pri pripravi sprememb in dopolnitev se bodo upoštevali vsi
roki, ki so zakonsko določeni za določena predpisana dejanja
v postopku sprejemanja OPN. Roki, ki so vezani na strokovno
delo posameznih udeležencev v postopku priprave se bodo
dogovarjali med občino in izdelovalcem OPN.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje
in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev)
V postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN sodelujejo tisti državni NUP, pri katerih se ob pripravi osnutka akta
izkaže, da se vsebine sprememb in dopolnitev nanašajo na
zadeve iz njihove pristojnosti. Ob sprejemu tega sklepa so za
podajanje smernic in mnenj pristojni naslednji državni nosilci
urejanja prostora:
1. Za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor Langusova ulica 4, 1000
Ljubljana,
2. Za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje, Direktorat za kmetijstvo Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
3. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo
za kmetijstvo in okolje, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in
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ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,
4. Za področje rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo
za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b,
1000 Ljubljana,
5. Za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo
narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana,
6. Za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za
kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000
Ljubljana,
7. Za področje cestnega prometa s pomorskim in železniškim prometom in zračnega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4,
1000 Ljubljana,
8. Za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet, Langusova ulica 4,
1000 Ljubljana,
9. Za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo
in prostor, Direktorat za energijo Langusova ulica 4, 1000
Ljubljana,
10. Za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo
in prostor, Direktorat za energijo Langusova ulica 4, 1000
Ljubljana,
11. Za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za
obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje Vojkova 61,
1000 Ljubljana,
12. Za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana.
Lokalni nosilci urejanja prostora so Občina Dobrova Polhov Gradec v okviru svojih pristojnosti ter javna podjetja,
ki z izvajanjem svojih dejavnosti skrbijo za nemoteno oskrbo s
storitvami javnih služb.
Drugi udeleženci: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na
okolje.
Občina Dobrova - Polhov Gradec lahko v postopek vključi
tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v postopku priprave
izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na
spletni strani Občine Dobrova - Polhov Gradec – www.dobrova-
polhovgradec.si.
Št. 350-0003/2014-1
Dobrova, dne 9. junija 2014
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.

DRAVOGRAD
1856.

Navodila o možnosti plakatiranja v času
volilne kampanje za izvedbo predčasnih
volitev poslancev v Državni zbor Republike
Slovenije

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08
– Odl. US: U-I-295/07-8, 11/11, 28/11 Odl. US: U-I-67/09-27,
Up-316/09-19 in 98/13) in 10. člena Odloka o plakatiranju v Občini Dravograd (Uradni list RS, št. 90/11) Občina Dravograd obvešča organizatorje volilne kampanje, da je določila pogoje in
lokacije za postavitev panojev na območju Občine Dravograd,
na katerih je možno nameščati plakate z volilno propagandnimi
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sporočili v času volilne kampanje za izvedbo predčasnih volitev
poslancev v Državni zbor Republike Slovenije in izdaja

NAVODILA
o možnosti plakatiranja v času volilne kampanje
za izvedbo predčasnih volitev poslancev v
Državni zbor Republike Slovenije
1. Za organizatorje volilne kampanje je Občina Dravograd
določila pogoje in lokacije za postavitev panojev na območju
Občine Dravograd, na katerih je možno nameščati plakate z
volilno propagandnimi sporočili.
Lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno na naslednjih brezplačnih plakatnih
mestih:
– javna zelena površina pred Traberg centrom, parc.
št. 485/1, k.o. Dravograd
– javna zelena površina, parc. št. 1365/7, k.o. Dravograd
– »Hattenberger«
– Avtobusna postaja Dravograd, ob glavni cesti, parc.
št. 1365/6, k.o. Dravograd
– Avtobusna postaja Mariborska cesta, parc. št. 1033,
k.o. Dravograd
– brežina pri Zdravstvenem domu Dravograd, parc.
št. 891, k.o. Dravograd
– javna zelena površina med trgovino in igriščem na Robindvoru, parc. št. 960/1, k.o. Dravograd
– Zadruga Trbonje, parc. št. 20/13, k.o. Trbonje
– nasproti Trgovine »Interokno« v Šentjanžu, parc.
št. 794/1, k.o. Šentjanž pri Dravogradu
– Avtobusna postaja Črneče, parc. št. 385/2, k.o. Črneče
– parkirni prostor v središču Libelič, nasproti trgovine,
parc. št. 333/2, k.o. Libeliče.
Plakatiranje se mora izvajati v skladu z določili Zakona
o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07,
103/07 – ZPolS-D, 105/08 – Odl. US: U-I-295/07-8, 11/11,
28/11 Odl. US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19 in 98/13). Upoštevati je treba tudi ostalo zakonodajo, ki ureja to problematiko,
predvsem z vidika varnosti in obremenjevanja okolja in omejenosti plakatnih mest.
2. Občina brezplačno, tudi brez plačila komunalne takse,
v skladu z načelom enakopravnosti, dovoljuje vsem organizatorjem volilne kampanje lepljenje in nameščanje plakatov z
volilno propagandnimi sporočili na območju Občine Dravograd
na za to posebej določenih plakatnih mestih tako, da njihovo
število in skupna površina posameznemu organizatorju volilne
kampanje omogoča vsaj osnovno informiranje volivcev v občini
o volilnem vprašanju.
Organizatorji volilne kampanje lahko pridobijo dovoljenje
za plakatiranje na predvidenih lokacijah na Občini Dravograd,
na podlagi pisne vloge. Brezplačni oglasni panoji bodo razdeljeni na mrežo polj. Vrstni red organizatorjev volilne kampanje
pri nameščanju plakatov na predvidenih lokacijah se določi
glede na datum prejema pisne vloge. Kolikor prispeta dve ali
več vlog na isti dan, šteje abecedni vrstni red po organizatorju
kampanje.
Za označbo posameznih lokacij, postavljanje panojev in
lepljenje plakatov ter nameščanje transparentov v času volilne
kampanje je pooblaščeno Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.
Stroške nameščanja plakatov krijejo organizatorji volilne
kampanje sami.
3. Plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenih s temi
navodili, se lahko izvaja v skladu z določili 9. člena Zakona
o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07,
103/07 – ZPolS-D, 105/08 – Odl. US: U-I-295/07-8, 11/11,
28/11 Odl. US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19 in 98/13).
Soglasje izda občinska uprava Občine Dravograd na
podlagi predhodne vloge organizatorja volilne kampanje. V
primeru, da namerava organizator volilne kampanje posegati
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na območje, ki ni v lasti Občine Dravograd, si mora ustrezno
soglasje pridobiti od lastnika oziroma upravljavca reklamnih
tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč. Za nameščanje teh
plakatov se komunalna taksa ne zaračuna.
4. Organizatorji volilne kampanje so dolžni najpozneje v
15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse plakate in druge
oglaševalske vsebine s plakatnih mest. V primeru neupoštevanja navedenega, bo plakate na stroške organizatorja volilne
kampanje odstranil pooblaščeni predstavnik Občine Dravograd.
5. Izvajanje plakatiranja pod pogoji iz teh navodil nadzoruje pooblaščeni predstavnik Javnega komunalnega podjetja
Dravograd d.o.o.
6. Navodila začnejo veljati z dnem sprejema. Objavijo se
v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine
Dravograd, www.dravograd.si, in na oglasni deski organa.

Uradni list Republike Slovenije
Občina ne nosi odgovornosti za poškodbe ali prekrivanje
plakatov.
Kolikor organizatorji volilne kampanje v 15 dneh po poteku volitev ne bodo odstranili propagandni material, ga bo
na njihove stroške odstranilo Javno komunalno in gostinsko
podjetje, Pindža d.o.o.
3.
Pogoji začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2014-13
Gornji Petrovci, dne 11. junija 2014
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

Št. 0411-0001/2014
Dravograd, dne 4. junija 2014
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

GROSUPLJE
1858.

GORNJI PETROVCI
1857.

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe
plakatnih mest med volilno kampanjo za
predčasne volitve poslancev v Državni zbor
Republike Slovenije

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11,
28/11 – odločba US in 98/13) in 16. člena Statuta Občine
Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet
Občine Gornji Petrovci na 11. korespondenčni seji dne 11. 6.
2014 sprejel

POGOJE
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest
med volilno kampanjo za predčasne volitve
poslancev v Državni zbor
Republike Slovenije
1.
V času volilne kampanje za predčasne volitve poslancev
v Državni zbor Republike Slovenije, so za volilno-propagandna
sporočila na območju Občine Gornji Petrovci zagotovljena naslednja brezplačna plakatna mesta:
– oglasne deske pri avtobusnih postajališčih,
– oglasne deske velikosti 2x3 m na lokacijah: Križevci,
Gornji Petrovci, Šulinci.
Organizatorji volilne kampanje smejo postaviti začasna
plakatna mesta v 20 m pasu ob vseh regionalnih in lokalnih cestah na območju Občine Gornji Petrovci in ne bližje kot 2 m od
roba utrjenega cestišča, razen na kandelabrih in ob pločnikih.
Plakatiranje izven plakatnih mest, določenih za plakatiranje, je organizatorjem volilne kampanje dovoljeno le s soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih
objektov ali zemljišča, na katerem se bo izvedlo plakatiranje.
Plakatiranje ni dovoljeno na čakalnice na avtobusnih postajališčih.
Pri nameščanju plakatov je potrebno spoštovati določila
zakona o volilni in referendumski kampanji.
2.
Organizatorji volilne kampanje opravijo plakatiranje sami.
Pri tem morajo zagotoviti enakopravnost za vse organizatorje
volilne kampanje.

Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje
za leto 2013

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo
in 14/13 – popr.) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 23. redni
seji dne 4. 6. 2014 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Grosuplje za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Grosuplje
za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2013
sestavljajo splošni del in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in
odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov
in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja po ekonomski klasifikaciji, v posebnem delu pa
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov
proračuna Občine Grosuplje za leto 2013 po proračunskih
uporabnikih in programski klasifikaciji.
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2013
izkazuje:
A.

I.
70

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Realizacija
2013

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

16.534.724

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

14.623.738

DAVČNI PRIHODKI

11.887.901

700 Davki na dohodek in dobiček

10.098.208

703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71

v EUR

Trimestni konto

1.468.160
321.533

NEDAVČNI PRIHODKI

2.735.837

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

1.690.922

711 Takse in pristojbine

8.859
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712 Denarne kazni

72

73
74

179.516

714 Drugi nedavčni prihodki

777.261

KAPITALSKI PRIHODKI

251.564

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

60.696

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

190.867

PREJETE DONACIJE

3.500

730 Prejete donacije iz domačih virov

3.500

TRANSFERNI PRIHODKI

946.579

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU

709.344

40

TEKOČI ODHODKI

18.273.135
4.058.422

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

847.343

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

133.037

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

43

1.655.922

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

42

79.279

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

II.

41

Št.

3.012.363
57.329
8.350
5.950.536

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSO.
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE

1.000.000

50

ZADOLŽEVANJE

1.000.000

500 Domače zadolževanje

1.000.000

15.654

VIII. ODPLAČILA DOLGA

626.865

55

ODPLAČILA DOLGA

626.865

550 Odplačila domačega dolga

626.865

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX.) = – (III.)

–1.349.623
373.135
1.738.412

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

398.101

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2013
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-1/2012
Grosuplje, dne 4. junija 2014
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

857.497
1.176.477

INVESTICIJSKI ODHODKI

7.778.022

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

7.778.022

INVESICIJSKI TRANSFERI

486.155

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

286.358

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

199.797

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
ali PRIMANJKLJAJ (I. -II.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV

15.654

75

PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

15.654

750 Prejeta vračila danih posojil

14.970

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

44

5019
0

3.731.098

413 Drugi tekoči domači transferi

752 Kupnine iz naslova privatizacije

Stran

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

185.464

III.

V.
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–1.738.411

684

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

1859.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za kmetijsko gospodarstvo Šircelj
v naselju Gorenja vas pri Polici

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), 42. člena Zakona o varstvu
okolja ZVO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08, 108/09)
in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10)
je Občinski svet Občine Grosuplje na 23. redni seji dne 4. 6.
2014 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za kmetijsko gospodarstvo Šircelj v naselju
Gorenja vas pri Polici
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt za kmetijsko gospodarstvo Šircelj v naselju Gorenja vas
pri Polici (v nadaljevanju: podrobni načrt).
2. člen
(vsebina)
Ta odlok določa, ob upoštevanju prostorskih izvedbenih
pogojev iz občinskega prostorskega načrta, podrobne prostorske ureditve:
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– območje občinskega podrobnega načrta;
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev;
– načrt parcelacije;
– etapnost izvedbe prostorske ureditve;
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine;
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter
ohranjanje narave;
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami ter varstva pred požarom;
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro;
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora;
– druge pogoje in zahteve za izvajanje podrobnega načrta;
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.
3. člen
(prostorske ureditve, načrtovane s podrobnim načrtom)
Ta odlok določa prostorsko ureditev območja podrobnega načrta, pogoje za gradnjo novih objektov, ureditev utrjenih
površin ter zelenih površin, ter pogoje za gradnjo prometne,
energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture.
4. člen
(sestavni deli podrobnega načrta)
I.
II.
1.
2.

3.

4.

Sestavni deli podrobnega načrta so:
Besedilo odloka
Grafični del, ki obsega naslednje grafične
načrte:
Načrt namenske rabe prostora
1.1. Izsek iz občinskega prostorskega načrta
Vplivi in povezave s sosednjimi enotami
urejanja prostora
2.1. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami
urejanja prostora
Načrt območja z načrtom parcelacije
3.1. Katastrski načrt s prikazom območja
občinskega podrobnega prostorskega
načrta
3.2. Geodetski načrt s prikazom območja
občinskega podrobnega načrta
3.3. Načrt obodne parcelacije in parcelacije
zemljišč na katastrskem načrtu
3.4. Elementi za zakoličenje z načrtom
parcelacije na geodetskem načrtu
Načrt arhitekturnih, krajinskih in
oblikovalskih rešitev prostorskih ureditev
4.1. Načrt umestitve v prostor
4.2. Značilni prerezi
4.3. Prikaz priključevanja objektov na
komunalno javno infrastrukturo
4.4. Prometna ureditev z idejno višinsko
regulacijo
4.5. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo
ter varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, prikaz intervencijskih poti

M 1:2000

M 1:1000

M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500

5. člen
(priloge podrobnega načrta)
Priloge podrobnega načrta so:
(1) Izvleček iz občinskega prostorskega načrta;
(2) Prikaz stanja v prostoru;
(3) Strokovne podlage;
(4) Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora;
(5) Obrazložitev in utemeljitev podrobnega načrta;
(6) Povzetek za javnost;
(7) Odločba MKO z dne 25. 5. 2012, da se kmetijsko gospodarstvo lahko vključi v postopek priprave OPPN;

(8) Sklep o začetku postopka priprave OPPN Šircelj,
Uradni list RS, št. 106/12;
(9) Odločba o CPVO 15. 10. 2013.
II. OBMOČJE PODROBNEGA NAČRTA
6. člen
(območje podrobnega načrta)
(1) Obseg
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
obsega zemljišči s parcelnima številkama 1027/1, 1028 obe
k.o. Blečji vrh. Površina območja urejanja podrobnega načrta
znaša 4418 m².
(2) Meja
Meja območja urejanja podrobnega načrta poteka od
točke 1 po severni meji z zemljiščem s parc. št. 1024 do točke
5, naprej po vzhodni meji z zemljiščem s parc. št. 1027/2 do
točke 6, naprej po južni in vzhodni meji z zemljiščem s parc.
št. 1025 do točke 10 in po južni meji z zemljiščem s parc.
št. 1026 do točke 14, ter zahodno preko zemljišč s parc.
št. 1028 in 1027/1 do točke 15 in 1.
(3) Meja območja podrobnega načrta je razvidna iz
grafičnih načrtov na listih št. 3.1. »Katastrski načrt s prikazom območja občinskega podrobnega prostorskega načrta«,
3.2. »Geodetski načrt s prikazom območja občinskega podrobnega prostorskega načrta«. Meja območja podrobnega
načrta je analitično prikazana s koordinatami lomnih točk
obodne parcelacije v grafičnih načrtih na listih št. 3.3. »Načrt
obodne parcelacije, parcelacije zemljišč na katastrskem načrtu« in 3.4. »Elementi za zakoličenje z načrtom parcelacije
na geodetskem načrtu«.
III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV
7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)
(1) Območje podrobnega načrta leži južno od naselja
Gorenja vas pri Polici in se navezuje na sosednje enote urejanja prostora po obstoječi javni poti in poteh ter z navezavo na
komunalno infrastrukturo.
(2) Načrtovane ureditve z objekti in pripadajočo prometno,
komunalno ureditvijo, se programsko in oblikovno navezujejo
na funkcije, vedute in morfološko strukturo kraja.
(3) Načrtovani objekti so oblikovani in v prostor umeščeni
tako, da se vzpostavlja vizualna navezava z južnim delom vasi,
z vzdolžno postavitvijo objektov na parcelo, z prilagajanjem
objektom vertikalnim gabaritom vasi po višini in z ozelenitvijo
južnega roba območja urejanja.
(4) Dostop na obravnavano območje podrobnega načrta
je predviden iz javne poti.
(5) Obstoječa komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura poteka v bližini območja urejanja prostorskega načrta.
(6) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora so razvidni iz grafičnega načrta na listu št. 2.1. »Vplivi in
povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora«.
8. člen
(dopustni posegi znotraj območja podrobnega načrta)
Na območju podrobnega načrta so dopustni naslednji
posegi:
– priprava stavbnega zemljišča,
– odstranitev naprav in objektov,
– gradnja novih objektov,
– gradnja prometne, komunalne, energetske in druge
gospodarske infrastrukture,
– urejanje utrjenih, prometnih in zelenih zunanjih površin.
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9. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
(1) Prostorska enota
Območje urejanja je razdeljeno na več objektov in funkcionalnih sklopov:
– objekti: hlev, senik in ležeči silos,
– priključek na cesto in dovozna pot,
– utrjene površine namenjene za manipulacijo s kmetijsko
mehanizacijo med objekti,
– komunalna infrastruktura in objekti,
– zelene površine in zasaditve.
(2) Namembnost
Na območju podrobnega načrta se na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe na podlagi 39. člena
Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB2 Uradni list RS,
št. 71/11) lahko načrtuje kmetijske objekte, ki so neposredno
namenjeni kmetijski dejavnosti in so po predpisih o uvedbi in
uporabi enotne klasifikacije vrst objektov uvrščeni v naslednje
skupine:
– 12711 – stavbe za rastlinsko pridelavo, če je način pridelave neposredno vezan na kmetijsko zemljišče;
– 12712 – stavbe za rejo živali, razen objektov za katere
je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje;
– 12713 – stavbe za spravilo pridelka, vendar le v okviru
ali neposredni bližini območja na katerem že stojijo stavbe in
gospodarska poslopja kmetije, razen vinskih kleti in zidanic.
(3) Zazidalna zasnova
– Hlev je pritličen objekt, ki je vzdolžno razdeljen na tri
dele. Po sredini vzdolž celega objekta je povozni krmilni hodnik,
ki je dostopen z mehanizacijo za krmljenje. Na severni strani
so predvideni boksi za pitance in telice na talnih rešetkah, pod
njimi na nivoju kleti je skladišče za gnojevko. Na južni strani so
boksi za pitance v zadnji fazi pitanja, prostor za krave dojilje in
dodatni boks za porode in oskrbo živali. Tla v tem delu bodo
nagnjena proti južni steni, blato se bo s tlačenjem odstranjevalo
skozi odprtino na južni fasadi in prosto padalo na gnojišče, ki
je na 2 m nižjem nivoju. Pod gnojiščem je predvidena jama za
stekanje gnojnice in izcedne vode iz gnojišča.
– Na vzhodni strani hleva je predviden senik za shranjevanje sena, slame in krmil, ter površina za mešanje in pripravo
hrane.
– Na zahodni strani hleva sta predvidena dva ležeča
koritasta silosa za spravilo silaže.
(4) Zasnova zunanje ureditve
– Predvidena je utrjena dostopna pot in utrjene površine
med objekti za manipulacijo s kmetijsko mehanizacijo.
– Ob severni in južni meji so predvideni nižji betonski
oporni zidovi.
– Obstoječa sadna drevesa se odstranijo. Na južnem delu
območja urejanja, povsod kjer je to mogoče, je potrebno ob
upoštevanju značilnosti terena, topologije, mikroklime, osončenosti in rastiščnih pogojev, zasaditi avtohtone vrste dreves
oziroma sadnega drevja, tako da se z vegetacijo predvidene
objekte čim bolj zakrije. Preostale površine se zatravi.
(5) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve sta
razvidni iz grafičnih načrtov št. 4.1. »Načrt umestitve v prostor«
in 4.2. »Značilni prerezi«.
10. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)
(1) V območju podrobnega načrta je dovoljena postavitev
naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:
– pomožni kmetijsko gozdarski objekti v skladu z določili
veljavnega občinskega prostorskega načrta za določeno namensko rabo,
– oporni zidovi,
– rezervoar za meteorno vodo,
– infrastrukturni objekti v skladu s pogoji iz 20. in 21. člena
tega odloka,
– ograje za pašo živine.
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(2) Za postavitev pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov na območjih najboljših kmetijskih zemljišč, mora investitor
pridobiti mnenje pristojne kmetijsko svetovalne službe, iz katere izhaja, da je takšen objekt nujno potreben za obratovanje
kmetije. Mnenje o primernosti lokacije pomožnega kmetijsko
gozdarskega objekta poda občinski organ pristojen za urejanje
prostora.
11. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)
Tlorisna zasnova objektov je podolgovata, postavljeni
so zaporedno in vzdolžno po parceli. Višina objektov se mora
prilagajati vertikalnim gabaritom objektov v vasi. Zasnova volumnov in fasad objektov mora odražati njihovo vsebino. Volumni
objektov so lahko členjeni v horizontalni (senik) ali v vertikalni
smeri (hlev, silos). Streha nad senikom in hlevom je simetrična
dvokapnica, nad silosom ni strehe. Barve fasad naj bodo pretežno v belih ali svetlih pastelnih tonih. Barva kritine naj bo enotna na obeh objektih, drobne teksture, sive ali opečne barve.
12. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)
Na območju podrobnega načrta je treba upoštevati naslednje pogoje za ureditev zunanjih površin:
– oporni zidovi morajo biti obloženi z avtohtonim kamnom
ali ozelenjeni,
– na območju podrobnega načrta je treba zagotoviti ponikanje zaledne vode,
– po končanih delih je potrebno odstraniti odvečni gradbeni material in okolico zatraviti ter na južnem delu zasaditi
avtohtone vrste dreves oziroma sadnega drevja.
13. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) Regulacijski elementi
Posegi v prostor morajo upoštevati naslednje regulacijske
elemente, ki imajo naslednji pomen:
– gradbena linija (GL) predstavlja linijo na katero morajo
biti v nivoju pritličja z enim robom fasade postavljeni objekti
– višina stavbe (H) je merjena od kote zaključnega tlaka
v pritličju stavbe in je določena z višino slemena oziroma vrha
zidu silosa.
Regulacijski elementi so razvidni iz grafičnih načrtov
št. 4.1. »Načrt umestitve v prostor«.
(2) Tlorisni gabariti
– Hlev: 42,0 m x 15,4 m (hlev) in 42,0 m x 3,5 m (gnojišče);
– Senik: 21,0 m x 10,50 m;
– Silos: 38,0 m x 10,0 m.
Največja dopustna tlorisna dimenzija novo predvidenih
stavb nad terenom je razvidna iz grafičnega načrta št. 4.1.
»Načrt umestitve v prostor«.
Elementi za zakoličenje gradbenih linij so razvidni iz grafičnega načrta št. 3.4 »Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije
na geodetskem načrtu«. Geokoordinate točk so navedene v
obrazložitvi odloka.
(3) Višinski gabariti
– Hlev: delno K (jama za gnojevko, gnojna jama) + P;
višina hleva: H = največ 7,5 m;
– Senik: P+1+M, kolenčni zid največ 0,60 m; višina senika: H = največ 11,0 m;
– Silos: vertikalni gabarit: P; višina silosa: H = največ
2,5 m;
– Oporni zid do vidne višine 1,80 m.
Izvedba kleti za namen jame za gnojevko je dopustna
pod pritličjem in znotraj gabarita hleva. Izvedba kleti za namen
gnojene jame je dopustna pod pritličjem in znotraj gabarita
gnojišča.
(4) Višinske kote terena in pritličja
– Hlev: ±0.00 = 493,00 m nadmorske višine, gnojišče
±0.00=491,00 m nadmorske višine;
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– Senik: ±0.00 = 492,50 m nadmorske višine;
– Silos: ±0.00 = 493,50 m do 494,50 m nadmorske višine.
Idejne višinske kote terena so razvidne iz grafičnega načrta št. 4.6. »Prometna ureditev z idejno višinsko regulacijo«.
(5) Strehe
– Hlev: simetrična dvokapnica, 25°–30°;
– Senik: simetrična dvokapnica, 38°–42°;
– Silos: brez strehe.
(6) Kapacitete območja
– Zazidana površina je površina, ki ga pokrivajo stavbe
z navpično projekcijo zunanjih dimenzij stavbe na zemljišče.
Bruto tlorisna površina etaže (BTPE) je površina iz zunanjih
dimenzij obodnih elementov z vsemi oblogami v višini tal etaže.
– Faktor zazidanosti zemljišča za gradnjo (FZ) je razmerje
med zazidano površino in celotno površino zemljiških parcel
namenjenih gradnji.
– Faktor izrabe zemljišča (FI) je razmerje med bruto
tlorisno površino etaž nad nivojem terena in celotno površino
zemljiških parcel namenjenih gradnji. V faktor izrabe zemljišča
ni zajeta površina pomožnih objektov.
– Delež odprtih bivalnih površin (DOBP) so zelene in
tlakovane površine, ki ne služijo kot prometne ali komunalne
površine.
– Faktor izrabe zemljišča (FSI) je lahko največ 0.80, faktor
zazidanosti (FZ) največ 0.40 in delež odprtih zelenih površin
(DOBP) najmanj 0.20.
IV. NAČRT PARCELACIJE
14. člen
(načrt parcelacije)
(1) Območje podrobnega načrta je razdeljeno na naslednje parcele, namenjene gradnji:
– Parcela z oznako P1, ki obsega del zemljišča s parc.
št. 1027/1 k.o. Blečji vrh meri 4.154 m²;
– Parcela z oznako P2, ki obsega del zemljišča s parc.
št. 1028 k.o. Blečji vrh meri 264 m².
(2) Mejne točke parcel so opredeljene v državnem koordinatnem sistemu z oznako D96, koordinate in višine točk so
določene v ETRS89/TM koordinatnem sistemu in so sestavni
del obrazložitve odloka.
(3) Parcelacija zemljišč in geokoordinate točk parcelacije
so razvidne iz grafičnih načrtov št. 3.3. »Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč na katastrskem načrtu« in št. 3.4.
»Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije na geodetskem načrtu«.
V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
15. člen
(etapnost gradnje)
V območju podrobnega načrta je mogoče gradnjo izvajati
ločeno po etapah. Zaključena etapa predstavlja gradnjo objekta
s pripadajočo zunanjo ureditvijo in prometno ter komunalno
infrastrukturo.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
16. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Za vsak poseg v registrirano območje dediščine je
potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in soglasje, ki jih
izda organ pristojen za varstvo kulturne dediščine.
(2) Območje podrobnega načrta se ne nahaja na območju varovanja kulturne dediščine ali evidentirane kulturne
dediščine.
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VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE
17. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov
ter ohranjanje narave)
(1) Splošno
V času gradnje in uporabe je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe za čim manjše obremenitve okolja. Posegi
v okolje in prostor so dopustni le, če ne povzročijo čezmerne
obremenitve. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja.
Povzročitelj onesnaženja mora izvesti ukrepe potrebne za preprečevanje in zmanjševanje onesnaženja, tako da njegove
emisije ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti.
(2) Varstvo tal
Vplivi na kakovost tal bodo nebistveni ob upoštevanju
naslednjih omilitvenih ukrepov:
– Vpliv na tla med gradnjo bo kratkotrajen. V tem času so
vplivi povezani z dogajanjem na gradbišču.
– Namenska uporaba rodovitnega dela tal za sanacijo
degradiranih površin ali na drugih območjih oziroma za končno ureditev območja zelenih površin na območju podrobnega
načrta.
– Po končanih zemeljskih delih je potrebno takoj začeti s
sanacijskimi in zasaditvenimi deli na vseh razgaljenih površinah. Posege v tla je potrebno izvesti tako, da se prizadene čim
manjše površine tal.
– Odvečni odkopni gradbeni material se ne sme odlagati
na sosednja območja, razen če ima investitor dogovor z lastnikom teh zemljišč. Tovorna vozila med gradnjo ne smejo voziti
ali obračati na sosednjih površinah, razen če investitor sklene
dogovor z lastniki teh zemljišč.
– Organizacija gradbišča mora obsegati čim manjše površine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal. Vse izkopane
plasti tal je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo sestavo. Pri odstranjevanju gornjih plasti zemljine se rodovitna
zemlja odlaga v pasovih, višine do 2 m ter nato uporabi pri
končni ureditvi območja.
(3) Varstvo vode in podzemne vode
– Za vse posege na vodovarstvenih območjih je potrebno
pridobiti pogoje in soglasje organa pristojnega za vode. Območje podrobnega načrta se ne nahaja na poplavno ogroženem
območju in ne v neposredni bližini območja varstva virov pitne
vode.
– Meteorno in drenažno vodo se ponika na območju
podrobnega načrta.
– Vozne in parkirne površine morajo biti izvedene z vodotesno utrditvijo, ograjene z betonskimi robniki in nagnjene
proti iztokom, ki morajo biti opremljeni s peskolovi in lovilci olj.
– V času gradnje je pri urejanju območja in izvajanju dejavnosti na območju podrobnega načrta treba uporabljati transportna sredstva, stroje in naprave, ki so tehnično brezhibni.
(4) Varstvo narave
– Za vsak poseg v evidentirano območje ohranjanja narave je obvezno pridobiti in upoštevati usmeritve in projektne
pogoje ter pridobiti soglasje pristojne službe za ohranjanje
narave.
– Območje urejanja se ne nahaja na območju zavarovanih
naravnih vrednot ali na ekološko pomembnem območju.
(5) Varstvo zraka
Pri načrtovanju in gradnji novih objektov je potrebno upoštevati vse predpise za varstvo zraka in zagotoviti, da pri
obratovanju ne bodo prekoračene dovoljene emisije, načrtovati racionalno rabo energije in izboljšanje toplotne izolacije
stavb, novogradnje orientirati tako, da bo mogoča čim boljša
izraba sončne energije. Vsi viri onesnaženja morajo biti grajeni,
opremljeni in vzdrževani tako, da v zrak izpuščajo čim manj
škodljivih snovi. Pri prehajanju emisij prahu iz tal v zrak iz
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transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je potrebno le-te preprečiti z vlaženjem površin in sipkih
materialov ob sušnem in vetrovnem vremenu. Gradnja hlevov
mora biti zasnovna tako, da smrad in mrčes ne motijo okoliških
prebivalcev.
(6) Varstvo pred hrupom
Stopnje varstva pred hrupom so določene v študiji Določitev območij varstva pred hrupom na območju Občine
Grosuplje. Obravnavana lokacija spada v IV. območje varstva
pred hrupom. Novogradnje je potrebno načrtovati tako, da ne
bodo povzročale čezmerne obremenitve območja s hrupom.
V varovalnih pasovih javnih cest je vse posege potrebno načrtovati tako, da ne bo potrebna izvedba dodatnih protihrupnih
ukrepov zaradi prometa na cesti.
(7) Odstranjevanje odpadkov
– Izvedba prostorskega načrta bo vplivala na povečano količino odpadkov iz kmetijstva in gradbenih odpadkov
ter morebitno tudi posameznih frakcij nevarnih odpadkov. S
podrobnim načrtom se v prostor ne umešča taka dejavnost,
ki bi bistveno povečala količino odpadkov, ki bi lahko imela
negativen vpliv na okolje.
– V skladu s predpisi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo
pri gradbenih delih, mora investitor k projektu za pridobitev
gradbenega dovoljenja priložiti načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
– Pred pričetkom del je potrebno urediti prostor za zbiranje in ločevanje nastalih gradbenih odpadkov. Investitor in
izvajalec morata v času gradnje poskrbeti za pravilno zbiranje,
prevzem in odvoz gradbenih odpadkov. Odpadkov, ki bodo
nastajali v času gradnje, ni dovoljeno odlagati v okolici. Posamezno vrsto nastalega gradbenega odpadka je potrebno
oddati v predelavo pooblaščenim organizacijam za ravnanje
s tovrstnimi odpadki, o čemer je potrebno pridobiti potrdilo
(evidenčni list).
– Odpadki iz kmetijstva se morajo skladiščiti in odlagati
v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu pred onesnaževanjem
z nitrati iz kmetijskih virov.
18. člen
(energetska oskrba z obnovljivimi viri)
Dopustno je umeščanje elementov za izrabo sončne
energije na obeh južnih strešinah objektov pod pogojem, da
postavitev objektov in naprav ni v nasprotju za varstvenimi
režimi v prostoru. Za zalivanje zelenic in uporabo vode v hlevu
se lahko predvidi tudi uporabo deževnice.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
19. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom)
(1) Splošno
Območje urejanja podrobnega načrta ne leži na poplavnem, erozivnem ali plazovitem območju.
(2) Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
– Če se pri izvedbi prostorskega načrta pokaže, da je
teren plazovit ali da je oteženo ponikanje meteorne vode,
je potrebno predvideti tehnične rešitve gradnje na podlagi
ustreznih hidroloških, geomehanskih ali geoloških raziskav, ki
bodo podale ustrezne ukrepe ter pri gradnji izvesti vse ukrepe.
– Objekti morajo biti protipotresno grajeni v skladu s
Karto potresne nevarnosti. Projektni pospešek tal za območje
podrobnega načrta je 0,2g.
(3) Varstvo pred požarom
Na območju podrobnega načrta je potrebno zagotoviti ob
upoštevanju veljavne zakonodaje naslednje ukrepe varstva
pred požarom:
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– opredeliti požarno ogroženost naravnega okolja in
predvideti ustrezne ukrepe;
– zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
Za gašenje se bo uporabljala voda, ki jo zagotavlja rezervoar
za zbiranje deževnice in voda, ki jo pripeljejo s seboj gasilci z
gasilskimi cisternami;
– zagotoviti odmike od parcelnih mej, da se prepreči
oziroma omeji širjenje požara na sosednja zemljišča. Načrtovati predpisane požarne ločitve v objektih. Zunanje stene
in strehe objektov morajo biti projektirane in grajene tako, da
je omejeno širjenje požara na sosednja zemljišča in objekte;
– v času gradnje je treba zagotoviti vse potrebne ukrepe,
da se zmanjša možnost za nastanek požara in prepreči širitev
na sosednja zemljišča ali objekte;
– zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri požaru. Zagotoviti dostop, dovoz in delovne površine
za intervencijska vozila. Intervencijske poti morajo biti utrjene
tako, da lahko po njih vozijo gasilska vozila z osno obremenitvijo do 10 ton. Dovozne poti za gasilska vozila morajo biti
široke najmanj 3 m. Načrtovane in označene morajo biti v
skladu z zahtevami standarda SIST DIN 14090.
(4) Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami so razvidni iz grafičnega načrta št. 4.6. »Prikaz
ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, prikaz intervencijskih poti«.
IX. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
20. člen
(pogoji za prometno urejanje)
(1) Splošni pogoji
– V sklopu prometne ureditve je potrebno zagotoviti
manipulacijo za ustrezno merodajno vozilo.
– Meteorno vodo s streh, utrjenih površin, parkirišč in dovoznih poti je potrebno odvesti preko peskolovcev in lovilcev
olj tako, da voda ne bo zatekala na cestišče.
– Upoštevati je treba veljavni Odlok o občinskih cestah.
(2) Priključek na javno pot
– Zagotovi naj se situativna in niveletna prilagoditev na
obstoječe stanje javne poti 614111, križišče Dolenja vas –
Gorenja vas – Nosan, z vsemi elementi za varno odvijanje
prometa.
– V varovalnem pasu občinske ceste je prepovedana
postavitev kakršnih koli objektov oziroma drevesnic in grmičevja, ki bi zmanjševali preglednost in samo varnost na cesti.
– Širina priključka in priključnih radijev morajo ustrezati
merodajnemu vozilu, zagotoviti je potrebno zadostno preglednost s ceste na priključek in obratno.
(3) Prometna ureditev je razvidna iz grafičnih načrtov
št. 4.1. »Načrt umestitve v prostor«, in št. 4.4. »Prometna
ureditev z idejno višinsko regulacijo«.
21. člen
(pogoji za komunalno in energetsko urejanje)
(1) Splošni pogoji
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne in energetske infrastrukture so:
– načrtovani objekti morajo priključiti na obstoječe in
predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje.
Priključitev je treba izvesti po pogojih posameznih upravljavcev vodov;
– zagotoviti je treba ustrezne odmike od obstoječih komunalnih in energetskih vodov in naprav;
– gradnja naprav, objektov in vodov mora potekati usklajeno;

Stran

5024 /

Št.

45 / 20. 6. 2014

– dopustne so spremembe tras posameznih vodov,
objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše oskrbe
in racionalnejše izrabe prostora;
– investitor mora pridobiti overjeno pisno soglasje v
obliki služnostne pogodbe lastnikov zemljišč preko katerih potekajo priključki na komunalne vode, da dovolijo nameravani
poseg ter kasnejša vzdrževalna in obnovitvena dela.
(2) Vodovod
– Na območju, ki je predmet postopka podrobnega načrta se ne izvaja javna služba oskrbe s pitno vodo. Pri oskrbi z
vodo je treba upoštevati določila veljavnega Odloka o oskrbi
s pitno vodo na območju Občine Grosuplje.
– Predvidena je priključitev objektov na vaški vodovod
Troščine, ki je trenutno v upravljanju Vodovodnega odbora
Troščine.
– V javni poti vzhodno od območja urejanja podrobnega načrta poteka vodovod, preseka 2 coli s približno 4 bare
pritiska.
– Merilno mesto se izvede kot zunanji vodomerni jašek,
lociran na zemljišču investitorja in na upravljavcu dostopnem
mestu.
(3) Kanalizacija
– Širše območje ni oskrbljeno z javnim sistemom za
odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda kanalizacijskega sistema. Pri odvajanju odpadnih in padavinskih vod
je potrebno upoštevati določila veljavnega Odloka o odvajanju
in čiščenju padavinske odpadne vode na območju Občine
Grosuplje.
– Meteorne vode z objektov je potrebno preko meteorne
kanalizacije odvesti v ponikalnico locirano na investitorjevem
zemljišču. Meteorne vode iz cestne, parkirnih in drugih voznih
površin je potrebno odvesti v ponikalnico preko lovilca olj.
(4) Odpadki
– V skladu z veljavno Uredbo o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode, v primeru uporabe
blata, ki nastane na kmetijskem gospodarstvu, zmešano skupaj s komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico
ter skladiščeno najmanj 6 mesecev pred uporabo za gnojilo
v kmetijstvu, izvajalec javne službe (JKP Grosuplje) kot obvezno storitev javne službe zagotavlja odvajanje in čiščenje
padavinske odpadne vode.
(5) Elektroenergetsko omrežje
– Predvidene prostorske ureditve segajo na zemljišča,
na katerih se ne nahajajo elektroenergetski vodi. Predviden
poseg v prostor je glede obstoječe infrastrukture možen brez
posebnih pogojev.
– Pred pričetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu Grosuplje naročiti zakoličbo elektro vodov
in naprav, kjer je to potrebno ter zagotoviti nadzor pri vseh
gradbenih delih v bližini elektro vodov in naprav s strani
upravljavca distribucijskega omrežja, kar mora biti zajeto v
varnostnem načrtu.
– Napajanje predvidenih objektov se zagotovi preko
novega nizkonapetostnega priključnega zemeljskega voda
minimalnega tipiziranega prereza NAY«Y-J 4x35 + 1,5 mm².
Priključek se izvede iz obstoječega NN izvoda »2. Gorenja
vas«, ki poteka po parcelah vzhodno od nameravane gradnje
in se napaja iz transformatorske postaje TP 20/0,4 Dolenja
vas, locirane na parceli št. 1283/1, k.o. Blečji vrh.
– Predviden priključni zemeljski vod, ki bo potekal pod
povoznimi površinami oziroma bo križal komunalne vode se
uvleče v njemu namenjeno kabelsko kanalizacijo s kabelskimi
jaški ustreznih dimenzij.
– Pred izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja, mora investitor v skladu z 71. členom
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07, 70/08, 22/10,
10/12) in 4. členom Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije (Uradni list RS, št. 127/07) pridobiti soglasje za
priključitev, v katerem bodo natančno določeni tehnični pogoji
in parametri priklopa.
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– Pri realizaciji podrobnega načrta so dopustna odstopanja od poteka tras in naprav elektroenergetske infrastrukture,
če so pridobljene rešitve, ki so primerne s tehničnega vidika
in njihove prostorske umestitve. Variantna rešitev mora biti
usklajena z upravljavcem distribucijskega omrežja.
– V fazi pridobivanja dokazila o pravici graditi ali lastninske, druge stvarne oziroma obligacijske pravice, morajo biti
pridobljene overjene tripartitne služnostne pogodbe z lastniki
zemljišč, kjer bo navedeno, da ima Elektro Ljubljana d.d.
pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo.
– Pred izvedbo priključka mora investitor skleniti pogodbo o priključitvi objekta na elektroenergetsko omrežje.
Najmanj 8 dni pred pričetkom del je potrebno zagotoviti nadzor nad izvedbo del s strani upravljavca elektroenergetskega
omrežja. Investitor nosi odgovornost za časovno usklajenost
izvedbe vseh potrebnih del.
– Kolikor izvajalec gradbenih del med izvedbo naleti na
nepričakovane elektroenergetske vode je dolžan o tem takoj
obvestiti pristojno nadzorništvo podjetja Elektro Ljubljana.
– Investitorji objektov so dolžni naročiti in plačati vse
stroške morebitne prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzročajo z gradnjo obravnavano v
predmetnem podrobnem načrtu.
– Investitorji objektov nosijo vse stroške priključitve
posameznega objekta na distribucijsko elektroenergetsko
omrežje, ki so zajeti v podrobnem načrtu, skladno s smernicami in izdanimi soglasji za priključitev.
– Za vso predvideno elektroenergetsko infrastrukturo je
potrebno pridobiti soglasje za priključitev in izdelati načrte za
pridobitev gradbenega dovoljenja ter jih projektno obdelati v
skladu s tehničnimi predpisi in standardi.
(6) Telekomunikacijsko in kabelsko omrežje
V primeru, da predvidena gradnja posega v varovalni
pas obstoječega telekomunikacijskega ali kabelskega omrežja, je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje upravljavca takega omrežja k projektnim rešitvam.
(7) Zunanja razsvetljava
– V primeru, da bo na območju podrobnega načrta predvidena interna zunanja razsvetljava, morajo biti svetlobna telesa skladna s predpisi in usmeritvami glede energetske učinkovitosti in varstva pred vsiljeno svetlobo. Osvetlitev zunanjih
površin na območju podrobnega načrta mora biti zadostna,
enakomerna in nebleščeča.
– Komunalna in energetska ureditev sta razvidni iz grafičnega načrta št. 4.5. »Prikaz priključevanja objektov na
komunalno javno infrastrukturo«.
X. PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ
22. člen
(program opremljanja stavbnih zemljišč)
Podlaga za odmero komunalnega prispevka je veljavni
Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje
Občine Grosuplje.
XI. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
PODROBNEGA NAČRTA
23. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo objektov ter za zagotavljanje kakovosti bivalnega okolja med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:
– upoštevati vse omilitvene ukrepe za zmanjševanje
hrupa in emisij iz gradbišča;
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– promet med gradnjo morajo organizirati tako, da prometna varnost zaradi gradnje ni poslabšana in da ne prihaja
do zastojev na obstoječem cestnem omrežju;
– zagotoviti morajo nemoteno komunalno oskrbo prek
vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav. Infrastrukturne vode je treba takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani;
– v času gradnje ne smejo biti prekoračene kritične ravni hrupa, predpisane za IV. stopnjo varovanja pred hrupom;
– v času gradnje je treba zagotoviti ustrezen strokovni
nadzor, vključno z rednim nadzorom stanja sosednjih objektov in terena;
– investitor mora naročilo za prevzem gradbenih odpadkov zagotoviti pred začetkom izvajanja gradbenih del;
– morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukturnih vodov, objektov in naprav, nastale v času gradnje, morajo
investitorji sanirati.

– Upravni enoti Grosuplje, Oddelek za okolje, prostor,
kmetijstvo in gospodarstvo, Taborska cesta 1, Grosuplje.

24. člen

KOČEVJE

(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
(1) Tlorisni gabariti stavb
Dopustna so odstopanja do ±1 m po dolžini objektov
in do ±0,50 m po širini objektov. Dopustne so spremembe
lokacij in števila vhodov v stavbi.
(2) Višinski gabariti stavb
Dopustna so odstopanja po višini do ±0,50 m.
(3) Višinske kote terena in pritličja stavbe
Dopustna so odstopanja višinskih kot terena in višinske
kote pritličja stavbe do ± 0,50 m.
(4) Prometne, komunalne in energetske ureditve
(5) Dopustne so spremembe prometnih, komunalnih,
energetskih in telekomunikacijskih ureditev, objektov, naprav
in priključkov zaradi ustreznejše oskrbe, racionalnejše izrabe
prostora in zaradi rešitev, ki so primernejše s tehničnega ali
okoljevarstvenega vidika, pod pogojem, da so ureditve v
soglasju z njihovimi upravljavci.
XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI
PODROBNEGA NAČRTA
25. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti podrobnega načrta)
Po izvedbi s podrobnim načrtom predvidenih ureditev
oziroma po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta so
dopustni naslednji posegi:
– redna in investicijsko-vzdrževalna dela objektov in
rekonstrukcije, s katerimi nista spremenjena zunanji gabarit
in konstrukcijska zasnova stavb;
– obnove fasadnega plašča stavbe pod pogojem, da
so pri oblikovanju fasad ohranjene oblikovne lastnosti fasad
stavb;
– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, v skladu z določili 10. člena tega odloka;
– spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so
dopustne za novogradnje na območju podrobnega načrta.
XIII. KONČNE DOLOČBE
26. člen
(vpogled v podrobni načrt)
pri:

Občinski podrobni prostorski načrt je stalno na vpogled

– Občini Grosuplje, Urad za prostor, Taborska cesta 2,
Grosuplje;

27. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0004/2012
Grosuplje, dne 4. junija 2014
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

1860.

Avtentična razlaga 10. člena Odloka
o zazidalnem načrtu za območje urejanja
S 15 – K Rinži v Kočevju

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list
RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05)
in 99. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS,
št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 36. redni
seji dne 27. 5. 2014 sprejel

AVTENTIČNO RAZLAGO
10. člena Odloka o zazidalnem načrtu
za območje urejanja S 15 – K Rinži v Kočevju
(Uradni list RS, št. 68/99)
v naslednjem besedilu:
»Besedilo 10. člena Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja S 15 – K Rinži v Kočevju (Uradni list RS,
št. 68/99) je razumeti tako, da imajo lahko stanovanjski objekti
ravno streho (kot obstoječi objekt športne dvorane) ali streho z naklonom (kot obstoječi objekt CŠOD); v primeru, da
je predvidena streha z naklonom, pa mora biti ta med 20 in
35 stopinjami.«
Št. 350-2/2014-2302
Kočevje, dne 28. maja 2014
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

1861.

Odlok o občinskih javnih cestah ter urejanju
javnih površin na območju Občine Kočevje

Na podlagi 16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10 in 48/12), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 41/04, 20/06 in 108/09), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), 3. in
7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN),
3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03,
86/04, 44/05, 40/06, 108/09, 45/10 in 9/11) ter 27. člena Statuta
Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02,
117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na
36. redni seji dne 27. 5. 2014 sprejel
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ODLOK
o občinskih javnih cestah ter urejanju javnih
površin na območju Občine Kočevje
A. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok ureja področje javnih cest in javnih površin v
Občini Kočevje, postopek kategorizacije, upravljanje in graditev
ter vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih,
določitev gospodarske javne službe za »vzdrževanje občinskih
javnih cest« in »urejanje in čiščenje javnih površin«, postopke
in pogoje za poseganje v občinske ceste in druge javne površine ter zagotavljanje njihovega varstva, inšpekcijsko nadzorstvo
nad občinskimi cestami in drugimi površinami ter kaznovanje
kršitev tega odloka, druga vprašanja v zvezi z upravljanjem
občinskih cest in drugih javnih površin.
2. člen
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ceste v smislu ZCes-1 ter jih delno ali v celoti ne vzdržujejo ali
upravljajo izvajalci drugih javnih služb. Druge javne površine
so praviloma parki, drevoredi, zelenice in drugi javni nasadi,
igrišča in podobne rekreacijske površine, površine namenjene
pešcem, ki niso kategorizirane kot javne ceste, in podobne
površine v lasti občine, ki so prosto dostopne vsakomur pod
enakimi pogoji in njihovo vzdrževanje načeloma bremeni občinski proračun.
(2) Kot druge javne površine se obravnavajo tudi površine, ki sicer nimajo statusa javnega dobra in se ne glede na
lastnino, začasno, do ureditve v skladu s prostorskimi akti,
na podlagi ustreznega pravnega akta, uporabljajo za javne
namene.
(3) Seznam javnih površin pripravi izvajalec in potrdi občina.
7. člen
(smiselna uporaba zakona)
Vsa vprašanja, ki se nanašajo na javne ceste in niso
neposredno urejena s tem odlokom, se rešujejo ob smiselni
uporabi ZCes-1 in na njem temelječih predpisih.

(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je
določen v Zakonu o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in
36/2014 – Odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZCes-1).
3. člen
(pristojni organ)
(1) Pristojni organ za izvajanje tega odloka, je organ občinske uprave, stvarno pristojen za gospodarske javne službe
(v nadaljevanju: pristojni organ).
(2) Gospodarsko javno službo vzdrževanja občinskih javnih cest in urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Kočevje
opravlja javno podjetje Komunala Kočevje d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec), na podlagi sklenjenih pogodb o opravljanju
javne službe.
(3) Občinski svet lahko odloči, da se za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest in
urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Kočevje, skupaj ali
posebej, v celoti ali delno, podeli koncesijo, skladno z zakonom
in podzakonskimi akti.
4. člen
(javne ceste in javno dobro)
(1) Občinske javne ceste so javno dobro v upravljanju
občine in so izven pravnega prometa.
(2) Na prometnih površinah zunaj vozišča javne ceste in
na površinah ob njej, ki so namenjene opravljanju dejavnosti,
namenjenih udeležencem v prometu, je mogoče za opravljanje takih dejavnosti (spremljajoče dejavnosti) po pogojih in
postopku iz zakona in tega odloka pridobiti posebno pravico
uporabe. Smiselno enako velja za druge javne površine po
tem odloku.
5. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste na območju občine se načrtujejo, projektirajo, gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih 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.
6. člen
(druge javne površine)
(1) Druge javne površine po tem odloku so vse površine,
ki imajo značaj javnega dobra v lasti občine in ne sodijo med

B. SKUPNE DOLOČBE
I. IZVAJANJE JAVNIH GOSPODARSKIH SLUŽB
VZDRŽEVANJA OBČINSKIH JAVNIH CEST IN UREJANJA
IN ČIŠČENJA JAVNIH POVRŠIN
8. člen
(gospodarska javna služba vzdrževanja občinskih cest)
(1) Vzdrževanje občinskih javnih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega izvajanje dejavnosti vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest in vodenje ter organiziranje
postopkov njihovega obnavljanja ob naravnih nesrečah (neurje,
poplava, plaz, potres, žled in podobno) in drugih izrednih oziroma nepredvidenih dogodkih.
(2) Izvajalec je dolžan nemudoma odpraviti vzroke, zaradi
katerih je oviran ali ogrožen promet ali zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb ceste in večje škode, kolikor to ni mogoče
pa je dolžan označiti ovire in zavarovati promet s predpisano
prometno signalizacijo, izvesti nujne ukrepe za zavarovanje
ceste ter čim prej vzpostaviti prevoznost ceste.
9. člen
(gospodarska javna služba urejanja
in čiščenja javnih površin)
(1) Urejanje in čiščenje javnih površin je obvezna javna
gospodarska služba, ki obsega, kolikor ni s predpisi drugače
določeno, naslednje naloge:
– negovanje in obnavljanje zelenic, okrasnega drevja,
grmovnic, cvetličnih nasadov in druga dela, ki so potrebna, da
so zelene površine urejene (košnja, obrezovanje, zalivanje,
varovanje pred žledom in hudo zmrzaljo, visoko vodo, zasajevanje itd.);
– vzdrževanje in obnavljanje pešpoti, fontan in drugih
javnih urejenih površin (čiščenje listja, snega …);
– varstvo zelenih površin pred poškodbami in boleznimi,
– postavljanje, obnavljanje in praznjenje košev za smeti
na javnih površinah ter košev za pasje iztrebke;
– izobešanje zastav ob praznikih in ostalih priložnostih;
– postavljanje, obnavljanje in hramba klopi na javnih
površinah;
– drugo, kar sodi v zagotavljanje urejenega videza zelenih
površin.
(2) Urejanje zelenih površin se mora izvajati tako, da je
zagotovljen primeren videz naselja in da pri tem niso omejevane druge pravice fizičnih in pravnih oseb.
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10. člen
(financiranje javnih služb vzdrževanja občinskih javnih cest
in urejanja in čiščenja javnih površin)
(1) Gospodarski javni službi se financirata iz proračuna
Občine Kočevje.
(2) Podlaga za določitev višine potrebnih sredstev za
vzdrževanje je letni program iz 11. člena tega odloka.
11. člen
(letni program vzdrževanja občinskih javnih cest
in urejanja in čiščenja javnih površin)
(1) Gospodarski javni službi se izvajata na podlagi letnega programa izvajanja gospodarske javne službe.
(2) Izvajalec je dolžan vsako leto do 15. 10. pripraviti
predlog letnega programa vzdrževanja občinskih javnih cest
in urejanja in čiščenja javnih površin za prihodnje leto in ga
predložiti občini v potrditev.
(3) Izvajalec je dolžan vsako leto najkasneje do 31. 3.
pristojnemu organu predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe v preteklem letu.
12. člen
(vsebina letnega programa vzdrževanja občinskih javnih
cest in urejanja in čiščenja javnih površin)
(1) Letni program vzdrževanja občinskih javnih cest določa pogostnost in prioritete vzdrževanja občinskih javnih
cest, pogostnost in obseg ostalih del pri vzdrževanju, urejanju
in čiščenju cest ter finančno ovrednotenje del.
(2) Letni program urejanja in čiščenja javnih površin
določa pogostnost in prioritete urejanja javnih površin, pogostnost in obseg ostalih del pri vzdrževanju, urejanju in čiščenju
javnih površin glede na območje ter finančno ovrednotenje
del.
(3) Letni program urejanja in čiščenja javnih površin je
sestavljen iz seznama javnih površin, ki so razdeljene v tri
območja (A, B in C). Območje A obsega javne površine, ki
se nahajajo v ožjem mestnem jedru in zahtevajo pogostejše
vzdrževanje. Območje B obsega javne površine na širšem
območju mestnega jedra. Območje C obsega ostale javne
površine na območju občine. Meje območij in uvrstitev posameznih površin se določi z letnim programom.
13. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)
(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju
cestnega sveta občinske ceste, skrbi izvajalec v okviru vzdrževanja kategoriziranih cest.
(2) Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško progo urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.
14. člen
(vzdrževanje cest ob preusmeritvah prometa)
(1) Občina oziroma izvajalec lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto
ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
(2) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora
občina oziroma izvajalec predhodno pridobiti soglasje lastnika
te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če
je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba
povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred
tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške
teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.
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C. OBČINSKE CESTE
I. KATEGORIZACIJA OBČINSKIH CEST
15. člen
(občinske ceste)
Občinska cesta je cesta, ki jo občina v skladu z merili o
kategorizaciji občinskih cest, razglasi za javno cesto določene
kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način in pod
pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi.
16. člen
(kategorizirane občinske ceste)
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in
javne poti.
(2) Kategorizirana občinska cesta je dovoljena za cestni
promet, če ni s prometnim znakom določeno drugače.
17. člen
(nekategorizirane prometne površine)
Nekategorizirana cesta je vsaka prometna površina, na
kateri se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo pravila cestnega prometa,
določi lastnik ali od njega pooblaščen upravljavec.
18. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
(1) Občinske ceste so določene in kategorizirane z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kočevje (Uradni
list RS, št. 52/09, 4/12).
(2) O spremembah in dopolnitvah kategorizacije odloča
občinski svet na predlog župana.
(3) 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.
(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike
Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima
kategorijo, določeno v sklepu.
(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se praviloma opravijo, kolikor je to potrebno glede na dejanske okoliščine.
(6) Rekonstruirani del občinske ceste ostane iste kategorije kot pred rekonstrukcijo.
19. člen
(opustitev občinske ceste)
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu
ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
(3) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela, o morebitni ukinitvi statusa javnega dobra ter o
njenem prenosu med nekategorizirane ceste odloči občinski
svet na predlog župana.
20. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri poteka javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te ceste
predlaga občini njen prenos med občinske ceste.
(2) Predlog za nekategorizirane ceste v lasti Občine Kočevje poda oddelek, pristojen za gospodarske javne službe.
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(3) O prenosu nekategorizirane ceste med občinske
ceste odloči občinski svet na predlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 18. člena tega odloka.
21. člen
(opredelitev kategorije javnih poti)
(1) Kategorija javne poti določa funkcijo javne ceste, ki jo
ima za prometno povezovanje v določenem prostoru, ter njene tehnične in druge lastnosti, ki omogočajo hitro, varno in za
okolje čim manj obremenjujoče odvijanje prometa v prostoru.
(2) Kot občinska javna pot se lahko kategorizira vsaka
dostopna cesta znotraj naselja ali povezava med naselji, ki:
– izkazuje javno rabo in interes in
– tehnično ustreza nemotenemu odvijanju prometa (širina vozišča je vsaj 3,5 m v utrjeni makadamski ali boljši
izvedbi, širina je v izjemnih primerih s soglasjem občine lahko
tudi manjša) ter izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev:
a. predstavlja povezavo naselij ali delov naselij v občini
in ne izpolnjuje predpisanih meril za lokalno cesto;
b. znotraj naselja oziroma v posameznem območju občine je njena pretežna funkcija dostop do zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske, individualne gradnje, bloki,
industrijske cone, nakupovalni in drugi centri);
c. predstavlja dostopno cesto do objektov turističnega
pomena;
d. predstavlja drugo dostopno cesto do objektov občega
pomena (vodno zajetje ipd.).
II. GRADITEV, REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST
TER POSEGI V OBČINSKE CESTE
22. člen
(financiranje gradnje in investicijskega vzdrževanja)
Sredstva za graditev in investicijsko vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest se zagotavljajo v proračunu občine,
sredstva za vzdrževanje nekategoriziranih občinskih cest pa
se praviloma zagotavljajo v proračunu krajevnih skupnosti,
razen če gre za investicijsko vzdrževanje, cesta pa je predvidena za kategorizacijo.
23. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)
(1) Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene
z upoštevanjem predpisov o varstvu okolja in tako, da bodo
škodljivi vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na
njih čim manjši.
(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni
zaradi predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču
ali objektu soseda, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med sosedom in investitorjem, občinske ceste, ali na
drug, z zakonom določen način, zemljišče odkupi, razlasti ali
ustanovi stvarna služnost za takšno izvedbo.
24. člen
(projektiranje občinskih cest)
(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo
v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja. Njihova širina se
določi skladno z občinskimi planskimi akti (3,5 m, 4,5 m, 5 m,
6 m ipd.).
(2) Občina lahko ob vseh kategoriziranih javnih cestah
na območju občine (državne in občinske ceste) v prostorskih
aktih določi širino varovalnih pasov, s katerimi spremeni namensko rabo (transportni namen) in s tem zagotovi zemljišča,
ki so potrebna za ureditev zemljiškoknjižnega stanja (brezplačni prenos zemljišč, odkup ali razlastitev zemljišč).
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(3) 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 (priključki) ter predvidijo površine
zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in
druge prometne površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti.
(4) Javne ceste morajo biti projektirane in zgrajene tako,
da je omogočeno normalno gibanje oseb z omejeno sposobnostjo gibanja.
25. člen
(pridobitev zemljišč)
(1) Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali
rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom
na zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi
nepremičnini še pred pravnomočnostjo postopka razlastitve
ali druge omejitve lastninske pravice ta pravica odvzame ali
omeji, če ne pride do sklenitve pogodbe med investitorjem in
lastnikom te nepremičnine.
(2) Če obstoječa občinska cesta poteka po nepremičninah, ki so v lasti drugih oseb, ne v lasti Občine Kočevje,
se lahko lastninska pravica odvzame ali omeji proti odškodnini ali nadomestilu v naravi v posebnem postopku razlastitve, določenem v Zakonu o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt,
108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP).
(3) Če je treba zaradi rekonstrukcije javne ceste, s katero
se ne posega izven njenega varovalnega pasu, ali za gradnjo
nove ceste izvesti razlastitev ali obremenitev lastninske pravice na nepremičnini, pa za to rekonstrukcijo oziroma gradnjo
ni potrebna priprava prostorskega akta, se javna korist za to
razlastitev oziroma obremenitev lastninske pravice ugotovi s
sklepom občinskega sveta.
(4) Predlog za izdajo sklepa iz prejšnjega odstavka mora
vsebovati dokazilo o skladnosti načrtovane rekonstrukcije oziroma gradnje s prostorskim aktom, ki ureja prostor v območju
rekonstrukcije ceste, grafičen prikaz lege rekonstrukcije ceste
na zemljiščih, načrt parcelacije ter seznam parcel s površinami
in utemeljitev javne koristi.
(5) Šteje se, da je javna korist za razlastitev nepremičnin,
po katerih poteka obstoječa javna cesta, ugotovljena, če ob
vložitvi zahteve za razlastitev po njej poteka cestni promet v
skladu s prvim odstavkom 3. člena ZCes-1.
26. člen
(gradnja obračališč za avtobuse in avtobusnih postajališč)
(1) Obračališča za avtobuse na rednih linijah se praviloma
urejajo izven vozišča.
(2) Avtobusna postajališča se morajo praviloma urediti
zunaj vozišča.
(3) Ne glede na določbi prejšnjih dveh odstavkov lahko
pristojni organ v soglasju z občinskim inšpektorjem ter po
posvetovanju s policijo po presoji okoliščin, pomembnih za
varnost prometa, izjemoma izda dovoljenje za ureditev avtobusnega postajališča na vozišču ceste. Če ugotovi, da za tako
postajališče ni več potrebe ali da je postalo prometno nevarno,
prekliče dovoljenje.
(4) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste
pristojni organ določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč
in obračališč, ob upoštevanju predlogov javnih prevoznikov.
27. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Investitorji oziroma upravljavci objektov in naprav v
ali ob cestnem telesu, ki nameravajo graditi ali rekonstruirati
svoje objekte in naprave v občinski cesti, morajo o tem obvestiti
občino najmanj 30 dni pred začetkom del, da ta lahko svoja
nameravana dela uskladi z gradnjo oziroma rekonstrukcijo teh
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objektov in naprav in mu dati na razpolago načrte in podatke,
potrebne za uskladitev del.
(2) Določbe prejšnjega odstavka veljajo smiselno tudi
za pristojni organ, ki mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske
ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih objektov
in naprav v ali ob cestnem telesu.
28. člen
(tehnični pogoji za posege)
(1) Izvajalec pripravi, občina pa potrdi tehnične pogoje za
izvedbo prekopov javnih cest, vzpostavitev prekopov v prvotno
stanje ter za ostale posege v cestno telo.
(2) Tehnični pogoji se objavijo na spletni strani izvajalca
in občine.
III. UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
29. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)
(1) Strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja organ občine, pristojen za javne gospodarske službe.
(2) Naloge pristojnega organa (javna oziroma druga pooblastila) so:
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene porabe
občine in vodenje združene evidence o javnih cestah (kataster
cest oziroma baza cestnih podatkov s katastrom prometne
signalizacije);
– izdelava strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– izvajanje postopkov za oddajanje del na občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na podlagi predpisov o javnih naročilih;
– vodenje postopkov za določitev mej javne ceste;
– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in
obdelava zbranih podatkov;
– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo po območju
občine;
– naloge v zvezi z obveščanjem javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih;
– izdajanje projektnih pogojev, dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje
prometa na njih.
(3) Naloge pristojnega organa v zvezi z investicijami v
občinske ceste, se lahko delno ali v celoti, na podlagi pogodbe
prenese na izvajalca gospodarske javne službe.
(4) Pristojni organ izvaja tudi naloge nadzora nad izvajanjem gospodarske javne službe.
30. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)
Kategorizirane občinske ceste se morajo redno vzdrževati
in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za
povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja,
predpisov, ki urejajo javne ceste, omogočajo varno odvijanje
prometa.
IV. VARSTVO OBČINSKIH CEST
31. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)
(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor
ob občinski cesti, na občinsko cesto in promet na njej, se ob
teh cestah določi varovalni pas, v katerem je raba prostora
omejena.
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(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem
pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem občine.
(3) Soglasje iz prejšnjega odstavka se izda, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi
varovanja občinske ceste in prometa na njej ter njene širitve
zaradi prihodnjega razvoja prometa.
(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas
občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za
zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih v tem
odloku.
(5) Varovalni pas, ki se meri od zunanjega roba cestišča,
je na vsako stran občinske ceste širok:
– pri lokalni cesti 10 m,
– pri javni poti 5 m,
– pri občinski kolesarski poti 2 m.
(6) V nobenem primeru pa ni dovoljen kakršen koli trajni
poseg lastnika nepremičnine v pas, ki se od roba cestišča
nahaja 1,5 m.
(7) Določbe prejšnjih odstavkov se ne uporabljajo za območja, ki so drugače urejena s prostorskimi akti.
32. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu
občinske ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine
podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na cesti, mora
investitor pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega
organa za javne gospodarske službe. Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.
33. člen
(polje preglednosti)
(1) Javne ceste morajo imeti omogočeno polje preglednosti, ki se zagotovi ne glede na lastnino ceste in ne glede na last
obcestnih ograj, živih mej ali dreves. Lastniki zemljišč so dolžni
vzdrževati svoje žive meje in drevesa ob kategoriziranih cestah
na način da se zagotavlja preglednost in varnost cestnega
prometa ter da se zagotavlja vizualna urejenost.
(2) Višina obcestne ograje ter žive meje v 2 m širokem
varovalnem pasu (merjeno od roba asfalta) ob vseh kategoriziranih lokalnih cestah, javnih poteh v občini, sme biti največ
80 cm, odmik od roba asfalta ali utrjenega makadama je najmanj 1 m. Obcestne ograje ali žive meje izven 2 m širokega
varovalnega pasu in v primeru da ne ovirajo preglednosti so
lahko tudi višje, v kolikor lastnik pridobi soglasje občine.
(3) Soglasje iz prejšnjega odstavka se izda, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu ni prizadeta varnost
cestnega prometa, predvsem v smislu preglednosti.
(4) Pri novih postavitvah ali zasaditvah obcestnih ograj
ali živih mej je obvezna prilagoditev le-teh s sosednjimi ob
upoštevanju predhodnih odstavkov.
(5) Postavitev obcestnih ogledal je dovoljena v skrajnem
primeru, če kljub pravilno postavljenim oziroma urejenim obcestnim ograjam ali živim mejam ni mogoče zagotoviti preglednosti in vključevanja cestnega prometa na prednostno cesto. O
postavitvi ogledala ob kategoriziranih občinskih cestah odloči
župan na iniciativo krajanov, policije, izvajalca in občine. Postavitev ogledala predhodno obravnava Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu Občine Kočevje (v nadaljevanju: SPV).
(6) Plačnik postavitve in vzdrževanja obcestnih ogledal
so zainteresirani krajani za posamezne priključke ali Občina
za priključke kategoriziranih občinskih cest.
34. člen
(opravljanje del ob in na občinski cesti)
(1) Za vse omejitve javne uporabe javnih cest, kot jo
zlasti terja:
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– postavitev fasadnih odrov in ograj za zavarovanje
gradbišč;
– ureditev gradbišč;
– začasno deponiranje gradbenega in drugega materiala;
– izvedba športnih, kulturnih in drugih prireditev;
je investitor oziroma organizator dolžan pridobiti dovoljenje
pristojnega občinskega organa.
(2) Za posege iz prejšnjega odstavka je dolžan investitor poravnati občinsko takso skladno z vsakokrat veljavnim
odlokom.
(3) Če je zaradi gradbenih del potrebno zasesti pločnik
ali drugo površino zaradi postavitve gradbenih odrov, mora
izvajalec del speljati prehod za pešce pod odrom. Prehod za
pešce mora biti zavarovan pred padanjem materiala, osvetljen
ter urejen po veljavnih predpisih, tako da je hoja varna.
(4) V primeru večjih prireditev ali organizacije gradbišč,
tudi če so izven javnih cest, vendar vplivajo na odvijanje
prometa, lahko pristojni organ na vlogo prireditelja oziroma
izvajalca ter po pridobljenem mnenju izvajalca rednega vzdrževanja, začasno spremeni prometni režim ali omeji promet.
Pristojni organ lahko pred izdajo dovoljenja za uporabo javne
ceste od stranke zahteva predložitev strokovne študije s podrobnim predlogom začasnih rešitev.
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– da bo namesto upoštevanja izjave iz druge alinee prvega odstavka tega člena sam, vendar na stroške prosilca in ob
upoštevanju predpisov o javnih naročilih poskrbel za povrnitev
javne ceste oziroma druge javne površine v prejšnje stanje;
– da mora prosilec po povrnitvi v prejšnje stanje pridobiti
strokovno ekspertizo izvedenih del v obsegu, ki ga posebej
določi pristojni organ.
(4) Za večje posege v javne ceste in druge javne površine, predvsem za večja vzdolžna prekopavanja cest, lahko
pristojni organ z dovoljenjem zahteva preplastitev celotne
širine vozišča ali preplastitev celotnega voznega pasu, po
katerem se izvaja poseg. Pred izdajo dovoljenja pristojni organ kot jamstvo za dobro izvedena dela lahko po presoji vseh
okoliščin primera zahteva garancijo banke ali drug ustrezni
inštrument zavarovanja. Če prosilec ne izpolni kakršne koli
obveznosti iz soglasja oziroma iz dovoljenja, potrebna dela
opravi na njegove stroške izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest.
(5) V upravnih zadevah iz tega odloka odloča, razen
ko je to z javnim pooblastilom preneseno na upravljavca, na
prvi stopnji z upravno odločbo (dovoljenje, soglasje) pristojni
organ, na drugi stopnji pa župan, če ni v zakonu določeno
drugače.
37. člen

35. člen

(določanje in sprememba prometnega režima)

(dovoljenje za zaporo občinske ceste)

(1) Za določitev območij umirjenega prometa, območij za
pešce in območij umirjene hitrosti lahko poda iniciativo izvajalec, pristojni občinski organ ali posamezen občan oziroma
skupina občanov.
(2) Iniciativo obravnava svet za preventivo in varnost v
cestnem prometu in kolikor presodi, da je iniciativa utemeljena, poda predlog spremembe v odločitev županu.
(3) Ob sprejemanju ukrepov, za katere je župan pooblaščen s predpisom o varnosti v cestnem prometu v naseljih,
je župan dolžan določiti tudi potrebno prometno signalizacijo,
kar je županova pristojnost tudi ob pomembnejših oziroma
večjih spremembah prometnega režima.
(4) O spremembah iz prejšnjega odstavka župan odloča
na predlog SPV.

(1) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena
najmanj 7 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.
(2) Vloga se vloži pri oddelku Občine Kočevje, pristojnem za javne gospodarske službe, ki tudi izda dovoljenje.
(3) Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni
čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med
prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi
obremenitvami.
(4) Vlagatelj je zavezan, da o zapori ceste obvestiti širšo
javnost preko sredstev javnega obveščanja, na svoje stroške.
(5) Dovoljenje se izda v skladu z ZCes-1.
36. člen
(postopek za izdajo soglasij oziroma dovoljenj)
(1) Vlogi za izdajo soglasja oziroma dovoljenja za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, prekope, podkope, vrtanja in
opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih v območju
javne ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja prosilec,
če z zakonom ni določeno drugače, priloži:
– projekt ali ustrezni del projekta oziroma drugačen
grafični prikaz nameravanega posega oziroma uporabe ceste;
– izjavo, da bo uporabljeni oziroma ogroženi del javne
ceste povrnil v prejšnje stanje do določenega roka ter da bo
prekopano javno cesto v primeru posedanja vzdrževal na
svoje stroške še najmanj v zakonsko določenem roku (odgovornost za solidnost gradnje).
(2) V izdanem dovoljenju na podlagi vloge iz prejšnjega
odstavka pristojni organ predpiše zlasti rok dokončanja del na
javni površini, način zavarovanja gradbišča, delno ali popolno
zaporo javne ceste za promet pešcev ali vozil na motorni
pogon in obvozne smeri ter nadzor nad vzpostavitvijo ceste
oziroma druge javne površine v prejšnje stanje.
(3) V dovoljenju pristojni organ lahko ob upoštevanju
vseh okoliščin primera, določi:
– da se morajo dela opraviti neprekinjeno ali samo v
nočnem času oziroma izven prometnih konic;

38. člen
(posebni parkirni prostori)
(1) Rezervirane parkirne prostore za potrebe pravnih ter
fizičnih oseb v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti in tarife
za njihovo uporabo lahko določi župan, ki tudi odda te prostore v uporabo s pogodbo v postopku, določenim z zakonom.
Postopek oddaje vodi pristojni organ.
(2) Rezervirane parkirne prostore za potrebe avtošol,
postajališč za avtotaksi vozila, rezervirane parkirne prostore
za invalide in druge posebne parkirne prostore (npr. za službene potrebe zdravstvenih in socialnih ustanov ter upravnih
organov) in njihovega uporabnika lahko določi pristojni organ.
Razmerja se uredijo s pogodbo.
(3) Občina lahko zaračuna takso oziroma drugo obliko
plačila (npr. parkirnina) za parkiranje na za ta namen določenih javnih površinah. Parkirne površine, vrsta in način
določitve se določijo s sklepom župana na predlog pristojnega
organa.
D – UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN
I. GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA
39. člen
(namembnost)
(1) Javne površine se smejo uporabljati samo za namene,
ki izhajajo iz njihovega značaja in so opredeljeni s prostorskimi
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akti ali drugimi odločitvami občinskega sveta. Na njih je pod
pogoji iz tega odloka in veljavne zakonodaje mogoče pridobiti
posebno pravico uporabe.
(2) Določbe tega člena smiselno veljajo tudi za tiste površine, ki jih upravljajo ali so v lasti javnih subjektov, katerih
ustanovitelj ali soustanovitelj je občina.
40. člen
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43. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov
o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske
ceste, nadzira občinski inšpektor.

(javno dobro)

44. člen
(pravice in dolžnosti pri nadzoru)

(opravljanje del ob in na javnih površinah)
(1) Za vse omejitve javne uporabe javnih površin, kot jo
zlasti terja:
– postavitev fasadnih odrov in ograj za zavarovanje
gradbišč;
– ureditev gradbišč;
– začasno deponiranje gradbenega in drugega materiala;
– izvedba športnih, kulturnih in drugih prireditev;
– postavitev kioskov, telefonskih govorilnic, stojnic in
druga oblika širjenja gostinskega, trgovskega ali drugega
poslovanja;
– zavarovanje delovnih in bivalnih pogojev;
je investitor oziroma organizator dolžan pridobiti dovoljenje
pristojnega občinskega organa.
(2) Za posege iz prejšnjega odstavka je dolžan investitor poravnati občinsko takso skladno z vsakokrat veljavnim
odlokom.
(3) Za postopek izdaje dovoljenja se smiselno uporablja
37. člen tega odloka.
42. člen
(kataster javnih površin)
(1) S tem odlokom se izvajalcu podeli javno pooblastilo
za uskladitev obstoječega, delno vzpostavljenega katastra in
vodenje katastra drugih javnih površin, ki jih vzdržuje, po vrstah in namenih uporabe, kataster dreves in drugih nasajenih
rastlin, evidenco elementov komunalne opreme ter evidenco
nad začasno uporabo teh površin za druge namene oziroma
o posegih vanje.
(2) Uskladitev obstoječega, delno vzpostavljenega katastra, vzdrževanje ter finančna razmerja v zvezi z uskladitvijo
obstoječega, delno vzpostavljenega katastra in vzdrževanjem
katastra se uredi s pogodbo.
(3) Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last Občine
Kočevje in se vodi skladno s predpisi in usklajeno s standardi
in normativi geografskega informacijskega sistema.
(4) Kataster podatkov se vodi v digitalni obliki, izvajalec
ga občini posreduje najmanj enkrat letno oziroma dodatno
po potrebi.
(5) Izvajalec je dolžan posredovati informacije iz katastra
osebam, ki za to izkažejo pravni upravičeni interes, in sicer v
obsegu izkazanega upravičenega pravnega interesa.
(6) Skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, je izvajalec prosilcem dolžan posredovati
vse informacije iz katastra, razen tistih informacij, za katere
isti zakon določa, da prosilcem ne smejo biti posredovane.
Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na prosilca, je
izvajalec slednjemu dolžan posredovati brezplačno, za posredovanje ostalih informacij javnega značaja pa je izvajalec
prosilcem upravičen zaračunati stroške skladno z uredbo, ki
ureja posredovanje informacij javnega značaja.
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E – INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

Javni parki, javna igrišča in druge javne površine, ki so
predmet obravnave tega poglavja, so javno dobro v lasti občine in jih nihče ne more odtujiti niti jim spreminjati namembnost
brez odločitve občinskega sveta.
41. člen

Stran

(1) Občinski inšpektor in občinski redar imata pri nadzoru
na podlagi prejšnjega člena poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima
po drugih predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti:
– nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja cest in
odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.
– v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa
na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti začasne
ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda.
– nadzorovati izvajanje 33. člena tega odloka ter odrediti
odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.
(2) Če občinski inšpektor pri izvajalcu rednega vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obveznosti
pri izvajalcu rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne
službe, o svojih ugotovitvah obvesti pristojni organ.
F – KAZENSKE DOLOČBE
45. člen
(1) Z globo v višini 1000 EUR se za prekršek kaznuje:
– pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če o nameravanih delih ne obvesti pristojnega organa ali če mu ne da
na razpolago potrebnih podatkov in načrtov, kot to določa
27. člen tega odloka.
– pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki brez dovoljenja pristojnega organa omeji javno uporabo javne ceste
ali javne površine (prvi odstavek 34. člena ter prvi odstavek
41. člena, tega odloka).
(2) Z globo v višini 200 EUR se za prekršek kaznuje:
– odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika iz prve alinee prvega odstavka tega
člena,
– odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika iz druge alinee prvega odstavka tega
člena.
G – PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
46. člen
(ustanovitev javnega dobra)
(1) Občinska uprava Občine Kočevje v roku enega leta
po uveljavitvi tega odloka pripravi predlog za ustanovitev javnega dobra na javnih površinah skladno z določbami 40. člena
tega odloka in ga posreduje občinskemu svetu v sprejem.
(2) Kjer je za ustanovitev javnega dobra potrebna predhodna geodetska odmera, občinska uprava Občine Kočevje
spelje potrebne postopke ter pripravi predlog za občinski svet
v roku treh let od uveljavitve tega odloka.
47. člen
(roki za pripravo aktov)
(1) Seznam javnih površin iz 6. člena tega odloka pripravi izvajalec v roku 3 mesecev od uveljavitve tega odloka.
(2) Izvajalec pripravi tehnične pogoje za posege iz
28. člena tega odloka, v roku 6 mesecev od uveljavitve tega
odloka.

Stran
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48. člen

(objekti brez pisnega soglasja)
V roku 12 mesecev po uveljavitvi tega odloka, morajo
vsi lastniki oziroma uporabniki objektov, ki so postavljeni,
brez pisnega dovoljenja, na javnih površinah v lasti Občine
Kočevje, te objekte odstraniti oziroma pridobiti pisno dovoljenje.
49. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
občinskih cestah (Uradni list RS, št. 6/99).
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II. PREDMET JAVNE SLUŽBE
2. člen
Dejavnost, ki je predmet javne službe obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali
oddajo živali novim lastnikom,
– skrb za ažurno vodenje registra psov,
– druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter
podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.

50. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371-54/2013-2300
Kočevje dne 3. junija 2014
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

1862.

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe zavetišča za
zapuščene živali na območju Občine Kočevje

Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list
RS, št. 43/07, ZZZiv-UPB2), 3. in 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 29. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08
Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.
US: 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), 27. člena Statuta
Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek,
73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) in 74. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03)
je Občinski svet Občine Kočevje na 36. redni seji dne 27. 5.
2014 sprejel

ODLOK
o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske
javne službe zavetišča za zapuščene živali
na območju Občine Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Oskrbo zapuščenih živali na območju Občine Kočevje
se zagotavlja kot obvezno gospodarsko javno službo s podelitvijo koncesije koncesionarju, ki ga bo Občina Kočevje izbrala
v skladu z določili tega odloka.
(2) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, Občina Kočevje kot koncedent (v nadaljnjem besedilu: koncedent) določa:
predmet in območje izvajanje javne službe, način opravljanja
varstva zapuščenih živali, postopek javnega razpisa in izbire
koncesionarja, pogoje za podelitev in izvajanje koncesije, vire
in način financiranja, nadzor nad izvajanjem koncesije ter prenehanje koncesijskega razmerja.

III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
Območje izvajanja javne službe iz tega odloka obsega
območje Občine Kočevje.
IV. NAČIN OPRAVLJANJA VARSTVA
ZAPUŠČENIH ŽIVALI
4. člen
(1) Za izvajanje javne službe se podeli koncesija.
(2) Koncesija se podeli kandidatu, ki izpolnjuje s tem odlokom predpisane pogoje, po postopku, določenem v tem odloku.
(3) Koncesija se podeli za obdobje petih let.
V. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA
IN IZBIRE KONCESIONARJA
5. člen
(1) Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere
na podlagi javnega razpisa. Javni razpis za podelitev koncesije
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Javni razpis za podelitev koncesije razpiše župan s
sklepom, s katerim imenuje tudi strokovno komisijo za pripravo in izvedbo razpisa. Komisijo sestavljajo predsednik in dva
člana.
6. člen
(1) Javni razpis mora vsebovati najmanj navedbe o:
– predmetu in območju koncesije,
– začetku in času trajanja koncesije,
– pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– obveznih sestavinah prijave na razpis,
– strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti
predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
– merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
– roku in načinu predložitve prijav,
– roku za izbor koncesionarja,
– roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru
koncesionarja,
– roku, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne
službe,
– odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij
med razpisom,
– ostale pogoje, določene s predpisi, ki urejajo področje
koncesijskih storitev.
(2) V javnem razpisu se podrobneje opredelijo sestavine
iz prejšnjega odstavka.
7. člen
Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merila upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:
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– strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost
prijavitelja,
– predlog izvedbenega programa varstva zapuščenih živali,
– dosedanje izkušnje prijavitelja,
– druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj.
8. člen
Komisija pregleda in oceni prijave na razpis. Prijavitelje,
katerih prijave na razpis niso popolne, se pozove naj prijave v
določenem roku dopolnijo.
9. člen
(1) Po pregledu in ocenitvi prijav, komisija pripravi predlog
izbire koncesionarja. O izbiri koncesionarja se izda odločba.
Nepopolne prijave, ki v zahtevanem roku niso bile dopolnjene
in prepozne prijave na razpis, pristojni organ s sklepom zavrže.
(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je možna, v roku
15 dni od vročitve, pritožba na župana Občine Kočevje.
10. člen
(1) Z izbranim prijaviteljem se sklene koncesijska pogodba.
(2) S koncesijsko pogodbo pogodbeni stranki podrobneje
opredelita koncesijsko razmerje.
(3) Koncesijsko pogodbo pošlje pristojni organ v podpis izbranemu prijavitelju takoj po pravnomočnosti aktov iz
prejšnjega člena. Izbrani prijavitelj mora koncesijsko pogodbo
podpisati najkasneje v roku enega meseca od dneva, ko jo je
prejel, z izvajanjem javne službe pa mora pričeti najkasneje v
roku enega meseca od sklenitve koncesijske pogodbe.
11. člen
Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije
na nobeno drugo pravno ali fizično osebo.

Št.

45 / 20. 6. 2014 /

Stran

5033

ščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata
koncedent in koncesionar medsebojno obveščati in dogovarjati
o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.
(2) Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju
zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod pogoji,
določenimi s predpisi o zaščiti živali.
14. člen
(1) Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti
za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi oziroma koncedentu
zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali.
(2) Pogodba o zavarovanju za namen iz prejšnjega odstavka mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v
korist občine, kolikor pride do prenehanja koncesije po krivdi
izvajalca storitev.
15. člen
Javno službo mora koncesionar opravljati nepretrgoma
ter skladno z veljavnimi predpisi.
VII. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA
16. člen
Sredstva za izvajanje koncesije po tem odloku se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu koncedenta.
17. člen
(1) Osnova za določitev vrednosti opravljenega dela je
ponudba za storitev oskrbe zapuščenih živali, ki jo kandidat za
koncesionarja predloži v postopku podelitve koncesije.
(2) Način plačila koncesionarja se določi s koncesijsko
pogodbo.
(3) Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno koncesijo ločeno od računovodstva za svojo ostalo
dejavnost v skladu z določili veljavne zakonodaje.

VI. POGOJI ZA PODELITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE
12. člen
Prijavitelj na javni razpis mora za podelitev koncesije za
izvajanje javne službe izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo zakon o zaščiti
živali ter drugimi podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo
zaščito živali.
– da ima poravnane davke in prispevke,
– ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne
poravnave ali likvidacije,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za
izvajanje koncesije,
– da izkaže finančno sposobnost,
– da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev,
– da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program
oskrbe zapuščenih živali,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet
koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji
osebi,
– da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje vsebovane v
javnem razpisu.
13. člen
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih
razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki
so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoli-

VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
18. člen
(1) Občina ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem
javne službe. Nadzor opravlja pristojna strokovna služba koncedenta ter občinska inšpekcijska služba. Koncesionar mora
kadarkoli med delovni časom posredovati informacije o poslovanju in omogočiti pooblaščeni osebi vpogled v poslovne knjige
in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
(2) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.
(3) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le
v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže
s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki
ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
(4) Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost.
(5) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem
koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
19. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s pretekom časa, za katerega je bilo sklenjeno,
– s sporazumom koncedenta in koncesionarja,
– z odpovedjo,
– z odvzemom.
20. člen
(1) V primeru, da po poteku koncesijskega razmerja postopek izbora koncesionarja še ni dokončan, mora dosedanji
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koncesionar izvajati javno službo do izbora novega koncesionarja,
vendar največ šest mesecev.
(2) Koncedent in koncesionar lahko s pisnim sporazumom
razveljavita koncesijsko razmerje. V tem primeru mora dosedanji
koncesionar izvajati javno službo do izbora novega koncesionarja.
21. člen
Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih
okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov ne more več izvajati javne
službe, s šestmesečnim odpovednim rokom odpove koncesijsko
pogodbo.
22. člen
(1) Pristojni organ lahko z odločbo odvzame koncesijo:
– če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo;
– če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje
javne službe skladno z veljavno zakonodajo.
(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je možna, v roku 15 dni od njene vročitve, pritožba na župana Občine
Kočevje.
X. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
Javni razpis za izbiro koncesionarja se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije v roku tridesetih dni od začetka veljavnosti tega odloka.
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 334-3/2012-2303
Kočevje, dne 3. junija 2014
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

1863.

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 94/07 UPB3, 45/08 in 83/12), 27. člena Statuta Občine
Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popravek, 73/02,
117/02, 43/03 in 44/05) ter 74. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski
svet Občine Kočevje na 36. redni seji dne 27. 5. 2014 sprejel

SKLEP
o imenovanju občinske volilne komisije
I.
V Občinsko volilno komisijo se imenujejo:
za predsednika: Roman POKLAČ, Bračičeva ulica 3,
1330 Kočevje
za namestnico predsednika: Ines SKEBE, Šalka vas 159,
1330 Kočevje
za člana: Sebastjan VOVKO, Slovenska vas 26a, 1332
Stara Cerkev
za namestnico člana: Saša OBRANOVIČ, UHM 1, 1330
Kočevje
za članico: Sabina VIDERVOL, Mestni log 10/V, 1330
Kočevje
za namestnika članice: Grega PAHULJE, Turjaško naselje 2, 1330 Kočevje
za članico: Lea BISTROVIČ, Kajuhovo naselje 1,
1330 Kočevje
za namestnika članice: Janez KOVAČIČ, Mrtvice 8, 1332
Stara Cerkev.

Uradni list Republike Slovenije
II.
Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja
štiri leta.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-3/2014-2104
Kočevje, dne 28. maja 2014
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

1864.

Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne
komisije

Na podlagi 35. in 36. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12), 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popravek, 73/02,
117/02, 43/03 in 44/05) ter 74. člena Poslovnika Občinskega sveta
Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet
Občine Kočevje na 36. redni seji dne 27. 5. 2014 sprejel

SKLEP
o imenovanju Posebne občinske volilne komisije
I.
V Posebno občinsko volilno komisijo se imenujejo:
za predsednico: Marta Briški, Borova pot 2, 1330 Kočevje
za namestnico predsednice: Šeherezada Delić, TZO 21,
1330 Kočevje
za člana: Adolf Grabrijan, Livold 29b, 1330 Kočevje
za namestnika člana: Robert Šega, Dolnje Ložine 18,
1332 Stara Cerkev
za članico: Dušica Košir, Trata VI/15, 1330 Kočevje
za namestnika članice: Predrag Eror, Cankarjeva 6, 1330
Kočevje
za članico: Lilica Majer, Željne 36/b, 1330 Kočevje
za namestnico članice: Dijana Marijanovič, Podgorska ul. 23, 1330 Kočevje.
II.
Mandatna doba članov Posebne občinske volilne komisije
traja štiri leta in začne teči naslednji dan po preteku mandatne
dobe dosedanjih članov, to je s 13. 7. 2014.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-4/2014-2104
Kočevje, dne 28. maja 2014
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

KOPER
1865.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003, ter Uradni
list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)

Uradni list Republike Slovenije
RAZGLAŠAM
SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Št. 478-22/2011
Koper, dne 30. maja 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08,
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 27. in 127. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03,
in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 38/08) ter na podlagi
23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04
– ZGO-1-UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS,
111/05 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 –
Odl. US, 57/12, 101/13 – ZdavNepr in 110/13) je Občinski svet
Mestne občine Koper na seji dne 29. 5. 2014 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
I.
Nepremičnini s parc. št. 1132/2, k.o. Dekani, nepremičnini s parc. št. 3194/11, k.o. Marezige, nepremičnini s parc.
št. 646/6, k.o. Pomjan, se odvzame status javnega dobra
lokalnega pomena.
II.
Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra z
ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznamba o javnem dobru lokalnega pomena.
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– sentenza della CC, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF), per
effetto degli articoli 27 e 127 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (B.U., n. 40/00, 30/01, 29/03 e G.U. della RS, n.
90/05, 67/06 e 38/08) ed in virtù dell’articolo 23 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (G.U. della RS, n. 102/04 – ZGO-1
– testo unico ufficiale 1, 14/05, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS,
111/05 – sentenza della CC, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1,
20/11 – sentenza della CC, 57/12 e 101/13 – ZdavNepr e
110/13), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria,
nella seduta del 29 maggio ha accolto la seguente

DELIBERA
sulla dismissione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale
I
Si procede alla dismissione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale che interessa i beni immobili insistenti sulla particella n. 1132/2 c.c. Dekani, i beni immobili insistenti sulla particella n. 3194/11 c.c. Marezige e i beni immobili
insistenti sulla particella n. 646/6 c.c. Pomjan.
II
Gli immobili sopra indicati perdono lo status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale in base ad una decisione ricognitiva,
rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente tribunale ove si
tiene il registro fondiario ai fini di cancellazione dell’annotazione
riguardante il bene pubblico edificato di rilevanza locale.
III
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 478-22/2011
Capodistria, 29 maggio 2014
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

III.
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-22/2011
Koper, dne 29. maja 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
In base all’articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003
e la G.U. RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

PROMULGO
LA DELIBERA
sulla dismissione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale
N. 478-22/2011
Capodistria, 30 maggio 2014
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale
(G.U. della RS, n. 94/07 – ZLS – testo unico ufficiale 2, 27/08

1866.

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003, ter Uradni
list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)

RAZGLAŠAM
SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Št. 478-21/2011
Koper, dne 30. maja 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08,
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 27. in 127. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in
Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 38/08) ter na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 –
ZGO-1-UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS,
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111/05 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – Odl.
US, 57/12, 101/13 – ZdavNepr in 110/13) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 29. 5. 2014 sprejel

SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
I.
Pri nepremičninah s parc. št. 643/15, 643/17, 2580/30,
k.o. Semedela, pri nepremičninah s parc. št. 152/56, 1902/2,
k.o. Škofije, vse last Mestne občine Koper, se vzpostavi status
grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Navedene nepremičnine pridobijo status javnega dobra z
ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičninah s parc. št. 643/15, 643/17, 2580/30, k.o. Semedela,
ter pri nepremičninah s parc. št. 152/56, 1902/2, k.o. Škofije,
zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III.

Uradni list Republike Slovenije
immobili insistenti sulle particelle catastali n. 152/56, 1902/2,
c.c. Škofije, tutti proprietà del Comune città di Capodistria, si
procede all’acquisizione dello status di bene pubblico edificato
di rilevanza locale.
II
Gli immobili sopra indicati acquisiscono lo status di bene
pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione
ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale.
Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente
tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di annotazione
tavolare dello status di bene pubblico edificato di rilevanza
locale relativamente ai beni immobili insistenti sulle particelle
catastali n. 643/15, 643/17, 2580/30 c.c. Semedella e ai beni
immobili insistenti sulle particelle catastali n. 152/56, 1902/2
c.c. Škofije.
III
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 478-21/2011
Capodistria, 29 maggio 2014

Ta sklep velja takoj.

Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

Št. 478-21/2011
Koper, dne 29. maja 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e
la G.U. RS n. 90/05, 67/06 e 39/08)

PROMULGO
LA DELIBERA
sull’acquisizione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale
N. 478-21/2011
Capodistria, 30 maggio 2014
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale
(G.U. della RS, n. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – sentenza della
CC, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF), per effetto degli articoli 27 e 127 dello Statuto del Comune città di Capodistria (B.U.
n. 40/00, 30/01, 29/03 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 38/08)
ed in virtù dell’articolo 212 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (G.U. della RS n.102/04-ZGO-1-UPB1, 92/05, – ZJC-B,
93/05 – ZVMS, 111/05 – Sentenza della CC, 120/06 – Sentenza
della CC, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – Sentenza
della CC, 57/12 e 101/13 – ZDavNepr), il Consiglio comunale
del Comune città di Capodistria, nella seduta del 29 maggio
2014, ha accolto la seguente

DELIBERA
sull’acquisizione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale
I
Riguardo al bene immobile insistente sulle particelle catastali n. 643/15, 643/17, 2580/30 c.c. Semedella, ai beni

LAŠKO
1867.

Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi
in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka
o OPPN za del stanovanjskega območja KS3
Rečica-Debro

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb
50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list
RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 106/10, 43/11, 57/12,
109/12), Zakona o lokalni samoupravi – prečiščeno besedilo
(Uradni list RS, št. 23/07) in 13., 37. člena Statuta Občine
Laško (Uradni list RS, 99/07, 17/10, 45/11) je župan Občine
Laško sprejel

SKLEP
z javnim naznanilom o javni razgrnitvi
in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka
o OPPN za del stanovanjskega območja
KS3 Rečica-Debro
I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Odloka o OPPN za
del stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro, ki je izdelalo
podjetje Savaprojekt, družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, pod
številko projekta 12047-00, junij 2014.
Prav tako se razgrne okoljsko poročilo, 276/12, april 2013,
dopolnjen 2014, IPSUM Domžale.
Postopek prostorskega dokumenta, je bil uveden s sklepom župana, objavljen v Uradnem listu RS, št. 101/11.
Kompleks za realizacijo stanovanjskega območja s pripadajočo infrastrukturo obsega sledeča zemljišča.
(1) k.o. Debro (2650): 124/3, 125/2;
k.o. Rečica (1022): 1223, 1224/1, 1227/3, 1227/11,
1227/12, 1227/15, 1227/16, 1228, 1230/2, 1232/4, 1235/2,
*334/1, *334/2, *334/3, *335, *431.

Uradni list Republike Slovenije
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(2) OPPN obravnava tudi parcele oziroma dele parcel
izven območja OPPN, na katerih so načrtovani posegi, potrebni
za izvedbo načrtovanih ureditev.
(3) Ureditev odtoka padavinskih voda od zadrževalnika
do vodotoka Rečica:
k.o. Rečica (1022): 1219/4, 1232/3, 1232/4, 1233/10,
1233/11, 1233/16, 1233/9, 1276/1, 1276/5, 1276/6, 1281/1,
1282/1;
k.o. Šmihel (1027): 1377/3, 1377/4.
(4) Prestavitev voda kabelske televizije:
k.o. Rečica (1022): 1227/3, 1233/16, 1233/11.
(5) Povezave in prestavitve nizkonapetostnih elektrovodov:
k.o. Debro (2650): 108, 109/4, 126/2, 126/6, 125/3, 125/5,
126/4, 126/5, 126/3, 126/7;
k.o. Rečica (1022): 1227/15, 1227/11, 1197, 1198, 1232/7,
1230/26, 1230/12, 1230/36, 1230/5, 1227/14, 1227/8, 1227/6,
1224/4, 1224/6, 1224/2, 1224/1, 1224/2.

Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 35. seji dne 9. junija
2014 sprejel

II.
Dopolnjen osnutek Odloka o OPPN za del stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro, z okoljskim poročilom se bo
razgrnil v prostorih Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško,
v preddverju Urada župana. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni,
in sicer od 30. junija 2014 do 30. julija 2014. Ogled razgrnjenega dopolnjenega osnutka odloka in okoljskega poročila bo
možen v delovnem času občinske uprave. V času javne razgrnitve, bo organizirana javna obravnava v prostorih Sindikalnega
doma, v Hudi jami št. 1, in to v sredo 23. 7. 2014 ob 18. uri, kjer
se bodo lahko podale pripombe. Dopolnjen osnutek odloka in
okoljsko poročilo bosta prikazana tudi na spletni strani občine:
www.lasko.si.

2. člen
Za namen iz prejšnjega člena se uporabi sredstva proračunske rezerve v višini do:
– 1.535.385,51 EUR za odpravo škode na zelenih površinah,
– 241.993,60 EUR za odpravo škode v živalskem vrtu,
– 368.027,15 EUR za odpravo škode na gospodarski
javnih infrastrukturi,
– 279.173,45 EUR za odpravo škode na javni razsvetljavi.

III.
V času javne razgrnitve lahko k dopolnjenem osnutku in
okoljskemu poročilu dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične
osebe, oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje do
vključno 30. 7. 2014. Pripombe in pobude se lahko vpišejo
v knjigo pripomb na razgrnitvenem mestu (preddverje Urada
župana) v času uradnih ur, oziroma naslovijo na Urad za gospodarske javne službe okolje in prostor Občine Laško, Mestna
ulica 2, 3270 Laško.
Št. 007-18/11
Laško, dne 17. junija 2014
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

LJUBLJANA
1868.

Odlok o uporabi proračunske rezerve za
odpravo posledic škode na zelenih površinah,
v živalskem vrtu, na gospodarski javni
infrastrukturi in javni razsvetljavi na območju
Mestne občine Ljubljana ob žledu iz februarja
2014

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.
in 101/13), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) in
drugega odstavka 6. člena Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014 (Uradni list RS, št. 2/13 in 6/14) je

ODLOK
o uporabi proračunske rezerve za odpravo
posledic škode na zelenih površinah,
v živalskem vrtu, na gospodarski javni
infrastrukturi in javni razsvetljavi na območju
Mestne občine Ljubljana ob žledu
iz februarja 2014
1. člen
Ta odlok določa višino sredstev proračunske rezerve Mestne občine Ljubljana za odpravo posledic škode na zelenih
površinah, v živalskem vrtu, na gospodarski javni infrastrukturi
in javni razsvetljavi na območju Mestne občine Ljubljana ob
žledu iz februarja 2014.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-173/2014-7
Ljubljana, dne 9. junija 2014
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

MIRNA PEČ
1869.

Odlok o porabi koncesijske dajatve
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
v Občini Mirna Peč

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12), šestega odstavka 29. člena
Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 –
odl. US in 17/08) in 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni
list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna
Peč na 27. redni seji dne 5. 6. 2014 sprejel

ODLOK
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v Občini Mirna Peč
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih občina
prejme kot del koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje
z divjadjo, na podlagi predpisov, ki urejajo področje divjadi in
lovstva.

Stran
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II. NAMENSKA PORABA SREDSTEV
2. člen
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov
varstva in vlaganj v naravne vire v Občini Mirna Peč. Ti ukrepi
so:
1. Biomeliorativni ukrepi:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,
– izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluž, mlak,
mokrišč, vodnih virov ipd. …),
– vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz,
– nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
– krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih
njiv.
2. Biootehnični ukrepi:
– izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic,
umetnih dupel in prež.
3. Ostali ukrepi:
– čistilne akcije,
– sanacije divjih odlagališč,
– izobraževanja in obveščanja osnovnošolske mladine
o stanju in odnosu do gozdnih živali/divjadi in o gozdnem
bontonu.
3. člen
Namenska sredstva iz tega odloka se porabijo v skladu
z vsakoletnim sprejetim proračunom. Sredstva se upravičencem razdelijo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje
aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo ali na podlagi
postopka javnega naročanja v skladu z Zakonom o javnem
naročanju za posamezno leto.
V primeru, da sredstva v proračunskem letu ne bodo
porabljena v celoti, se le-ta prenesejo kot namenski prihodek
v proračun naslednjega leta.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 14/10 in 51/10),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 –
ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) in 16. in
96. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07,
14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 27. redni
seji dne 5. 6. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Mirna Peč
za leto 2014 – 2. rebalans
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2014
(Uradni list RS, št. 105/12, 74/13 in 13/14) se drugi odstavek
2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.

I.

70

5. člen
Merila ter pogoji za dodelitev sredstev oziroma izbiro
najugodnejšega ponudnika se določijo v javnem razpisu oziroma v povabilu k oddaji ponudb.

71

6. člen
Namensko porabo sredstev sproti spremlja in preverja
Višji svetovalec za ravnanje s premoženjem, okolje in prostor,
zaposlen v občinski upravi Občine Mirna Peč.

Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.668.913,00

DAVČNI PRIHODKI

2.027.694,00

700 Davki na dohodek na dobiček

1.889.053,00

703 Davki na premoženje

94.885,00

704 Domači davki na blago in storitve

43.756,00

NEDAVČNI PRIHODKI

74

173.048,00
2.400,00

712 Denarne kazni

6.900,00

713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev

2.000,00

KAPITALSKI PRIHODKI

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
73

1.641.219,00

711 Takse in pristojbine

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

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

v evrih
4.716.416,00

714 Drugi nedavčni prihodki
72

Proračun
leta 2014

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

710 Udeležbe na dobičku in dohodki
od premoženja

III. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV

Št. 341-1/2014-1
Mirna Peč, dne 5. junija 2014

BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

4. člen
Upravičenci do izvajanja biomeliorativnih in biotehničnih
uprepov, navedenih v 2. členu tega odloka so lovske družine
– koncesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za
lovišča, ki ležijo na območju Občine Mirna Peč. Ukrepe iz
3. točke 2. člena lahko izvajajo tudi drugi subjekti.

IV. KONČNA DOLOČBA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2014 –
2. rebalans

1.456.871,00
224.640,00
4.765,00
219.875,00

PREJETE DONACIJE

1.000,00

730 Prejete donacije iz domačih virov

1.000,00

TRANSFERNI PRIHODKI

821.863,00

Uradni list Republike Slovenije

Št.

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

391.945,00

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

429.918,00

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

771.432,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

218.599,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve

41

458.191,00
50.800,00

409 Rezerve

10.000,00

TEKOČI TRANSFERI

1.152.096,00

410 Subvencije

175.179,00

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

658.075,00

413 Drugi tekoči domači transferi

43

33.842,00

403 Plačila domačih obresti

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

42

4.847.627,00

91.038,00
227.804,00

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.699.075,00

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

2.699.075,00

INVESTICIJSKI TRANSFERI

225.024,00

431 Investic. transferi pravnim
in fiz. os., ki niso prorač. upor.

221.024,00

432 Investic. transferi proračunskim
uporabnikom

4.000,00

III.

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

–131.211,00

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
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VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)

76.780,00

55

ODPLAČILA DOLGA

76.780,00

550 Odplačila domačega dolga

76.780,00

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

–207.991,00

IX.

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–76.780,00

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) =-III.

131.211,00

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

208.773,78
«

2. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. Prihodki iz naslova požarne takse, ki se uporabljajo za
namene določene z Zakonom o varstvu pred požarom.
2. Prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih
cest.
3. Prihodki iz namenskih sredstev državnega proračuna
in sredstva iz proračuna EU.
4. Prispevki sofinancerjev.
5. Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
6. Koncesijska dajatev za posekan in prodan les.
7. Prihodki iz naslova poslovnega najema komunalne
infrastrukture.
8. Komunalni prispevki in doplačila občanov.
9. Drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana
s področnimi predpisi.
Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem
letu, se prenesejo v proračun naslednjega leta, za isti namen.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se za proračunsko
leto 2014.
Št. 410-07/2012-79
Mirna Peč, dne 6. junija 2014
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

750 Prejeta vračila danih posojil

1871.

VI.

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0,00

50

ZADOLŽEVANJE

0,00

500 Domače zadolževanje

0,00

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega prispevka
za sekundarni vodovod višinske cone

Na podlagi tretjega odstavka 74. 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, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12), 17. člena Uredbe
o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list
RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega
prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine
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Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski
svet Občine Mirna Peč na 27. redni seji dne 5. 6. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega prispevka
za sekundarni vodovod višinske cone
1. člen
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in
merilih za odmero komunalnega prispevka za sekundarni vodovod višinske cone se v 1. členu spremeni besedilo in se glasi:
»S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za
sekundarni vodovod višinske cone (spremembe in dopolnitve –
čistopis) iz aprila 2014 (v nadaljevanju: program opremljanja).«
2. člen
Spremeni se 9. člen, ki se glasi:
»Skupni stroški nove komunalne infrastrukture znašajo
491.805,79 EUR po cenah 1. september 2012.
Tabela 1: Skupni stroški nove komunalne infrastrukture
Postavka

Znesek v EUR

GRADNJA

– od 1.500 EUR do 2.000 EUR največ v 10. mesečnih
obrokih brez obresti,
– od 2.000 EUR dalje največ v 12. mesečnih obrokih brez
obresti.«
6. člen
Doda se 18.a člen, ki se glasi:
»Že izdane odločbe, v katerih je bil komunalni prispevek
izračunan na podlagi Programa opremljanja stavbnih zemljišč
in meril za odmero komunalnega prispevka za sekundarni vodovod višinske cone iz septembra 2012 ter Odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za sekundarni vodovod višinske cone (Uradni list
RS, št. 81/12, 18/13 – spremembe in dopolnitve), se nadomestijo z novimi odločbami.
Zavezanci lahko zahtevo za vračilo komunalnega prispevka na podlagi prvega odstavka 18.a člena vložijo v roku šestih
mesecev od uveljavitve sprememb tega odloka.«
7. člen
Ta odlok začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-3/2014-5
Mirna Peč, dne 5. junija 2014
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

415.960,00

NEPREDVIDENA DELA, VODENJE,
NADZOR

51.846,00

VARSTVO PRI DELU

2.000,00

PROJEKTNA IN OSTALA
DOKUMENTACIJA

21.999,79

SKUPNI STROŠKI

491.805,79

Občina Mirna Peč določa višino obračunskih stroškov na
38 % skupnih stroškov, kar pomeni, da obračunski stroški nove
komunalne infrastrukture znašajo 186.886,20 EUR (po cenah
1. september 2012«.
3. člen
Spremeni se Tabela 2: Obračunski stroški na enoto za
novo komunalno opremo v 11. členu. Popravljena tabela je:
»
Postavka

Obračunski
A parcele
stroški

vodovod

186.886,20 29.138,11 14.702,86

NTP

Cp ij

Ct ij

eur/m2 eur/m2
6,41

12,71
«

4. člen
Spremeni se 13. člen, ki se glasi:
»Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je
Dpi:Dti=0,3:0,7.«
5. člen
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in
merilih za odmero komunalnega prispevka za sekundarni vodovod višinske cone (Uradni list RS, št. 81/12, 18/13) se vsebina
17. člena nadomesti z vsebino:
»Možno je obročno odplačevanje komunalnega prispevka, in sicer:
– do višine 1.000 EUR največ v 6. mesečnih obrokih brez
obresti,
– od 1.000 EUR do 1.500 EUR največ v 8. mesečnih
obrokih brez obresti,

1872.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za javni vodovod na
Poljanski gori – čistopis

Na podlagi tretjega odstavka 74. 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, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12), 17. člena
Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč
(Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena
Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in
40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 27. redni seji
dne 5. 6. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za javni vodovod
na Poljanski gori – čistopis
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka
za javni vodovod na Poljanski gori (Uradni list RS, št. 98/09).
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja za javni
vodovod na Poljanski gori (spremembe in dopolnitve) iz maja
2014, ki ga je izdelal Eplan d.o.o. iz Novega mesta (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega
prispevka.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

3. člen
Sestavni deli programa opremljanja so:
– opis območja opremljanja;
– opis obstoječe in nove komunalne opreme;
– skupni in obračunski stroški opremljanja;
– preračunani obračunski stroški na m2 parcele in m2 neto
tlorisne površine objekta;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka;
– roki za gradnjo komunalne opreme;
– grafični prikaz obravnavane komunalne opreme;
– besedilo odloka.
4. člen
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih,
ki urejajo varstvo okolja;
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo
energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske
ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem
besedilu: zavezanec) plača Občini Mirna Peč.
Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to
vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s
projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme
na obračunskem območju.
Obračunski stroški so tisti del skupnih stroškov, ki se
financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov,
in bodo bremenili določljive zavezance.
Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri
je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega
mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se
šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin
objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. OBRAVNAVANA KOMUNALNA OPREMA
5. člen
Program opremljanja obravnava novogradnjo sekundarnega vodovoda na območju Poljanske gore.
Prikaz obstoječe in nove komunalne opreme je razviden
v programu opremljanja.
6. člen
Obravnavani vodovod je bil zgrajen v letih 2009 in 2010.
III. OBRAČUNSKO OBMOČJE
7. člen
Obračunsko območje vodovoda je na vpogled v grafičnem
izrisu osnovnega programa opremljanja iz oktobra 2009.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
8. člen
Skupni stroški znašajo 49.142,85 EUR po cenah 30. april
2014.
Komunalna oprema
Vodovodno omrežje

Skupni stroški v EUR
49.142,85
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9. člen
Obračunski stroški investicije so:
Komunalna oprema

Obračunski stroški v EUR

Vodovodno omrežje

49.142,85

Drugi viri financiranja investicije so:
Komunalna oprema

Drugi viri financiranja v EUR

Vodovodno omrežje

0

V. PRERAČUNANI OBRAČUNSKI STROŠKI
NA ENOTO MERE
10. člen
Preračunani obračunski stroški na enoto mere za novo
komunalno opremo so:
Postavka
Vodovodno
omrežje

Obračunski
A parcele
stroški
49.142,85

NTP

Cp ij

Ct ij

eur/m2 eur/m2

2.936,00 2.863,00 16,74

17,16

Pri določanju obračunskih stroškov obstoječe komunalne infrastrukture na enoto mere se uporabi vse parametre
obračuna komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo iz splošnega programa opremljanja oziroma iz splošnega odloka za območje Občine Mirna Peč.
VI. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali
spreminja njegovo namembnost.
Komunalni prispevek se odmeri ob priključevanju na
komunalno opremo:
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje,
se komunalni prispevek odmeri na zahtevo zavezanca ali ko
upravna enota v zavezančevem imenu poda obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja;
– za obstoječe objekte se komunalni prispevek odmeri
zaradi izboljšanja opremljenosti parcele s komunalno opremo,
in sicer na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
Pri odmeri komunalnega prispevka po uradni dolžnosti
obstoječim objektom se površina parcele določi tako, da se
upošteva stavbišče * 1,5. Podatki o stavbišču in neto tlorisni
površini objekta se pridobijo iz uradnih evidenc ali podatkih
zavezanca.
Kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
izda pristojni organ občinske uprave odločbo po uradni dolžnosti. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča
župan. Rok za odločitev o pritožbi je 30 dni.
12. člen
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma
njenega dela (Cp) in stroški opremljanja kvadratnega metra
neto tlorisne površine objekta (Ct) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega
indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za
gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod
»gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve
programa opremljanja.
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13. člen
Za vodovodno omrežje se določi komunalni prispevek na
naslednji način:

16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07,
14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 27. redni
seji dne 5. 6. 2014 sprejel

KP=(A(parcela)·Cp·Dp)+(K(dejavnost)·A(tlorisna)·Ct·Dt)

PRAVILNIK
o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev
za izvedbo individualnih vodovodnih priključkov
na javno vodovodno omrežje višinske
cone S dela Občine Mirna Peč in Poljanske gore

Zgornje oznake pomenijo:
KP
znesek komunalnega prispevka;
A(parcela)
površina parcele;
Cp
preračunani obračunski strošek na m2
parcele iz 10. člena;
Dp
delež parcele pri izračunu komunalnega
prispevka iz 15. člena;
K(dejavnosti) faktor dejavnosti iz 14. člena;
Ct
preračunani obračunski strošek na m2 neto
tlorisne površine iz 10. člena;
A(tlorisna)
neto tlorisna površina objekta;
Dt
delež neto tlorisne površine objekta pri
izračunu komunalnega prispevka iz 15. člena.
14. člen
Faktorji dejavnosti so enaki veljavnim faktorjem po programu opremljanja za območje celotne Občine Mirna Peč, in
sicer se:
– za Druge nestanovanjske stavbe – stavbe za spravilo
pridelka – zidanice (oznaka 12713 v CC-SI) uporabi faktor
dejavnosti 1,
– za stanovanjske stavbe (oznaka 11 v CC-SI) uporabi
faktor dejavnosti 0,9.
15. člen
Razmerje med upoštevanjem deleža parcele in deleža
neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka je Dp:Dt = 0,3:0,7.
16. člen
Komunalni prispevek za vodovod se v primeru novogradenj, prizidav, nadzidav, nadomestnih gradenj in sprememb
namembnosti objektov na zahtevo zavezanca odmeri po tem
odloku.
17. člen
Program opremljanja je na vpogled na Občini Mirna Peč.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Ta odlok začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 354-41/2008-97
Mirna Peč, dne 5. junija 2014
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

1873.

Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih
sredstev za izvedbo individualnih vodovodnih
priključkov na javno vodovodno omrežje
višinske cone S dela Občine Mirna Peč
in Poljanske gore

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10),
10. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS,
št. 88/12), 18., 19. in 23. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo
na območju Občine Mirna Peč (Uradni list, RS, št. 13/14) in

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki za dodeljevanje nepovratnih finančnih sredstev (v nadaljevanju:
sredstva) za izvedbo individualnih vodovodnih priključkov na
javno vodovodno omrežje (v nadaljevanju: priključek/ki) višinske cone S dela Občine Mirna Peč in Poljanske gore (v
nadaljevanju: Občina).
2. člen
Občina na S delu občine (višinska cona) gradi javni vodovodni sistem. V območju Poljanske gore je bil javni vodovod že
izgrajen v preteklih letih. Za namen sofinanciranja izvedbe individualnih vodovodnih priključkov na javno vodovodno omrežje
na poselitvenih območjih višinske cone S dela Občine Mirna
Peč in Poljanske gore z javnim vodovodom občina v svojem
proračunu zagotavlja proračunska sredstva.
3. člen
Namen dodeljevanja sredstev je:
– pospeševanje priključevanja obstoječih in novih objektov na javno vodovodno omrežje.
4. člen
Občina objavi javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku, s katerim določi pogoje, roke in postopke ter vsebino vloge za dodelitev proračunskih sredstev. Za
dodelitev sredstev prosilec zaprosi s pisno vlogo, ki jo naslovi
na Občino Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč.
5. člen
Upravičenci do sredstev za izvedbo individualnih vodovodnih priključkov na javno vodovodno omrežje so lastniki (fizične
osebe) objektov na območju javnega vodovoda višinske cone S
dela Občine Mirna Peč in Poljanske gore. V primeru izgradnje
skupnega priključka za več objektov, je nosilec investicije (vlagatelj
vloge), skladno z dogovorom med lastniki objektov, samo eden.
Investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.
6. člen
Predmet sofinanciranja so individualni vodovodni priključki, katerih upravičeni stroški presegajo 550,00 EUR.
Razlika upravičenih stroškov nad 550,00 EUR se sofinancira v deležu 80 %.
Sofinancira se največ 40 EUR/m1 z DDV izvedenega
kanala.
Upravičeni stroški zajemajo materialne stroške (cevi, jaški,
spojke ...) po primerljivih cenah gradbenih proizvodov na trgu
in stroške storitev (strojna, montažna dela, zemeljska dela).
Predmet sofinanciranja je vodovodni priključek od primarnega ali
sekundarnega javnega vodovodnega omrežja do vodomernega
jaška. Sam vodomerni jašek ni upravičen strošek.
Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.
7. člen
Upravičenec do sredstev iz tega pravilnika mora zagotoviti izpolnitev naslednjih pogojev:
– individualni vodovodni priključek mora biti izveden
skladno s tehničnimi pogoji za izvedbo priključitve, ki jih v soglasju o priključitvi poda izvajalec javne gospodarske službe;
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– v skladu s 23. členom Odloka o oskrbi s pitno vodo na
območju Občine Mirna Peč lokacijo vodomernega jaška določi
upravljavec in se praviloma postavlja na parcelni meji, ki je
najbližja javnemu vodovodu;
– priključitev objekta mora biti v skladu z 18. in 19. členom
Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Mirna Peč
(trajni ali začasni vodovodni priključek);
– sofinanciranje velja za obstoječe objekte in novogradnje, če so stroški nastali po 1. 5. 2014.
8. člen
Predmet sofinanciranja in upravičeni stroški so tudi hišne
črpalke z ekspanzijskimi posodami, ki morajo biti vgrajene kot
vmesniki zaradi prenizkih tlakov vode in brez njih uporabniki
ne morejo imeti zagotovljene nemotene oskrbe s pitno vodo.
Maximalna priznana vrednost hišne črpalke z ekspanzijsko posodo znaša 600,00 EUR z DDV. Sofinancira se največ
80  % stroškov.
9. člen
Postopek dodeljevanja sredstev vodi tričlanska komisija
za dodelitev proračunskih sredstev za namen izgradnje individualnih priključkov, ki jo s sklepom imenuje župan občine (v
nadaljevanju: komisija).
Komisijo sestavljajo:
– 2 predstavnika občinske uprave,
– predstavnik Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja,
komunalo in gospodarske javne službe.
Prvo sejo komisije skliče župan.
9. člen
Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele
vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) po vrstnem redu prispetja, najkasneje do 15. oktobra tekočega leta.
Komisija pripravi seznam upravičencev najkasneje v
roku 15 dni od obravnave vlog in pripravi predlog o dodelitvi
proračunskih sredstev.
Sredstva se dodeljujejo enkrat letno do porabe finančnih sredstev sprejetega proračuna. Upravičenci, ki so podali popolno vlogo in zaradi porabe sredstev niso upravičeni
do nepovratnih finančnih sredstev v tekočem letu, imajo ob
ponovni prijavi na javni razpis naslednjega leta prednost v
vrstnem redu.
10. člen
Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih
sredstev odloči direktor/ica občinske uprave s sklepom. Zoper
sklep je mogoča pritožba pri županu občine. Odločitev župana
je dokončna.
O izidu javnega razpisa se vse prosilce obvesti v roku
15 dni od dne, ko komisija pripravi predlog dodelitve proračunskih sredstev.
Podlaga za izvedbo nakazila za namen sofinanciranja
izvedbe individualnih vodovodnih priključkov je poleg plačani
računov tudi izjava o tehnično ustrezni izvedbi priključka s
strani izvajalca gospodarske javne službe (JP Komunala Novo
mesto d.o.o.).
Najkasneje v roku 30 dni od vročitve sklepa in podpisa
pogodbe o sofinanciranju izvedbe individualnega vodovodnega priključka se izvede nakazilo odobrenih proračunskih
sredstev na transakcijski računu oziroma osebni račun upravičenca.
11. člen
Medsebojno razmerje med Občino Mirna Peč in prejemnikom sredstev se opredeli s pisno pogodbo o sofinanciranju.
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Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbeni
stranki, višino sofinanciranja in podrobno opredelitev pravic
in obveznosti pogodbenih strank.
12. člen
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev
skladno z javnim razpisom izvaja občinska uprava s sodelovanjem izvajalca javne službe.
Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen,
za katerega so dodeljena. Če komisija ugotovi, da so bila
sredstva porabljena za drug namen, ali da so bila dodeljena
na podlagi neresničnih podatkov, oziroma je prejemnik prekršil
druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. V teh primerih
bo moral prejemnik vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan pa objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-3/2014-4
Mirna Peč, dne 5. junija 2014
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

1874.

Sklep o sprejemu občinskega programa
varnosti Občine Mirna Peč

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06) in 16. člena Statuta
Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10)
je Občinski svet Občine Mirna Peč na 27. redni seji dne 5. 6.
2014 2014 sprejel

SKLEP
o sprejemu občinskega programa varnosti
Občine Mirna Peč
1.
Občinski svet Občine Mirna Peč sprejema Občinski program varnosti v Občini Mirna Peč.
2.
Občinski program varnosti (v nadaljevanju: OPV) je temeljni strateško-varnostni dokument, s katerim so opredeljena
izhodišča in usmeritve za zagotavljanje javne varnosti ter
varnega in kakovostnega življenja prebivalcev in obiskovalcev
občine. Namen OPV je določiti enotna merila za zagotavljanje
javne varnosti v občini in opredeliti ukrepe ter ravnanja pristojnih, ki zagotavljajo javno varnost in javni red na območju
občine.
3.
V OPV so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnosti v lokalni skupnosti, zaželeni cilji, ukrepi in nosilci za doseganje ciljev, izhodišča za izdelavo ocene varnostnih razmer
v lokalni skupnosti, izhodišča za organizacijo in delovanje
redarske službe in izvajanje nadzora nad izvajanjem občinskega programa varnosti.
4.
Občinski program varnosti Občine Mirna Peč je priloga
tega sklepa.
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5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 223-1/2008-16
Mirna Peč, dne 5. junija 2014
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o spremembi zazidalnega načrta za del
območja obrtne cone Murska Sobota – sever
(poslovni objekt)
1. člen
(splošno)

2. člen
V 14. členu odloka se doda nova alineja, ki se glasi:
»– Občini Moravske Toplice ne predloži mesečnega poročila v skladu z določbo 11. člena odloka.«

(1) S tem sklepom župan Mestne občine Murska Sobota določa začetek in način priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o spremembi zazidalnega načrta za del območja
obrtne cone Murska Sobota – sever (poslovni objekt) (v
nadaljevanju spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta).
(2) Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je Zakon o prostorskem načrtovanju
in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(3) Prostorski akt, katerega se s tem postopkom spreminja in dopolnjuje, je bil sprejet z Odlokom o sprejetju
zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever
(Uradni list RS, št. 39/97) ter odlokom o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota
– sever (Uradni list RS, št. 41/04, popr. 62/04) in Odlokom o
spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone
Murska Sobota – sever (Cestno podjetje in OMV) (Uradni
list RS, št. 29/05).
(4) Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta se bo delno preklical prostorski akt Odlok o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska
Sobota – sever (Uradni list RS, št. 41/04, popr. 62/04) v delu,
ki se bo na novo definiral.
(5) V skladu s 96. členom ZPNačrt se bo novi akt
Spremembe in dopolnitve Odloka o spremembi zazidalnega
načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever
(poslovni objekt) štel za občinski podrobni prostorski načrt
(OPPN).

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

(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta)

MORAVSKE TOPLICE
1875.

Odlok o dopolnitvah Odloka o turistični taksi
v Občini Moravske Toplice

Na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12) in 16. člena Statuta
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 30. seji dne 2. 6.
2014 sprejel

ODLOK
o dopolnitvah Odloka o turistični taksi
v Občini Moravske Toplice
1. člen
S tem odlokom se urejajo dopolnitve Odloka o turistični
taksi v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 33/09).

Št. 322-00001/2014-3
Moravske Toplice, dne 2. junija 2014
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

MURSKA SOBOTA
1876.

Sklep o začetku priprave sprememb in
dopolnitev Odloka o spremembi zazidalnega
načrta za del območja obrtne cone Murska
Sobota – sever (poslovni objekt)

Na podlagi 57., 61.a in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08
– ZVO-1B in 108/09; 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.),
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13
Skl. US: U-I-43/13-8) in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08
Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.
US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10,
84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF) ter 31. člena
Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07
– UPB, 49/10) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel

2. člen

S prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota je predmetno območje
opredeljeno kot zazidljivo. V veljavi je prostorski akt Odlok
o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne
cone Murska Sobota – sever (Uradni list RS, št. 41/04, popr.
62/04). Na predmetnem ožjem območju, kjer je po veljavnem
prostorskem aktu že predvidena gradnja novega poslovnega
objekta v dimenzijah 13,00 x 13,00 m, investitor želi zgraditi večji objekt v dimenzijah cca 18,40 x 27,00 m. Gradnja
je predvidena na parcelah št. 3524/47 in 3536/1, obe k.o.
Murska Sobota. Parceli v tem delu nista pozidani. Čeprav
določbe veljavnega akta dovoljujejo nekatera odstopanja,
povečevanje maksimalnih gabaritov ni dovoljeno. Za pridobitev gradbenega dovoljenja je tako potrebna sprememba
določb veljavnega akta. Ker se spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta nanašajo samo na posamični poseg v
prostor, ki ne vpliva na celovitost načrtovanih prostorskih
ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, se izvede skrajšani postopek sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta.
3. člen
(vsebina in oblika sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta)
(1) Predmet izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je izdelati nova urbanistično-arhitektonska
določila, ki bodo smiselno in ustrezno postavila pogoje za
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umestitev novega večjega poslovnega objekta. Urejene zunanje površine in cestno prometna infrastruktura se bodo
objektu prilagodili.
(2) V spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta
se bo predvidela spremenjena parcelacija in priključevanje
na obstoječo komunalno infrastrukturo v skladu s pogoji iz
smernic posameznih pristojnih služb.
(3) Načrtovalec sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta je poleg izdelave vseh strokovnih podlag, dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter
sodelovati na javnih obravnavah in drugih telesih v postopku
izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem
prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne
obravnave. Načrtovalec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta bo moral predati pripravljavcu, to je Mestna občina
Murska Sobota, po objavi sprejetega odloka v Uradnem listu
RS, pet izvodov akta v analogni obliki in vsaj enem izvodu
v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del, le-tega pa v
programu, ki ga uporablja pripravljavec.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Za potrebe izdelave osnutka spremembe prostorskega akta za spremembo gabaritov poslovnega objekta je
izdelana idejna zasnova pri podjetju PROJEKTIVNI BIRO
LAZAR, d.o.o. iz Murske Sobote. Pri načrtovanju akta je
potrebno upoštevati tudi veljavne občinske in državne prostorske akte, ki mejijo na to območje.
(2) Kolikor bodo potrebne dodatne strokovne podlage
na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora, jih mora zagotoviti investitor.
5. člen
(postopek in roki priprave sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta)
V skladu z 61.a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A),
(Uradni list RS, št. 108/09) se izvede skrajšani postopek
priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.
Izvedejo se naslednji postopki:
– objava Sklepa o začetku priprave akta
– priprava osnutka prostorskega akta
– pridobitev smernic v roku 15 dni in odločitev o CPVO
– dopolnitev osnutka akta v skladu z zahtevami iz podanih smernic (in morebitna priprava okoljskega poročila)*
– preverba kakovosti morebitnega okoljskega poročila
(CPVO)*
– Javno naznanilo s sklepom o 15-dnevni javni razgrnitvi vsaj 7 dni pred pričetkom
– javna razgrnitev vsaj 15 dni in javna obravnava
– stališča do podanih pripomb
– I. obravnava na seji Mestnega sveta
– priprava predloga akta
– pridobitev mnenj na usklajen predlog akta v roku
15 dni
– Sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe akta
na okolje (CPVO)*
– II. obravnava in sprejem akta z odlokom na seji Mestnega sveta
– objava odloka v Uradnem list RS
* pri morebitni izdelavi CPVO se postopek podaljša
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota
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– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za
energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535
Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije
za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Komunala, javno podjetje d.o.o., Kopališka ulica 2,
9000 Murska Sobota
– Vodovod Murska Sobota, javno podjetje d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Območna enota Murska Sobota, Lendavska
ulica 31, 9000 Murska Sobota
– Mestni plinovodi d.o.o., Poslovna enota Murska Sobota, Slomškova ulica 33, 9000 Murska Sobota
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za kabelska omrežja
in zagotavljanje storitev, Center za kabelska omrežja in
zagotavljanje storitev Murska Sobota, Bakovska ulica 27,
9000 Murska Sobota
– UPC TELEMACH d.o.o. Širokopasovne komunikacije
d.o.o., Poslovalnica Murska Sobota, Lendavska ulica 29,
9000 Murska Sobota
– T-2 d.o.o., Poslovalnica Murska Sobota, Lendavska
ulica 3, 9000 Murska Sobota
– Mestna občina Murska Sobota, Mestna uprava, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske
javne službe, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska
cesta 22, 1000 Ljubljana – zaprosi se jih odločba o morebitni
potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje
(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
(3) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 15 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta podati smernice za načrtovanje. V primeru, da v 15 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic,
se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru mora načrtovalec
prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
(4) Na usklajen predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta morajo nosilci urejanja prostora v 15 dneh
podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci urejanja prostora
v 15 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da soglašajo
s predlagano prostorsko ureditvijo.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta)
Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta zagotovi investitor in lastnik parcel
v obravnavanem območju MURSKA-TRANSPORT, Branko
Cipot s.p., Murska Sobota.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in v svetovnem spletu na naslovu: http://www.murska-sobota.si ter začne veljati z dnem objave.
Št. 3500-0002/2014-3(182)
Murska Sobota, dne 21. maja 2014
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.
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Poslovnik Nadzornega odbora Občine Naklo

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 74/07 – UPB2, s spremembami) in 36. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07 s spremembami)
je Nadzorni odbor Občine Naklo na 17. redni seji dne 24. 3.
2014 sprejel

POSLOVNIK
Nadzornega odbora Občine Naklo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in določa način dela Nadzornega odbora Občine Naklo (v nadaljevanju: nadzorni odbor)
kot najvišjega organa nadzora javne porabe v Občini Naklo ter
status članov nadzornega odbora.
2. člen
Nadzorni odbor kot organ občine deluje v okviru svojih
pristojnosti samostojno.
Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen. Delo opravlja pošteno, strokovno in nepristransko, v skladu z določbami
vsakokrat veljavnega Zakona o lokalni samoupravi, Statuta
Občine Naklo in tega poslovnika.
Člani nadzornega odbora so pri svojem delu dolžni varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti,
ki so kot take opredeljene z zakonom ali drugim predpisom
oziroma aktom občinskega sveta in organizacij uporabnikov
proračunskih sredstev. Upoštevati morajo dostojanstvo, dobro
ime in integriteto posameznikov.
3. člen
Sedež nadzornega odbora je Stara cesta 61, 4202 Naklo.
4. člen
Nadzorni odbor ima svoj žig, ki je okrogle oblike in ima
v krogu na zgornji polovici napis: »Občina Naklo«, na spodnji
polovici pa napis: »Nadzorni odbor«. V sredini žiga je grb
Občine Naklo.
Pravico uporabe žiga ima predsednik nadzornega odbora,
z njegove strani pooblaščen član nadzornega odbora in javni
uslužbenec, ki je zadolžen za administrativno delo nadzornega odbora s soglasjem predsednika nadzornega odbora. Žig
nadzornega odbora hrani javni uslužbenec, zadolžen za administrativno delo nadzornega odbora, ki tudi skrbi za njegovo
uporabo.
II. SESTAVA NADZORNEGA ODBORA
5. člen
Nadzorni odbor ima pet članov. Člane imenuje občinski
svet za dobo 4 let oziroma do poteka mandata članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval.
Predsednika nadzornega odbora praviloma imenuje občinski svet ob imenovanju članov nadzornega odbora. Kolikor
predsedniku nadzornega odbora iz kateregakoli razloga preneha funkcija, novega predsednika izmed sebe izvolijo člani
nadzornega odbora na prvi naslednji seji.
6. člen
Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se
smiselno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata
članu občinskega sveta.
Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega
odbora.
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7. člen
Funkcija člana nadzornega odbora je nepoklicna.
Člani nadzornega odbora imajo za svoje delo pravico do
nadomestila in do povrnitve stroškov, kot to določa občinski
Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih
teles občinskega sveta ter nadzornega odbora.
8. člen
Nadzorni odbor predstavlja predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa z njegove strani pooblaščeni član
nadzornega odbora.
9. člen
Naloge predsednika nadzornega odbora so, da:
1. vodi in organizira delo nadzornega odbora;
2. sklicuje in vodi seje;
3. podpisuje sklepe, zapisnike in druge akte nadzornega
odbora;
4. skrbi za izvajanje sklepov;
5. sodeluje z občinskim svetom, županom, delovnimi telesi sveta in občinsko upravo;
6. po potrebi prisostvuje sejam občinskega sveta in sejam
njegovih delovnih teles.
10. člen
Administrativno delo za nadzorni odbor opravlja javni
uslužbenec, ki ga izmed zaposlenih v občinski upravi določi
župan. Javni uslužbenec iz prejšnjega odstavka pomaga predsedniku nadzornega odbora pri pripravi gradiva za seje ter
opravlja druga administrativna in tehnična opravila, potrebna
za nemoteno delo nadzornega odbora.
Strokovno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
III. PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA
11. člen
Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:
1. opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine,
2. nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
občinskega proračuna,
3. nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
12. člen
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske
uprave, javnih zavodov, javnih podjetij, občinskih skladov ter
drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in oseb,
pooblaščenih za razpolaganje z občinskimi javnimi sredstvi in
občinskim premoženjem.
Nadzorni odbor ocenjuje tudi učinkovitost in gospodarnost
porabe občinskih javnih sredstev.
IV. POSTOPEK IN NAČIN DELA
13. člen
Nadzorni odbor opravlja redne in izredne nadzore.
Redne nadzore določi nadzorni odbor z letnim programom nadzora.
Odločitve o izrednem nadzoru nadzorni odbor sprejema
sproti po lastni presoji in na podlagi pobud.
Izredni nadzor se določi z dopolnitvijo letnega programa
nadzora.
14. člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki vključuje program rednih nadzorov in predlog finančnega načrta
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za delo nadzornega odbora, za posamezno koledarsko leto.
Program rednih nadzorov nadzorni odbor določi tako, da
so na daljši rok zajeti vsi uporabniki občinskih proračunskih
sredstev, na krajši rok pa posamezni uporabniki iz različnih
dejavnosti.
Letni program nadzora se objavi na spletni strani Občine
Naklo.
15. člen
Poleg zadev iz letnega programa nadzora mora nadzorni
odbor obvezno obravnavati vse pobude za uvedbo nadzora,
nadzor pa uvede po lastni presoji.
1. Postopek nadzora
16. člen
Nadzorni odbor vodi postopek nadzora po tem poslovniku
in predpisih, ki urejajo javne finance v občini.
Stranka v postopku nadzora (nadzorovana stranka) je
tista pravna ali fizična oseba, glede katere je nadzorni odbor
pričel postopek nadzora.
17. člen
Nadzor se prične z vročitvijo sklepa o izvedbi nadzora
nadzorovani stranki.
Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati navedbo nadzorovane stranke, opredelitev vsebine, časa in kraja nadzora ter
navedbo oseb, ki bode opravile nadzor.
V primeru, da se nadzor izvaja pri nadzorovani stranki, je
potrebno vročiti sklep o izvedbi nadzora nadzorovani stranki
najmanj 7 dni pred datumom izvedbe nadzora.
18. člen
V organizacijskem smislu poteka delo nadzornega odbora
v postopku nadzora:
1. na sejah,
2. pri nadzorovani stranki,
3. pri strokovnih službah občinske uprave.
19. člen
Nadzor opravi član nadzornega odbora, ki ga določi za
posamezno zadevo nadzorni odbor s sklepom. Za izvedbo
določene naloge lahko nadzorni odbor oblikuje tudi delovno
skupino.
Predsednik nadzornega odbora ima pravico in dolžnost
spremljati izvajanje nadzora.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko
opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje
občinski svet. Pogodbo o delu z izvedencem sklene župan.
20. člen
V postopku nadzora so odgovorne osebe nadzorovane stranke dolžne pooblaščeni osebi nadzornega odbora, ki
opravlja nadzor (v nadaljevanju: pooblaščena oseba), predložiti
vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora,
odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Občinski organi so
dolžni posredovati pooblaščeni osebi vse zahtevane podatke
v zvezi z nadzorom, s katerimi razpolagajo.
Pooblaščena oseba ima pravico zahtevati vse podatke, ki
jih potrebuje za izvedbo zaupane naloge.
V primeru, da se nadzor izvaja pri nadzorovani stranki,
so odgovorne osebe nadzorovane stranke dolžne predložiti
zahtevane podatke in pojasnila nemudoma tekom samega
postopka izvajanja nadzora.
Morebitne manjkajoče podatke posredujejo nadzorovana
stranka in/ali občinski organi v roku, kot ga določi pooblaščena
oseba. Zadevni rok ne sme biti krajši od 5 delovnih dni.
V vseh drugih primerih je nadzorovana stranka dolžna
dostaviti zahtevane podatke nadzornemu odboru oziroma pooblaščeni osebi, najkasneje v roku 15 dni.
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21. člen
Pooblaščena oseba o poteku naloge in ugotovitvah poroča nadzornemu odboru. Pooblaščena oseba je odgovorna za
racionalno izvedbo naloge.
O vsakem posameznem nadzoru se vodi spis, v katerega
se vlagajo vse beležke in druge listine, zapisniki in vsa poročila.
Po opravljenem pregledu pripravi pooblaščena oseba
poročilo, v katerem navede nadzorovano stranko, odgovorne
osebe nadzorovane stranke, predmet pregleda, ugotovitve,
ocene in mnenja ter morebitna priporočila in predloge ukrepov, če je pri nadzorovani stranki ugotovila nepravilnosti pri
razpolaganju s premoženjem, namenskosti ali nesmotrnosti
porabe proračunskih sredstev ali nepravilnosti pri finančnem
poslovanju.
22. člen
Nadzorni odbor na osnovi poročila pooblaščene osebe
pripravi in sprejme osnutek poročila nadzornega odbora o
ugotovitvah, ocenah in mnenjih glede opravljenega nadzora.
Osnutek poročila mora biti pripravljen v skladu s Pravilnikom
o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine
(Uradni list RS, št. 23/09).
23. člen
Osnutek poročila pošlje nadzorni odbor v pregled nadzorovani stranki, ki ima pravico in dolžnost v roku 15 dni od
prejema odgovoriti na posamezne navedbe v osnutku poročila
(odzivno poročilo).
V odzivnem poročilu nadzorovana stranka navede mnenja, pripombe in pojasnila za vsako posamezno ugotovitev iz
osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Če
nadzorovana stranka razpolaga z listinskimi dokazi, jih priloži
odzivnemu poročilu.
24. člen
Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorni odbor v nadaljnjih 15 dneh pripravi končno poročilo s
priporočili in predlogi. Končno poročilo mora biti pripravljeno v
skladu s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine.
V končnem poročilu mora biti razvidno, katera pojasnila
iz odzivnega poročila nadzorovane stranke je nadzorni odbor
upošteval v posameznem ugotovitvenem delu. Končno poročilo
je dokončni akt nadzornega odbora.
Končno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani stranki, občinskemu svetu in županu ter objavi na spletni strani
občine.
25. člen
Če nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi hujšo
kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o
teh kršitvah v roku petnajst dni po sprejemu končnega poročila
obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče.
Kot hujše kršitve predpisov iz prejšnjega odstavka se
štejejo zlasti, ne pa izključno, kršitve navedene v 107. členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 109/08, 49/09, 107/10). Nepravilnosti po prejšnjem odstavku so vsakršne nepravilnosti v poslovanju občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij, občinskih
skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna
in oseb, pooblaščenih za razpolaganje z občinskimi javnimi
sredstvi in občinskim premoženjem, ki imajo pomemben vpliv
na premoženje občine oziroma občinska proračunska sredstva.
26. člen
Občinski svet, župan ter organi porabnikov občinskih
proračunskih sredstev so dolžni obravnavati končno poročilo
nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.
Nadzorovane stranke so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Odgovorna oseba
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nadzorovane stranke mora nadzornemu odboru redno poročati
o izvajanju priporočil in predlogov.
2. Način dela
27. člen
Nadzorni odbor dela in odloča na rednih in izrednih sejah.
Seje sklicuje in vodi predsednik nadzornega odbora, v
njegovi odsotnosti pa s strani predsednika pooblaščeni član
nadzornega odbora.
Seje sklicuje predsednik nadzornega odbora na lastno
pobudo ali na zahtevo večine članov nadzornega odbora.
Na sejah člani nadzornega odbora planirajo in koordinirajo
svoje delo, določajo prioriteto nalog nadzora in njihove nosilce.
28. člen
Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, predlog
za uvrstitev zadeve na dnevni red pa lahko podajo vsi člani
nadzornega odbora.
29. člen
Vabilo na redno sejo s predlogom dnevnega reda in gradivom se pošlje članom najkasneje 5 dni pred dnem, določenim
za sejo.
Izredna seja se skliče v nujnih primerih, kadar ni pogojev
za sklic redne seje.
V predlogu oziroma zahtevi za sklic izredne seje morajo
biti navedeni razlogi za izredni sklic. Vabilo za izredno sejo z
gradivom mora biti vročeno članom najkasneje tri dni pred sejo.
Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja skliče v
krajšem roku. V tem primeru se lahko predlaga dnevni red seje
in gradivo na sami seji.
30. člen
Gradivo za seje pripravijo strokovne službe občinske
uprave ali člani nadzornega odbora, ki vsebino določene točke
dnevnega reda najbolj poznajo.
Vabilo na sejo se skupaj z gradivom pošlje tudi županu in
vsem, katerih navzočnost je glede na dnevni red seje potrebna.
Seji nadzornega odbora lahko prisostvujejo tudi druge
osebe. Prisotne so lahko na podlagi vabila predsednika.
3. Javnost dela
31. člen
Delo nadzornega odbora je javno.
Javnost se zagotavlja:
1. z objavo letnega poročila o delu nadzornega odbora na
spletni strani občine;
2. z objavo končnih poročil na spletni strani;
3. s poročanjem na sejah občinskega sveta in njegovih
delovnih teles;
4. z drugimi oblikami predstavitve dela nadzornega odbora javnosti.
Za zagotovitev javnosti dela nadzornega odbora je odgovoren predsednik nadzornega odbora.
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva nadzornega
odbora, ki so zaupne narave.
4. Potek seje
32. člen
Na začetku seje predsednik nadzornega odbora ugotovi
sklepčnost. Zabeležijo se opravičeno in neopravičeno odsotni
in prisotnost drugih oseb.
Nadzorni odbor je sklepčen, če je na seji navzoča večina
njegovih članov.
33. člen
Po ugotovitvi sklepčnosti predsednik da v obravnavo
predlog dnevnega reda. Vsak član nadzornega odbora lahko
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poda predlog za umik oziroma razširitev točk dnevnega reda.
O predlogih odloči nadzorni odbor z večino opredeljenih glasov. Predsednik da nato na glasovanje dnevni red s sprejetimi
predlogi v celoti.
34. člen
Nadzorni odbor v nadaljevanju preide k potrjevanju zapisnika prejšnje seje, h kateremu člani lahko podajo pripombe za
ustrezno spremembo ali dopolnitev. Zapisnik je sprejet, če nanj
ni pripomb, ali je sprejet z dopolnitvijo.
35. člen
Dnevni red se obravnava po vrstnem redu posameznih
točk, na začetku vsake točke lahko predlagatelj poda uvodno
obrazložitev.
Po končani obrazložitvi predsednik povabi k razpravi, h
kateri se člani prijavljajo z dvigom rok. Razpravljanje posameznika mora biti časovno primerno omejeno in se mora nanašati
na obravnavano točko, sicer ga predsednik na to opomni oziroma mu po neuspešnem opominu vzame besedo.
36. člen
Ko predsednik ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi,
sklene razpravo o posamezni točki dnevnega reda.
Če so za sprejem odločitve potrebni nadaljnji materiali ali
dokumenti, se razprava nadaljuje po pridobitvi le-teh. Nadzorni
odbor zaključi sejo, ko so izčrpane vse točke dnevnega reda.
37. člen
Predsednik prekine sejo in jo preloži, če:
1. seja ni več sklepčna,
2. je potrebno dobiti mnenje drugih organov,
3. je treba pripraviti predloge za odločitev,
4. tako sklene nadzorni odbor.
Nedokončana zadeva se preloži na eno od prihodnjih sej.
38. člen
Za red na seji skrbi predsednik. Predsednik skrbi, da govornika nihče ne moti med govorom. Govornika lahko opomni
na red ali mu seže v besedo le predsednik.
Kršilca reda sme predsednik opomniti oziroma mu odvzeti
besedo ali, v skrajnem primeru, zahtevati, da zapusti sejo. O
morebitnem ugovoru odloča nadzorni odbor.
Predsednik lahko prekine sejo odbora, če reda na njem ni
mogoče ohraniti s prej navedenimi ukrepi.
5. Odločanje
39. člen
Nadzorni odbor veljavno odloča z večino glasov navzočih
članov.
Po končani razpravi se praviloma pri vsaki točki dnevnega
reda oblikuje predlog sklepa in se opravi glasovanje. Sklep
po potrebi dokončno oblikuje predsednik. Če je o isti zadevi
več predlogov, se glasuje po vrstnem redu, po katerem so bili
predlogi podani.
Glasuje se praviloma javno, z dvigom rok.
40. člen
Predsednik po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi
in objavi izid glasovanja. Član nadzornega odbora ima pravico
izraziti ločeno mnenje, ki se evidentira v zapisniku.
6. Zapisnik
41. člen
O seji nadzornega odbora se piše zapisnik, v katerega se
zapišejo glavni podatki o opravljenem delu, udeležencih seje,
spremembah in dopolnitvah dnevnega reda, razpravljavcih in
sprejetih sklepih, izidu glasovanja.
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Izvodu zapisnika za arhiv se priloži gradivo, ki je bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.
Na izrecno zahtevo razpravljavca se v zapisnik vnese njegova dobesedna razprava.
Za pripravo zapisnika skrbi javni uslužbenec, ki je določen
za administrativno delo nadzornega odbora. Članom nadzornega
odbora se predlog zapisnika posreduje hkrati z vabilom za naslednjo sejo.
Sprejeti zapisnik podpišeta predsednik in tajnik nadzornega
odbora. Sprejeti zapisnik se posreduje županu občine in se objavi
na spletni strani občine.
42. člen
Zapisniki in vse gradivo se hranijo v arhivu občinske uprave.
Za arhiviranje in roke hranjenja gradiva se uporabljajo predpisi, ki
urejajo pisarniško poslovanje in dokumentarno gradivo.
Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo zakonski
in drugi predpisi, ki urejajo to področje.
43. člen
Člani nadzornega odbora imajo pravico vpogleda v vse spise in gradivo, ki je bilo obravnavano na seji nadzornega odbora,
občinskega sveta, odborov in komisij, in ki se hranijo v občinski
upravi.
V. FINANCIRANJE NADZORNEGA ODBORA
IN RAZPOLAGANJE S FINANČNIMI SREDSTVI
44. člen
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v
občinskem proračunu na podlagi izdelanega letnega programa
nadzora.
V proračunu Občine Naklo se predvidijo sredstva za izvajanje rednih nalog, za opravljanje časovno in strokovno zahtevnejših nalog nadzora in sredstva za morebitno vključitev zunanjih
izvedencev.
45. člen
Odredbodajalec za porabo finančnih sredstev nadzornega
odbora je predsednik nadzornega odbora.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
46. člen
Ta poslovnik kakor tudi njegove poznejše spremembe in
dopolnitve obravnava in sprejme nadzorni odbor z dvotretjinsko
večino glasov vseh članov.
47. člen
Za vprašanja, ki niso opredeljena s tem poslovnikom, se s
uporabljajo določbe Statuta Občine Naklo in Poslovnika Občinskega sveta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 99/07).
Z uveljavitvijo tega poslovnika preneha veljati Poslovnik o
delu nadzornega odbora Občine Naklo z dne 24. 1. 2011, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 7/11).
48. člen
Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Naklo, dne 24. marca 2014
Predsednica Nadzornega odbora
Brigita Leban l.r.
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priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Cestno
podjetje Gača (Uradni list RS, št. 40/11) in 12. ter 78. člena
Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je Občinski svet
Občine Naklo na 23. redni seji dne 21. 5. 2014 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Cestno podjetje Gača
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Cestno podjetje Gača (v nadaljevanju: OPPN).
(2) OPPN je izdelalo podjetje DOMPLAN d.d., Bleiweisova 14, Kranj, pod številko projekta UD/441-82/10, april 2014.
(3) Ta odlok določa prostorske ureditve znotraj območja
OPPN in tudi z njimi povezane infrastrukturne ureditve zunaj
območja.
2. člen
(vsebina OPPN)
(1) OPPN vsebuje besedilo in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter lego, potek, zmogljivost, velikost
in oblikovanje objektov, naprav in ureditev ter okoljevarstvene
ukrepe.
(2) Tekstualni del obsega:
– odlok.
(3) Grafični del obsega:
– izsek iz grafičnega načrta kartografskega
dela OPN s prikazom območij enot urejanja prostora
osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe
s prikazom lege prostorske ureditve na širšem
območju
m 1:5000
– izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela
OPN s prikazom območij enot urejanja prostora
in gospodarske javne infrastrukture s prikazom
lege ureditve na širšem območju
m 1:5000
– območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem
M 1:1000
– prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji M 1:2000
– ureditvena situacija
M 1:1000
– prikaz ureditev glede poteka omrežij
in priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo ter grajeno javno dobro
M 1:1000
– prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja,
naravnih virov, ohranjanja narave in varovanja kulturne
dediščine
M 1:1000
– prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z
varstvom pred požarom
M 1:1000
– načrt parcelacije
M 1:1000.
(4) Priloge obsegajo:
– izvleček iz strateških prostorskih aktov,
– prikaz stanja prostora,
– seznam strokovnih podlag in upoštevanih predpisov,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– obrazložitev in utemeljitev,
– povzetek za javnost,
– predstavitvena karta.
II. OBMOČJE UREJANJA

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Cestno podjetje Gača

Na podlagi 55. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07 in spremembe), Sklepa o začetku

3. člen
(obseg območja)
(1) Za območje prostorske enote PG1(*) je predpisana
izdelava podrobnega prostorskega izvedbenega akta. OPPN
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obsega večji kompleks nekdanje gramoznice zahodno od
naselja Podbrezje. Na predmetnih površinah že deluje betonarna in separacija. S severne strani je območje dostopno
preko občinske, z južne pa preko državne ceste. Tangirano
območje meji na gozd, zahodno je več teras, ki se spuščajo
in zaključijo v strugi reke Lešnice. Načrtovani kompleks
obsega 5,8 ha.
(2) Po določilih Občinskega prostorskega načrta Občine
Naklo (Uradni list RS, št. 11/10) so površine opredeljene kot
posebna enota urejanja, ki je namenjena gospodarski coni
(IG). V območju so dovoljene sledeče dejavnosti: betonarna,
separacija, asfaltna baza, upravne zgradbe, mehanična delavnica, transformatorska postaja in ostali objekti, potrebni v
tehnološkem procesu.
(3) Območje OPPN obsega dele ali celotna zemljišča
naslednjih parcelnih številk: 986/3, 986/4, 990, 991, 992/1,
992/2, 995, 996, 997, 998, 1000/1, 1000/2, 1001, 1031, 1596,
vse k.o. Podbrezje.
(4) Izven območje OPPN se dogradi infrastruktura, ki je
pogoj za nemoteno obratovanje predvidenega programa (vodovod, cestna razsvetljava, telekomunikacije, plinovod, odpadne
vode, dostop). Izven območja segajo še druge ureditve (vodno
črpališče, območje renaturacije).
(5) Območje OPPN je identično meji prostorske enote
PG1(*). Mejo je v postopku zaradi zahtev upravljavcev infrastrukture ali boljših tehničnih rešitev mogoče tudi korigirati.
III. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
4. člen
(povezave s sosednjimi območji)
(1) Predmetne površine (OPPN) po svoji legi in programu
predstavljajo zaključeno gospodarsko območje. Zaradi programskih vsebin so pomaknjene na skrajni poselitveni rob
oziroma v odprt nepozidan prostor krajine. Funkcionalno se
program na severu in jugu navezuje na osrednjo prometno
hrbtenico pod katero je predlagano infrastrukturno napajanje.
Celotno površino obkrožajo strnjene gozdne površine. Na severu preko območja poteka več visokonapetostnih daljnovodov,
na zahodu ga omejujejo visoke naravne terase, ki se zaključijo
ob vodotoku Lešnica, v bližini južnega roba poteka varovalni
koridor prenosnega plinovoda.
(2) Posegi izven območja OPPN so dovoljeni za potrebe
gradnje, prestavitve ali rekonstrukcije komunalne, energetske
in prometne infrastrukture ter ostalih (omilitvenih) ureditev potrebnih za izvedbo OPPN.
5. člen
(predvidena ureditev v območju)
(1) Območje urejanja sestavljata dva programska sklopa:
– Ureditvena enota UE I
proizvodni del,
– Ureditvena enota UE II
upravno-servisni del.
(2) Tik ob območju urejanja (zunaj OPPN) je tudi večja
območje s predvideno renaturacijo brežine, ki deloma posega v Ureditveno enoto proizvodnega sklopa. Vse ureditve v Ureditveni enoti I so podrejene sanacijskemu projektu
renaturacije degradiranega območja pritoka Lešnice, ki ga
je izdelalo podjetje EHO PROJEKT, pod številko: A-81/09,
september 2012.
6. člen
(obstoječa ureditev v območju)
Obstoječe ureditve v območju urejanja so prometno in
infrastrukturno oskrbovane z vzhodne strani. Večji del Ureditvene enote I zaseda separacija in betonarna. Kompleks
separacije se preseli na območje gramoznice Bistrica, stara
betonarna se razgradi in ukine. Ureditvena enota II še ni
pozidana.
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7. člen
(programska vsebina)
Ureditvena enota I
(1) Na mestu obstoječe betonarne in separacije se prostor
znotraj Ureditvene enote I oblikuje tako, da obsega:
– objekt C: železokrivnica z betonsko galanterijo,
– Č: čistilna naprava,
– objekt D: laboratorij, garderobe, sanitarije, pisarne,
– objekt E: pokrita parkirišča,
– objekt F: skladiščni objekt za asfalterske ekipe,
– G diesel črpalka,
– H obstoječa betonarna LIEBHERR,
– I nova asfaltna baza BENNINGHOVEN,
– J pokrita deponija za agregate za beton,
– deponije,
– pripadajoči pomožni objekti, vratarnica, plato za pranje
vozil,
– manipulativni prostor,
– ureditve pripadajoče infrastrukture.
Višinsko nivoji posameznih teras segajo med koto
+424,50 in 455,00.
Ureditvena enota II
(2) Proste površine znotraj Ureditvene enote II se oblikuje
tako, da obsegajo:
– objekt A: upravna stavba,
– objekt B delavnice (mehanična, kovinska, mizarska,
vulkanizerska) in skladišče,
– pripadajoči pomožni objekti, manipulativni prostor, parkiranje,
– ureditve pripadajoče infrastrukture.
Višinsko nivoji posameznih teras segajo med koto
+456,50 in 457,50.
Renaturacija brežine
(3) Vse ureditve znotraj Ureditvene enote I, ki se deloma
prekrivajo z območjem renaturacije, se prilagodijo slednji.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA URBANISTIČNO,
ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
8. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje)
Ureditvena enota I
(1) Na severozahodnem delu Ureditvene enote I se obstoječi objekti separacije prestavijo na drugo lokacijo izven
območja urejanja, obstoječi objekti betonarne pa odstranijo.
(2) objekt C – železokrivnica:
tloris:
16,00 m × 60,00 m,
višina:
+11,00 m,
etažnost:
P,
streha:
15–25°, simetrična dvokapnica.
(3) objekt C – betonska galanterija:
tloris:
16,00 m × 35,00 m,
višina:
+11,00 m,
etažnost:
P+1,
streha:
15–25°, simetrična dvokapnica.
(4) Č – čistilna naprava,
modularna naprava z možnostjo dograjevanja.
(5) objekt D – laboratorij, garderobe, sanitarije, pisarne:
tloris:
12,00 m × 24,00 m,
višina:
+15,00 m,
etažnost:
K+P+2,
streha:
15–25°, simetrična dvokapnica.
(6) objekt E – pokrita parkirišča za tovorna vozila:
tloris 1:
24,00 m × 75,00 m,
tloris 2:
24,00 m × 68,00 m,
klet
60,00 m × 68,00 m (lahko skupna – povezana
pod obema stavbama),
višina:
+8,00 m,
etažnost:
K+P,
streha:
7–12° simetrična dvo kapnica obrnjena navznoter.
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V objektu bo urejenih do 150 parkirnih mest za tovorna oziroma osebna vozila.
(7) objekt F – skladiščni objekt za asfalterske ekipe:
tloris:
10,00 m × 18,00 m,
višina:
+13,00 m,
etažnost:
K+P+2,
streha:
15–25°, simetrična dvokapnica.
(8) objekt G – diesel črpalka:
vodo nepropusten plato z enim točilnim mestom,
poleg je večplastna vkopana cisterna, kapacitete do 100 m3,
črpalka je namenjena lastnemu strojnemu in voznemu parku.
(9) ureditev H – betonarna LIEBHERR:
Obstoječa betonarna LIEBHER se ohranja sredi Ureditvene
enote I. Kapaciteta proizvodnje znaša do 100 m3/h oziroma
do 90.000 m3 betona/leto. V sklop proizvodnega procesa sodi
tudi pokrita deponija agregatov na skrajnem severnem delu
Ureditvene enote.
tloris:
11,00 m × 25,00 m + 4,50 m × 25,00 m (P) in
12,70 m × 28,70 m (1–3 etaža),
višina:
+20,00 m,
etažnost:
P+3,
streha:
7–15° enokapnica,
kota platoja: celotna površina je na koti +424,50.
V sklopu platoja se uredita še:
– dva vkopana rezervoarja za vodo, kapacitete do 80 m3.
– tri etaže pisarniških prostorov (nad obstoječo betonsko konstrukcijo pred silosi za agregate).
Dostop do prostora je preko krožne prometne povezave.
(10) ureditev I – nova asfaltna baza BENNINGHOVEN:
Skrajni vzhodni rob ureditvene enote I je namenjen novi asfaltni bazi. Kapaciteta proizvodnje do 240 ton/h (mešanje), 200
ton/h (sušenje), oziroma do 200.000 t/leto,
kota platoja: osrednji proizvodni del je na koti +425,30.
Dostop do prostora je preko krožne prometne povezave.
Osrednji del s SV in JV obkrožajo zalogovniki agregatov
(peski, recikliran asfalt). Cisterne z bitumni so v sklopu tehnološke enote. Položaj nadkritih zalogovnikov je prikazan v
zazidalni situaciji. Platoji zalogovnikov sledijo naravni konfiguraciji terena, ki se giblje med +424,30 spodaj in +437,30
zgoraj.
(11) ureditev J – pokrita deponija za agregate za beton,
kota platoja: spodaj na koti +438,00, zgoraj na koti +455,00.
Dostop do prostora je preko krožne prometne povezave.
(12) ureditev deponij – več zunanjih deponij za agregate,
kote platojev so vezane na posamezen proizvodni proces
(med +424,00 in 432,00).
Dostop do prostora je preko krožne prometne povezave.
(13) vratarnica: manjši pritlični objekt do velikosti 4,00
× 4,00 m,
(14) plato za pranje vozil, velikosti do 7,00 × 13,00 m v nivoju terena, z manjšim prostorom za spravilo naprave za pranje.
(15) ostala zunanja ureditev:
Ureditev manipulativnih površin okrog železokrivnice, betonarne, asfaltne baze in deponij je prilagojena vožnji težjih
kamionov, ki dovažajo material in odvažajo asfaltno oziroma
betonsko mešanico, betonsko galanterijo in armaturo.
dostop:
osrednji dostop v ureditveno enoto je zasnovan tako, da omogoča krožno vožnjo z glavnim
(predvidenim) izvozom/uvozom na južni strani
območja na državno cesto R3 Lipnica–Gobovce in (obstoječim) izvozom za tovorna vozila
na severovzhodni strani območja na občinsko
cesto JP – odcep v Gačo,
klančine:
za uvoze v kletne etaže se v sklopu ureditvene
enote predvidi tudi zunanje klančine,
parkiranje:
za tovorna in osebna vozila zaposlenih se nameni skrajni severozahodni del ureditvene enote, kjer je pod nadstreški prostor za 80 PM,
kota platoja: +426,80.
ograja:
celotna ureditvena enota se lahko ogradi z varovalno žično ograjo do višine 2,50 m, ograja
v območju renaturacije je lesene izvedbe, do
višine 1,20 m.
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Ureditvena enota II
(16) objekt A – upravna stavba:
tloris:
16,00 m × 50,00 m,
višina:
+17,50 m,
etažnost:
3K+P+3,
streha:
15–25°, simetrična večkapnica.
V in ob objektu bo urejenih do 100 parkirnih mest za osebna
vozila.
(17) objekt B – delavnice (mehanična, kovinska, mizarska,
vulkanizerska) in skladišče
tloris 1:
16,00 m × 9,00 m (mizarska delavnica),
tloris 2:
16,00 m × 44,00 m (mehanična in vulkanizerska
delavnica),
tloris 3:
16,00 m × 20,00 m (skladišče),
tloris 4:
16,00 m × 48,00 m (kovinska delavnica),
tloris 5:
16,00 m × 20,00 m (skladišče),
višina:
+12,00 m,
etažnost:
K+P+1,
streha:
15–25°, simetrična dvo ali večkapnica.
Namenska raba objekta B) se lahko menja znotraj opisanih
namembnosti (mehanična, kovinska, mizarska, vulkanizerska,
skladišče).
V in ob objektu bo urejenih do 30 parkirnih mest za osebna
vozila. Pred skladiščem je v nivoju kleti še zalogovnik, velikosti
7,00 m × 7,00 m.
(18) ostala zunanja ureditev:
dostop:
dostop v ureditveno enoto je zasnovan dvosmerno, z glavnim (predvidenim) izvozom/uvozom na
južni strani območja z državne ceste R3 Lipnica
Gobovce oziroma tudi (obstoječim) izvozom na
severovzhodni strani območja z občinske ceste
JP – odcep v Gačo,
rampe:
za uvoze v kletne etaže se v sklopu ureditvene
enote predvidi tudi zunanje rampe,
parkiranje:
za osebna vozila se (poleg kleti poslovne stavbe)
nameni tudi osrednji obcestni prostor in dvorišče, kjer je za zaposlene in stranke predvideno
skupaj do 150 parkirnih mest za osebna vozila,
kota platoja: +456,50 do 457,50,
ograja:
celotna ureditvena enota se lahko ogradi z varovalno žično ograjo do višine največ 2,50 m.
Nadzorno-varnostne kamere se namesti tako,
da njen zorni kot pokriva le vstop in območje
investitorjevega zemljišča.
Skupna merila za gradnje v enoti I in II:
(19) Objekti so grajeni klasično ali montažno. Oblikovanje
objektov v Ureditveni enoti I se prilagodi tipu industrijskih, v
Ureditveni enoti II pa tipu poslovnih stavb. Uporablja se enotna
kritina v istem barvnem tonu (siva pločevina). Fasade (kolikor
niso objekti odprti) so obdelane s sistemom fasadnih panelov,
z zaključnimi ometi (svetlih pastelnih barv), dovoljene so tudi
obloge iz umetnega kamna, lesa, stekla, opeke ali keramike.
Zunanji ovoj asfaltne baze je v zeleni barvi. Pri poslovni stavbi
so možni poudarki, izzidki in nadstreški ob glavnih vhodih. Le-ti
lahko segajo izven predpisanih gabaritov do 2,00 m. Fasada
na montažnih objektih je iz profilirane pločevine ali umetnih
prosojnih ali neprosojnih materialov. Vse deponije in silosi, kjer
so prisotni drobni prašni delci, so nadkriti.
(20) Vse novogradnje so pozicionirane s fiksno točko.
Postavitev proizvodnih objektov betonarne in asfaltne baze
zaradi tehnologije s FT ni zamejena, lahko pa se giblje le znotraj prometne zanke cest A in B. Prav tako niso določene FT
deponij, določena je le njihova situativna postavitev. Lokacije
deponij morajo biti najmanj 25 m oddaljene od zgornjega roba
brežine vodotoka Lešnica, ki je naravna vrednota. Maksimalna
višina objekta je šteta od terena pri glavnem vhodu do najvišje
točke objekta (sleme, strešni venec …).
Tudi nezahtevni in enostavni objekti ne smejo segati čez
zunanjo mejo OPPN.
(21) Premoščanje višinskih razlik med nivoji terena posameznih Ureditvenih enot do višine 1,00m se ureja s travnimi
brežinami, večje nivojske razlike pa tudi z opornimi zidovi.

Stran

5052 /

Št.

45 / 20. 6. 2014

(22) Znotraj posamezne Ureditvene enote so od nezahtevnih in enostavnih objektov dovoljene majhne stavbe
(garaže, drvarnice, pokrita skladišča, lope, ute, nadstreški),
ograje, podporni zidovi, male komunalne čistilne naprave,
rezervoarji, priključki na objekte GJI in daljinskega ogrevanja, samostojna parkirišča in pomožni komunalni objekti
skladno z uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje. Objekti za oglaševanje znotraj območja urejanja; na zahodni strani pa tudi na njegovem robu in izven
njega; so prepovedani.
(23) Za vse objekte je dovoljena rušitev in odstranitev
objekta, rekonstrukcija in vzdrževalna dela zakonito zgrajenih
stavb, nadzidava in dozidava skladno z dimenzijami in tolerancami tega odloka, sprememba namembnosti zakonito zgrajenih
stavb skladno z določili tega odloka.
(24) Na vse strešne površine objektov (zgradb in nadstrešnic) je dovoljena postavitev – montaža fotovoltaičnih panelov
in solarnih sprejemnikov.
Skupna merila za predvideno zunanjo ureditev (zelenih
površin) v enoti I in II:
(25) Za površine, namenjene zelenim površinam in ogozditvi je potrebno uporabiti sadike avtohtonih drevesnih vrst
oziroma vrst, značilnih za prvotne gozdne združbe in gozdne
združbe v okolici območja urejanja.
(26) O načinu in času saditve ter kasnejše nege nastajajočih gozdnih sestojev se morajo investitorji oziroma izvajalci
posvetovati s predstavnikom Zavoda za gozdove Slovenije.
(27) Drevje, ki bi ga bilo zaradi predvidenih ureditev treba
odstraniti se lahko poseka šele po pridobitvi ustreznega dovoljenja za poseg v prostor.
(28) Skrajni vzhodni del območje Ureditvenih enot I in II
predstavlja poseben strnjen del zelenih površin, ki se ohranja
oziroma še dodatno pogozdi.
(29) Na ježi na parceli štev. 992/1 jugovzhodno od ceste B
in A se ohranja gozdni rob. Prav tako se ježa na zahodnem delu
parcele štev. 986/3, k.o. Podbrezje, kjer so gozdna rastišča s
posameznimi drevesi navadne tise Taxus baccata; ki je zavarovana vrsta; ohranjajo kot gozd. Teh površin se hortikulturno ne
ureja. Lastnik teh zemljišč je s tem gozdom dolžan gospodariti v
skladu z njegovimi funkcijami, ter preprečevati negativne vplive
nanj zaradi rab in dejavnosti v območju urejanja. Degradirane
površine platoja med območjem renaturacije in novo asfaltno
bazo se pogozdi.
(30) Prečenje vse komunalne infrastrukture, ki ni vezana
na funkcioniranje objektov in naprav znotraj območja urejanja,
je ob pridobitvi soglasja lastnika in upravljavca ostalih tangiranih vodov dovoljena.
(31) Za potrebe proizvodnega procesa separacije, betonarne in ostale tehnološke procese je izven območja urejanja
(ob vodotoku Lešnica) izvedeno črpališče. Kapaciteta 10 l/s,
letno do 120.000 m3. Slednje se na podlagi delnega vodnega
dovoljenja ohranja tudi v prihodnje za potrebe nove betonarne
in ostalih proizvodnih procesov znotraj območja urejanja.
9. člen
(ureditve izven območja)
Izven območja OPPN bodo segale predvidene navezave
na prometne, energetske in komunalne ureditve, potrebne za
funkcioniranje objektov in ureditev v Ureditvenih enotah I in II.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV KOMUNALNIH
VODOV IN NAPRAV
10. člen
(skupne določbe)
(1) Za nemoteno delovanje obstoječih in predvidenih
objektov in ureditev v območju je potrebno zagotoviti manjkajočo infrastrukturno opremljenost zemljišč in priključitev le-te na
obstoječe omrežje izven območja urejanja.
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(2) Načrtovana gospodarska javna infrastruktura obsega:
– prometno omrežje,
– vodovodno omrežje za sanitarno in požarno vodo,
– odpadno in padavinsko kanalizacijsko omrežje,
– elektroenergetsko omrežje (NN in cestna razsvetljava),
– plinovodno omrežje,
– telekomunikacijsko omrežje oziroma omrežje zvez,
– površine za zbiranje in odvoz odpadkov.
(3) Vsi objekti znotraj območja OPPN morajo biti priključeni na obstoječo in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih vodov.
Obstoječe komunalne, energetske in telekomunikacijske vode,
ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati,
obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivost v skladu
s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju
veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi v soglasju z
njihovimi upravljavci.
(4) Za ogrevanje objektov in tehnološke procese se kot
osnovni energent uporablja zemeljski plin. Za pripravo tople
vode in ogrevanja objektov se lahko uporabljajo tudi alternativni viri energije, kot so sončni kolektorji, fotovoltaika, toplotne
črpalke, peči na lesno biomaso in podobno.
(5) Primarni energent za asfaltno bazo je zemeljski plin, v
času omejenega odjema pa tudi kurilno olje. Cisterna je umeščena – vgrajena v območje tehnološkega sklopa asfaltne baze.
11. člen
(varovalni pasovi)
(1) Gradnja in druge ureditve v varovalnih pasovih je omejena. Za načrtovane ureditve in druge posege v teh območjih
je potrebno upoštevati projektne pogoje upravljavcev prostora,
zahteva pa se tudi njihovo soglasje k gradnji.
(2) Kjer se bodo gradbeni in drugi posegi izvajali v območju tras obstoječih infrastrukturnih vodov, je treba predvideti
njihovo prestavitev izven območja gradbenih posegov, oziroma
izvesti njihovo zaščito v skladu s področnimi predpisi.
(3) V območju varovalnega oziroma varstvenega pasu obstoječega prenosnega plinovoda R29, RP Britof–MRP Jesenice
je potrebno upoštevati pogoje, ki so sestavni del pozitivnega
mnenja k OPPN za območje PG1(*) Cestno podjetje Gača,
PLINOVODI, štev. S14-038/R-MP/RKP z dne 4. 2. 2014.
12. člen
(promet)
(1) Načrtovane ureditve se bodo prometno navezovale na
obstoječe in nove priključke.
(2) Interno cestno omrežje znotraj meje OPPN obsegajo
tri ceste z oznakami A, B in C. Cesta »A« je glavna cestna
povezava znotraj območja urejanja, ki se izven meje OPPN
navezuje na državno cesto. Cesta »B« zagotavlja dostop tovornim vozilom za dostavo agregatov v silose za potrebe asfaltne
baze. Cesta »C« je dostopna cesta za tovorna vozila do asfaltne baze za nakladanje asfalta.
(3) Na vseh cestah je predviden enosmerni režim vožnje,
razen na cesti »A«, kjer bo od priključka na državno cesto
(križišče pri kapelici, km 1,560) do profila A7 zaradi funkcije
tamkajšnjih objektov mogoč dvosmerni promet. Enosmerni promet bo potekal v smeri od novega križišča z državno cesto R3
Lipnica–Gobovce (križišče pri kapelici, km 0,840) mimo bodoče
upravne stavbe proti betonarni in naprej do obstoječega križišča z državno cesto (odcep v Gačo, km 1,560).
(4) Vzdolžni profili cest so prilagojeni terenu, predvidenim
dejavnostim in mejam OPPN. Zaradi velike višinske razlike
med nivojem terena na katerem je predvidena upravna stavba
in nivojem na katerem stoji betonarna ima cesta »A« med
profiloma A7 in A18 velik vzdolžni nagib, ki presega 14 %.
Drugje je niveleta položnejša in ne presega 9 %. Na območju
obstoječe ceste v betonarno (od profila A22 do profila A33) se
niveletni potek ceste »A« prilagodi obstoječi trasi z minimalnimi
korekcijami.

Uradni list Republike Slovenije
(5) Predvideni prečni profili:
cesta »A« – dvosmerni promet:
robnik z bermo
0,50 m
vozni pas levo
3,00 m
vozni pas desno
3,00 m
robnik z bermo/mulda
0,50 m
skupaj
7,00 m
cesta »A« – enosmerni promet:
bankina
0,50 m
vozišče
3,50–4,00 m
mulda/kanaleta
0,50–0,60 m
bankina/berma
0,40–0,50 m
skupaj
5,00–5,50 m
cesta »A« izven območja OPPN:
Do priključka na državno cesto se nadaljuje po obstoječi
trasi. Vozišče na tem delu je široko cca. 3,50 m, z dvema razširitvama za srečevanje tovornih vozil. Vzdolžni nagib nivelete
je med 7 % in 11 %, na zaključni ravnini 3 %. Vzdolžni nagib
nivelete priključne ceste neposredno pred državno cesto znaša
1,0 % (kar omogoča speljevanje tovornih vozil z ravnine), širina
vozišča pa je 6,00 m.
cesta »B« – enosmerni promet:
bankina
0,50 m
vozišče
3,50–4,00 m
mulda
0,50 m
bankina/berma
0,50 m
skupaj
5,00–5,50 m
cesta »C« – enosmerni promet:
bankina
0,50 m
vozišče
3,50–4,00 m
mulda
0,50m
bankina/berma
0,50 m
skupaj
5,00–5,50 m.
(6) Znotraj območja OPPN je pred upravno stavbo in delavnicami predvideno več parkirišč za osebna vozila. Dostopne
poti znotraj parkirišč se uredijo v širini 5,50 m, parkirna mesta
pa v dimenzijah 2,50 m x 4,50 m–5,00 m. Okoli posameznih
objektov se dostop za manipulacijo in urgentna vozila izvede
skladno s področnimi predpisi kolikor se to zahteva.
(7) Konfiguracija terena in dimenzije silosov za hrambo
agregatov pogojujejo gradnjo več opornih in podpornih konstrukcij in gradnjo manjšega premostitvenega objekta. Tovrstne
konstrukcije so predvidene predvsem na cesti »B«. Med profili
B10 in B12 je predviden manjši premostitveni objekt dolžine
cca 15 m, ki bo premoščal višinsko razliko med terenom in
cesto za silosi. Tip konstrukcij in tehnologija gradnje kot tudi
vzdolžni in prečni profili cest so; ob upoštevanju ostalih določil
odloka; priporočilne narave in se podrobneje dorečejo v projektni dokumentaciji.
(8) Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje v
območju varovalnega pasu državne ceste ni dovoljeno.
(9) Pri izračunu parkirnih mest je potrebno glede na namembnost oziroma dejavnost upoštevati naslednje minimalno
število parkirnih mest (v nadaljevanju: PM):
– poslovni prostori 1 PM/2 zaposlena,
– delavnice s pomožnimi prostori 1 PM/100 m2 površine.
Zahtevana parkirna mesta je potrebno zagotoviti znotraj
pripadajoče ureditvene enote.
(10) Dodatne – ločene površine za pešce in kolesarje
niso predvidene.
(11) Od točke priključitve poteka predvidena (prometna)
ureditev izven območja urejanja po zemljiščih s parcelnimi štev.
1034/3, 1035/1, 1035/2, 1151, 1152/4, 1580/10, 1596, k.o. Podbrezje (na severovzhodni strani) in po zemljiščih s parcelnimi
štev. 970, 971/2, 971/3, 975/2, 976/2, 986/2, 1580/9, 1580/16,
1621/4, 1621/7, 1621/9, k.o. Podbrezje (na jugovzhodni strani).
13. člen
(vodovod)
(1) Za oskrbo objektov z vodo se obstoječe omrežje vodovoda poveča. Povečava se predvidi po obstoječi trasi (tudi
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izven območja urejanja). Kapaciteta odvzema iz omrežja za
potrebe pitne vode in vode za požarno varnost ne sme preseči
10 l/s. Za tehnološki proces vode iz vodovodnega omrežja ni
dovoljeno uporabljati.
(2) Merilno mesto vode se predvidi na vstopu priključne
cevi v območje OPPN in bo skupno za celotno območje. Jašek
mora biti lociran v nevozni površini. Vodovodno omrežje bo iz
nodularne litine DN vsaj 150 mm. Vsaka zaključena celota ali
funkcionalni sklop mora imeti ločen hišni priključek z ločenim
vodomerom. Vodovodno omrežje poteka po javnih površinah
oziroma dostopnih poteh. Gradnja se izvede s cevmi iz nodularne litine, ustrezne dimenzije.
(3) Od točke priključitve poteka predvidena (vodovodna)
ureditev izven območja urejanja po zemljiščih s parcelnimi štev.
1580/10, 1596, 1600/12, 1600/13, k.o. Podbrezje.
14. člen
(hidrantna mreža)
Znotraj posamezne Ureditvene enote bo zgrajena interna
hidrantna mreža, ki bo priključena na sekundarno omrežje preko kombiniranega merilnega mesta – vodomera. Za požarno
zaščito so predvideni nadtalni hidranti DN 100 na medsebojni
razdalji do 80 m. Hidranti morajo biti locirani na vidnem mestu
in morajo biti stalno dostopni.
15. člen
(odpadne vode)
(1) V območju urejanja OPPN je predviden ločen sistem
odvajanja komunalnih, industrijskih in padavinskih voda.
(2) Odpadne komunalne vode se po internem kanalizacijskem omrežju vodi v čistilno napravo znotraj ureditvenega območja. Predvidena je tipska, modularna čistilna naprava, kapaciteta
naprave se povečuje postopoma skladno z izgradnjo posameznih
delov območja. Odpadna voda priteka v mehanski del čistilne
naprave, kjer se večji delci usedajo. Nato voda odteka v biološko
stopnjo, iz katere očiščena voda prehaja naprej v odprte vode.
(3) Po izgradnji kanalizacijskega omrežja v Podbrezjah
se čistilna naprava ukine, kanalizacija pa se preko črpališča
naveže v javno kanalizacijo Občine Naklo (izven območja
urejanja) in naprej v centralno čistilno napravo Kranj. Omrežje
se gradi vodotesno.
(4) V okviru OPPN nastajajo tudi industrijske odpadne
vode iz mehanične delavnice, interne bencinske črpalke in avtopralnice (pranje motornih vozil). Za te odpadne vode je treba
pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti okoljevarstveno
dovoljenje za emisije snovi v vode, ki ga izda ARSO kolikor
tako določa zakonodaja.
(5) Padavinska voda z utrjenih površin (s cest z zbiranjem
v mulde, kanalete ali točkovne požiralnike, brez razlivanja na
nižji teren), se z ločeno kanalizacijo odvaja v renaturalizirano
strugo neimenovanega pritoka Lešnice. Vse padavinske vode
z utrjenih površin se vodijo skozi usedalnike in lovilce olj. Pred
iztoki v vodotok je za zmanjšanje hipnega odtoka predvideno
zadrževanje. Padavinska voda s streh se z ločeno kanalizacijo
prav tako odvaja v renaturalizirano strugo neimenovanega
pritoka Lešnice, del pa v vkopano cisterno za potrebe tehnologije. Pred iztoki v vodotok je za zmanjšanje hipnega odtoka
predvideno zadrževanje.
(6) Odpadne vode je potrebno v objektih voditi ločeno, ter
pred odtokom v kanalizacijo obdelati do stopnje, kot jo zahtevajo predpisi za priključitev na javno kanalizacijo.
(7) Od točke priključitve na fekalno kanalizacijsko omrežje
poteka predvidena ureditev izven območja urejanja po zemljiščih s parcelnimi štev. 1580/10, 1596, 1600/12, 1600/13, k.o.
Podbrezje. Črpanje tehnološke vode pa poteka izven območja urejanja od obstoječega črpališča do območja urejanja
po zemljiščih s parcelnimi štev. 1000/2, k.o. Podbrezje. Vse
ureditve in posegi na območju naravne vrednote so možne le
na podlagi pridobljenega soglasja pristojnega Zavod RS za
varstvo narave.
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16. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Omrežje: Napajanje z električno energijo se zagotavlja z okrepitvijo obstoječega omrežja pod pogoji upravljavca.
Predvidena je vzpostavitev nove zanke znotraj ureditvenega
območja, ki obsega izvedbo NN razvodnega omrežja in postavitev cestne razsvetljave.
(2) Obstoječe stanje: Za napajanje območja je bila zgrajena kabelska montažna transformatorska postaja 20/0,4 kV
»T0839 Gramoznica Podbrezje« z dvema transformatorjema
po 400 kVA.
(3) Predvideno stanje: Celoten nizkonapetostni razvod bo
izveden z uporabo večcevne kanalizacije zemeljskih kablov. Pri
dimenzioniranju kabelske kanalizacije je potrebno zagotoviti
zadostno število rezervnih cevi zaradi možnosti nadaljnje širitve
mreže (za polaganje bodočih SN kablov).
(4) Cestna razsvetljava: Cestna razsvetljava se izvede
z ekološkimi svetilkami z ravnimi stekli, varčnimi sijalkami,
montiranimi na kovinske stebre oziroma na objekte. Napajanje
se izvede iz omare prižigališča, ki se montira v ali ob objektu
transformatorske postaje.
(5) Preprečitev svetlobnega onesnaževanja: Za osvetljevanje se uporabljajo žarnice, ki oddajajo rumeno, oranžno oziroma rdečo svetlobo in ne oddajajo UV spektra; to so natrijeve
plinske žarnice (nizkotlačne ali visokotlačne). Neprimerne so
nizkotlačne in visokotlačne živosrebrne žarnice. Svetilke morajo biti nepredušno zaprte, da ne predstavljajo pasti za žuželke,
in usmerjene v tla, brez sevanja svetlobe nad vodoravnico.
Osvetljenost javnih površin se zmanjša tako, da se med 23:00
in 05:00 del svetilk izklopi ali se vsem zmanjša svetilnost.
(6) Razsvetljava mora izpolnjevati zahteve glede zastrtosti bleščanja in svetlobnega onesnaževanja v skladu s predpisi,
ki določajo mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja.
(7) Vse predvidene ureditve s področja elektroenergetskega omrežja potekajo znotraj območja OPPN.
17. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Predvidena priključitev na plinovodno omrežje se izvede preko obstoječe MP Asfaltna baza v naselju Podreber. Distribucijsko plinovodno omrežje bo zgrajeno iz PE cevi, nazivni
transportni tlak do 4,0 bar.
(2) Potek trase od priključne točke (MP Asfaltna baza
v Naklem) do predmetnega območja s hišnimi priključki je
sestavni del posebnega (drugega) projekta, v grafiki pa je prikazano zaradi usklajenosti z ostalo komunalno infrastrukturo.
18. člen
(telekomunikacijsko omrežje in omrežje zvez)
(1) Priključki na Telekom omrežje se izvedejo iz obstoječe
kabelske trase ob regionalni cesti.
(2) Znotraj območja urejanja se zgradi telekomunikacijska
kabelska kanalizacija do posameznih objektov s povezavo na
dve alternativni priključni točki na obstoječem omrežju operaterja Telekom. Izvedejo se tudi ustrezni odcepi kabelskih jaškov
in fasadnih priključnih omar (optika, internet, intranet …).
(3) Za potrebe drugega operaterja (KKS) ali interne kabelske povezave (CNS, video ...) se v kabelski kanalizaciji
predvidijo ločeni jaški in svoje cevi.
(4) Po območju urejanja potekajo obstoječe telekomunikacijske naprave, zato je le-te potrebno pred pričetkom del
ustrezno označiti in zaščititi.
(5) Od točke priključitve poteka predvidena (telekom)
ureditev izven območja urejanja po zemljiščih s parcelnimi štev.
1580/10, 1596, 1600/13, 1621/4, k.o. Podbrezje.
19. člen
(odpadki)
(1) Komunalne odpadke se odvaža na komunalno deponijo. Javna higiena se bo zagotavljala z zabojniki za odpadke, ki
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bodo postavljeni znotraj pripadajoče Ureditvene enote in bodo
v času odvažanja dostopni vozilu pooblaščene komunalne
službe.
(2) Nevarne in ostale odpadke iz proizvodnih dejavnosti
se zbira posebej in preda pooblaščenim zbiralcem, predelovalcem oziroma odstranjevalcem nevarnih odpadkov skladno
z veljavnimi predpisi.
20. člen
(ogrevanje)
Ogrevanje objektov se ureja individualno. Osnovni energent je zemeljski plin (pogodba občine z izbranim koncesionarjem). Skladno z energetsko zakonodajo so dovoljeni tudi
obnovljivi viri energije. V proizvodnem procesu asfaltne baze
je osnovni energent zemeljski plin, lahko pa se uporablja tudi
kurilno olje.
21. člen
(ostala merila in pogoji komunalnega urejanja)
(1) Pri načrtovanju, projektiranju in izvedbi komunalnih
ureditev je potrebno upoštevati zasnove upravljavcev posamezne gospodarske javne infrastrukture, ki so podane v njihovih smernicah k podrobnemu prostorskemu načrtu.
(2) V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega
dovoljenja je potrebno upoštevati s pravilniki in mnenji nosilcev urejanja prostora predpisane medsebojne odmike med
infrastrukturnimi vodi ter pogoje in smernice za priključitev na
obstoječe sisteme komunalne infrastrukture.
(3) Vse sekundarno razvodno omrežje mora biti medsebojno usklajeno, izvedeno v kabelski podzemni izvedbi in
speljano vzporedno s potekom prometnic.
(4) Natančen potek komunalnih vodov, njihova križanja in
prestavitve se določijo s projektom za pridobitev gradbenega
dovoljenja in uskladijo s pristojnimi upravljavci.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJA NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE
TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
22. člen
(varstvo okolja in naravnih virov)
(1) Območje OPPN ne leži na ogroženem območju, kot
so: priobalno, vodovarstveno, poplavno, območje visoke podtalnice, erozijsko in plazovito območje. Izjema je brežina (izven
območja urejanja), ki se zaradi svojih karakteristik sanira skladno s projektom renauracije.
(2) Pri načrtovanju, gradnji objektov in naprav ter uporabi
le-teh je potrebno upoštevati vse predpisane ukrepe za zmanjšanje vplivov na okolje. Le-ti obsegajo vplive na okolje, naravo,
kulturno dediščino, naravne vire in zdravje ljudi.
(3) V času obratovanja objektov in naprav (kolikor je to
predpisano) se izvaja reden monitoring vplivov na zrak, hrup
in odpadne vode.
23. člen
(površinske vode)
(1) Gradbena dela ureditve struge neimenovanega levega
pritoka ter gradnje cest na območju urejanja se izvajajo v poletnem času, ko je možnost visokih voda manjša, v suhih dneh
ter čim krajši čas.
(2) Iztoki odpadnih vod v vodotoke morajo biti urejeni nad
koto pretoka visokih voda (Q100), ki se določi s hidrološko
hidravlično študijo.
24. člen
(odpadne vode)
(1) Kolikor se bodo pri pranju tovornih vozil uporabljala
pralna sredstva, je treba industrijske odpadne vode od pranja
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tovornih vozil odvajati v čistilno napravo preko ustrezno dimenzioniranega lovilca olj skladno s predpisi. Kolikor se pri pranju
tovornih vozil pralna sredstva ne bodo uporabljala, se odpadne
vode odvajajo preko lovilca olj in nato naprej v odvodnik prav
tako skladno s predpisi.
(2) Na območju urejanja je treba zgraditi ustrezno dimenzionirano čistilno napravo, pri čemer je treba upoštevati število
zaposlenih in dodatne količine odpadnih vod iz pralne ploščadi
za pranje tovornih vozil. Velikost čistilne naprave je treba prilagajati dejanski obremenitvi s komunalnimi odpadnimi vodami glede
na vsa že izdana gradbena dovoljenja za posamezne objekte
na območju OPPN (obstoječa in predvidena kapaciteta skupaj).
25. člen
(podzemne vode)
(1) Interna kanalizacija na območju urejanja, vključno s čistilno napravo in drugimi ureditvami za čiščenje odpadnih vod,
mora biti zgrajena vodotesno, tesnost mora biti preizkušena s
standardnimi postopki.
(2) Tla asfaltne baze, tla kompresorske postaje, ploščadi
za pranje tovornjakov in ploščad interne črpalke za pretakanje
goriva je treba zgraditi vodotesno in v obliki lovilne sklede
takšnega volumna, da se bo v primeru nesrečnega razlitja v
lovilni skledi zadržala največja možna količina nevarnih snovi,
ki pri nesrečni situaciji lahko steče po okoliških površinah.
26. člen
(tla)
(1) Za zagotovitev geološke stabilnosti tal na območju
urejanja se upošteva smernice iz elaborata geotehničnih raziskav.
(2) V Ureditveni enoti I je treba objekte temeljiti v sivici,
temelji bodo pasovni/točkovni ali izvedeni kot talna plošča.
Sivica mora biti med gradnjo dobro odvodnjavana, vkopani
deli objektov pa dobro drenirani. V fazi priprave projektne
dokumentacije se v območju vkopov, globljih od 4 m izvede geotehnične raziskave z vrtinami, z namenom določitve pravilne
izvedbe izkopa in podporne konstrukcije.
(3) Za objekt C se predvidi globoko temeljenje.
(4) Nasipno brežino pod objektom C je potrebno sanirati
v skladu z načrtom sanacije.
(5) V Ureditveni enoti II se temeljenje izvede s pasovnimi/točkovnimi temelji ali kot talna plošča. Sanira se zajede meljno glinastih plasti s primesjo proda ter vgradi dobro zgoščeno
gramozno blazino. Nagibi začasnih vkopov v meljni glini ne
smejo biti strmejši od 1:1,5, v konglomeratu pa 1,5:1. Brežine
je treba zaščititi z neprepustno folijo. Vsi vkopani deli objektov
ali delov zunanje ureditve (parapeti, podporni zidovi) morajo
biti dobro drenirani.
(6) V območju internih cest ter povoznih platojev se vgradi
zmrzlinsko obstojen gramoz v min. debelini 0,7 m.
(7) Vsi planumi spodnjega ustroja cest in platojev morajo
biti drenirani.
(8) Vkopne brežine ob interni cesti morajo biti ustrezno
protierozijsko zaščitene. Zgornji del, kjer se nahajajo meljno
glinaste zemljine s prodom se uredi v naklonu 1:1,5, v konglomeratu pa v naklonu 1,5:1 oziroma se predvidi ustrezne podporne konstrukcije v kombinaciji z brežinami v podanih nagibih.
(9) Na območju predvidene renaturacije območja levega
pritoka Lešnice se za zasaditev uporablja le avtohtone travne
mešanice ter grmovne in drevesne vrste, ki zaradi globokega
in razvejanega koreninskega sistema pripomorejo k stabilizaciji
pokrovne plasti zemljine.
(10) Pri projektiranju objektov je potrebno vključiti detajlne
inženirsko-geološke preglede.
27. člen
(vodnogospodarske ureditve in zaščitni ukrepi)
Ohranjanje kakovosti voda se zagotavlja z gradnjo kanalizacijskega omrežja. Odvajanje odpadnih voda z območja
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urejanja se ureja skladno z določili Uredbe o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. Ustrezno je potrebno urediti odvodnjavanje zalednih in
padavinskih voda cestnih površin in večjih platojev znotraj
posamezne ureditve.
28. člen
(varstvo zraka)
(1) Zaradi zmanjšanja onesnaževanja zraka z emisijami
prahu in plinov gradbenih strojev se površine znotraj območja urejanja, ki bodo namenjene prometu z motornimi vozili
asfaltira.
(2) Vse deponije in silose, kjer so skladiščeni fini agregati
in je zato lahko prisotno prašenje, se nadkrijejo.
(3) Pred izdajo gradbenega dovoljenja za asfaltno bazo je
potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za emisije snovi in
vonjav v zrak, kolikor tako zahtevajo področni predpisi. Agencija RS za okolje bo v okoljevarstvenem dovoljenju določila
morebitne omilitvene ukrepe, obseg in pogostost meritev emisiji
snovi in vonjav v okolje in monitoring. Za obratovanje asfaltne
baze se določi poskusno obratovanje. V času poskusnega
obratovanja se izvede tudi meritve benzena. V primeru, da
bo emisija znašala več kot 0,05 kg/h, mora investitor vgraditi
ustrezno čistilno napravo.
29. člen
(varstvo pred hrupom)
Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in naprav
morajo projektanti, izvajalci in investitorji skladno z veljavnimi
zakonskimi predpisi upoštevati določbe o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za taka okolja. Z aktivnimi in pasivnimi
protihrupnimi ukrepi (po omilitvenih ukrepih okoljskega poročila
in rezultatih monitoringa) se zagotovi zmanjšanje maksimalno
dovoljenih ravni hrupne obremenjenosti v delovnem in bivalnem okolju. Aktivni in pasivni ukrepi varstva pred hrupom se
izvedejo na stroške povzročitelja. Obravnavano območje spada
v IV. stopnjo varstva pred hrupom.
30. člen
(varstvo pred naravnimi nesrečami)
(1) Predvidena prostorska ureditev zagotavlja pogoje za
varen umik ljudi in premoženja, zadostne prometne in delovne
površine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z
vodo za gašenje.
(2) Predvideni so tehnični ukrepi za zavarovanje pred
razlitjem nevarnih snovi, tako na predvidenih parkiriščih, kot pri
posameznih dejavnostih, kjer ta nevarnost obstaja.
(3) Javno cestno omrežje in interne poti služijo tudi intervencijskim potem. Intervencijske poti bodo istočasno namenjene za umik ljudi in premoženja. Za objekte je potrebno
zagotoviti zadostno nosilnost konstrukcij za določen čas v
primeru požara.
(4) Pri projektiranju je skladno s karto potresne nevarnosti
(atlas ARSO) potrebno upoštevati, da je predmetno območje
razvrščeno v območju s projektnim pospeškom tal (g) 0.2.
(5) Pri pripravi projektne dokumentacije za gradnjo požarno manj zahtevnih objektov se izdela zasnova požarne varnosti, za gradnjo požarno zahtevnih objektov pa študija požarne
varnosti. Za nezahtevne in enostavne objekte po predpisih o
graditvi objektov, ki so požarno nezahtevni, se zasnova in študija požarne varnosti ne izdelujeta. Objekti, za katere je obvezna
izdelava zasnove ali študije požarne varnosti, so določeni v
izvršilnem predpisu, ki ureja izdelavo študije požarne varnosti.
31. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Upoštevati je treba prostorske, gradbene in tehnične
ukrepe varstva pred požarom, s katerimi bodo zagotovljeni
pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja, potrebni od-
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miki med objekti ali potrebna protipožarna ločitev, prometne in
delovne površine za intervencijska vozila ter vire za zadostno
oskrbo z vodo za gašenje.
(2) Za preprečevanje nastanka požara je pomembno,
da se odstranijo ali pa vsaj zmanjšajo na najmanjšo možno
mero vsi vzroki za požar, se usposobi lastnike in najemnike
za preventivno delovanje pred požarom in varno evakuacijo
iz objektov. Za dele objektov oziroma za celoto mora biti pripravljen požarni red, ki je usklajen z intervencijskimi enotami.
Za posamezni objekt oziroma za celoto mora biti zagotovljeno
redno vzdrževanje in kontrola požarnovarnostnih naprav in
opreme. Za potrebe hidrantnega omrežja mora biti zagotovljena stalna kontrola nad delovanjem kot tudi vzdrževanje
omrežja.
32. člen
(varstvo narave)
(1) Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost, vendar ležijo predvidene ureditve na območju vpliva
na naravno vrednoto Lešnica – povirno območje potoka z
identifikacijsko številko 4937.
(2) V primeru potrebe po izvajanju ukrepov zavarovanja in
stabilizacije brežin se le-te predvidi z biotehničnimi sonaravnimi
ukrepi in zasaditvijo z avtohtono vegetacijo v sodelovanju s
pristojnim Zavodom RS za varstvo narave.
(3) Načete in prizadete brežine (izven območja) se sonaravno uredi v skladu z zaključki načrta renaturacije.
(4) V območja gozdnih rastišč s posameznimi drevesi
navadne tise se s hortikulturnimi ureditvami ne posega, pač pa
se ohranja gozdna funkcija območja.
(5) Pred začetkom del in ureditev v območju urejanja je
potrebno odstraniti dva grma japonskega dresnika (Fallopia
japonica) s podzemnimi deli, kar potrdi pristojna naravovarstvena služba. Ostanki rastlin japonskega dresnika je potrebno požgati, ostanke požiga (pepel) pa odpeljati na deponijo
Naklo. Med sanacijo in po končanih delih mora investitor še
najmanj 3 leta redno, najmanj 1–2x mesečno, od aprila do
oktobra, spremljati pojavljanje japonskega dresnika in drugih
invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in v celoti odstranjevati
njihove nad – in podzemne dele, ostanke pa požgati in odpeljati na deponijo.
(6) Kolesa vseh delovnih strojev, ki se bodo uporabljala
za izkopavanje japonskega dresnika, je treba po končanem
odstranjevanju oprati. Odpadno vodo od pranja tovornih vozil
je treba oddajati kot odpadek s klas.št. 02 01 01: Mulji iz pranja
in čiščenja.
(7) Zemljine iz mesta, kjer sta rasla grma japonskega
dresnika, ni dovoljeno razvažati na druga območja.
(8) Dvakrat letno je treba izvesti pregled območja urejanja
in preveriti nova rastišča japonskega dresnika in pojavljanje
pelinolistne ambrozije. Pri pojavu japonskega dresnika ali pelinolistne ambrozije je treba takoj vse dele teh invazivnih rastlin
odstraniti in sežgati.
(9) Morebitne premostitve (znotraj območja renaturacije)
morajo biti hidrotehnično preverjene in grajene tako, da ne posegajo v pretočni profil. Svetla pretočna odprtina ne sme ovirati
pretoka visokih voda (Q100) z minimalno varnostno višino 0,5 m.
(10) Upoštevajoč naravovarstvene in vodarske standarde
se izvede ureditev struge od začetka zacevitve nad betonarno
do izliva v Lešnico. Poudarek je na preprečitvi iztekanja drobnih
muljnih frakcij v potok Lešnice ter renaturaciji degradiranega
območja. Projektna rešitev mora zagotavljati prevodnost visokih voda in predvideti ustrezna proti erozijska zavarovanja ter
stabilno niveleto potoka. Predvidena je izvedba ureditve struge
pritoka v skupni dolžini 450,0 m ter ureditev levega brega Lešnice pod sotočjem v dolžini 44,0 m.
(11) V času gradenj in ureditev v območju urejanja se zaradi varstva naravne vrednote v oddaljenosti 25 m od zgornjega
roba brežine Lešnice postavi gradbena ograja.
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33. člen
(varstvo kulture)
(1) Na obravnavanem območju je evidentirana kulturna
dediščina: Podbrezje – Blekova kapelica (EŠD 26673) in
vplivno območje vas Ljubno (EŠD 400126). Ureditev glavnega uvoza se izvede skladno s smernicami pristojne kulturno
varstvene službe.
(2) Zaradi vizualne ločitve območja urejanja se celotni
vzhodni del Ureditvenih enot I in II ohranja v avtohtonem
gozdnem robu (sanacija oziroma dodatna pogozditev z avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo značilno za okoliški
gozd).
(3) Obstoječi dostop z južne strani se uredi z upoštevanjem 7,00 m zelenega pasu okoli kapelice.
(4) Za območje predvidenih ureditev je bila izvedena
predhodna raziskava, ki posebnega arheološkega potenciala
ni odkrila.
34. člen
(varstvo gozdnega prostora)
(1) Objekti in ureditve morajo biti od sosednjega gozda
odmaknjeni najmanj za višino odraslih dreves sosednjega
gozda, v nasprotnem primeru mora investitor prevzeti odgovornost za poškodbe na njegovem objektu in premičninah,
ki bi jih lahko povzročili normalno gospodarjenje z gozdom
ali ujme ter sanacija njihovih posledic ali gozdarski promet
po prometnicah v gozdnem prostoru.
(2) Objekti ter pripadajoče komunalne, prometne in
zunanje ureditve morajo biti zgrajeni, postavljeni oziroma
urejeni tako, da ne bodo povzročali škode na sosednjem
gozdnem robu (zavarovanje pred poškodbami med gradbenimi deli in gradnjo objektov), ovirali ali onemogočali rabe
dovozne in izvozne prometnice za gospodarjenje z gozdovi
v zaledju območja urejanja.
(3) V projektni dokumentaciji za objekte in ureditve,
ki se gozdu približajo za višino gozdnih dreves, morajo biti
prikazane rešitve za omilitev negativnih vplivov objektov in
dejavnosti na življenjski prostor prostoživečih divjih živali in
na ohranjanje zavarovanih vrst.
(4) Drevje, ki bi ga bilo treba posekati zaradi morebitnih
posegov v gozdni prostor, se lahko poseka šele po pridobitvi
ustreznega dovoljenja za gradnjo.
(5) Degradirana območja gozda se sanira in pogozdi
z avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo, značilno za
okoliški gozd. Za hortikulturno ureditev okolice objektov je
zaradi bližine gozda dovoljeno uporabiti le sadike avtohtonih
vrst drevja in grmovnic, ki niso prenašalke hruševega ožiga.
VII. OMILITVENI UKREPI
35. člen
(skupni ukrepi)
Z omilitvenimi ukrepi se zagotovi preprečitev negativnih
vplivov na okolje, naravo, kulturno dediščino, naravne vire in
zdravje ljudi. Omilitveni ukrepi iz delnega okoljskega poročila
so smiselno povzeti po posameznih poglavjih tega odloka
in se jih upošteva tudi pri pripravi projektne dokumentacije.
36. člen
(odpadki)
Na območju urejanja je treba nevarne odpadke na izvoru zbirati ločeno v označene tesne posode in jih hraniti v
skladišču za nevarne snovi. Skladišče mora biti brez odtoka
v okolje ali kanalizacijo, s tlemi urejenimi v obliki lovilne
sklede. Volumen lovilne sklede mora znašati maksimalno
2-kratni volumen največje embalaže nevarnih snovi, ki se v
tem skladišču lahko začasno skladišči.
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37. člen
(svetlobno onesnaževanje)
(1) Na območju urejanja se lahko načrtujejo svetilke s
skupno električno močjo 3.960 W. Pri tem je treba za razsvetljavo uporabiti svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva
navzgor, je enak 0 %.
(2) Obstoječa zunanja osvetlitev, ki je neskladna z določili
veljavne zakonodaje, se le-tej prilagodi do 31. 12. 2015.
(3) Zunanja razsvetljava objektov, gradbeno-inženirskih
objektov ter fasad objektov; kolikor bodo le te osvetljene; se
določi v fazi projektne dokumentacije v skladu z zahtevami
veljavne zakonodaje.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE
38. člen
(etapnost)
(1) Etapnost gradnje objektov in infrastrukture v posamezni ureditveni enoti je dovoljena.
(2) Etapnost gradnje komunalne infrastrukture. Vsaki
gradnji objektov in drugih ureditev je potrebno predhodno zagotoviti ustrezno komunalno in prometno napajanje znotraj
ureditvenega območja vključno s predpisanim številom parkirnih mest. Gradbeno dovoljenje se za posamezni objekt in njej
pripadajočo infrastrukturo lahko pridobiva istočasno.
(3) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za prvi objekt
v Ureditveni enoti II ostaja prometna ureditev v območju obstoječa, kasneje pa kot določa 11. člen tega odloka.
(4) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za katerokoli
ureditev znotraj območja urejanja (razen komunalno infrastrukturo) je potrebno izvesti prvo fazo renaturacije po projektu
EHO PROJEKT, pod številko: A-81/09, september 2012, ki je
sestavni del strokovnih podlag k temu prostorskemu načrtu. V
1. fazi se tako izvajajo vse predvidene ureditve, razen zložbe
na sotočju Lešnice (P1*-P2*) ter izlivnega odseka pritoka do
P1+2 m (zavarovan kanal, prehodna mulda). Te ureditve spadajo v 2, fazo izvedbe, ki se izvede le v primeru aktivne erozije
na sotočju (ter negativnem vplivu na brežine).
(5) Ostali sanacijski in omilitveni ukrepi iz delnega okoljskega poročila se izvajajo sočasno z ureditvami znotraj območja urejanja.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
39. člen
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prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s tehnološkega, infrastrukturnega ali okoljevarstvenega vidika.
(2) Z odstopanji se ne smejo poslabšati prostorske in
okoljske razmere, odstopanja prav tako ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi pa morajo soglašati organi in
organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
(3) Odstopanja pri gabaritih objektov so ob upoštevanju
FT dovoljena v razponu +-15 %, pri višini pritličja objektov v
razponu +-0,50 m, pri višini objektov in platojev pa v razponu
+-1,00 m. Dovoljen povečan tloris (v tlorisni projekciji skrajnih
elementov stavbe-strehe, napušča) ne sme segati čez mejo
območja predmetnega akta. Načrtovane kletne etaže se lahko
tudi ne izvedejo.
(4) Namembnost delavnic v objektu B lahko prehaja znotraj dovoljenih tlorisov od 1–5.
(5) Odstopanja pri komunalni infrastrukturi so dovoljena
pri legi oziroma poteku le-te.
(6) Odstopanja pri zunanji ureditvi so dovoljena znotraj
posamezne ureditvene enote.
XI. KONČNE DOLOČBE
42. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
inšpekcijska služba.
43. člen
(prenehanje veljavnosti)
Po prenehanju veljavnosti OPPN se območje ureja skladno s splošnimi ali posebnimi določbami Občinskega prostorskega načrta Občine Naklo.
44. člen
(vpogled v akt)
OPPN je na vpogled na Upravni enoti Kranj in na Občini
Naklo.
45. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0002/2011-81
Naklo, dne 21. maja 2014

(monitoring)

Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

V skladu z zakonodajo in omilitvenimi ukrepi se na območju urejanja izvaja monitoring emisij snovi v zrak, odpadne
vode in hrup.
40. člen
(organizacija gradbišča)
(1) Organizacija gradbišča se omeji na območje OPPN.
Za potrebe gradbišča se uporabljajo obstoječe komunikacije.
(2) Obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje in
obratovanja so tudi postopna sanacija in stabilizacija brežine
potoka Lešnica skladno s projektom renaturacije, kontrolirano
zbiranje odpadnih tehnoloških voda ter zagotovitev infrastrukturne in komunalne oskrbe objektov in naprav.
X. TOLERANCE
41. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, če se pri nadaljnjem natančnejšem proučevanju

1879.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje OPPN Cestno podjetje –
Gača

Na podlagi 74. 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, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8), 17. člena
Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč
(Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za
odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07),
16. člena Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka na območju Občine Naklo (Uradni list
RS, št. 79/11, 85/11) in 12 ter 78. člena Statuta Občine Naklo
(Uradni list RS, št. 88/07) je Občinski svet Občine Naklo na
23. seji dne 21. 5. 2014 sprejel
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ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje OPPN Cestno podjetje – Gača
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Cestno podjetje – Gača (v
nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje
Domplan, d.d., Bleiweisova 14, Kranj, pod št. projekta U/112/2113/2010, april 2014.

me;

2. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme;
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opre-

– skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na stavbno
zemljišče oziroma na neto tlorisno površino objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
(1) Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih,
ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo
energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske
ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
(2) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje
komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini.
(3) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na
to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
(4) Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s
projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme
na obračunskem območju.
(5) Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del
skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sred-

Komunalna oprema
Vodovodno omrežje
Kanalizacijsko omrežje
Cestno omrežje
Ravnanje z odpadki
Skupaj

stev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili
določljive zavezance.
(6) Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na
kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo
se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
(7) Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. OBSTOJEČA IN PREDVIDENA KOMUNALNA OPREMA
4. člen
(1) V programu opremljanja je obravnavana naslednja
komunalna oprema:
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– cestno omrežje,
– ravnanje z odpadki.
(2) Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme je
razviden iz programa opremljanja.
III. OBRAČUNSKO OBMOČJE POSAMEZNIH VRST
KOMUNALNE OPREME
5. člen
(1) Za območje opremljanja s predvideno komunalno
opremo je določeno eno obračunsko območje znotraj ureditvenega območja podrobno prostorsko izvedbenega akta, ki
obsega parcele namenjene gradnji v tem območju.
(2) Obračunsko območje za komunalno opremo je razvidno iz grafičnega izrisa v programu opremljanja.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA PO
POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME
6. člen
(1) Občina Naklo za gradnjo nove komunalne opreme na
obračunskem območju iz 5. člena tega odloka ne predvideva
drugih virov financiranja zato so skupni stroški gradnje nove
komunalne opreme enaki obračunskim stroškom za novo komunalno opremo.
(2) Celotni obračunski stroški komunalne opreme so enaki
vsoti obračunskih stroškov za novo komunalno opremo in obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo ter so po
posameznih vrstah komunalne opreme sledeči:

Obračunski stroški za
novo komunalno opremo
(EUR)
372.076,19
115.737,98
181.162,56
5.358,24
674.334,97

Obračunski stroški za
obstoječo komunalno
opremo
(EUR)
45.661,40
0,00
501.002,83
6.038,00
552.702,23

V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV
OPREMLJANJA NA ENOTO MERE
7. člen
(1) Enoti mere za preračun obračunskih stroškov, ki se
uporabljata kot podlaga za odmero komunalnega prispevka, sta
kvadratni meter zemljišča parcele namenjene gradnji objekta in
kvadratni meter neto tlorisne površine objekta.

Celotni obračunski stroški
(EUR)
417.737,59
115.737,98
682.165,40
11.396,24
1.227.037,21
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(2) Obračunski stroški po posameznih vrstah komunalne
opreme preračunani na enoto mere znašajo:
Komunalna oprema

Nova kom. oprema
(EUR/m2)

Obstoječa kom. oprema (EUR/m2)

Skupaj (EUR/m2)

Cpi

Cti

Cpi

Cti

Cpi

Cti

Vodovodno omrežje

7,89

16,57

0,97

2,03

8,86

18,61

Kanalizacijsko omrežje

2,45

5,15

0,00

0,00

2,45

5,15

Cestno omrežje

3,84

8,07

10,62

22,31

14,46

30,38

Ravnanje z odpadki

0,11

0,24

0,13

0,27

SKUPAJ

VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
8. člen
(1) Razmerje med upoštevanjem merila parcele (Dpi) in
merila neto tlorisne površine (Dti) znaša 0,3:0,7.
(2) Faktor dejavnosti (Kdejavnost) za posamezne vrste objektov v obračunskem območju se določi na podlagi
Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Naklo (Uradni list RS,
št. 79/11).
(3) Olajšav oziroma oprostitev plačila komunalnega prispevka za predvidene objekte ni.
VII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta
ali spreminja njegovo namembnost.
(2) Komunalni prispevek se za predvidene objekte odmeri na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti pred izdajo
gradbenega dovoljenja. Rok za izdajo odločbe je 15 dni po
vloženi popolni vlogi, o izdani odločbi pa občina obvesti tudi
upravno enoto.
10. člen
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne
opreme na obračunskem območju se izračuna na naslednji
način:
KPi = (A(parcela) * Cpi * Dpi) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) *
Cti * Dti)
Zgornje oznake pomenijo:
KPi
komunalni prispevek za posamezno vrsto
komunalne opreme,
A(parcela)
površina parcele,
A(tlorisna)
neto tlorisna površina objekta,
Cpi
obračunski stroški, preračunani na m2
parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
Cti
obračunski stroški, preračunani na m2
neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto
komunalne opreme,
Dpi
delež parcele pri izračunu komunalnega
prispevka,
Dti
delež neto tlorisne površine objekta pri
izračunu komunalnega prispevka,
K(dejavnosti) faktor dejavnosti,
i
posamezna vrsta komunalne opreme.

0,24

0,51

26,01

54,65

(2) Seštevek zneskov izračunan na način določen v prejšnjem odstavku tega člena, je komunalni prispevek, ki se ga
odmeri zavezancu.
11. člen
(1) Investitor in občina se s pogodbo o opremljanju lahko
dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za zemljišče na katerem namerava graditi.
(2) Stroške izgradnje v pogodbi predvidene komunalne
opreme nosi investitor. Šteje se, da je investitor na ta način
v naravi plačal komunalni prispevek za izvedbo komunalne
opreme, ki jo je sam zgradil. Investitor je dolžan plačati še
preostali del komunalnega prispevka, v kolikor bo obremenil že
zgrajeno komunalno opremo, na katero bo investitor priključil
novo komunalno opremo.
12. člen
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra
parcele (Cpi) in kvadratnega metra neto tlorisne površine (Cti)
se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo
povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga
objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja
datum uveljavitve programa opremljanja.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Program opremljanja je na vpogled na Občini Naklo.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0002/2011-82
Naklo, dne 12. junija 2014
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.
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Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu NA8 Asfaltna baza

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12) in 12. ter 78. člena
Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07, 29/12) je
Občinski svet Občine Naklo na 23. redni seji dne 21. 5. 2014
sprejel
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ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
NA8 Asfaltna baza
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt za NA8 Asfaltna baza (v nadaljevanju OPPN), ki ga je
izdelal Domplan, d.d., Bleiweisova 14, Kranj, pod številko projekta UD/439-108/10.
2. člen
(namen OPPN)
(1) Namen OPPN je določitev podrobnih pogojev za gradnjo in ureditve na območju z oznako NA8 asfaltna baza v
naselju Podreber v Občini Naklo.
(2) V območju OPPN se:
– poruši, odstrani ali demontira asfaltna baza,
– z izkopavanjem, zasipavanjem, kompaktiranjem in drugimi tehničnimi ukrepi sanira območje,
– zgradi se t.i. stanovanjska soseska s pripadajočimi
krajinsko-arhitekturnimi ureditvami, prometnimi površinami ter
gospodarsko javno infrastrukturo.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
(območje OPPN)
(1) Meja območja OPPN izhaja iz grafičnega dela nadrejenega prostorskega akta.
(2) Velikost celotnega območja, ki je predmet OPPN-ja
6,91ha.
(3) Z OPPN se ureja zemljišča predvidena za gradnjo
objektov in zemljišča, ki so potrebna za druge ureditve v območju.
(4) Območje OPPN obsega parcele oziroma dele parcel s
št.: 175, 648/3, 649/4, 176, 178, 179/1, 179/2, 183/1, 181, 191,
186, 193/1, 198/2, 614/6, 170/1, 173/3, 192/1, 174/1, 648/2,
649/5, k.o. Naklo.
Za potrebe funkcioniranja območja potekajo komunalni
vodi in ostale ureditve predvidoma še po naslednjih zemljiščih
izven območja OPPN: 632/2, 606/1, 642, 624/1, 164/1, 612/3,
623, 162, 163, 321/3, 649/11, 594/2, 649/12, 632/1, 632/1,
649/9, 649/10, 649/11, 646, 16/2, 168/4, 614/1, 614/4, 614/5,
3/5, 143/2, 142/4, 142/5, 142/2, 649/15, 197/7, 649/14, 649/13,
197/6, 196/4, 649/16, 197/1, 194/2k.o. Naklo.
4. člen
(vsebina in oblika OPPN)
(1) OPPN NA8 – asfaltna baza vsebuje: TEKSTUALNI
DEL v obliki odloka in GRAFIČNI DEL, ki obsega naslednje
načrte:

Št. 1

Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega podrobnega prostorskega načrta
s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju; namenska raba in GJI

M = 1:5000

Št. 2

Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji

M = 1:5000

Št. 3

Pregledna situacija razdelitve na kareje
Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem

M = 1:2000
M = 1:1000

Št. 4

Ureditvena situacija – območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem

M = 1:500

Št. 5

Ureditvena situacija – oblikovanje kareja

M = 1:200

Št. 6

Situacija s prikazom poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro

M = 1:1000

Št. 7

Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave

M = 1:5000

Št. 8

Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno
z varstvom pred požarom

M = 1:2500

Št. 9

Predlog parcelacije

M = 1:1000

(3) Grafični prikazi so izrisani na geodetskem načrtu (v
nadaljevanju GN) izdelanem v merilu 1:5000, zemljiško katastrskem prikazu in državni topografski karti v merilu 1:2000.

II. PODROBNE DOLOČBE
1. Opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN

5. člen

7. člen

(obvezne priloge OPPN)

(vsebina prostorske ureditve)

OPPN ima naslednje obvezne priloge:
1. Izvleček iz hierarhično nadrejenih prostorskih aktov;
2. Prikaz stanja prostora;
3. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPPN;
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora;
5. Obrazložitev in utemeljitev OPPN;
6. Povzetek za javnost;
7. Odločba iz katere je razvidno, da okoljsko poročilo ni
potrebno.

(1) S podrobnim načrtom se določi arhitekturne, krajinske
in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev. Predvidena je gradnja območja mešane rabe, prednostno z večstanovanjskimi
stavbami in enodružinskimi hišami s pripadajočimi javnimi odprtimi in zelenimi površinami naselja. V območje se umesti tudi
poslovne in stanovanjsko poslovne objekte, ki se locirajo ob
pomembnih komunikacijah znotraj območja. V sklopu naselja
se centralno locira tudi stavba splošnega družbenega pomena
s pripadajočim odprtim prostorom.
(2) Predvidene ureditve so:
– 6 karejev z večstanovanjsko gradnjo,
– 1 kare z lokali in garažo,
– 4 individualne stanovanjske stavbe,
– 1 objekt z namembnostjo družbenih dejavnosti,
– krajinskoarhitekturne ureditve,

6. člen
(uporabljeni izrazi in pojmi)
V tem OPPN uporabljeni izrazi in pojmi so povzeti iz
veljavnih predpisov s področja prostorskega načrtovanja in
graditve objektov.
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– prometne ureditve,
– infrastrukturne ureditve.
(3) Urbanistična zasnova nove stanovanjske soseske je
nastala na podlagi izbrane strokovne podlage. Temelji na razdelitvi na posamezne zaključene celote in izhaja iz možnosti
za smiselno etapnost sanacije in izvedbe. Zaključene celote
se oblikujejo po konceptu karejev in se napajajo z notranjim
omrežjem cest. Kareji večstanovanjskih stavb so sestavljeni iz
enote A in B, ki orientirata vsaksebi. Odprte površine soseske
se prednostno namenijo druženju, rekreaciji in otroški igri.
Kareja z eno enoto se izvedeta na delu, kjer območje prečka
nadzemni elektroenergetski vod.
(4) V osrednji del se umeščata večnamenski stavbi: stavba ob cesti je razdeljena na dva dela, pri čemer kletne etaže
funkcionirajo kot garažna hiša, nadzemni deli pa kot poslovna
stavba; pod pobočjem se umešča stavba splošnega družbenega pomena, namenjena družbenim dejavnostim z urejenim
odprtim prostorom namenjenim športu, rekreaciji in otroški igri.
(5) Višjeležeči del pod pobočjem je namenjen gradnji
enodružinskih hiš.
(6) Območje pod daljnovodi je zatravljeno, urejene so
sprehajalne poti in razgledišča, del ob večstanovanjski stavbi
K6 pa se nameni parkiranju. Vse ureditve so v parterju.
(7) Gradnja in z njo povezano povečevanje št. prebivalcev
Občine Naklo je predvidena fazno. Predvideno končno število
enot je cca 334 stanovanjskih enot.
8. člen
(vrste območij osnovne in podrobnejše namenske rabe
prostora znotraj območja OPPN)
Nadrejeni akt znotraj območja OPPN označuje naslednje
podrobne rabe:
Oznaka

Ime

ONRP

NA 8

Asfaltna baza

SS

Način
urejanja
OPPN

1.1. Vplivi in povezave prostorskih ureditev
s sosednjimi območji
9. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi območji)
(1) Območje obdelave po svoji legi predstavlja zaključeno celoto. Funkcionalno se program navezuje na osrednjo
prometno hrbtenico in se priključuje na objekte gospodarske
infrastrukture.
(2) Območje na jugozahodnem delu omejuje strmo pobočje, po katerem vodi nadzemni elektroenergetski vod. Na južnem
delu nad območjem urejanja je naselje enodružinskih hiš Podreber. Vzhodno in severno od območja leži naselje Naklo z glavnimi javnimi funkcijami, obdan s kulturno krajino. Zaradi reliefnih
značilnosti, ter cestnih koridorjev in infrastrukturnih vodov, območje OPPN ni neposredno povezano z občinskim središčem.
10. člen
(variantne rešitve)
Za OPPN so bile variantne rešitve izdelane v fazi strokovnih podlag.
2. Arhitekturne, krajinsko-arhitekturne in oblikovalske
rešitve prostorskih ureditev
2.1. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
11. člen
(rušitve)
Porušijo ali demontirajo in odstranijo se vsi obstoječi
objekti, naprave in ureditve Asfaltne baze. Dejavnosti se selijo
na novo lokacijo v Občini Naklo imenovano Gača. Območja
ruševin so razvidna iz grafičnega dela tega načrta.
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12. člen
(sanacija obstoječih objektov in ureditev in gradnja)
(1) Dela potekajo v naslednjih korakih:
– V prvem koraku se predvidi izkope in zasipavanja v
severnem delu, kjer se s tem odlokom načrtuje kare K3 s
pripadajočimi ureditvami, prometnicami in gospodarsko javno
infrastrukturo.
– V drugem koraku se odstrani, poruši ali demontira obstoječe objekte, ureditve in naprave Asfaltne baze.
– V tretjem koraku se zagotovi izkopavanje in zasipavanje v osrednjem in južnem delu območja OPPN, in sicer na
lokaciji načrtovanih karejev K 1, K 2, K 4, K 5, K 6, V 1 in LG1
ter območje individualne gradnje s pripadajočimi ureditvami,
prometnicami in gospodarsko javno infrastrukturo.
– V četrtem koraku se prednostno začne zasipavati območje druge faze, ki se tudi prvenstveno pripravi za kasnejšo
pozidavo (kareja K 1 in K 4).
– Peti korak predvideva gradnjo s tem odlokom načrtovanih objektov in ureditev.
(2) Celoten prostor predviden za izkopavanje obsega
površino cca 5,00 ha.
(3) Zasipavanje se izvede do predvidenih višinskih kot
končnega terena. Zasip se izvede kot začasni obremenilni
nasip za posamezne objekte, ki se v času gradnje odkoplje in
uporabi za zasip naslednje faze izkopa. Dopustno je tudi zasipavanje do predvidenih kot temeljenja posameznih objektov.
(4) Predvideni generalni naklon končnega terena na območju urejanja je 2 %, in sicer v smeri SZ–JV.
(5) Sanacija se izvaja skladno s strokovno podlago (sanacijski načrt), ki je priloga tega OPPN.
13. člen
(lega objektov na zemljišču)
(1) Lega načrtovanih objektov in ureditev je razvidna iz
grafičnega dela OPPN.
(2) Večstanovanjske stavbe, stavba družbenih dejavnosti
in poslovna stavba so pozicionirane z gradbeno linijo in fiksnimi
točkami, ki so razvidne iz grafičnega dela tega načrta. Enostanovanjske stavbe so pozicionirane s fiksno točko, prikazana
v grafičnem delu. Kota pritličja je določena z višinsko koto v
toleranci ±0,50 m glede na konfiguracijo terena.
(3) Lega nezahtevnih in enostavnih objektov: Minimalen
odmik nezahtevnih in enostavnih objektov je 1,5 m od meje
sosednjega zemljišča. Dopustna je gradnja nadstreškov na parkiriščih, ki pripadajo stavbam, pri čemer je lega teh nadstreškov
vezana na lokacijo niza parkirnih mest.
14. člen
(tipologija in oblikovanje stavb)
(1) Načrtujejo se stavbe podolgovatega, členjenega, lomljenega, rotiranega ali izmaknjenega tlorisa. Dopustna je
gradnja frčad, izzidkov, različnih oblik balkonov in teras. Gradnja je dopustna v okvirih gradbene linije, ki je razvidna iz grafičnega dela tega načrta in pomeni, da gre za mejo, do katere
sme segati pozidava. Z nadzemnimi deli stavb je dopustno
pozidati, oziroma zapolniti do največ 90 % območja znotraj
gradbene linije; najbolj izpostavljeni deli stavb le te ne smejo
presegati. Kletni prostori ne smejo segati izven parcele namenjene posameznemu kareju.
(2) KARE K1 – VEČSTANOVANJSKI OBJEKT:
– Tlorisna velikost celotnega stanovanjskega kareja z
dvema enotama bo predvidoma 72,00 m x 55,5 m.
– Vertikalni gabariti obeh enot bosta K+P+2+M in
K+P+1+M s kletno garažo pod in med enotama.
– Naklon streh je lahko od 38–42°. Streha je lahko krita z
opečno kritino, kot na primer bobrovec, s pločevino, ali drugimi
ustreznimi materiali. Strehe so lahko simetrične ali nesimetrične dvokapnice. Nesimetrične dvokapnice pokrivajo objekt
predvsem na delih, kjer se odpirajo mansardna panoramska
stanovanja.
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– Maksimalna kota slemena pri objektu etažnosti
K+P+2+M bo +16 m, pri etažnosti K+P+1+M pa 13,50 m.
– Kota pritličja bo dvignjena 0,3 m nad urejenim terenom.
Objekt je s koto +-0,00 v pritličju postavljen na absolutni višinski
koti +408,80 m N.M.V.
– Tolerance tlorisnih dimenzij in vertikalnih gabaritov so
5 %.
– Etaže P+2+M in P+1+M bodo namenjene za izvedbo
do 70 stanovanjskih enot. Kletna etaža se lahko nameni na
primer kletnim shrambam, ki bodo pripadale stanovanjem, kletnim shrambam koles, prostorom za čistila, prostorom strojnih
inštalacij – kotlovnica. Garaža bo namenjena parkiranju do
70 osebnih vozil, kjer bo skupaj z zunanjimi parkirnimi mesti na
nivoju terena omogočeno parkiranje do 110 parkirnim mestom.
Bivalne etaže P+2+M in P+1+M bodo dostopne preko vhodov
in skupnih stopnišč.
– Stanovanja bodo zasnovana v velikostih garsonjer od
eno do več sobnih stanovanj. Izven fasadne linije so lahko
izvedeni balkoni in terase. Etaže mansard bodo namenjene
predvsem izvedbi večjih stanovanj s panoramskimi terasami.
(3) KARE K2 – VEČSTANOVANJSKI OBJEKT:
– Tlorisna velikost celotnega stanovanjskega kareja z
dvema enotama bo predvidoma 72,00 m x 55,5 m.
– Vertikalni gabariti obeh enot bosta K+P+2+M in
K+P+1+M s kletno garažo pod in med enotama.
– Naklon streh obeh enot je lahko od 38–42°. Streha je
lahko krita z opečno kritino, kot na primer bobrovec, s pločevino, ali drugimi ustreznimi materiali. Strehe so lahko simetrične
ali nesimetrične dvokapnice. Nesimetrične dvokapnice pokrivajo objekt predvsem na delih, kjer se odpirajo mansardna
panoramska stanovanja.
– Maksimalna kota slemena pri objektu etažnosti
K+P+2+M bo +16 m, pri etažnosti K+P+1+M pa 13,50 m.
– Kota pritličja bo dvignjena 0,3 m nad urejenim okoliškim
terenom. Objekt je s koto +-0,00 v pritličju postavljen na absolutni višinski koti +412,60 m N.M.V.
– Tolerance tlorisnih dimenzij in vertikalnih gabaritov so
5 %.
– Etaže P+2+M in P+1+M bodo namenjene za izvedbo
do 70 stanovanjskih enot. Kletna etaža se lahko nameni na
primer kletnim shrambam, ki bodo pripadale stanovanjem, kletnim shrambam koles, prostorom za čistila, prostorom strojnih
inštalacij – kotlovnica. Garaža bo namenjena parkiranju do
70 osebnih vozil, kjer bo skupaj z zunanjimi parkirnimi mesti na
nivoju terena omogočeno parkiranje do 100 parkirnim mestom.
Bivalne etaže P+2+M in P+1+M bodo dostopne preko vhodov
in skupnih stopnišč.
– Stanovanja bodo zasnovana v velikostih garsonjer od
eno do več sobnih stanovanj. Izven fasadne linije so lahko
izvedeni balkoni in terase. Etaže mansard bodo namenjene
predvsem izvedbi večjih stanovanj s panoramskimi terasami.
(4) KARE K3 – VEČSTANOVANJSKI OBJEKT:
– Tlorisna velikost celotnega stanovanjskega kareja z
dvema enotama bo predvidoma 72,00 m x 55,5 m.
– Vertikalni gabariti obeh enot bosta K+P+2+M in
K+P+1+M s kletno garažo pod in med enotama.
– Naklon streh obeh enot je lahko od 38–42°. Streha je
lahko krita z opečno kritino, kot na primer bobrovec, s pločevino, ali drugimi ustreznimi materiali. Strehe so lahko simetrične
ali nesimetrične dvokapnice. Nesimetrične dvokapnice pokrivajo objekt predvsem na delih, kjer se odpirajo mansardna
panoramska stanovanja.
– Maksimalna kota slemena pri objektu etažnosti
K+P+2+M bo +16 m, pri etažnosti K+P+1+M pa 13,50 m.
– Kota pritličja bo dvignjena 0,3 m nad urejenim okoliškim
terenom. Objekt je s koto +-0,00 v pritličju postavljen na absolutni višinski koti +414,50 m N.M.V.
– Tolerance tlorisnih dimenzij in vertikalnih gabaritov so
5 %.
– Etaže P+2+M in P+1+M bodo namenjene za izvedbo
do 60 stanovanjskih enot. Kletna etaža je lahko namenjena na
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primer kletnim shrambam, ki bodo pripadale stanovanjem, kletnim shrambam koles, prostorom za čistila, prostorom strojnih
inštalacij – kotlovnica. Garaža bo namenjena parkiranju do 68
osebnih vozil, kjer bo skupaj z zunanjimi parkirnimi mesti na
nivoju terena omogočeno parkiranje do 129 parkirnim mestom.
Bivalne etaže P+2+M in P+1+M bodo dostopne preko vhodov
in skupnih stopnišč.
– Stanovanja bodo zasnovana v velikostih garsonjer od
eno do več sobnih stanovanj. Izven fasadne linije so lahko
izvedeni balkoni in terase. Etaže mansard bodo namenjene
predvsem izvedbi večjih stanovanj s panoramskimi terasami.
(6) KARE K4 – VEČSTANOVANJSKI OBJEKT:
– Tlorisna velikost celotnega stanovanjskega kareja z
dvema enotama bo predvidoma 72,00 m x 55,5 m.
– Vertikalni gabariti obeh enot bosta K+P+2+M in
K+P+1+M s kletno garažo pod in med enotama.
– Naklon streh obeh enot je lahko od 38–42°. Streha je
lahko krita z opečno kritino, kot na primer bobrovec, s pločevino, ali drugimi ustreznimi materiali. Strehe so lahko simetrične
ali nesimetrične dvokapnice. Nesimetrične dvokapnice pokrivajo objekt predvsem na delih, kjer se odpirajo mansardna
panoramska stanovanja.
– Maksimalna kota slemena pri objektu etažnosti
K+P+2+M bo +16 m, pri etažnosti K+P+1+M pa 13,50 m.
– Kota pritličja bo dvignjena 0,3 m nad urejenim okoliškim
terenom. Objekt je s koto ±0,00 v pritličju postavljen na absolutni višinski koti +410,50±m N.M.V.
– Tolerance tlorisnih dimenzij in vertikalnih gabaritov so
5 %.
– Etaže P+2+M in P+1+M bodo namenjene za izvedbo
do 70 stanovanjskih enot. Kletna etaža je lahko namenjena
na primer kletnim shrambam, ki bodo pripadale stanovanjem,
kletnim shrambam koles, prostorom za čistila, prostorom strojnih inštalacij – kotlovnica. Garaža bo namenjena parkiranju do
70 osebnih vozil, kjer bo skupaj z zunanjimi parkirnimi mesti
na nivoju terena omogočeno parkiranje do 1230 parkirnim
mestom. Bivalne etaže P+2+M in P+1+M bodo dostopne preko
vhodov in skupnih stopnišč.
– Stanovanja bodo zasnovana v velikostih garsonjer od
eno do več sobnih stanovanj. Izven fasadne linije so lahko
izvedeni balkoni in terase. Etaže mansard bodo namenjene
predvsem izvedbi večjih stanovanj s panoramskimi terasami.
(7) KARE K5 – VEČSTANOVANJSKI OBJEKT:
– Tlorisna velikost celotnega stanovanjskega kareja z
1 enoto bo predvidoma 16,35 m x 52,4 m.
– Vertikalni gabariti enote bo K+P+1+M.
– Naklon streh enote je lahko od 38–42°. Streha je lahko
krita z opečno kritino, kot na primer bobrovec, s pločevino, ali
drugimi ustreznimi materiali. Streha je lahko simetrična ali nesimetrična dvokapnica. Nesimetrična dvokapnica pokriva objekt
predvsem na delih, kjer se odpirajo mansardna panoramska
stanovanja.
– Maksimalna kota slemena pri objektu K+P+1+M bo
13,50 m.
– Kota pritličja bo dvignjena 0,3 m nad urejenim okoliškim
terenom. Objekt je s koto +-0,00 v pritličju postavljen na absolutni višinski koti + 412,20 m N.M.V.
– Tolerance tlorisnih dimenzij in vertikalnih gabaritov so
5 %.
– Etaže P+1+M bodo namenjene za izvedbo do 24 stanovanjskih enot. Kletna etaža je lahko namenjena na primer
kletnim shrambam, ki bodo pripadale stanovanjem, kletnim
shrambam koles, prostorom za čistila, prostorom strojnih inštalacij – kotlovnica. Objektu so predvidena zunanja parkirišča
s do 40 parkirnimi mesti. Bivalne etaže P+1+M bodo dostopne
preko vhodov in skupnih stopnišč.
– Stanovanja bodo zasnovana v velikostih garsonjer od
eno do več sobnih stanovanj. Izven fasadne linije so lahko
izvedeni balkoni in terase. Etaže mansard bodo namenjene
predvsem izvedbi večjih stanovanj s panoramskimi terasami.

Uradni list Republike Slovenije
(8) KARE K6 – VEČSTANOVANJSKI OBJEKT:
– Tlorisna velikost celotnega stanovanjskega kareja
z 1 enoto bo predvidoma 44,60 m x 44,30 m.
– Vertikalni gabariti bodo K+P+2+M.
– Naklon streh enote je lahko od 38–42°. Streha je lahko
krita z opečno kritino, kot na primer bobrovec, s pločevino, ali
drugimi ustreznimi materiali. Streha je lahko simetrična ali nesimetrična dvokapnica. Nesimetrična dvokapnica pokriva objekt
predvsem na delih, kjer se odpirajo mansardna panoramska
stanovanja.
– Kota pritličja bo dvignjena 0,3 m nad urejenim okoliškim
terenom. Objekt je s koto ±0,00 v pritličju postavljen na absolutni višinski koti +413,50 m N.M.V.
– Tolerance tlorisnih dimenzij in vertikalnih gabaritov so 5 %.
– Etaže P+2+M in P+1+M bodo namenjene za izvedbo
do 40 stanovanjskih enot. Kletna etaža je lahko namenjena na
primer kletnim shrambam, ki bodo pripadale stanovanjem, kletnim shrambam koles, prostorom za čistila, prostorom strojnih
inštalacij – kotlovnica. Objektu so predvidena zunanja parkirišča z do 116 parkirnimi mesti. Bivalne etaže P+2+M in P+1+M
bodo dostopne preko vhodov in skupnih stopnišč.
– Stanovanja bodo zasnovana v velikostih garsonjer od
eno do več sobnih stanovanj. Izven fasadne linije so lahko
izvedeni balkoni in terase. Etaža mansard bodo namenjena
predvsem izvedbi večjih stanovanj s panoramskimi terasami.
(9) KARE LG1 – (lokali garaže):
– Tlorisna velikost stavbe bo predvidoma 33,00 m x
65,60m z rampo v velikosti predvidoma 10,50 m x 23,60 m.
– Vertikalni gabariti bodo K1+K2+K3+P+M.
– Naklon streh nad lokali je lahko od 38–42°. Streha je
lahko krita z opečno kritino, kot na primer bobrovec, s pločevino, ali drugimi ustreznimi materiali.
– Maksimalna kota slemena bo +12 m.
– Kota pritličja bo v nivoju z urejenim okoliškim terenom.
Objekt je s koto ±0,00 v pritličju postavljen na absolutni višinski
koti +410,00 m N.M.V.
– Tolerance tlorisnih dimenzij in vertikalnih gabaritov so
5 %.
– Etaže K1+K2+K3 bodo namenjene za izvedbo do
300 parkirnih mest. Na nivoju terena bodo izvedenih do 48 parkirnih mest.
– Etaži P in M bosta namenjeni posameznim lokalom s
spremljajočimi prostori.
(10) INDIVIDUALNA GRADNJA: S1, S2, S3, S4
– Tlorisna velikost posamezne stanovanjske stavbe bo
predvidoma 10 m x 14 m.
– Vertikalni gabarit posameznega objekta bo K+P+M.
– Naklon streh nad lokali je lahko od 38–42°. Streha je
lahko krita z opečno kritino, kot na primer bobrovec, s pločevino, ali drugimi ustreznimi materiali.
– Maksimalna kota slemena bo +9 m.
– Kota pritličja bo dvignjena 0,3 m nad urejenim okoliškim
terenom. Objekti bodo s koto +-0,00 v pritličju postavljeni na
absolutni višinski koti +414,00 m N.M.V.
– Tolerance tlorisnih dimenzij in vertikalnih gabaritov so
5 %.
(11) V1 – OBJEKT DRUŽBENIH DEJAVNOSTI:
– Tlorisna velikost objekta bo predvidoma 30,10 m x
48,00 m.
– Vertikalni gabarit objekta bo K+P+M.
– Naklon streh je lahko od 38–42°. Streha je lahko krita z
opečno kritino, kot na primer bobrovec, s pločevino, ali drugimi
ustreznimi materiali.
– Maksimalna kota slemena bo +11,80 m.
– Kota pritličja: Objekt bo namenjen družbenim dejavnostim. Objekt je s koto +-0,00 v pritličju postavljen na absolutni
višinski koti +411,5 0 m N.M.V.
– Tolerance tlorisnih dimenzij in vertikalnih gabaritov so
5 %.
– Na zunanjem parkirišču ob objektu bo zagotovljenih do
40 parkirnih mest.
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(12) Dopustne tolerance tlorisnih dimenzij po horizontali in
vertikalnih gabaritov so 5 %. Dopusten povečan tloris (v tlorisni
projekciji skrajnih elementov stavbe: strehe, napušči) ne sme
segati čez gradbeno linijo. Deli stavb v posameznih etažah kot
so na primer balkoni, loggie, podaljški prostorov, oblikovani poudarki in podobno, se lahko ob upoštevanju ostalih določil tega
odloka zamaknjeni iz ali v osnovni gabarit stavbe do 1,50 m.
(13) Objekti so lahko grajeni klasično ali montažno. Oblikovanje objektov mora biti poenoteno, lahko z upoštevanjem
sodobnih trendov v arhitekturi. Dopustni so barvni poudarki
vhodnih portalov večstanovanjskih stavb. Prednostno se uporabljajo materiali, čim višje kakovosti.
(14) V primeru sodobnega arhitekturnega oblikovanja so
strehe lahko enokapne in minimalnega naklona.
(15) Na vse strešne površine objektov (zgradb in nadstrešnic) je dovoljena postavitev – montaža fotovoltaičnih panelov
in solarnih sprejemnikov.
(16) Načrtovane kletne etaže (ena ali več) se lahko tudi
ne izvedejo.
15. člen
(odprte bivalne, parkovne in javne površine
stanovanjske soseske)
(1) Odprte bivalne in parkovne površine večstanovanjskih
stavb: Parkovne površine soseske se urejajo enotno. Notranja
dvorišča karejev, ki so namenjena otroški igri, druženju in rekreaciji na prostem se oblikujejo s predizdelanimi elementi v
lesu in kamenju z ustrezno zasaditvijo. Visokodebelno rastje
je dopustno saditi le v raščen teren, oziroma v t.i. podzemne
stebre, povezane s kletjo objekta.
(2) Zasebni vrtovi enodružinskih hiš: Vrtovi enodružinskih
hiš se urejajo skladno s podobo naselja. Sajenje neavtohtonih
rastlinskih vrst, kot so ciprese ni dopustno, prav tako spreminjanje ali umeščanje vrtnih elementov, kot so vrtni palčki, ki niso
skladni s celostno podobo naselja.
(3) Reprezentativni odprti prostor poslovnih, ali poslovno-stanovanjskih stavb: Območja ob poslovnih ali poslovno-
stanovanjkih stavbah se urejajo s poudarjeno reprezentativno
funkcijo. Označbe dejavnosti naj ne preglasijo arhitekturnih
poudarkov.
(4) Odprti prostor ob stavbi družbenih dejavnosti osrednja
površina za druženje in rekreacijo na prostem vsebinsko in
programsko sledi namembnosti stavbe. Dopustna je ureditev
otroškega igrišča, igrišča za šport in rekreacijo na prostem,
prostor za druženje, posedanje, oddih na prostem ipd.
(5) Travnate površine v varovalnem pasu daljnovoda:
V varovalnem pasu in neposredno pod daljnovodi je raba
omejena. Predvidi se ureditev poti v leseni in kamniti izvedbi.
Razgledišča se urejajo z lesenimi platoji, tako da je redno vzdrževanje pod daljnovodom nemoteno. Površine se po potrebi
zatravijo. Območje pod daljnovodom se uredi kot sprehajališče
s t.i. stopalnimi kamni ali kamnito, peščeno ali prodnato potjo
v kombinaciji z lesenimi stopnicami in podesti za razgledišča.
(6) Pešpovezave in izbor tlakov: Pešpovršine znotraj naselja se tlakuje s tlaki manjših dimenzij. Pri gradnji pešpovezav
naj se izogiba ureditvam v asfaltu ali betonu. Tlaki na pohodnih
površinah ne smejo biti pregrobo teksturirani, ne smejo drseti
in se morajo umeščati na način, da prostori med njimi niso preveliki. V primeru ureditve igrišča za otroke in malčke se tlakuje
le ta različno: mogoča je uporaba prodnikov, peska, kamenja,
lesenega drobljenca, lubja ipd. ter tartana.
(7) Značilnosti rastlin za setev:
Prednostno se uporabljajo rastline, ki v širšem prostoru že
uspevajo in imajo eno ali več navedenih lastnosti:
– rastlina se dobro prilagaja novim pogojem,
– se dobro razrašča,
– je odporna na sol, ki se posipava v zimskem času,
– je odporna na sušo,
– se veje težje lomijo zaradi snega, žleda in vetra,
– ni zahtevna za vzdrževanje,
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– ni alergena,
– rastline v bližini površin za otroško igro ne smejo imeti
strupenih plodov in lilistov, ter nimajo trnjev.
(8) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora
izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa sanirati poškodbe,
odstraniti začasne objekte, naprave in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.
(9) Preoblikovanje terena ter premostitev višinskih razlik v
območju večstanovanjskih stavb se izvede z blagimi in ozelenjenimi brežinami; dopustna je kombinacija z lesenimi elementi,
pri čemer naj prostor zvezno teče. Izjemoma so dopustni oporni
zidovi, ki so po oblikovanju skladni s pogoji iz tega odloka.
(10) Urejanje zelenih površin, odprtih bivalnih površin,
parkovnih površin, trgov, alej, avenij in drugih krajinskih ureditev se izvaja na podlagi projektne dokumentacije.
16. člen
(oblikovanje manjzahtevnih, nezahtevnih
in enostavnih objektov)
(1) Objekti za lastne potrebe:
Objekti za lastne potrebe morajo biti izvedeni skladno z
oblikovanjem in materiali osnovne stavbe. Kot prizidki na fasadah morajo biti izvedeni tako, da se streha osnovnega objekta
podaljša ali nadaljuje preko pomožnega v istem naklonu, kot
ga ima osnovna streha ali pa se priključi osnovnemu objektu.
Dopustne so naslednje izjeme:
– streha pri nadstreških je lahko ravna ali v minimalnem
naklonu, dopustna je kritina iz brezbarvnega stekla ali brezbarvnih steklu podobnih materialov;
– streha pri steklenjakih je iz brezbarvnega stekla ali
brezbarvnih steklu podobnih materialov;
– pri samostojno stoječih garažah so dovoljene tudi ravne
strehe ali strehe v minimalnem naklonu;
(2) Oblikovanje ograj:
Oblikuje se enoten tip, material in višina ograj. Dopustne
so žive meje, žične, lesene in kovinske (kovane) ograje. Za
varovalne in igriščne ograje naj se uporabljajo prosojne ograje
nevpadljivih barv. Višina ograje ne sme presegati 1,20 m, kar
ne velja za varovalne in igriščne ograje. V ograji se vstopna
in uvozna vrata ne smejo odpirati proti javni cesti. V križiščih
ograja ne sme ovirati preglednega trikotnika. Če je rešitev uvoza iz vidika prometne varnosti problematična in bi zamik uvoza
slednjo pomembno izboljšal, je takšna rešitev obvezna. Odprtih
površin ob večstanovanjskih stavbah ni dovoljeno ograjevati.
(3) Oblikovanje škarp
Oporni zidovi so dovoljeni le v primerih, ko niso možna
drugačna zavarovanja brežin. Prilagojen mora biti značaju
terena, v strminah po potrebi členjeni (terase). Oporni zidovi
morajo biti obdelani z naravnimi materiali, izjemoma so lahko
kombinirani (naravni in umetni material – beton) ali iz umetnih
materialov, v tem primeru morajo biti ozelenjeni.
(4) Pomožni infrastrukturni objekti:
Pomožni infrastrukturni objekti morajo biti postavljeni nevpadljivo, v sklopu drugega objekta, neposredno poleg njega ali
pod površino. V primeru ko je objekt prostostoječ, se ob njem
zasadijo grmovnice ali visokodebelna drevnina.
(5) Začasni objekti namenjeni sezonski turistični ponudbi
ali prireditvam:
Začasni objekti namenjeni sezonski turistični ponudbi ali
prireditvam morajo biti oblikovno prilagojeni ostali urbani opremi, ter skladni s programom prireditve.
17. člen
(oblikovanje urbane opreme in uličnega pohištva)
(1) Urbana oprema in objekti oziroma predmeti, s katerimi se opremljajo javne površine morajo biti oblikovani
enotno. Locirani morajo biti tako, da ne ovirajo vzdrževanja
infrastrukturnega omrežja. Napisi in reklame ne smejo biti
postavljeni nad slemeni hiš. Za nadkrite čakalnice na avto-
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busnih postajališčih, javne kolesarnice z nadstreški, klopi,
koše za odpadke, luči javne razsvetljave v naseljih, objekte
za oglaševanje, ulične, turistične in usmerjevalne table ter
druge elemente urbane opreme je potrebno oblikovati skladno
z lokalno tradicijo oblikovanja.
(2) Nadstrešnice, izvesne table in napisi nad vhodi ter
izložbami morajo biti najmanj 2,5 m nad pohodno površino.
Podpore nadstrešnic, drogovi tabel in prometnih znakov morajo
stati v liniji robnika pločnika oziroma neposredno ob njem.
18. člen
(pogoji za oblikovanje, dimenzioniranje
in umeščanje površin za mirujoči promet)
(1) Parkirne površine se predvidijo tako v podzemnih
garažah, kot na terenu. Parkirišča se oblikujejo tako da se ob
robovih in v vmesnih pasovih, v kolikor je le mogoče, zasadijo
žive meje, visokodebelna soliterna drevesa ali druge oblike
vegetacije.
(2) Načrtujeta se 2 parkirni mesti na stanovanje, ki so
lahko v kletnih garažah ali na terenu.
(3) Parkirišča ob večstanovanjskih stavbah, ki nimajo
kletnih garaž so lahko pokrita.
2.2. Pogoji in merila za parcelacijo
19. člen
(gradbene parcele)
(1) Parcela namenjena gradnji je zemljišče, sestavljeno iz
ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji
oziroma je predviden objekt in na katerem so urejene površine,
ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev
površin, ki bodo služile takšnemu objektu. Velikost in oblika
gradbenih parcel ter javnih površin je razvidna iz grafičnega
dela OPPN.
(2) Načrt parcelacije je okvir za nadaljnje projektiranje.
Ob upoštevanju kakovosti obstoječih podatkov je posamezne
parcele mogoče združevati, deliti ali širiti v okviru dopustnih
odstopanj, ki jih določajo predpisi s področja evidentiranja
nepremičnin.
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede
priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro
20. člen
(skupne določbe)
(1) Projektiranje in gradnja komunalnih, energetskih in
telekomunikacijskih vodov, naprav in objektov ter cestne infrastrukture poteka v skladu s projektnimi pogoji posameznih
upravljavcev le teh, ki se nahajajo v obvezni prilogi tega prostorskega načrta.
(2) Prečenje vse komunalne infrastrukture, ki ni vezana na
funkcioniranje objektov in naprav znotraj območja urejanja, je
ob pridobitvi soglasja lastnika in upravljavca ostalih tangiranih
vodov dopustna.
21. člen
(opremljenost z javnim dobrim in gospodarsko infrastrukturo)
(1) V območju OPPN se predvidijo:
– Prometno omrežje,
– Kanalizacijsko omrežje,
– Vodovodno omrežje,
– Elektroenergetsko omrežje,
– Javna razsvetljava,
– Plinovodno omrežje,
– Telekomunikacijsko omrežje.
(2) Dopustna so redna vzdrževanja in sanacijska dela
vseh infrastrukturnih objektov; iz naslova varstva okolja in
zdravja ljudi je dopustna zamenjava vodov.
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(3) Prestavitev oziroma kablitev telekomunikacijskih vodov je dopustna.
22. člen
(prometne površine, obcestni prostor, kolesarske steze
in pešpromet)
(1) Območje OPPN leži ob Regionalni cesti Radovljica–
Kranj R2 411 odsek 1428 na katero se priključuje načrtovana
stanovanjska soseska in sicer prek dveh priključkov na lokalno
cesto. Na lokalni cesti se načrtuje:
– ureditev dveh novih priključkov v profilu 13 in 26,
– razširitev ceste za dodatni pas za levo zavijanje med
profiloma 11 in 15,
– preureditev prometne signalizacije na lokalni cesti,
– v območju križišča z Gorenjsko cesto se uredi plato in
dva otoka za kanaliziranje in umirjanje prometa,
– na zahodnem robu ceste se dogradi mešana površina
za pešce in kolesarje.
(2) Notranje omrežje cest.
– Cesta »A« predstavlja glavno cestno povezavo skozi
novo sosesko in na obeh koncih navezuje sosesko na lokalno
cesto. Dolžina ceste je 480 m; predvidena širina pa:
bankina (berma) levo
pločnik levo (do profila A10)
vozni pas levo
vozni pas desno
pločnik desno
bankina (berma) desno
Skupaj

0,50 m
1,50 m
3,00 m
3,00 m
1,50 m
0,50 m
8,50–10,00 m

– Cesta »B« poteka znotraj soseske in je vzporedna z
lokalno cesto, ter predstavlja dostop do predvidenih objektov.
Poteka v smeri od juga proti severu. V profilu B5 prečka cesto
A, na koncu, v profilu B15, pa se nanjo naveže. Dolžina ceste
je 250 m; predvidena širina pa:
bankina (berma) levo
pločnik levo
vozni pas levo
vozni pas desno
pločnik desno
bankina (berma) desno
Skupaj

0,50 m
1,50 m
2,75 m
2,75 m
1,50 m
0,50 m
9,50 m

– Cesta »C« je krajša dostopna cesta, ki zagotavlja dostop do štirih enodružinskih hiš, ter do garaže enega izmed
predvidenih karejev. Os poteka od juga proti severu. Na koncu
se naveže na cesto A. Dolžina ceste je 75 m, širina pa:
bankina (berma) levo
vozni pas levo
vozni pas desno
pločnik desno
bankina (berma) desno
Skupaj

0,50 m
2,75 m
2,75 m
1,50 m
0,50 m
8,00 m

(3) Vzdolžni profili cest so prilagojeni navezavam na obstoječo cesto, okoliškemu terenu in mejam OPPN. Nagibi nivelet so med 1,0 in 3,0 %.
(4) Ob vozišču cest A, B in C znotraj nove soseske se
uredijo enostranski ali dvostranski pločniki za pešce, kolesarski
promet bo potekal po vozišču. Ob lokalni cesti se zgradi mešana površina za pešce in kolesarje širine 2,5 m. Ta se na koncu
trase pri profilu 29 naveže na obstoječo makadamsko traktorsko pot, ki je namenjena tudi prometu pešcev in kolesarjev.
(5) Ob cestah v območju nove soseske je predvidenih več
parkirišč, ki bodo urejena pravokotno na smer vožnje. Nekatera
so predvidena neposredno ob vozišču, nekatere za pločnikom
za pešce, nekatera pa bodo povsem ločena od vozišča in se
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bodo priključevala preko samostojnega priključka. Dimenzije
parkirnih mest so 2,5 x 5,0 m. Vse dostopne poti in interne poti
znotraj parkirišč so širine 5,5 m.
(6) T.i. križišče pri Resmanu se ureja s platojem za umirjanje prometa; smerni vozišči sta ločeni s sredinskim otokom.
Za povečanje varnosti peš prometa so predvidene površine
za pešce. Zagotavljanje preglednosti na priključku Gorenjske
ceste na industrijsko cesto je možno doseči z odstranitvijo ovir
v preglednem trikotniku priključne ceste skladno s pravilnikom
o projektiranju cest.
(7) Dostop do zemljišč parcelne št. 197/1, k.o. Naklo se
uredi z oblikovanjem štirikrakega križišča.
23. člen
(odvodnjavanje padavinskih in zalednih voda)
(1) Odvod padavinskih voda s cest, parkirišč in drugih
utrjenih površin se ureja z ločeno kanalizacijo in ponikanjem.
Kanali se trasirajo v cestah in parkiriščih, ponikalnice se locirajo
v zelenicah.
(2) Predvidi se kanale notranjega premera 30 cm z minimalnim padcem dna 0,5 %. Dopustno je vgraditi vse vrste cevi
iz umetnih mas ustrezne togosti. Pred iztoki v ponikalnice se po
potrebi predvidijo lovilci olj ustreznih tehničnih lastnosti.
(3) Padavinske vode s streh se odvajajo v ločeno kanalizacijo in v ponikanje. Kanali pri podkletenih objektih z garažami
so samo ob zunanjem obodu.
(4) Kanali so notranjega premera 25 cm z minimalnim
padcem dna 0,5 %. Dopustno je vgraditi vse vrste cevi iz umetnih mas ustrezne togosti.
24. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Za potrebe območja nove stanovanjske pozidave
se zgradi novo kanalizacijsko omrežje. Vsa kanalizacija v
območju OPPN je gravitacijsko speljana do t.i. JV vogala območja. Kanalizacija se priključi v obstoječ mešan javni kanal
v Gorenjski cesti. Priključni kanal poteka v dolžini cca 182 m
izven območja urejanja OPPN v občinski cesti v podvozu pod
državno cesto.
(2) Kanali so premera 250 mm, priključki posameznih
objektov pa premera 150 mm. Globina kanalov omogoča gravitacijski odvod z višine pritličja vseh objektov. Za morebitne
odtoke iz kleti objektov se predvidi črpanje.
(3) Kanali in jaški se gradijo iz materialov in na način, ki
zagotavlja vodotesnost zgrajenega sistema. Dopustne so vse
cevi iz umetnih mas ustrezne togosti s tovarniško izdelanimi
jaški iz umetnih snovi.
25. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Za potrebe območja nove stanovanjske pozidave se
zgradi novo vodovodno omrežje. Območje OPPN bo napajano
iz javnega vodovodnega omrežja, ki ga upravlja podjetje Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o.. Omrežje se napaja iz vrtine v
Dupljah in iz virov v Občini Tržič. Glavni razdelilni vodohran se
nahaja nad vasjo Zgornje Duplje (Arhovo gradišče). V primeru
večje porabe vode pa se lahko napaja direktno iz vrtine.
(2) Predvideno območje bo priključeno na predviden primarni vodovod Žiganja vas–Duplje–Strahinj–Pivka. Za gradnjo
navedenega vodovoda je že izdano gradbeno dovoljenje. Napajalni vodovod se bo iz navedenega odcepil pri križišču ulice
Krakovo in Stare ceste, južno od nadvoza preko AC Jesenice–
Kranj–Ljubljana.
(3) Od navedenega razcepa se po občinski – poljski
cesti predvideva gradnja novega napajalnega vodovoda. Nato
bo potekal ob trasi opuščene železniške proge tako, da bo
državno cesto prečkal v opuščenem železniškem podvozu.
Obravnavan del zunanjega napajalnega vodovoda v predvideni
skupni dolžini cca 836,00 m se predvidi v ustreznih dimenzijah
in tehničnih lastnostih.
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(4) Območje OPPN je razdeljeno na osem faz, imenovanih npr.: VODOVOD 1, VODOVOD 2 … VODOVOD 1 bo tvoril
osrednjo krožno zanko območja, na katero bodo priključeni vsi
ostali vodovodi znotraj območja. Omrežje znotraj območja bo
razdeljeno v sedem etap oziroma faz. Prva faza bo zajemala
osnovni krožni vod okoli območja LG1 in K2. Iz tega območja
bodo odcepljene ostale faze. Vse ostale faze, ki se bodo
zaključevale kot zaključene krožne zanke se bodo gradile
sočasno z gradnjo posameznih objektov in bodo namenjene
napajanju objektov in požarni varnosti. Vsaka od faz tvori
svoj krožni sistem. Vsi odcepi bodo opremljeni z zasuni, ki
bodo omogočali izklapljanje posameznih faz v primeru okvar.
Zaradi možnosti fazne gradnje so za VODOVOD 1 predvidene
močnejše cevi.
(5) Na južni strani območja se vodovod priključuje na
obstoječe obnovljeno vodovodno omrežje naselja Podreber.
S priključitvijo naselja Podreber se tudi izboljšajo tlačne razmere tega naselja. Obstoječ vodovod je zgrajen v ceveh ustreznih
dimenzij in tehničnih lastnosti.
(6) Načrtovano vodovodno omrežje izven in v območju
OPPN-ja bo imelo status javnega vodovoda. Hišni priključki za
posamezna stanovanja oziroma posamezne sklope objektov
bodo izvedeni iz obravnavanega javnega omrežja preko vodomerov, ki bodo locirani izven objektov, na stalno dostopnih
mestih.
(7) Za požarno zaščito območja se predvidi postavitev
12 hidrantov ustreznih dimenzij in tehničnih lastnosti.
(8) Hišni priključki za individualne objekte ali za posamezne stanovanjske enote bodo izvedene v ceveh ustreznih
dimenzij in tehničnih lastnosti, za skupino objektov ali več
stanovanjskih enot bodo uporabljene cevi ustreznih dimenzij
in tehničnih lastnosti.
26. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Obstoječe omrežje: Asfaltna baza Naklo je v obstoječem stanju napajana iz TP T0887 Asfaltna baza in pripadajočima 20 kV kablovodoma K9061 Naklo Krakovo in K9117 Naklo
Dom, oba položena v kabelsko kanalizacijo. Obstoječa TP
T0887 Asfaltna baza se odstrani.
(2) Predvideno:
Za napajanje novih stavb na območju OPPN se predvidi
nova TP z možnostjo vgradnje transformatorja moči do 1000 kV
ustreznih dimenzij in tehničnih lastnosti.
– Strednjenapetostno (20kV) omrežje:
Del kabelske kanalizacije z 20 kV kablovodoma od obstoječega kabelskega jaška na parc. št.: 193/1, k. o. Naklo,
do obstoječe TP T0887 Asfaltna baza se odstrani. Za napajanje stavb na območju OPPN se predvidi dva nova 20 kV
kablovoda in sicer od obstoječega kabelskega jaška na parc.
št.: 193/1, k. o. Naklo (v jašku se izdelajo kabelske spojke) do
lokacije nove transformatorske postaje. 20 kV kablovoda se na
območju OPPN položita v novo kabelsko kanalizacijo iz cevi
ustreznih dimenzij in tehničnih lastnosti. Priloži se cev 2 × premera 50 mm (dvojček) za potrebe optičnih povezav med TP.
Polaganje novih 20 kV kablovodov v kabelsko kanalizacijo, se
omogoči tako, da se na trasi nove kabelske kanalizacije zgradi
predvidoma betonske kabelske jaške ustreznih dimenzij.
– Nizkonapetostno (1 kV) omrežje:
Za izvedbo novega nizkonapetostnega omrežja se na območju OPPN izdela nova kabelska kanalizacija cevi ustreznih
dimenzij in tehničnih lastnosti. Polaganje novih kablovodov v
kabelsko kanalizacijo, se omogoči tako, da se na trasi nove
kabelske kanalizacije zgradi predvidoma betonske kabelske
jaške ustreznih dimenzij. Kabelska kanalizacija se izdela med
TP in garažami oziroma kletmi stavb KARE K1, K2, K3, K4,
K5, K6, LG1 in V1. Priključne omare teh stavb se locirajo na
vhodih. Po garažah in kleteh stavb se priključni 1 kV kablovodi
položijo na kabelske police. Priključne omare za napajanje
stavb S1 – S4 je mogoče izvesti v podometni ali prosto stoječi
izvedbi. Priključni 1 kV kablovodi se do podometnih oziroma
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prosto stoječih omaric položijo v kabelsko kanalizacijo iz cevi
ustreznih dimenzij in tehničnih lastnosti.
27. člen
(javna razsvetljava)
(1) Javna razsvetljava na območju OPPN se predvidi ob
občinski cesti mimo območja OPPN na dovozni cesti, na ulicah
in na vseh parkiriščih. Trasa javne razsvetljave delno poteka
vzporedno s traso srednjenapetostnega in nizkonapetostnega
omrežja.
(2) Napajalni kabli za javno razsvetljavo se položijo v
kabelsko kanalizacijo izcevi ustreznih dimenzij in tehničnih
lastnosti.
(3) Osvetljevanje območja, tako dovoznih cest, parkirišč
in osvetljevanje objektov naj se zmanjša na najnižjo raven. Za
osvetljevanje naj se uporabljajo žarnice, ki oddajajo rumeno,
oranžno oziroma rdečo svetlobo in ne oddajajo UV spektra.
Neprimerne so nizkotlačne in visokotlačne živosrebrne žarnice.
Svetilke naj bodo nepredušno zaprte, da ne predstavljajo pasti
za žuželke, in usmerjene v tla, brez sevanja svetlobe nad vodoravnico. V kolikor je mogoče, se med 23:00 in 05:00 zmanjša
osvetljenost javnih površin tako.
(4) Dopustno je tudi ambientalno osvetljevanje odprtih
prostorov znotraj karejev.
28. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Za oskrbo novega naselja na lokaciji nekdanje Asfaltne baze, se predvidi gradnja distribucijskega plinovoda 1 bar,
ki se priključuje na prenosno MRP Asfaltna baza v naselju
Podreber v Naklem. Lokacija priključka se predvidi izven ograjenega območja MRP in sicer na distribucijskem plinovodu
dimenzije PE 225, ki je namenjen oskrbi široke potrošnje v Naklem. Na odcepnem mestu se vgradi zaporna pipa. Predvidena
dimenzija distribucijskega plinovoda je DN 100, transportni
tlak v distribucijskem plinovodu pa 1 bar. Za odcepom bo trasa
distribucijskega plinovoda potekala ob robu lokalnih cest v
skupnem koridorju z ostalo komunalno infrastrukturo. Razvod
plina vodi na način, ki omogoča oskrbo posameznih stanovanj.
(2) Za izvedbo se uporabljajo elementi ustreznih dimenzij
in tehničnih lastnosti.
(3) Elementi plinovoda se ustrezno označijo. Opozorilne
tablice se pritrdijo na prostostoječe stebričke, drugače pa se
praviloma pritrjujejo na ograje ali na objekte. Vsak hišni odcep
mora imeti svojo tablico z označenim mestom odcepa (x, y,
DN).
29. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Obstoječe omrežje:
– Telekom: Znotraj območja OPPN je obstoječe naročniško omrežje za potrebe obstoječih objektov, ki se odstranijo.
Ukine in odstrani se tudi naročniške kabelske povezave do
teh objektov.
– Gratel: Znotraj območja OPPN je obstoječe primarno
optično omrežje za smer Podbrezje. Omrežje poteka v robu
državne ceste Podtabor–Zvirče v kabelski kanalizaciji. Na to
omrežje je mogoče priključevanje novih kapacitet za potrebe
območja OPPN z dograditvijo priključka na kabelsko kanalizacijo.
(2) Predvideno: Znotraj območja OPPN se zgradi telekomunikacijska kabelska kanalizacija do posameznih objektov
v območju in se poveže na priključno točko na obstoječem
omrežju operaterjev Telekom in Gratel.
Kabelska kanalizacija znotraj OPPN se zgradi iz cevi in
kabelskih jaškov ustreznih dimenzij in tehničnih lastnosti. Do
posameznih objektov – hišnih vhodov se iz razcepnih kabelskih
jaškov vodi cevi do fasadnih omar pri hišnih vhodih. Dovode
do hišnih priključkov je dopustno izvesti tudi v kletni etaži v
kabelski kineti.
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(3) Kabelska kanalizacija je dvojna, ločena za operaterja
Telekom in Gratel.
– Telekom: Interna kabelska kanalizacija se poveže na
priključno točko na obstoječem omrežju operaterja Telekom z
dograditvijo priključnega kraka do kabelskega jaška KJ5 na SV
strani državne ceste Kranj–Črnivec. Izven območja OPPN se
dovodna kabelska kanalizacija zgradi iz cevi ustreznih dimenzij
in tehničnih lastnosti z ustreznimi kabelskimi jaški.
– Gratel: Interna kabelska kanalizacija se poveže na
obstoječo Gratel kabelsko kanalizacijo primarnega optičnega
omrežja za smer Podbrezje, ki poteka v robu državne ceste
Podtabor–Žvirče. Ta se po potrebi ustrezno zaščiti glede na sopoteke z drugimi komunalnimi vodi in asfaltiranimi površinami.
(4) Vsa gradbena dela, križanja in medsebojne sopoteke
z drugimi podzemnimi objekti se izvede v skladu s predpisi in
pogoji soglasodajalcev.
30. člen
(ogrevanje)
(1) Za ogrevanje objektov se kot osnovni energent uporablja zemeljski plin.
(2) Skladno z energetsko zakonodajo se lahko predvidi
tudi ustrezne obnovljive vire energije.
31. člen
(križanja in približevanja komunalnih vodov)
Pri izgradnji prometne, komunalne in energetske infrastrukture je potrebno upoštevati priporočljive minimalne razdalje približevanja in križanja komunalnih vodov ter njihove
varovalne pasove po veljavnih predpisih.
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje
kulturne dediščine
32. člen
(varovanje kulturne dediščine)
(1) V območju ali njegovi neposredni bližini ni registriranih
enot kulturne dediščine.
(2) Nadzor nad posegi: zaradi varstva arheoloških ostalin
je potrebno pristojnemu Zavodu za varstvo kulturne dediščine
omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska
dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja naj pristojni Zavod, o
dinamiki gradbenih del, pisno obvesti 10 dni pred pričetkom
zemeljskih del.
(3) Odkritje arheološke ostaline: Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki
najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del
ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno
enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo
dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru
odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja
ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe
določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave
arheoloških ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska
in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.
5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov
in ohranjanje narave
33. člen
(ohranjanje narave)
Na obravnavanem območju ni zavarovanih območij, območij Natura 2000, naravnih vrednot ter ekološko pomembnih
območij.
34. člen
(varstvo zraka)
V času gradnje ali urejanja se preprečuje prašenje z odkritih delov območja. Raznos materialov z gradbišča v primeru
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prevozov po javnih prometnih površinah je potrebno preprečevati tako, da se:
– skrajša transportne poti na najmanjšo možno mero,
– transportna vozila prekriva,
– kadar prekrivanje ni mogoče se sipke materiale vlaži.
35. člen
(varstvo gozdov)
(1) Objekti ter pripadajoča komunalna infrastruktura, prometne površine in zunanja ureditev morajo biti zgrajeni, postavljeni oziroma urejeni tako, da omogočajo gospodarjenje z
gozdom in dostop do gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji kot
doslej, vključno z rabo gozdov, oziroma morajo biti izvedeni
nadomestni dostopi do gozdnega zaledja.
(2) Objekti in ureditve morajo biti od sosednjega gozda
odmaknjeni najmanj za višino odraslih dreves sosednjega gozda, v nasprotnem primeru mora investitor prevzeti odgovornost
za poškodbe na njegovem objektu in premičninah, ki bi jih
lahko povzročili normalno gospodarjenje z gozdom ali ujme ter
sanacija njihovih posledic ali gozdarski promet po prometnicah
v gozdnem prostoru.
(3) Dostop do gozdnih zemljišč južno od območja OPPN
se omogoči iz ceste A preko zemljišča parc. št. 186 k.o. Naklo
mimo predvidene trafo postaje.
36. člen
(varovanje tal)
(1) V območju OPPN se z izkopavanjem, zasipavanjem
in kompaktiranjem ter potrebnim slojem substrata uredijo tla
načrtovane stanovanjske gradnje.
(2) Vsi uporabljeni materiali, ki se vnašajo v ali na tla
morajo zadostiti zahtevam predpisov o obremenjevanju tal z
vnašanjem odpadkov.
(3) V fazi projektiranja naj se v območju vkopov, globljih od
4 m izvede geotehnične raziskave, z namenom določitve pravilne
izvedbe izkopa, podporne konstrukcije in ustreznega temeljenja.
37. člen
(varovanje voda in zaščitni ukrepi)
(1) Vse posege v vode, vodna in priobalna zemljišča,
zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih ter kmetijska,
gozdna in stavbna zemljišča je treba programirati, načrtovati in
izvajati tako, da se ne poslabšuje vodni režim in stanje voda,
da se ohranja naravne procese (tudi procese poplavljanja
in razlivanja na neurbaniziranih površinah), omogoča varstvo
pred škodljivim delovanjem voda in ohranjanje naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov.
(2) Pri izvedbi izkopov, zasipavanja ter gradnje se upoštevajo še navodila za ravnanje z naftnimi derivati za preprečitev
izliva potencialno nevarnih snovi delovnih strojev v podtalnico.
38. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in
naprav morajo projektanti, izvajalci in investitorji skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi upoštevati določbe o maksimalnih
dovoljenih ravneh hrupa za taka okolja.
(2) Območje OPPN skladno z Uredbo o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju sodi v III. območje varstva pred hrupom.
(3) Za namen zaščite stanovalcev pred hrupom se vzhodne dele načrtovanih objektov kareja K3 in K2 prednostno
nameni poslovnim dejavnostim, pri čemer se lahko obremenitve s hrupom ponovno ovrednoti glede na dejanske prometne
obremenitve v fazi PGD.
39. člen
(ravnaje z odpadki)
(1) V območju se uredi zbiranje in odvoz komunalnih
odpadkov. Le-to se zagotovi in uredi na krajevno običajen
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način. Predvidena je postavitev zabojnikov pod nadstrešnico,
ter ureditev dveh ekoloških otokov. Lokacije so razvidne iz grafičnega dela tega načrta in se lahko še uskladijo v dogovoru z
izvajalcem zbiranja in odvoza odpadkov.
(2) Zagotovijo se ukrepi za preprečevanje nekontroliranega odlaganja komunalnega odpadnega materiala in odpadkov,
ki vsebujejo nevarne snovi oziroma imajo nevarne lastnosti
na deponijo. Predvidi se način ukrepanja v primeru odložitve
drugih skupin odpadkov in nevarnih odpadkov.
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno
z varstvom pred požarom
40. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami)
(1) Z OPPN posebne rešitve in ukrepi v zvezi z obrambo
niso predvideni.
(2) Pri načrtovanju se upoštevajo prostorski, gradbeni in
tehnični ukrepi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Upošteva se projektni pospešek (g) območja, ki je 0,2. Vsi
objekti morajo biti grajeni potresno varno.
41. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Pri načrtovanju se upoštevajo prostorski, gradbeni in
tehnični ukrepi varstva pred požarom, s katerimi bodo zagotovljeni:
– pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja,
– potrebni odmiki med predlagano cesto in obstoječimi
objekti ali potrebna protipožarna ločitev,
– prometne površine za intervencijske površine,
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje,
(2) Požarna varnost obstoječih objektov se med gradnjo
in po njej ne sme poslabšati; zagotovljeni morajo biti neovirani
in varni dovozi, dostopi ter delovne površine za intervencijska
vozila, viri vode za gašenje.
(3) Za požarno zaščito območja je ob cesti dopustno
vgraditi novi nadtalni hidrant, ki se smiselno vključijo v raster
obstoječih hidrantov in skupaj z obstoječimi tvorijo ustrezno
požarno zaščito.
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve
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(5) Gradnja objektov v posamezni fazi se lahko izvaja v
časovnih zamikih in ne nujno sočasno.
8. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih,
oblikovalskih in tehničnih rešitev
43. člen
(druga dopustna odstopanja)
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, če se pri nadaljnjem natančnejšem proučevanju
prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s tehnološkega, infrastrukturnega ali okoljevarstvenega vidika.
(2) Z odstopanji se ne smejo poslabšati prostorske in
okoljske razmere, odstopanja prav tako ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi pa morajo soglašati organi in
organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
(3) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko
štejejo tudi križanja komunalnih vodov z lokalno cesto, ki niso
določena s tem odlokom. K vsaki rešitvi križanja komunalnih
vodov z lokalno cesto morajo investitorji oziroma upravljavci
takega voda predhodno pridobiti soglasje investitorjev oziroma
upravljavca lokalne ceste. Prav tako se za dopustna odstopanja po tem odloku lahko šteje tudi izbor drugih materialov
in tehničnih rešitev infrastrukturnih vodov, če s tem soglaša
pristojni upravljavec.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. Usmeritve za določitev meril in pogojev
po prenehanju veljavnosti OPPN
44. člen
(prenehanje veljavnosti)
Odlok o OPPN preneha veljati v primeru, da ga pristojni
organ občine razveljavi.
45. člen
(vpogled in nadzorstvo)
(1) OPPN in priloge so na vpogled na pristojnem oddelku
Občine Naklo.
(2) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.

42. člen

46. člen

(etapnost izvedbe)
(1) Gradnje se izvede več etapah; faznost ene gradnje
in ureditev je mogočna pod pogojem, da se le ta navezuje na
obstoječe omrežje povezav in omrežij gospodarske javne infrastrukture in predstavlja smiselno zaključeno celoto.
(2) Vsaki gradnji je potrebno predhodno zagotoviti ustrezno komunalno in prometno ureditev znotraj ureditvenega
območja vključno s predpisanim številom parkirnih mest za
ureditev, ki se bo realizirala.
(3) Faznost gradnje poteka skladno s predvideno sanacijo
obstoječe Asfaltne baze. Izkopavanje mineralne surovine in
zasipavanje območja se načrtuje v dveh korakih.
(4) Gradnja poteka v naslednjih fazah:
– I. faza: rekonstrukcija obstoječe občinske ceste s križiščem z otokom in platojem za umirjanje prometa – uvoz v
naselje Podreber in T-križišče občinske ceste in ceste A, kareja
K1, K4 in S1–S4 s pripadajočimi ureditvami, prometnicami in
gospodarsko javno infrastrukturo.
– II. faza: LG1 in kare K2 s pripadajočimi ureditvami, prometnicami in gospodarsko javno infrastrukturo.
– III. faza: V1, K5 in K6 s pripadajočimi ureditvami, prometnicami in gospodarsko javno infrastrukturo.
– IV faza: K3 s T-križiščem občinske ceste in ceste A na
severni strani OPPN.

(veljavnost)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-0003/2011-73
Naklo, dne 21. maja 2014
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

1881.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje OPPN NA8(*) Asfaltna
baza

Na podlagi 74. 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, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8), 17. člena
Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč
(Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za
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odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07),
16. člena Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka na območju Občine Naklo (Uradni list
RS, št. 79/11, 85/11) in 12. ter 78. člena Statuta Občine Naklo
(Uradni list RS, št. 88/07, 29/12) je Občinski svet Občine Naklo
na 23. seji dne 21. 5. 2014 sprejel
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ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje OPPN NA8(*) Asfaltna baza

(5) Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del
skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili
določljive zavezance.
(6) Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na
kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za
katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za
parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih
aktov.
(7) Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.

I. UVODNE DOLOČBE

II. OBSTOJEČA IN PREDVIDENA KOMUNALNA OPREMA

1. člen
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih
zemljišč za območje OPPN NA8(*) Asfaltna baza (v nadaljevanju:
program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje Domplan, d.d., Bleiweisova 14, Kranj, pod št. projekta U/112/1-113/2010, april 2014.

4. člen
(1) V programu opremljanja je obravnavana naslednja
obstoječa in predvidena komunalna oprema:
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– cestno omrežje,
– ravnanje z odpadki.
(2) Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme je
razviden iz programa opremljanja.

2. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme;
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme;
– skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na stavbno
zemljišče oziroma na neto tlorisno površino objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
(1) Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih,
ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo
energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske
ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
(2) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje
komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini.
(3) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na
to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
(4) Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s
projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme
na obračunskem območju.

Komunalna oprema

Obračunski stroški
za novo komunalno opremo

III. OBRAČUNSKO OBMOČJE POSAMEZNIH VRST
KOMUNALNE OPREME
5. člen
(1) Za območje opremljanja s predvideno komunalno
opremo je določeno eno obračunsko območje znotraj ureditvenega območja podrobno prostorsko izvedbenega akta, ki
obsega parcele namenjene gradnji v tem območju.
(2) Obračunsko območje za predvideno komunalno opremo je razvidno iz grafičnega izrisa v programu opremljanja.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME
6. člen
(1) Občina Naklo za gradnjo nove komunalne opreme na
obračunskem območju iz 5. člena tega odloka ne predvideva
drugih virov financiranja zato so skupni stroški gradnje nove
komunalne opreme enaki obračunskim stroškom za novo komunalno opremo.
(2) Celotni obračunski stroški komunalne opreme so enaki
vsoti obračunskih stroškov za novo komunalno opremo in obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo ter so po
posameznih vrstah komunalne opreme sledeči:

Obračunski stroški
za obstoječo
komunalno opremo

Celotni obračunski stroški

(EUR)

(EUR)

(EUR)

Vodovodno omrežje

640.698,15

106.899,73

747.597,88

Kanalizacijsko omrežje

544.986,59

275.596,64

820.583,23

1.016.937,69

733.086,18

1.750.023,87

6.429,89

14.163,19

20.593,07

2.209.052,32

1.129.745,73

3.338.798,05

Cestno omrežje
Ravnanje z odpadki
Skupaj
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V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV
OPREMLJANJA NA ENOTO MERE

7. člen
(1) Enoti mere za preračun obračunskih stroškov, ki se
uporabljata kot podlaga za odmero komunalnega prispevka, sta
kvadratni meter zemljišča parcele namenjene gradnji objekta in
kvadratni meter neto tlorisne površine objekta.
(2) Obračunski stroški po posameznih vrstah komunalne
opreme preračunani na enoto mere znašajo:

Komunalna oprema

Nova kom. oprema
(EUR/m2)

Obstoječa kom. oprema (EUR/m2)

Skupaj (EUR/m2)

Cpi

Cti

Cpi

Cti

Cpi

Cti

Vodovodno omrežje

14,94

9,54

2,49

1,59

17,43

11,13

Kanalizacijsko omrežje

12,71

8,11

6,43

4,10

19,13

12,21

Cestno omrežje

23,71

15,14

17,09

10,91

40,81

26,05

Ravnanje z odpadki

0,15

0,10

0,33

0,21

0,48

0,31

77,85

49,69

SKUPAJ

VI. PODROBNEJŠA MERILA
ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Cpi

8. člen
(1) Razmerje med upoštevanjem merila parcele (Dpi) in
merila neto tlorisne površine (Dti) znaša 0,3:0,7.
(2) Faktor dejavnosti (Kdej) v skladu z določbami odloka
je 1,3 za večstanovanjske stavbe, 0,7 za eno in dvostanovanjske stavbe ter stavbe splošnega družbenega pomena, za
ostale objekte v območju pa je 1.
(3) Olajšav oziroma oprostitev plačila komunalnega prispevka za predvidene objekte ni.

Cti

VII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta
ali spreminja njegovo namembnost.
(2) Komunalni prispevek se za predvidene objekte odmeri na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti pred izdajo
gradbenega dovoljenja. Rok za izdajo odločbe je 15 dni po
vloženi popolni vlogi, o izdani odločbi pa občina obvesti tudi
upravno enoto.
10. člen
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne
opreme na obračunskem območju se izračuna na naslednji
način:
KPi = (A(parcela) * Cpi * Dpi) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) *
Cti * Dti)
Zgornje oznake pomenijo:
KPi
komunalni prispevek za posamezno vrsto
komunalne opreme,
A(parcela)
površina parcele,
A(tlorisna)
neto tlorisna površina objekta,

Dpi
Dti
K(dejavnosti)
i

obračunski stroški, preračunani na m2
parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
obračunski stroški, preračunani na m2
neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto
komunalne opreme,
delež parcele pri izračunu komunalnega
prispevka,
delež neto tlorisne površine objekta pri
izračunu komunalnega prispevka,
faktor dejavnosti,
posamezna vrsta komunalne opreme.

(2) Seštevek zneskov izračunan na način določen v prejšnjem odstavku tega člena, je komunalni prispevek, ki se ga
odmeri zavezancu.
11. člen
(1) Investitor in občina se s pogodbo o opremljanju lahko
dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za zemljišče na katerem namerava graditi.
(2) Stroške izgradnje v pogodbi predvidene komunalne
opreme nosi investitor. Šteje se, da je investitor na ta način
v naravi plačal komunalni prispevek za izvedbo komunalne
opreme, ki jo je sam zgradil. Investitor je dolžan plačati še
preostali del komunalnega prispevka, kolikor bo obremenil že
zgrajeno komunalno opremo, na katero bo investitor priključil
novo komunalno opremo.
12. člen
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra
parcele (Cpi) in kvadratnega metra neto tlorisne površine (Cti)
se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo
povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga
objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske
zbornice Slovenije pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja
datum uveljavitve programa opremljanja.
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VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Program opremljanja je na vpogled na Občini Naklo.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 505-0003/2011-74
Naklo, dne 12. junija 2014
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

1882.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o območjih naselij ter imenih naselij in ulic
v Občini Naklo

Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o
imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS,
št. 25/08) in 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS,
št. 88/07, 29/12) je občinski svet na 23. redni seji dne 21. 5.
2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o območjih naselij ter imenih naselij
in ulic v Občini Naklo
1. člen
V Odloku o območjih naselij ter imenih naselij in ulic
v Občini Naklo (Uradni vestnik Gorenjske, št. 37/1995) – v
nadaljevanju: Odlok – se v 3. členu dodata nova drugi in tretji
odstavek, ki se glasita:
»(2) Nadaljevanje ulice KRAKOVO se podaljša tudi na
del parc.št. 697 in 698, k.o. Naklo. Novi del ulice KRAKOVO
je namenjen javnemu dostopu do naslednjih zemljiških parcel,
ki so tudi mejne parcele cestni parceli: parc. št. 702, 703, 704,
705, 706, 707, 708 in 709 – vse k.o. Naklo.
(3) Nadaljevanje ulice POKOPALIŠKA POT se podaljša
po parc. št. 696 in parc. št. 697 – obe k.o. Naklo. Novi del
ulice POKOPALIŠKA POT je namenjen javnemu dostopu do
naslednjih zemljiških parcel, ki so tudi mejne parcele cestnim
parcelam: 700, 701, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717,
718 in 719 – vse k.o. Naklo.«
2. člen
Dosedanji drugi odstavek 3. člena postane četrti odstavek.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 031-0002/2014
Naklo, dne 21. maja 2014
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

1883.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in
delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta ter nadzornega odbora

Na podlagi 10. člena Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno bese-
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dilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 40/12
– ZUJF, 46/13 in 25/14 – ZFU), 34.a člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) ter 12. člena
Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07, 29/12) je Občinski svet Občine Naklo na 23. redni seji dne 21. 5. 2014 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o plačah in delih plač
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta ter nadzornega odbora
1. člen
V Pravilniku o plačah in delih plač funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora (Uradni
list RS, št. 119/07, 79/11, 107/11 in 71/12) – v nadaljevanju:
Pravilnik – se v prvem odstavku 11. člena črta drugi stavek, ki
se glasi: »Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski
funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Naklo.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2014
Naklo, dne 22. maja 2014
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

NOVO MESTO
1884.

Odlok o določitvi plovbnega režima na reki
Krki

Na podlagi 4. in 13. člena Zakona o plovbi po celinskih
vodah (Uradni list RS, št. 30/02 in 110/02), Uredbe o uporabi
plovil na motorni pogon na odseku reke Krke skozi Novo mesto
(Uradni list RS, št. 40/06 in 6/14) ter Statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne
občine Novo mesto na 29. seji dne 29. 5. 2014 sprejel

ODLOK
o določitvi plovbnega režima na reki Krki
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se na območju Mestne občine Novo
mesto določi plovbni režim zaradi varnosti plovbe ob izvajanju
turističnih, športnih in rekreacijskih aktivnosti oziroma dejavnosti ter pospeševanja njihovega razvoja. Plovbni režim obsega:
– določitev plovbnega območja in orisni prikaz območja,
kjer je dovoljena plovba za gospodarske, turistične, športne in
rekreacijske namene z upoštevanjem nevarnosti naraslih voda
in drugih izjemnih razmer,
– določitev skrbnika plovbnega območja,
– določitev vrste plovil in njihovega pogona,
– določitev in označitev pristanišča in vstopno izstopnih
mest glede na vrsto plovbe,
– določitev upravljavca pristanišč in vstopno izstopnih
mest,
– prikaz območja kopalnih voda,
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– določitev časa, v katerem je dovoljena plovba,
– prepoved plovbe zaradi specifičnosti območja, neprimernega časa ali nevarnih razmer,
– druge pogoje, ki zagotavljajo varstvo človekovega življenja in okolja.
(2) Smer plovbe poteka ob desnem bregu plovne poti v
smeri vožnje, razen za tekme športnih čolnov in v času drugih
prireditev. Na odsekih Krke, kjer se vanjo izlivajo drugi vodotoki, mora plovilo pluti po nasprotnem bregu od izliva.
(3) Za motorna plovila poteka smer vožnje skladno z določili Uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na odseku reke
Krke skozi Novo mesto (v nadaljevanju: uredba).
(4) Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot
v zakonu in drugih predpisih.
2. člen
Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– plovbno območje je del celinske vode, ki je dovolj globok
in širok za varno plovbo glede na vrsto plovila,
– plovilo je stvar, ki je namenjena za plovbo po celinskih
vodah,
– čoln je plovilo, ki meri v dolžino manj kot 24 metrov (kot
čoln se šteje tudi splav in drugo podobno plovilo),
– športni veslaški čoln je plovilo, ki je namenjeno za športne in rekreacijske aktivnosti,
– raft je gumijasti športni veslaški čoln,
– plavajoča naprava je stvar, ki je stalno privezana oziroma usidrana ali položena na dno celinskih voda in ni usposobljena oziroma namenjena za plovbo(bivališča, plavajoči
hoteli, restavracije, delavnice, skladišča, pontonski mostovi,
kopališčne ploščadi in podobno),
– pristanišče je vodni in priobalni prostor, namenjen za
vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb in tovora,
skladiščenje, privez in podobno,
– vstopno izstopno mesto je vodni in priobalni prostor, ki
omogoča dostop do vodnega območja za vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb ter ni namenjeno za stalni privez,
– priobalno zemljišče (priobalni pas) celinskih voda je
zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče.
II. PLOVBNO OBMOČJE
3. člen
(1) Plovbno območje celinskih voda na območju Mestne
občine Novo mesto obsega reko Krko (v nadaljnjem besedilu:
plovbno območje). Plovba na plovbnem območju je dovoljena
z upoštevanjem nevarnosti naraslih voda in drugih izjemnih
razmer, za katere se uporabniki plovbnega območja morajo
pozanimati pri pristojnih službah iz tega odloka in drugih službah, ki skladno z zakonodajo skrbijo za vzdrževanje vodnih in
priobalnih zemljišč.
(2) Orisni prikaz plovbnega območja je v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
III. SKRBNIK PLOVBNEGA OBMOČJA
4. člen
Skrbnik plovbnega območja je organ občinske uprave
Mestne občine Novo mesto, pristojen za gospodarske javne
službe (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ), ki vzdržuje
plovbno območje skladno z določili zakonodaje s področja
plovbe po celinskih vodah.
IV. VRSTE PLOVIL IN NJIHOV POGON
5. člen
(1) Na plovbnem območju lahko plujejo:
– plovila, namenjena izključno tekmovanju, vključno s
tekmovalnimi čolni na vesla in čolni na vesla za trening, ki jih
je tako označil proizvajalec,

Uradni list Republike Slovenije
– kanuji, kajaki, sandolini in drugi veslaški čolni za rekreacijske namene,
– čolni na pedala,
– jadralne deske,
– čolni, krajši od 5 m, s pogonom na električni motor moči
do 3,7 kW.
(2) Na delu plovbnega območja na reki Krki med Irčo
vasjo in Seidlovim jezom lahko plujejo plovila za prevoz oseb
in blaga, če izpolnjujejo pogoje iz uredbe, ki ureja uporabo
plovil na motorni pogon na odseku reke Krke skozi Novo
mesto.
(3) Naloge, ki jih izvajajo pristojne službe za zaščito, reševanje in pomoč, policija ter občinska inšpekcija, se izvajajo
brez omejitev in prepovedi na celotnem plovbnem območju
reke Krke v Mestni občini Novo mesto.
(4) Plovba s plovili na motorni pogon je dovoljena samo
za javni prevoz oseb.
6. člen
(1) Na delu plovbnega območja iz drugega odstavka
5. člena tega odloka so lahko privezane, usidrane ali položene
na vodno dno začasne plavajoče naprave, ki so vpisane v
vpisniku plavajočih naprav.
(2) Izjemoma se lahko na delu plovbnega območja iz drugega odstavka 5. člena priveže, sidra ali položi na vodno dno
začasno plavajočo napravo, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis
v vpisnik plavajočih naprav. Naprava je krajša od 15 metrov
in ožja od 3 metrov ter mora biti daljša od 3 metrov in širša
od 1,5 metra. Plavajoča naprava mora izpolnjevati zahteve iz
Pravilnika o čolnih in plavajočih napravah ter imeti opravljen
osnovni pregled plavajoče naprave (spričevalo o varnosti, ki ga
opravi pooblaščen klasifikacijski zavod, kot to določa Pravilnika
o čolnih in plavajočih napravah).
(3) Mesto postavitve plavajoče naprave iz prejšnjega odstavka tega člena določi organ Mestne občine Novo mesto, pristojen za urejanje prostora oziroma za načrtovanje prostorskih
ureditev na območju občine.
7. člen
(1) Na plovbnem območju je prepovedano uporabiti plovila za bivanje in prenočevanje.
(2) Na plovbnem območju privezovanje ali puščanje plovil
zunaj pristanišč ali vstopno izstopnih mest ni dovoljeno.
V. PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNA MESTA
8. člen
(1) Lokacije pristanišč na plovbnem območju za plovila
na motorni pogon so:
– Loka – obstoječi podest ob gostišču (parc. št. 1310, KO
Novo mesto),
– Irča vas – obstoječa čolnarna (parc. št. 1336/2, 1342/1,
KO Šmihel pri Novem mestu),
– Kandija – čolnarna na Kandijski cesti (parc. št. 467, KO
Kandija).
(2) Lokacije za vstopno izstopna mesta pa so:
– Pugljeva ulica (parc. št. 1796, KO Novo mesto),
– Portoval (parc. št. 1185, KO Šmihel pri Novem mestu),
– Medičeva ulica (parc. št. 220/4, 224/4, KO Bršljin),
– V Ragov log – pod nekdanjo tovarno Ela (parc. št. 127
in 130, KO Kandija).
(3) Pristanišča, vstopno izstopna mesta in plavajoče naprave se uredi v pretežno leseni izvedbi v smislu pontona.
Gradbena dela se morajo izvesti tako, da so pri tem brežine in
vodni ekosistem čim manj prizadeti, v primeru utrjevanja brežin
pa se te urejajo sonaravno z uporabo lesa in kamna.
(4) Ostale lokacije za pristanišča in vstopno izstopna mesta ter natančnejše pogoje za njihovo ureditev določi skrbnik
plovbnega območja.
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(5) Pristanišča in vstopno izstopna mesta so objekti gospodarske infrastrukture in so v lasti Mestne občine Novo mesto.
9. člen
(1) Dovoljenje za uporabo priveza v pristanišču izda pristojni organ Mestne občine Novo mesto. Dovoljenje se lahko
izda za dobo največ enega leta.
(2) Dovoljenje za privez se izda za naslednje vrste plovil:
– plovilo za prevoz oseb in blaga na motorni pogon, ki ima
dovoljenje za plovbo,
– plovilo na nemotorni pogon.
(3) Izda se lahko le toliko dovoljenj, kot je privezov v
pristanišču.
(4) Dovoljenje za privez, sidranje ali položitev plavajoče
naprave na vodno dno iz 5. člena tega odloka, izda pristojni
organ za dobo enega leta na podlagi lokacije, ki jo določi organ
Mestne občine Novo mesto, pristojen za urejanje prostora oziroma za načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine.
10. člen
(1) Za dovoljenje iz 9. člena tega odloka se plača uporabnina, ki znaša:
– za plovila za prevoz ljudi in blaga
– za posamezna nemotorna plovila
– za posamezna nemotorna plovila
– za posamezna nemotorna plovila
– za posamezna nemotorna plovila
– za posamezna nemotorna plovila, ki so namenjena oddaji v najem

(2) Za posamezna nemotorna plovila, daljša od 6 metrov,
se višina izračunane uporabnine poveča za 30 odstotkov.
(3) Uporabnina, ki jo plačajo lastniki plavajočih naprav,
znaša 20 točk na m2 na leto.
11. člen
(1) Ribiške organizacije ne plačajo uporabnine za en (1)
privez za plovilo, s katerim se opravlja gojitev in varstvo rib.
(2) Javna gasilska služba Mestne občine Novo mesto ne
plačuje uporabnine za en (1) privez za plovilo, s katerim se
opravlja naloga reševanja na vodi in iz nje.
(3) Skrbnik, upravljavec in občinski inšpektorat, ne plačujejo uporabnine za en (1) privez za plovilo, s katerim opravljajo
naloge nadzorstva in rednega vzdrževanja.
12. člen
Za privez plovil na nemotorni pogon se uporabljajo čolnarne in privezi za čolne v pristaniščih, urejenih skladno s
prostorskimi izvedbenimi akti.
13. člen
(1) V pristanišču je dovoljeno oddajanje plovil na nemotorni pogon. Na vidnem mestu mora biti izobešeno navodilo za
uporabo oddanega plovila in cenik oddajanja. Plovilo se sme
oddati samo osebi, ki izpolnjuje zakonsko predpisane pogoje
za upravljanje s plovilom, in ki ni pod vplivom alkohola ali drugih
psihotropnih snovi ali v takšnem psihofizičnem stanju, da je
nesposobna upravljati plovilo.
(2) Pri oddaji plovil v najem mora izposojevalec zagotoviti
vse s predpisi določene varnostne ukrepe in zahteve ter upoštevati zakonodajo s področja varstva pred utopitvijo, plovbe
po celinskih vodah ter predpise o čolnih in plavajočih napravah.
VI. UPRAVLJAVEC PRISTANIŠČA,
VSTOPNO IZSTOPNIH MEST
14. člen
(1) Naloge upravljanja pristanišč in vstopno izstopnih
mest izvaja koncesionar. Pravice in obveznosti koncesionarja,
koncedenta in uporabnikov se definirajo s koncesijsko pogod-

10 točk na osebo za eno leto
2 točki na dan
30 točk na mesec
100 točk za 6 mesecev
200 točk na leto
300 točk na leto.

bo. Pogoje, obseg, trajanje, financiranje in druge vsebine v
zvezi s koncesijo bo določal poseben koncesijski akt (odlok), ki
bo sprejet v roku šestih (6) mesecev po uveljavitvi tega odloka.
(2) Upravljanje obsega:
– vzdrževanje, čiščenje pristanišč in vstopno izstopnih mest,
– dolžnost označitve pristanišč, vstopno izstopnih mest,
ribjih drstišč in območja prepovedi plovbe,
– zagotavljanje pogojev, ki omogočajo varno vplutje in
izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb in blaga ter varen
privez plovil,
– dolžnost odstranitve vseh predmetov, ki ogrožajo ali
lahko ogrozijo varnost plovbe v plovbnem območju,
– izdajanje dovoljenj za prevoz oseb in blaga in
– druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.
(3) Koncesionar podrobneje določi red v pristaniščih in
vstopno izstopnih mestih in pogoje ter način koriščenja pristaniških storitev.
(4) Dolžnost upravljalca je tudi, da na območju pristanišča
odstrani vse odpadke oziroma predmete, ki ogrožajo ali lahko
ogrozijo varnost plovbe.
VII. ČAS, V KATEREM JE DOVOLJENA PLOVBA
15. člen
(1) Plovba s plovili na motorni pogon je dovoljena na
naslednjih dveh območjih vodnega telesa površinske vode z
oznako SI18VT77 Krka Soteska – Otočec:
– od Drske (s koordinatama: x=512119,00 in y=72996,86)
do Bršljinskega potoka (s koordinatama: x=512245,83 in
y=73945,09) od 1. maja do 1. oktobra in
– od Bršljinskega potoka (s koordinatama: x=512245,83 in
y=73945,09) do Seidlovega jezu (s koordinatama x=513696,13
in y=73453,81) vse leto.
(2) Plovba z nemotornimi plovili je od 1. marca do 31. oktobra dovoljena od 6. do 21. ure, od 1. novembra do zadnjega
februarja pa od 8. do 17. ure.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka
tega člena je plovba s plovili na motorni pogon od Drske (s
koordinatama: x=512119,00 in y=72996,86) do Bršljinskega
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potoka (s koordinatama: x=512245,83 in y=73945,09) dovoljena tudi med 1. oktobrom in 1. majem, če se izvaja na čim
bolj tih način in do trikrat mesečno, o čemer izvajalec plovbe
vodi evidenco in jo tri leta hrani v svojem arhivu.
(4) Določitev časa, v katerem je dovoljena plovba na
odseku iz 3.a člena Uredbe in prejšnjega odstavka tega odloka, velja za triletno obdobje od dneva začetka veljavnosti
uredbe. V tem obdobju se izvaja monitoring prezimujočih
ptic in drstišč vsaj enkrat mesečno od oktobra do februarja.
Finančna sredstva tega monitoringa zagotovi Mestna občina
Novo mesto.
16. člen
(1) Zadrževanje na plovilih po 24. uri je prepovedano.
(2) Za izvajanje prireditev na plovilih lahko na podlagi
popolne vloge pristojni organ izda dovoljenje za prireditev.
Za izvedbo prireditve na plovilih ali s plovili pristojni organ
določi pogoje za izvedbo.
(3) Ob upoštevanju določil zakona, ki ureja področje
javnega redu in miru, je zadrževanje na plovilih med 24.
uro in 6. uro dovoljeno ob predhodni pridobitvi dovoljenja
pristojnega organa in ne za namene trajnega prenočevanja.
Dovoljenje se lahko izda za največ dve nočitvi ob izpolnjenem pogoju, da ima plovilo ustrezne sanitarne naprave (npr.
kemični WC).
17. člen
Časovne omejitve za plovbo ni za plovila, s katerimi se
izvaja gojitev in varstvo rib za ribiške organizacije, za plovila,
s katerimi se opravlja naloge reševanja na vodi in iz nje, in
za plovilo, ki ga uporabljajo skrbnik, upravljavec oziroma
koncesionar in občinska inšpekcija.
18. člen
(1) Plovbo za vse ali za posamezne vrste plovil lahko
prepove pristojni organ na lastno pobudo ali na predlog
upravljavca oziroma koncesionarja, vzdrževalca vodotoka ali
ribiške organizacije zaradi vzdrževanja priobalnega zemljišča, vodotoka, nizkega vodostaja ter iz drugih utemeljenih
razlogov ter pristojna služba za varstvo narave.
(2) Začetek in konec začasne prepovedi plovbe se objavi v dnevnem časopisu na stroške predlagatelja oziroma v
primeru višje sile na stroške pristojnega organa.
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IX. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE VARSTVA
ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA IN OKOLJA
20. člen
(1 Na plovbnem območju mora vsak, ki upravlja plovilo,
ravnati skladno z določili tega odloka in s pogoji za varno
plovbo, ki jih določa zakon in drugi predpisi.
(2) S plovili je prepovedano prevažanje ter uporaba
takšnih tehničnih sredstev in snovi, ki bi v primeru njegove
potopitve povzročilo onesnaženje vode in priobalnega zemljišča.
(3) Z vseh plovil je prepovedano izlivati, odlagati ali odmetavati snovi ali predmete, ki zaradi svoje oblike, fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti, količine ali drugih lastnosti ogrožajo
življenje in zdravje ljudi, vodnih in obvodnih organizmov, ovirajo
pretok voda ali ogrožajo vodne objekte in naprave.
X. DOLŽNOSTI LASTNIKOV IN UPRAVLJAVCEV PLOVIL
TER PLAVAJOČIH NAPRAV
21. člen
(1) Ob nesrečah so lastniki in uporabniki plovil, ki se
nahajajo na območju nesreče, dolžni pomagati brodolomcem
ali nuditi pomoč plovilu v težavah ter v okviru svojih sposobnosti sodelovati pri reševanju. Na posebno zahtevo policije,
gasilcev ali drugih pooblaščenih reševalcev so dolžni odstopiti svoja plovila osebam, ki sodelujejo pri reševanju in so
ustrezno usposobljene za upravljanje plovil.
(2) Potopljeno stvar (plovilo, plavajočo napravo, njihove dele ali tovor) mora dvigniti oseba, ki je njen lastnik. Če
lastnik ne odstrani potopljene stvari, jo v skladu z zakonom
na njegove stroške odstrani koncesionar. Koncesionar mora
ukrepati tudi v primeru, kadar potopljena stvar predstavlja
neposredno nevarnost za človeško življenje, plovbo in okolje, njen lastnik pa ni znan.
XI. NADZOR
22. člen
Nadzor nad izvajanjem tistih določb tega odloka, za
katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana kazenska sankcija, opravlja občinski inšpektorat Mestne
občine Novo mesto.

VIII. PREPOVEDI PLOVBE
19. člen
(1) Na delu plovnega območja iz drugega odstavka
5. člena tega odloka je prepovedano:
– vleči plovila, razen pokvarjenega plovila,
– vodno smučanje,
– plovba s skuterji,
– uporaba plovil za bivanje in prenočevanje,
– ovirati plovbo,
– izpluti ali pristati izven določenih mest,
– pluti izven plovbnega območja, dovoljenega časa,
v vremenskih in drugih razmerah, ki ne omogočajo varne
plovbe,
– pluti s plovili, ki ne ustrezajo predpisom,
– pluti v območju urejenih kopališč,
– privezovati ali puščati plovila na mestih, kjer to ni
dovoljeno,
– čistiti, barvati ali strgati plovila na način, ki lahko
onesnaži vodo,
– odmetavati trde in tekoče odpadke in druge predmete
v vodo.
(2) Ustavljanje plovil in vkrcavanje oziroma izkrcavanje
potnikov ni dovoljeno izven urejenih pristanišč in vstopno
izstopnih mest.

XII. KAZENSKE DOLOČBE
23. člen
Z globo 1.500,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba, ki:
– ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 1. člena,
– ravna v nasprotju s 15. členom,
– ravna v nasprotju s 16. členom,
– ravna v nasprotju z 19. členom,
– ravna v nasprotju z 20. členom.
24. člen
(1) Z globo 500,00 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma odgovorna oseba posameznika,
ki samostojno opravlja dejavnost oziroma odgovorna oseba
državnega organa ali samoupravne lokalne skupnosti, ki:
– ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 1. člena,
– ravna v nasprotju s 15. členom,
– ravna v nasprotju s 16. členom,
– ravna v nasprotju z 19. členom,
– ravna v nasprotju z 20. členom.
(2) Z globo 500,00 EUR se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samo-
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stojno opravlja dejavnost, ki stori dejanje iz prvega odstavka
tega člena.
25. člen
Z globo 500,00 EUR se kaznuje za prekršek fizična
oseba, ki:
– ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 1. člena,
– ravna v nasprotju s 15. členom,
– ravna v nasprotju s 16. členom,
– ravna v nasprotju z 19. členom,
– ravna v nasprotju z 20. členom.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
(1) Uporabnina je izražena v točkah. Vrednost točke ob
uveljavitvi odloka znaša: 1 točka = 1,10 EUR.
(2) Spremembe vrednosti točke se s 1. januarjem tekočega leta revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih
potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije
za obdobje enega leta pred letom, za katero se ugotovi vrednost točke. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke
izda župan in se objavi v Uradnem listu RS.
27. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Krki (Uradni list RS, št. 75/06).
28. člen
Do izbire koncesionarja iz 14. člena tega odloka, ki
se ga izbere najkasneje v roku enega leta po sprejetju
koncesijskega akta, bo izvajanje izbirne gospodarske javne
službe upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti
opravljala Agencija za šport Novo mesto, kot je to opravljala
po Odloku o določitvi plovbnega režima na reki Krki (Uradni
list RS, št. 75/06).
29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-24/2011
Novo mesto, dne 29. maja 2014
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.
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1885.

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe
plakatnih mest za volitve v državni zbor
Republike Slovenije

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o volilni
referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 –
ZPolS-D, 11/11 in 98/13), Mestna občina Novo mesto objavlja
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Plakatiranje izven stalnih in urejenih dodatnih obvestilnih
(plakatnih) mest, kakor tudi druge oblike posredovanja obvestil
ureja Zakon o volilni referendumski kampanji (Uradni list RS,
št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11 in 98/13).
Št. 041-13/2014
Novo mesto, dne 3. junija 2014
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

POGOJE
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest
za volitve v državni zbor Republike Slovenije
I. BREZPLAČNA UPORABA PANOJEV
1. V skladu s prvim odstavkom 8. člena zakona o volilni
kampanji bosta vsakemu organizatorju volilne kampanje na
razpolago dva brezplačna mobilna panoja, in sicer eden na
razširjenem pločniku ob cesti pred stavbo Seidlova cesta 1 v
Novem mestu in drugi ob Seidlovi cesti (zelenica med parkiriščem in pločnikom) nasproti poslovno stanovanjske soseske
»Plava laguna«.
2. Panoji bodo dodeljeni posameznemu organizatorju volilne kampanje na podlagi pisne vloge, naslovljene na Mestno
občino Novo mesto, Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve, Novo mesto, Seidlova cesta 1. Vloge morajo prispeti najkasneje do 20. 6. 2014 do 11. ure. Vrstni red dodeljenih
panojev bo določen na osnovi žrebanja, ki bo dne 20. 6. 2014
ob 12. uri v mali sejni sobi, Seidlova cesta 1, II. nadstropje.
3. Organizator volilne kampanje bo na dodeljena panoja
lahko sam nameščal plakate in skrbel za urejenost in zglednost
panoja.
4. V pisnem zahtevku za dodelitev panojev mora biti
navedeno ime ter kontaktna telefonska številka osebe, ki bo
odgovorna za urejenost panoja.
II. UPORABA DRUGIH OGLAŠEVALNIH POVRŠIN
Uporaba drugih površin zunaj plakatnih mest navedenih
v prvem poglavju teh pogojev je dovoljena skladno s prvim
odstavkom devetega člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji, ki določa da je plakatiranje zunaj plakatnih mest iz
8. člena tega zakona dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma
upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč.
V Mestni občini Novo mesto ureja področje plakatiranja in
obveščanja Odlok o oglaševanju (Uradni list RS, št 47/12), ki v
petem poglavju določa:
Mestna občina Novo mesto določi oglaševalska mesta
za namen volilne in referendumske kampanje s pravilnikom.
Oglaševanje za potrebe volilne in referendumske kampanje je
brezplačno in brez plačila takse. Mestna občina Novo mesto
zagotavlja enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov na oglaševalska mesta vsem organizatorjem volilne in
referendumske kampanje. Organizatorji pridobijo oglaševalska
mesta na podlagi javnega razpisa, ki je določen v zakonodaji
s področja volilne in referendumske kampanje. Oglaševalska
mesta se razdelijo med organizatorje z žrebanjem lokacij za
oglaševanje. V primeru, da organizator volilne kampanje ne
začne uporabljati vseh dodeljenih oglaševalskih mest v roku
treh dni od prejema obvestila o izbiri, mora o tem v štiriindvajsetih urah pisno obvestiti pristojni oddelek Mestne občine Novo
mesto. Komisija teh oglaševalskih mest ne sme dodeliti ostalim
organizatorjem volilne kampanje. Stranke, ki imajo v najemu
nepremičnine, katere so last Mestne občine Novo mesto in ki
so bile dane v najem za oglaševalski namen ter so v pravilniku
določene kot mesta, namenjena oglaševanju volilne in referendumske kampanje, morajo za potrebe volilne in referendumske
kampanje odstopiti ta oglaševalska mesta. Stranke morajo
zagotoviti za prvi krog volilne kampanje oglaševalska mesta
za sedem dni, za drugi krog volilne kampanje pa še za sedem
dni, za referendumsko kampanjo pa le za sedem dni. Organizatorji, ki so pridobili oglaševalska mesta, so dolžni odstraniti
plakate in obvestila v roku 15 dni po končani volilni oziroma
referendumski kampanji.
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PREBOLD
1886.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Prebold

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in
40/12 – ZUJF) je Občinski svet Občine Prebold na 30. redni seji
dne 29. 5. 2014 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Prebold
1. člen
V Statutu Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13) se v
4. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, pokrajino in državo. Občina lahko
sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.«.
2. člen
V 7. členu se v prvem odstavku črta šesta alineja.
3. člen
V 15. členu se v drugem odstavku za drugo alinejo doda
nova, ki se glasi:
»– sprejema načrte ravnanja s stvarnim premoženjem
občine in poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim
premoženjem.«.
4. člen
V 23. členu se v četrti alineji drugega odstavka za besedo
»sveta« doda pika ter se črta besedilo: »zakone in predpise,
ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev.«.
5. člen
V 29. členu se črta tretji odstavek.
6. člen
V 33. členu se v petem odstavku črta zadnji stavek.
7. člen
V 39. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja žig občine.«.
8. člen
V 41. členu se črta prvi odstavek.
9. člen
Spremeni se 43. člen tako, da se glasi:
»Obvezne sestavine poročila nadzornega odbora določi
minister, pristojen za lokalno samoupravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.«.
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10. člen
Spremeni se 67. člen tako, da se glasi:
»Mandat članov krajevnega odbora se začne z dnem imenovanja na seji občinskega sveta in traja do poteka mandata
članom občinskega sveta, ki je člane imenoval.«.
11. člen
V 71. členu se v prvem odstavku črta druga alineja.
12. člen
V 87. členu se v drugem odstavku črta zadnja alineja.
13. člen
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2014-1
Prebold, dne 29. maja 2014
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

1887.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika
Občinskega sveta Občine Prebold

Na podlagi 20. člena Statuta občine Prebold (Uradni list
RS, št. 52/13) je Občinski svet Občine Prebold na 30. redni seji
dne 29. 5. 2014 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Občinskega sveta Občine Prebold
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Prebold (Uradni
list RS, št. 52/13) se v 7. členu na vseh mestih beseda »pečat«
nadomesti z besedo »žig« v ustrezni slovnični obliki.
2. člen
V 52. členu se na vseh mestih izraza »magnetofonski
trak« in »magnetogram« nadomestita z izrazom »zvočni zapis«
v ustrezni slovnični obliki.
3. člen
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2014-1
Prebold, dne 29. maja 2014
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

1888.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter o urejanju pokopališč

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12
– ZUJF), 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list
SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS – sta-
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ri, št. 26/90, 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni
list RS, št. 13/93, 66/93, 110/02 – ZGO-1 in 2/04 – ZZdrI-A),
3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11
– uradno prečiščeno besedilo in 21/13), ter 15. člena Statuta
Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13) je Občinski svet
Občine Prebold na 30. seji dne 29. 5. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter o urejanju pokopališč
1. člen
V Odloku o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališča (Uradni list RS, št. 113/04) se v 7. členu spremeni:
Druga in tretja alineja v prvem odstavku se črtata.
Sedma alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– vodi evidenco o pokopih in mesečno obvešča Občino,«.
Enajsta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– nadzira izvajanje izdanih soglasij s strani Občine, s katerimi se zaradi pokopa dovoljuje začasna ali trajna odstranitev
oziroma premaknitev spomenika, delov spomenika, robniki in
podobno ali opraviti posamezna dela na bližnjih grobovih. Te
stroške krije naročnik pokopa. Naročnik lahko sporazumno z
izvajalcem opravi taka dela tudi sam, po opravljenem pokopu
je treba grobove povrniti v prvotno stanje.«
2. člen
V 13. členu se beseda »izvajalec« nadomesti z besedo
»Občina«.
3. člen
V 14. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»– Širina enojnega groba je do 1,20 m, širina dvojnega
groba je do 2,20 m in širina trojnega groba je do 3,20 m. Dolžina vsakega groba je do 2,20 m. Na pokopališču Prebold so
tudi grobnice«.
Tretji odstavek se črta.
V petem odstavku se beseda »izvajalec« nadomesti z
besedo »Občina«.
4. člen
V 16. členu se v prvem odstavku beseda »izvajalec«
nadomesti z besedo »Občina«.
5. člen
V 17. členu se prvem odstavku beseda »izvajalec« nadomesti z besedo »Občina«.
V drugem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da
se glasi: »Če tega ne stori, stori to izvajalec na najemnikove
stroške, grob oziroma prostor za grob pa odda Občina drugemu
v najem.«
V tretjem odstavku se nadomesti »izvajalec na svoje stroške« z besedami »izvajalec na stroške Občine«.
6. člen
V 19. členu se drugi odstavek črta.
Doda se nov odstavek, ki se glasi:
»V najemni pogodbi se določijo tudi partizanski grobovi, za
katere se še iz časa Krajevne skupnosti, plačuje polovični znesek
najemnine. Takšnih grobov je na pokopališču Prebold osem.«
7. člen
V 20. členu v prvem in drugem odstavku se beseda »izvajalec« nadomesti z besedo »Občina«.
8. člen
V 21. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»Pokopališke storitve, pristojbine in najemnine za najem
grobov se zaračunavajo po ceniku, ki ga določi izvajalec in
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Občina na podlagi uredbe o načinu oblikovanja cen pogrebnih
storitev.«
V četrtem odstavku se spremeni tako, da se glasi:
»Višino najemnin za grobove ter ceno storitev določa na
predlog izvajalca in občinske uprave občinski svet.«
9. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zidarska, kamnoseška, kovinostrugarska in druga dela,
ki so namenjena urejanju pokopališč in s tem povezanimi
prevozi, se lahko opravljajo le z dovoljenjem izvajalca po predhodno izdanem soglasju Občine.«
10. člen
V 32. členu se v prvem odstavku besedi »50.000 SIT«
nadomestita z besedi »200,00 €«.
V drugem odstavku se besedi »10.000 SIT« nadomestita
z besedi »40,00 €«.
V tretjem odstavku se besedi »5.000 SIT« nadomestita z
besedi »20,00 €«.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3541-2/2014-1
Prebold, dne 29. maja 2014
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.
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kampanje v višini 0,25 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih
sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja.
4. člen
Do delne povračila stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,16 EUR
na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki
kandidirata v drugem krogu glasovanja, upravičena do povračila stroškov v višini 0,10 EUR na dobljeni glas v drugem krogu
glasovanja.
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo
povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Prebold v
roku 30 dni po potrditvi predloženega poročila občinskemu svetu.
Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o
virih sredstev in načinu njihove porabe ter vse podatke iz 18. člena
Zakona o volilni in referendumski kampanji na obrazcih, predpisanih v 20. členu Zakona o volilni in referendumski kampanji.
5. člen.
Z začetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok
o delnem povračilu stroškov za organizatorje volilne kampanje
(Uradni list RS, št. 77/02).
6. člen.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2014-1
Prebold, dne 29. maja 2014

1889.

Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

Odlok o delnem povračilu stroškov
organizatorjem volilne kampanje oziroma
kandidatom za lokalne volitve v Občini Prebold

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni kampanji in
referendumski kampanji – ZVRK (Uradni list RS, št. 41/07,
11/11 in 98/13) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list
RS, št. 52/13) je Občinski svet Občine Prebold na 30. seji dne
29. 5. 2014 sprejel

ROGAŠKA SLATINA
1890.

Tržni red mestne tržnice Rogaška Slatina

ODLOK
o delnem povračilu stroškov organizatorjem
volilne kampanje oziroma kandidatom
za lokalne volitve v Občini Prebold

Na podlagi Zakona o trgovini (ZT-1, Uradni list RS,
št. 24/08), 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih
za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09)
in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS,
št. 26/12) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 34. redni
seji dne 28. 5. 2014 sprejel

1. člen
S tem odlokom se določi delno povračilo stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v občinski svet
in za volitve župana v Občini Prebold.

TRŽNI RED
mestne tržnice Rogaška Slatina

2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči
0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata,
lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povračila stroškov volilne

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Tržni red mestne tržnice v Rogaška Slatina (v nadaljnjem
besedilu: tržni red) določa upravljanje tržnice, trgovanje, pravice in obveznosti upravljavca, lokacijo tržnice, obratovalni čas,
prodajna mesta, prodajalce in najem tržnih mest, pristojbino,
prodajo blaga, skladiščenje blaga, vzdrževanje reda in čistoče na
mestni tržnici Rogaška Slatina (v nadaljnjem besedilu: tržnica).
II. UPRAVLJANJE TRŽNICE
2. člen
S tržnimi prostori, opredeljenimi v 3. členu tega akta
upravlja Občina Rogaška Slatina, Oddelek za gospodarstvo.
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III. LOKACIJE ZA OPRAVLJANJE TRŽNE DEJAVNOSTI
3. člen
(1) Lokacija mestne tržnice s pokritimi tržnimi površinami, je
na naslovu Kidričeva ulica 1a, Rogaška Slatina.
(2) Za potrebe potujoče prodajalne je na razpolago del parcele št. 1146, k.o. 2635 Rogaška Slatina.
(3) Občasna prodaja na drugih občasnih tržnih mestih je
možna z dovoljenjem lokalne skupnosti v skladu s krajevnimi
običaji in prireditvami.
IV. TRGOVANJE
4. člen
Trgovanje na tržnici je prosto in se opravlja v skladu z določili tržnega reda in drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje z živili in
drugim blagom.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA
5. člen
Upravljavec tržnice ima naslednje pravice in dolžnosti:
– skrbeti, da je ureditev in poslovanje tržnice usklajena z
veljavnim tržnim redom,
– organizirano voditi poslovanje na tržnici ter razporejati in
oddajati v najem tržne površine in sklepati ustrezne pogodbe s
prodajalci na tržnici,
– skrbeti za urejenost tržnice in manipulativnih površin, uporabnost tržne opreme, za čistočo in odstranjevanje odpadkov (za
ločevanje odpadkov so odgovorni sami prodajalci, kršenje bo
ustrezno sankcionirano),
– pregledati ustreznost dokumentacije, ki je potrebna za
dovoljeno trgovanje na tržnici, a le ob prijavi; vse spremembe je
dolžan prodajalec sam posredovati občini,
– upravljati z objekti in napravami ter skrbeti za vzdrževanje
in posodobitev tržne opreme.
VI. OBRATOVALNI ČAS
6. člen
(1) Mestna tržnica obratuje od ponedeljka do sobote med
8. in 17. uro, tudi ob praznikih.
(2) Prodajalcem ni dovoljeno podaljšati obratovalnega časa
tržnice brez predhodnega dogovora z upravljavcem.
(3) Upravljavec tržnice lahko dovoli prodajo na mestni tržnici
ali potujoči prodajalni izven poslovnega časa vsem prodajalcem
določenega blaga pod enakimi pogoji.
(4) Na občasnih tržnih mestih poteka prodaja v okviru prireditve oziroma v času, določenem s soglasjem za prodajo izven
poslovnega prostora. Prodaja na navedenih mestih je možna tudi
ob praznikih in dela prostih dnevih.
(5) Obratovalni čas tržnice mora biti ves čas pritrjen na
vidnem mestu na mestni tržnici.
VII. TRŽNO BLAGO
7. člen
Na tržnici se prednostno trguje na drobno, z živilskimi in
neživilskimi izdelki pretežno lokalnega izvora.
8. člen
(1) Na tržnici se trguje na drobno z naslednjim blagom:
– živila: žita, mlečni izdelki, vrtnine, sadje in izdelki iz sadja,
mleko in mlečni izdelki, meso in mesni izdelki, ribe in ribji izdelki,
čebelarski izdelki, ostala živila rastlinskega in živalskega izvora,
alkoholne in brezalkoholne pijače ter zdravilna zelišča;
– neživilski izdelki: cvetje, semena, sadike vrtnin, sadja in
okrasnih rastlin, izdelki domače in umetne obrti ter različni izdelki,
ki jih je možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po pretežno
tradicionalnih postopkih (spominki, dekorativni predmeti, tradicionalna orodja in podobno).
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(2) Na pokriti mestni tržnici se trguje prednostno z živili in
sledečimi neživilskimi izdelki oziroma pridelki: cvetje, semena,
sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin ter novoletne jelke.
(3) S sklepom župana se na predlog Oddelka za gospodarstvo lahko dopolni seznam dovoljenih izdelkov.
(4) Na občasnih tržnicah je tudi dovoljena občasna priprava
hrane, ob upoštevanju ustrezne zakonodaje (prireditve, degustacije …). Možna je tudi organizacija delavnic in drugih dogodkov,
če so le-ti v skladu z vsebinami tržnice.
VIII. PRODAJNA MESTA, PRODAJALCI
IN NAJEM TRŽNIH MEST
9. člen
(1) Prodajno mesto je prostor namenjen za prodajo blaga na
drobno na tržnih mestih.
(2) Prodajna mesta na mestni tržnici so prodajne mize v lasti
Občine Rogaška Slatina, ki jih na tržna mesta postavi občinska
uprava.
(3) Dovoljena je tudi prodaja iz samopostrežnih avtomatov
in občasna prodaja s tal (novoletne jelke, cvetje, sadike) na tržnih
mestih.
(4) Dopolnilne prodajne mize ali premične stojnice lahko
namesti upravljavec po potrebi oziroma prodajalec s soglasjem
upravljavca.
10. člen
Prodajalci na tržnici so stalni in občasni.
Med stalne prodajalce se uvrščajo ponudniki, ki opravljajo
prodajo vse leto oziroma v posameznem koledarskem letu najmanj tri mesece.
Občasni prodajalci so ponudniki, ki niso redno prisotni na
tržnici.
11. člen
(1) Prodajno mesto lahko najame:
– stalni prodajalec: s pogodbo za določeno obdobje, največ
do enega leta od podpisa pogodbe,
– občasni prodajalec: s plačilom dnevne pristojbine.
(2) Prodajalec se z najemom prodajnega mesta zaveže, da
se bo ravnal po tržnem redu in ceniku storitev tržnice.
(3) V primeru večjega števila vlog za prodajna mesta od
razpoložljivih, upravljavec odda prodajna mesta v najem do zapolnitve števila prodajnih mest, pri čemer upošteva tudi kriterij
raznolikosti ponudbe.
12. člen
(1) Če prodajalec ne zasede prodajnega mesta do pričetka
obratovalnega časa ali o zamudi ne obvesti upravljavca, lahko
upravljavec na to prodajno mesto razporedi drugega prodajalca
za tisti dan. Plačani znesek pristojbine za tisti dan se ne vrača.
(2) Prodajalcu, ki ima s pogodbo dodeljeno prodajno mesto
pa na tem prodajnem mestu brez predhodnega dogovora z upravljavcem tržnice ne prodaja blaga v skladu s pisnim dogovorom,
lahko upravljavec tržnice pogodbo brez odpovednega roka razveljavi in dodeli prodajno mesto drugemu prodajalcu.
13. člen
Najemnik – prodajalec ne sme najetega prodajnega mesta
oddati drugemu v uporabo oziroma v podnajem. Lahko pa se v
dogovoru z občinsko upravo, dogovori za začasno zamenjavo.
14. člen
(1) Prodajna mesta upravljavec odda v najem tistim, ki
izpolnjujejo pogoje za prodajo na tržnici. Pred oddajo v najem je
upravljavec dolžan preveriti ustreznost dokumentacije prodajalca.
Vse kasnejše spremembe glede statusa oziroma upravičenosti
prodaje je dolžan prodajalec sam pravočasno posredovati občinski upravi.
(2) Na tržnih prostorih v lasti občine smejo prodajati:
– kmetovalci,
– nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– nosilci osebnega dopolnilnega dela,
– drugi posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost
domače ali umetnostne obrti,
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– zadruge in
– drugi posamezniki in organizacije, ki izpolnjujejo za to
potrebne pogoje.
Prednost pri najemu tržnih mest imajo ponudniki s stalnim
bivališčem oziroma registrirano dejavnostjo v Občini Rogaška
Slatina.
(3) Kmetovalci in drugi posamezniki lastno pridelavo zagotavljajo s KMG-MID številko kmetije na kateri živijo in delajo. Na
tržnici lahko prodajajo sami, njihovi ožji družinski člani ali pa pri
njih zaposleni delavci.
(4) Registrirani trgovci in gostinci ter druge pravne in fizične
osebe morajo izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje za prodajo
na občasnih tržnicah in v potujočih prodajalnah.
15. člen
(1) Na tržnici je dovoljeno prodajati blago, ki izpolnjuje vse
zakonsko določene pogoje za prodajo. Za blago, ki ne ustreza
zakonskim pogojem, odgovarja prodajalec.
(2) Blago se sme prodajati samo s prodajnih miz, stojnic,
potujočih prodajnih mest. Blaga za prodajo ni dovoljeno zlagati
neposredno na tla z izjemo prodaje novoletnih smrečic, sadik,
cvetličnih aranžmajev, cvetja, večjih lončarskih, železnih, lesenih
ipd. izdelkov.
16. člen
(1) Prodajalci morajo svoja prodajna mesta vidno opremiti
s cenikom in s podatki prodajalca: nazivom oziroma imenom ter
sedežem oziroma naslovom. Obliko in velikost označitve določi
upravljavec.
(2) Na tržnici se sme prodajati blago, ki ustreza predpisom o
kvaliteti blaga. Živila morajo biti higiensko neoporečna. Vso blago
v prodaji mora ustrezati veljavni zakonodaji, ki bo redno objavljana
na spletni strani občine in na oglasni deski mestne tržnice. Skladnost morajo zagotavljati prodajalci sami.
17. člen
Prodajalci so dolžni meriti in tehtati blago z napravami, ki
so predpisane ali pa običajne za merjenje določene vrste blaga.
Naprave morajo izpolnjevati zakonsko določene pogoje in biti
postavljene tako, da imajo kupci vpogled v merjenje blaga.
IX. PRISTOJBINA
18. člen
Višino pristojbin za uporabo prodajnih mest določi občinski
svet s sklepom na predlog upravljavca tržnice.
19. člen
(1) Pristojbino za uporabo tržnega prostora plača stalni prodajalec v roku in na način, ki je naveden v pogodbi.
(2) V primeru krajšega oziroma dnevnega najema mora
prodajalec plačati pristojbino pred začetkom prodaje.
(3) Pooblaščena oseba upravljavca mora prodajalcu za zaračunano in plačano pristojbino izdati potrdilo o plačilu, ki ga je
prodajalec dolžan hraniti do konca tržnega dne.
(4) Plačila pristojbine za uporabo tržnega prostora so oproščene dobrodelne in humanitarne organizacije.
X. SKLADIŠČENJE
21. člen
Skladiščenje blaga na tržnici ni dovoljeno.
Po končanem obratovalnem času tržnice morajo prodajalci
dnevno vso blago odstraniti s tržnih površin.
XI. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE
22. člen
Prodajalci lahko na tržnico dovažajo le očiščeno in za
prodajo pripravljeno blago, ki mora biti hranjeno v primerni
embalaži.
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23. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na in ob svojih
prodajnih mestih. Po končanem trgovanju so dolžni prodajno
mizo, stojnico oziroma prodajno mesto zapustiti v čistem in urejenem stanju, pri čemer so dolžni embalažo, odpadke in drugo
neprodano blago odnesti s sabo.
24. člen
Prodajalci morajo skrbeti za osebno higieno, dostojno vedenje ter spoštovati tržni red.
Kdor na tržnici krši tržni red se ga na to opozori. V primeru
ponovne kršitve se mu lahko začasno prepove prodaja. V primeru hujših kršitev tržnega reda se mu prepove prodaja na tržnici.
Eventualne že vnaprej plačane tržne pristojbine se v takem primeru ne vračajo.
25. člen
Za vzdrževanje reda in čistoče mora upravljavec:
– čistiti prodajne površine,
– na lastno pobudo ali na zahtevo pristojne inšpekcije razkužiti tržne površine.
XII. NADZOR
26. člen
Upravljavec lahko odpove uporabo prodajnega mesta prodajalcem, ki kršijo določila tržnega reda zaradi:
– kršitve tržnega reda in predpisov, ki urejajo poslovanje
na tržnici,
– neurejenosti na prodajnem mestu oziroma prostoru,
– nepravilnega ravnanje z odpadki,
– večkratnega poskusa prodaje blaga oporečne kvalitete,
– prodaje izdelkov, za katere nima ustreznega dovoljenja,
– prodaje izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati,
– nespodobnega obnašanja do drugih prodajalcev, kupcev
ali delavcev upravljavca,
– samovoljnega zasedanja prodajnega mesta in širitev prodajnega mesta,
– parkiranje vozil na nedovoljenih mestih in drugih primerih,
ki vplivajo na slab videz in urejenost prodajnih mest oziroma kršitev predpisov s področja mirujočega prometa,
– neplačevanje tržnih pristojbin,
– če odda prodajno mesto drugemu prodajalcu v podnajem
brez ustreznega soglasja,
– prekupčevanja z blagom.
Nadzor nad določbami tržnega reda, ki ne spadajo pod pristojnost drugih inšpekcijskih služb, opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
(1) Za izvajanje tržnega reda na tržnici je zadolžen Oddelek
za gospodarstvo.
(2) Za kršitve določil predpisov o trgovanju z blagom odgovarja prodajalec.
28. člen
Tržni red mora upravljavec po uveljavitvi izobesiti na vidnem
mestu na tržnici in ga ob prvem nastopu prodaje izročiti vsakemu
prodajalcu.
29. člen
Tržni red začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, z njegovo uveljavitvijo preneha veljavnost
Tržnega reda tržnice v Rogaški Slatini (Uradni list RS, št. 61/01)
z dne 23. 7. 2001.
Št. 0320-0005/2014-01
Rogaška Slatina, dne 28. maja 2014
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.
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Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Rogaška
Slatina na 34. redni seji dne 28. 5. 2014 sprejel

SKLEP
1. Ukine se javno dobro na nepremičninah, parcela
št. 402/34 k.o. 1213 – Kamence (ID 6020991), parcela št. 402/6
k.o. 1213 – Kamence (ID 5930174) in parcela št. 192/6
k.o. 1213 – Kamence (ID 6020984).
2. Na nepremičninah iz prve točke tega sklepa pridobi
lastninsko pravico Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2,
Rogaška Slatina.
3. Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0005/2014
Rogaška Slatina, dne 28. maja 2014
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
(izvirne in prenesene naloge)
(1) Občina Sveti Jurij ob Ščavnici v okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja naloge, določene v zakonu,
ki ureja lokalno samoupravo ter naloge določene s predpisi
občine na podlagi zakona.
(2) Občine lahko opravljajo posamezne naloge iz državne pristojnosti, če država za to zagotovi potrebna sredstva.
4. člen
(občani)
(1) Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče, so občani.
(2) Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih
občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice
na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v drugih organih v skladu s tem statutom.
(3) Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev
tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo.
(4) Na podlagi odločitve organov občine se lahko v posamezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v občini
začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in drugih
nepremičnin na območju občine.
5. člen
(uresničevanje skupnih nalog)

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
1892.

Statut Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF)
je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 33. redni seji
dne 28. 5. 2014 sprejel

STATUT
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

(1) Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s
sosednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi
in državo. Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih
skupnosti.
(2) Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen ustanavlja
zveze, združuje sredstva, ustanavlja skupne organe ter organe skupne občinske uprave, javne sklade, javne zavode,
javna podjetja.
(3) Občine se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja
skupnih interesov združujejo v združenja.
6. člen
(grb, zastava in praznik občine)

1 SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uporaba izrazov)
V statutu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(območje, ime in sedež občine)
(1) Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je samoupravna lokalna skupnost ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij: Biserjane, Bolehnečici, Blaguš, Brezje, Čakova,
Dragotinci, Gabrc, Galušak, Grabonoš, Grabšinci, Jamna,
Kočki Vrh, Kokolajnščak, Kraljevci, Kupetinci, Kutinci, Mali
Moravščak, Rožički Vrh, Selišči, Slaptinci, Sovjak, Stanetinci, Stara Gora, Terbegovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Ženik,
Žihlava.
(2) Sedež občine je, Ulica Bratka Krefta št. 14, 9244 Sveti
Jurij ob Ščavnici.
(3) Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
(4) Občino predstavlja in zastopa župan.
(5) Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z
zakonom po postopku, ki ga določa zakon.
(6) Območja in imena naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z občinskim odlokom.

(1) Občina ima grb, zastavo in praznik, katerih oblika,
vsebina in uporaba se določi z odlokom.
(2) Občina ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zunanjem krogu na zgornji polovici napis: Občina Sveti Jurij ob
Ščavnici, v zunanjem krogu na spodnji polovici pa naziv organa
občine – Občinski svet; Župan; Nadzorni odbor; Občinska uprava, Občinska volilna komisija. V sredini pečata je grb občine.
Občina ima naslednje simbole:
– grb je v obliki ščita, podlage bele barve, na katerem
je stiliziran lik konjenika, ki s sulico prebada zmaja. Konjenik
ima čelado in oklep srebrne barve, modro obleko, rdeč plašč
in sedlo, konj belo srebrne, zmaj pa kromoksid zelene barve;
– zastava je pravokotne oblike, razdeljena na dva enako
velika dela, od katerih je leva polovica rumeno zelene barve,
desna polovica pa modre barve. V sredini gornje polovice
zastave je grb v barvah in oblikah navedenih v prejšnjem
odstavku;
– himna občine je: Jakob Šešerko »Jurjevška zdravica«.
Praznik občine je 24. aprila. Sveti Jurij ob Ščavnici je
vezan na leto 1336, ko je bila izdana listina o obstoju naselja
Sveti Jurij ob Ščavnici. Občinski praznik se praznuje eno
nedeljo pred ali za godom Sv. Jurija.
(3) Velikost, uporabo in hrambo žiga občine določi župan
s sklepom.
(4) Za prispevek k razvoju in prepoznavnosti občine podeljuje občina zaslužnim občanom, organizacijam in drugim
občinska priznanja in nagrade, v skladu s posebnim odlokom.

Uradni list Republike Slovenije
2 NALOGE OBČINE
7. člen
(naloge občine)
(1) Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega
pomena (izvirne naloge), določene z zakonom in s tem statutom, zlasti pa:
1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena
tako, da:
– sprejema statut in druge predpise občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte,
– sprejema programe razvoja občine.
2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in
premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako,
da:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo
razvoj gospodarstva v občini,
– pospešuje gospodarski razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov
in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov,
– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj
gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov.
4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:
– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,
– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine,
– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju
občine,
– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini
ter se vključuje v stanovanjski trg,
– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja
objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj.
5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
– zagotavlja izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih javnih
služb v skladu z zakonom,
– odloča o koncesijah,
– sprejema splošne akte, ki urejajo način ustanovite in
delovanje lokalnih javnih služb,
– zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje komunalno infrastrukturo.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost tako, da:
– ustanovi vzgojno izobraževalni (javna osnovna šola in
javni vrtec), zdravstveni zavod in v skladu z zakonom zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,
– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti
omogoča izvajanje nadstandardnih programov,
– sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom,
– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno
dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,
– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev.
7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega
varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da:

Št.

45 / 20. 6. 2014 /

Stran

5083

– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene
ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in
drugimi pristojnimi organi in institucijami,
– lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade
ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov.
8. Pospešuje raziskovalno, informacijsko, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,
– določa občinski program športa,
– zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti
občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred
hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge
dejavnosti varstva okolja tako, da:
– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi
predpisi s področja varstva okolja,
– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,
– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja,
– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,
– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– občinske ceste, ulice in javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne
površine ter
– zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih
cestah in ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in
normativi:
– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje
za primere elementarnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih
in drugih naravnih nesreč,
– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in
štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni
varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.
12. Ureja javni red v občini tako, da:
– sprejema programe varnosti,
– določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se
kršijo predpisi občine,
– ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
– organizira občinsko redarstvo,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje
pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,
– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.
(2) V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na:
– ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predkupnih pravic občine v skladu z zakonom in v primeru razlastitve
nepremičnin za potrebe občine,
– določanje namembnosti prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov
v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
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8. člen

12. člen

(statistične, evidenčne in analitične naloge)

(javnost dela)

(1) Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične
naloge za svoje potrebe.
(2) Občina obdeluje podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti in jih pridobi v skladu z
zakonom.
(3) Za potrebe iz prvega odstavka člena pridobiva občina od upravljavcev zbirk podatke o fizičnih osebah, ki imajo
v občini stalno ali začasno prebivališče, in o fizičnih osebah,
ki imajo v občini nepremičnine, ter podatke o pravnih osebah, ki imajo sedež ali premoženje oziroma del premoženja
v občini.
(4) Od upravljavca Centralnega registra prebivalstva lahko občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva osebne
podatke v skladu z zakonom. Osebne podatke lahko pridobi
občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski
pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno
prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške povezave. Za pridobivanje podatkov neposredno preko računalniške
povezave je potrebno dovoljenje ministra.

3.1. Skupne določbe

(1) Delo organov občine je javno.
(2) Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o
delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem
splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov
sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih organov,
z vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje občinskih organov. Splošni akti in prečiščena besedila
občine se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije ter v
Katalogu informacij javnega značaja in na spletni strani občine.
(3) Javnost dela se zagotavlja tudi s tem, da so slikovni
posnetki sej občinskega sveta dostopni javnosti preko lokalnih
televizijskih operaterjev ali spletnega portala občine.
(4) Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov,
razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine,
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma
druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma
državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakoni, ta statut
in poslovnik občinskega sveta.
(5) Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine
o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo
pravni interes.

9. člen

3.2 Občinski svet

3 ORGANI OBČINE

(organi občine)
(1) Organi občine so:
– občinski svet,
– župan in
– nadzorni odbor.
(2) Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski
organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi
predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in
referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.
(3) Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in
naloge določa zakon.
(4) Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma
članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in
tem statutom.
(5) Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občinski funkcionarji.
10. člen
(občinska uprava)
(1) Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom,
statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne,
pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.
(2) Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge
in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.
(3) Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska
in administrativna opravila za občinske organe.
(4) Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organizacijske enote in organi občinske uprave. Organe občinske
uprave ustanovi občinski svet z odlokom, s katerim določi tudi
njihovo notranjo organizacijo in delovno področje.
(5) Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave,
usmerja in nadzoruje pa jo župan.
11. člen
(sprejemanje odločitev na sejah organov)
Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko
organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če je
na seji navzoča večina članov organa občine. Odločitev je
sprejeta, če zanjo glasuje večina navzočih članov.

13. člen
(občinski svet)
(1) Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
(2) Občinski svet šteje 11 članov.
(3) Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata
prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje na
naslednjih rednih volitvah izvoljenega občinskega sveta, če ni
z zakonom drugače določeno.
(4) Občinski svet se konstituira na prvi seji po volitvah,
na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.
(5) Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najkasneje v dvajsetih dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je za izvolitev župana potreben drug krog volitev, pa
najkasneje v desetih dneh po drugem krogu volitev. Če seja
ni sklicana v navedenem roku, jo skliče predsednik občinske
volilne komisije.
(6) Prvo sejo občinskega sveta vodi najstarejši član občinskega sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana
določi občinski svet.
(7) Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim
preneha tudi članstvo v vseh občinskih organih, odborih in
komisijah.
(8) Mandat članov občinskega sveta v organih javnih
zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je
občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki občinskega
sveta, traja in preneha v skladu z ustanovitvenim aktom javnega zavoda, javnega podjetja, skladov in drugih organizacij,
razen če občinski svet ne odloči drugače.
14. člen
(volitve članov občinskega sveta)
(1) Volitve članov občinskega sveta so neposredne in se
opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim
glasovanjem v skladu z zakonom.
(2) Občinski svet se voli po večinskem volilnem sistemu.
(3) O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta
odloči občinski svet z odlokom.
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15. člen

16. člen

(pristojnosti občinskega sveta)

(funkcija člana občinskega sveta)

(1) Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine ter sprejema
mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi
občine.
(2) V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema statut občine,
– sprejema odloke in druge občinske akte,
– sprejema prostorske in druge plane razvoja občine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun proračuna,
– imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane
komisij in odborov občinskega sveta,
– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave
glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če
ni z zakonom določeno drugače,
– sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave na predlog župana,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja
skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na
občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne
pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski
organ,
– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja
predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
– imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega
odbora,
– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega
sveta,
– določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno
opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat,
pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo, ali če je razrešen,
– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
– razpisuje referendum,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog članov
drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje, merila
za določitev plače direktorjev javnih podjetij in predstavnikov
ustanovitelja v njihovih organih,
– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
– opravlja imenovanje ulic in naselij ter določa območja
naselij,
– imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu in člane drugih organov občine, ustanovljenih
na podlagi zakona,
– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni
del je tudi program varstva pred požari,
– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva pred
požari,
– določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega
delovanja v vojni,
– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna
služba,
– sprejema odločitev o uvedbi krajevnega samoprispevka
– lahko sprejme akt, v katerem glede na potrebe gostov in
značilnosti ter potrebe kraja določi podrobnejša merila za določitev obratovalnega časa,
– v okviru kadrovskega načrta določa število in vrste delovnih mest za določen čas v kabinetu župana,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut.

(1) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(2) Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v
občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa
zakon.
(3) Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana,
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana
hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja
funkcije člana občinskega sveta.
17. člen
(župan)
(1) Župan predstavlja občinski svet ter sklicuje in vodi
njegove seje, nima pa pravice glasovanja.
(2) Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta in podžupana, članstvom v nadzornem odboru in
z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere
tako določa zakon.
(3) Za vodenje sej občinskega sveta lahko župan pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta. Če je župan
odstoten ali zadržan, vodi sejo podžupan.
(4) Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, podžupan
oziroma pooblaščeni član občinskega sveta, ne more voditi že
sklicane seje, jo brez posebnega pooblastila vodi najstarejši
član občinskega sveta.
(5) Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede
na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati
najmanj šestkrat letno. Podžupan lahko opravi sklic seje le na
podlagi posamičnega pooblastila župana.
(6) Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora
biti v petnajstih dneh po tem, ko je bila podana pisna zahteva
za sklic seje, ki je vsebovala predlog dnevnega reda in nujno
potrebno gradivo oziroma utemeljeno zahtevo občinski upravi
za pripravo gradiva. Župan mora dati na dnevni red seje predlagane točke. Predlagan dnevi red pa lahko dopolni še z novimi
točkami. Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih
dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Župan in občinska uprava so
dolžni zagotoviti pogoje za vodenje in izvedbo seje.
18. člen
(organizacijsko in administrativno delo
za potrebe občinskega sveta)
Strokovno pripravo gradiv, organizacijsko in administrativno delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri pripravi in
vodenju sej občinskega sveta ter njegovih komisij in odborov
zagotavlja občinska uprava.
19. člen
(seje občinskega sveta)
(1) Občinski svet dela in odloča na sejah.
(2) Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
(3) Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti,
razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da
jih sprejme občinski svet na predlog župana.
(4) Župan mora predloge komisij in odborov občinskega
sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je določeno v poslovniku občinskega sveta.
(5) O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.

Stran

5086 /

Št.

45 / 20. 6. 2014

(6) Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena
točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo
člani sveta. Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude,
ki so bila oddana do začetka seje, ter na ustna vprašanja dana
ob obravnavi vprašanj in pobud članov sveta. Če zahteva odgovor na vprašanje podrobnejši pregled dokumentacije oziroma
proučitev, lahko župan ali direktor občinske uprave odgovorita
na naslednji seji.
(7) Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo
županu, podžupanu, članom občinskega sveta, predsedniku
nadzornega odbora občine in direktorju občinske uprave in
vodji organa skupne občinske uprave. O sklicu seje občinskega
sveta se obvesti javna občila. Vabilo z gradivom za sejo sveta
se objavi v katalogu informacij javnega značaja občine na
svetovnem spletu.
(8) Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki
komisij in odborov občinskega sveta ter direktor občinske uprave in organ skupne občinske uprave so se dolžni udeležiti seje
občinskega sveta in odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vprašanja iz njihove pristojnosti
oziroma njihovega področja dela.
20. člen
(odločanje članov občinskega sveta)
(1) Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča
večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z
večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon
določa drugačno večino.
(2) Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem. Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom ali če tako sklene občinski svet.
(3) Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko
večino navzočih članov.
(4) Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska uprava.
(5) Župan in direktor občinske uprave občine o izvrševanju odločitev občinskega sveta poročata občinskemu svetu
najmanj enkrat letno.
21. člen
(predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta)
(1) Predčasno prenehanje mandata člana občinskega
sveta ureja zakon.
(2) Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega
sveta se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali
pisnega obvestila o odločitvi člana občinskega sveta.
(3) Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko
občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali zakonski
razlogi za prenehanje mandata, razen v primeru odstopa. Ugotovitveni sklep sprejme občinski svet na prvi seji po nastanku
razlogov iz drugega odstavka tega člena.
(4) Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Župan mora
občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu
člana občinskega sveta v roku osmih dni od prejema pisne
odstopne izjave.
(5) Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti
občinskega sveta in občinske volilne komisije, lahko občinski
funkcionar, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od poteka
roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče.
Upravno sodišče o tožbi iz tega odstavka in tožbi iz drugega
odstavka tega člena odloči meritorno v 30 dneh. O morebitni
pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh. Enako sodno varstvo
lahko uveljavlja tudi kandidat za člana občinskega sveta, ki bi
bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je
mandat prenehal, predstavnik kandidature oziroma predstavnik
liste kandidatov za člane občinskega sveta, s katere bi bil ta
kandidat izvoljen.
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(6) Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega
člana občinskega sveta določa zakon.
22. člen
(Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)
(1) Občinski svet ima Komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
(2) Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in
odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.
(3) Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta in
Odlok o delovnih telesih Občinskega sveta Občine Sveti Jurij
ob Ščavnici.
(4) Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov
ter opravi imenovanje.
23. člen
(naloge Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja)
(1) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima 3 člane, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.
(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa
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,
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi
s plačili za opravljanje funkcije ter drugimi prejemki občinskih
funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone
in predpise, ki urejajo plačila za opravljanje funkcije in druge
prejemke občinskih funkcionarjev,
– opravlja naloge po zakonu, ki ureja preprečevanje korupcije,
– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski
svet
– izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev.
24. člen
(stalna in občasna delovna telesa občinskega sveta)
(1) Občinski svet lahko ustanovi enega ali več odborov in
komisij kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.
(2) Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti,
– odbor za gospodarstvo, varstvo okolja,
– odbor za gospodarske javne službe in komunalne zadeve,
– odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami,
– statutarno pravna komisija,
– odbor za proračun
Odbori in komisije štejejo od 3 do 5 članov, komisije pa od
3 do 5 članov. Delovno področje in število članov posameznega
delovnega telesa občinskega sveta se določi s poslovnikom in
odlokom o delovnih telesih občinskega sveta.
25. člen
(imenovanje članov odborov in komisij)
(1) Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed
svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov.
Predlog kandidatov za člane pripravi Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
(2) Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član
občinskega sveta kot predsednik ali njegov namestnik, ki ju
izmed sebe izvolijo člani delovnega telesa.
(3) Prvo sejo delovnega telesa skliče župan najpozneje v
roku 45 dni po konstituiranju občinskega sveta.
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(4) Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni
združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom
v občinski upravi.
26. člen
(pristojnosti komisij in odborov občinskega sveta)
(1) Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega
delovnega področja, določenega s poslovnikom občinskega
sveta, obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in
dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
Obvezno je sodelovanje pristojnega odbora ali komisije
občinskega sveta pri pripravi Načrta razvojnih programov občine in izdajo mnenja k posameznemu delu.
(2) Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena
točka za poročanje in razpravo o delu in predlogih odborov in
komisij občinskega sveta.
(3) Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna
in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
27. člen
(razrešitev člana delovnega telesa občinskega sveta)
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega
člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v
celoti, na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta.
Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega
sveta pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.
3.3. Župan
28. člen
(župan)
(1) Župana volijo volivci na neposrednih in tajnih volitvah.
Volitve župana se opravijo v skladu z zakonom.
(2) Mandatna doba župana traja štiri leta.
(3) Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet
na svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči
o morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov
kandidatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.
(4) Župan opravlja funkcijo nepoklicno, lahko pa se odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi je župan
dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.
29. člen
(pristojnosti župana)
(1) Župan predstavlja in zastopa občino. Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta,
nima pa pravice glasovanja.
(2) Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine
in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti
občinskega sveta,
– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za
izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
– na podlagi predhodnega mnenja pristojnega odbora
odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, če zakon ali predpis
občine ne določa drugače,
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov
občine,
– predlaga ustanovitev organov občinske uprave in določitev njihovega delovnega področja, naloge in notranjo organizacijo občinske uprave, določa sistemizacijo delovnih mest
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v občinski upravi, odloča o imenovanju javnih uslužbencev v
nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski
upravi in odloča o drugih pravicah in obveznostih javnih uslužbencev iz delovnega razmerja,
– imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave in vodjo
organa skupne občinske uprave skupaj z drugimi župani občin
ustanoviteljic,
– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov
skupne občinske uprave,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in ta statut.
30. člen
(zadržanje objave splošnega akta)
(1) Župan zadrži objavo splošnega akta občine, če meni,
da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu svetu,
da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora
navesti razloge za zadržanje.
(2) 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 in zakonom.
(3) Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali drugim
splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o
njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.
(4) Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan v petnajstih dneh opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako
odločitev, lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.
(5) Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo,
ki je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
take odločitve.
31. člen
(naloge župana na področju zaščite in reševanja)
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju
zaščite in reševanja, predvsem pa:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter
poverjenike za civilno zaščito,
– sprejme načrt zaščite in reševanja,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč,
– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma
naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo
izdelati načrte zaščite in reševanja,
– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v
naravnem okolju na območju občine,
– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski
svet ne more sestati,
– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev,
– predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov na
delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno dolžnost.
32. člen
(nujni ukrepi)
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu
ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski svet
ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne
nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu
takoj, ko se ta lahko sestane.
33. člen
(podžupan občine)
(1) Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina
enega podžupana. Podžupana izmed članov občinskega sveta
imenuje in razrešuje župan.
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(2) Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter
opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere
ga župan pooblasti.
(3) Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za
katere ga župan pooblasti.
(4) Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravlja funkcijo župana. Podžupan, ki
opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve
občinskega sveta.
(5) V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči,
da bo funkcijo opravljal poklicno.
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– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
(3) Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja
zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske
uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov
ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim
premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe
občinskih proračunskih sredstev.

34. člen

38. člen

(nadomeščanje župana in podžupana)

(imenovanje in razrešitev članov nadzornega odbora)

(1) Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan
ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član
občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši član občinskega sveta.
(2) V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta
tekoče naloge iz pristojnosti župana.

(1) Nadzorni odbor ima 3 člane. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45
dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo imeti
najmanj V. stopnjo strokovne izobrazbe. Kandidate za člane
nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
(2) Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani komisij in odborov
občinskega sveta, direktor občinske uprave, delavci občinske
uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij
in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki
občinskih proračunskih sredstev.
(3) Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega
sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev
člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za
predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.

35. člen
(komisije in drugi strokovni organi občine)
(1) Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu,
lahko tudi župan imenuje komisije in druge strokovne organe
občine.
(2) Župan lahko ustanovi tudi komisije in druga delovna
telesa kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje
posameznih zadev iz svoje pristojnosti.
36. člen
(predčasno prenehanje mandata župana)
(1) Predčasno prenehanje mandata župana je določeno
z zakonom.
(2) Razlogi za prenehanje mandata župana se ugotovijo
na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pisnega obvestila
o odločitvi župana.
(3) Županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na
podlagi pisne izjave oziroma predloga Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi
za prenehanje mandata, razen v primeru odstopa.
(4) Če župan odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko o
svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno
komisijo.
(5) Ugotovitveni sklep iz tretjega odstavka tega člena
sprejme občinski svet na prvi seji po nastanku razlogov iz drugega odstavka tega člena.
(6) Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat
več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše
občinska volilna komisija nadomestne volitve.
(7) Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata
člana občinskega sveta.
(8) Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan
razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov
mandat člana občinskega sveta.
3.4. Nadzorni odbor občine
37. člen
(nadzorni odbor občine)
(1) Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne
porabe v občini.
(2) Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje
pristojnosti:

39. člen
(konstituiranje nadzornega odbora)
(1) Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju
skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji
navzočih večina članov.
(2) Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika nadzornega odbora.
(3) Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi
njegove seje.
(4) Nadzorni odbor dela in sprejema odločitve na seji, na
kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino
glasov navzočih članov.
(5) Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Sveti
Juriju ob Ščavnici, Ulica Bratka Krefta št. 14, 9244 Sveti Jurij
ob Ščavnici. Nadzorni odbor za seje uporablja prostore občine.
(6) Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja svoj žig.
40. člen
(program dela nadzornega odbora)
(1) Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela,
ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta,
ki ju v mesecu oktobru koledarskega leta predloži županu.
(2) Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto izvesti
nadzor:
– proračuna in zaključnega računa proračuna občine,
– finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov
proračunskih sredstev,
– v tridesetih dneh po opravljenem nadzoru mora nadzorni odbor pripraviti poročilo, katero se obravnava na prvi
naslednji redni seji občinskega sveta.
(3) Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če
je tak nadzor določen v nadzornem programu. Če nadzorni odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v nadzorni program, mora
najprej dopolniti nadzorni program. Dopolnitev nadzornega programa posreduje županu in občinskemu svetu. Enako velja za
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spremembo nadzornega programa. Dopolnitev in sprememba
nadzornega programa mora biti obrazložena.
(4) Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o
svojem delu županu in občinskemu svetu do konca meseca
januarja koledarskega leta za preteklo leto.
(5) Nadzorni odbor mora sodelovati z županom in občinskim svetom ter drugimi organi občine, organi uporabnikov
občinskih proračunskih sredstev in drugimi osebami.
(6) Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega
odbora se mora udeležiti seje občinskega sveta, ko obravnava
predlog proračuna in druge zadeve, za katere nadzorni odbor
oceni, da so pomembne za njegovo delo.
41. člen
(pristojnosti nadzornega odbora)
(1) Nadzorni odbor preverja finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev (javnih podjetij, javnih zavodov
in drugih) na podlagi preverjanj poslovnih poročil in zaključnih
računov ter sklenjenih pogodb med občino in uporabnikom
proračunskih sredstev in po potrebi druge pridobljene dokumentacije.
(2) Nadzorni odbor pred nadzorom obvesti o nadzoru
župana in odgovorno osebo uporabnika proračuna. Sklep o
izvedbi nadzora mora vsebovati opredelitev vsebine nadzora,
časa in kraja nadzora in navedbo nadzorovane osebe.
(3) V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane
osebe dolžni nadzornemu odboru predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na
ugotovitve in dajati pojasnila.
42. člen
(izločitev člana nadzornega odbora)
(1) Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki
vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
(2) Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka če:
– je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane osebe s članom, nadzornega odbora
v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega
četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali zunajzakonski
skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je
zakonska zveza ali zunajzakonska skupnost prenehala,
– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika,
prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,
– če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval
v postopku, ki je predmet nadzora.
(3) Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi
nadzorovana oseba in sam član nadzornega odbora. Zahtevo
za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je
potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za
izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh
članov.
43. člen
(poročilo nadzornega odbora)
(1) Za posamezen nadzor je zadolžen član nadzornega
odbora, ki je določen v nadzornem programu (v nadaljevanju:
nadzornik). Nadzornik pripravi osnutek poročila o nadzoru in
ga posreduje predsedniku nadzornega odbora. Osnutek poročila o nadzoru mora vsebovati enake sestavine kot poročilo
o nadzoru.
(2) Predsednik nadzornega odbora lahko poda v roku
treh delovnih dni pripombe na osnutek poročila o nadzoru. Če
pripomb nadzornik ne upošteva, predsednik nadzornega odbora pošlje osnutek poročila o nadzoru, skupaj s pripombami,
ostalim članom nadzornega odbora in skliče sejo najpozneje
v roku 8 dni od posredovanega osnutka poročila o nadzoru.
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(3) Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji.
Vsak član se mora o osnutku poročila izjaviti, na koncu izjavo
poda še predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah
nadzorni odbor sprejme osnutek poročila o nadzoru.
(4) Če osnutek poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan
nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali
dopolnitev. Usmeritve mora upoštevati nadzornik in osnutek
poročila o nadzoru dopolniti.
(5) Osnutek poročila o nadzoru podpiše predsednik nadzornega odbora.
44. člen
(odzivno poročilo)
(1) Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi osnutek
poročila o nadzoru najpozneje v roku osmih dni po sprejemu.
Nadzorovana oseba ima pravico v roku petnajstih dni od prejema osnutka poročila o nadzoru odgovoriti na posamezne
navedbe (odzivno poročilo). Odzivno poročilo vsebuje mnenja,
pripombe in pojasnila nadzorovanega organa za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo
kršitve predpisov. Če nadzorovani organ razpolaga z listinskimi
dokazi, jih priloži odzivnemu poročilu, oziroma predlaga delovni
sestanek.
(2) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka sprejme nadzorni odbor poročilo o nadzoru, ki ga pošlje nadzorovani osebi,
občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu
sodišču in pristojnemu ministrstvu.
45. člen
(vsebina poročila nadzornega odbora)
(1) Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine
v skladu z zakonom in pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine, ki ga izda pristojni minister.
(2) V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno
dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem
temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma predlogi.
(3) Z ocenami nadzorni odbor presodi, kateri predpisi so
bili kršeni (pravilnost poslovanja) in/ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe smotrno glede na ugotovitve in ocene v nadzoru.
(4) V mnenju se izrazi, ali je bilo poslovanje nadzorovane
osebe pravilno in/ali smotrno.
(5) Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovana
oseba poslovala v nasprotju s predpisi, proračunom in drugimi akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi splošnimi
ter posamičnimi akti), ki bi jih morala upoštevati pri svojem
poslovanju.
(6) Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali neučinkovito in /ali neuspešno.
(7) Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi
nadzorovana oseba enake učinke lahko dosegla pri manjših
stroških.
(8) Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stroških lahko nadzorovana oseba dosegla večje učinke.
(9) Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili cilji
poslovanja nadzorovane osebe.
(10) Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje pravilnosti poslovanja oziroma smotrnosti (za gospodarnejšo,
učinkovitejšo in uspešnejšo porabo sredstev javnih financ). S
priporočili oziroma predlogi nadzorni odbor praviloma svetuje,
kako nadzorovana oseba izboljša poslovanje tako, da nakaže
le poti za izboljšanje.
46. člen
(postopanje nadzornega odbora)
(1) Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov
ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih
dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in
Računsko sodišče Republike Slovenije.
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(2) V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja
utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve
posredovati pristojnemu organu pregona.
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kovnjaki, notranji revizorji in drugi. Za posamezne posebne
strokovne naloge nadzora lahko poda izvid in mnenje izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski
svet.

47. člen

51. člen

(obravnava poročila nadzornega odbora)

(sredstva za delo nadzornega odbora)

(1) Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan
in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni
obravnavati poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi
pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega
odbora.
(2) Župan je dolžan nadzorni odbor tekoče seznanjati
s pomembnimi zakoni in drugi predpisi ter akti občine, ki se
nanašajo na javne finance in lokalno samoupravo (proračun
občine, odlok, statut, akt o sistemizaciji delovnih mest in akt, ki
določa plačni sistem, akti o ustanovitvi pravnih oseb javnega
prava, katerih ustanoviteljica je občina in drugi) ter za poslovanje občine pomembnimi odločitvami.
(3) Župan je dolžan vabiti predsednika nadzornega odbora na seje občinskega sveta ter ga obveščati o pomembnejših
ugotovitvah iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na
pravilnost in smotrnost poslovanja občine ali finančno poslovanje pravnih oseb javnega prava, ki jih je ustanovila občina.

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v
občinskem proračunu na posebni proračunski postavki, na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta nadzornega
odbora. Za porabo sredstev župan določi skrbnika.

48. člen
(letno poročilo o delu in porabi sredstev nadzornega odbora)
Nadzorni odbor mora županu in občinskemu svetu predložiti pisno letno poročilo o delu in porabi sredstev in najmanj
enkrat na leto poročati o svojem delu ter ju seznaniti s pomembnimi ugotovitvami iz področja svojega dela in predlagati
rešitve za izboljšanje poslovanja.
49. člen
(javnost dela nadzornega odbora)
(1) Delo nadzornega odbora je javno.
(2) Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov odloči, da se javnost dela omeji ali izključi, če to zahtevajo
razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki
vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali
uradna tajnost.
(3) Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih
članov odloči, da se iz letnega poročila o njegovem delu in
posameznega poročila o nadzoru, ki se javno objavi, izločijo
podatki, če so podani razlogi, ki jih zakon, ki ureja dostop do
informacij javnega značaja določa kot razloge, zaradi katerih
je mogoče zavrniti zahtevo za informacijo javnega značaja.
(4) Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve
javnosti dela nadzornega odbora določa poslovnik.
(5) Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je
pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo
on pooblasti.
50. člen
(strokovna in administrativna pomoč
za delo nadzornega odbora)
(1) Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
(2) Župan določi javnega uslužbenca v občinski upravi,
ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter pisanju in odpravi
zapisnikov in drugih pisanj nadzornega odbora, arhiviranje
gradiva, sprejemanje in urejanje pošte ter za opravljanje drugih
opravil, potrebnih za nemotena administrativna tehnična dela
nadzornega odbora.
(3) Strokovno pomoč lahko nudijo nadzornemu odboru
javni uslužbenci zaposleni v občinski upravi ali zunanji stro-

52. člen
(plačilo za opravljanje dela članov nadzornega odbora)
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do
plačila za opravljanje dela v skladu z aktom občinskega sveta- pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov volilnih drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, ki ga je sprejel
občinski svet. Izvedencu in drugim strokovnjakom pripada plačilo, ki se določi s podjemno pogodbo ali avtorsko pogodbo, ki
jo sklene župan. Za delo izvedenca se plačilo določi na podlagi
pravilnika o tarifi za sodne izvedence.
53. člen
(poslovnik o delu nadzornega odbora)
Podrobneje uredi nadzorni odbor svoje delo s poslovnikom, ki ga sprejme z večino glasov svojih članov.
54. člen
(občinska uprava)
(1) Notranjo organizacijo in delovno področje občinske
uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
(2) Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi
župan.
55. člen
(ustanovitev skupne občinske uprave)
(1) Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da se z
drugo občino ali z drugimi občinami ustanovi skupna občinska
uprava.
(2) Organizacija in delo skupne občinske uprave se določi z odlokom o ustanovitvi, ki ga na skupen predlog županov
sprejmejo občinski sveti občin.
56. člen
(odločanje o upravnih zadevah)
(1) Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih zadevah v upravnem postopku.
(2) Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih zadevah
iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
(3) O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za
posamezne primere z zakonom drugače določeno.
(4) O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske
uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost
zadeva spada, če zakon ne določa drugače.
57. člen
(pristojnosti za odločanje v upravnih zadevah)
(1) Posamične upravne akte iz pristojnosti občinske uprave podpisuje direktor občinske uprave po pooblastilu župana,
ki lahko vsebuje pooblastilo za pooblaščanje drugih uradnih
oseb občinske uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih zadevah, za opravljanje posameznih dejanj
v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje
v upravnih zadevah.
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(2) Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
zadevah iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom
drugače določeno.

(2) Poveljnik in člani štaba za civilno zaščito so za svoje
delo odgovorni županu.

58. člen

6 NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV
PRI ODLOČANJU V OBČINI

(izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku)
Direktor občinske uprave skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in
drugih predpisov o upravnem postopku in zagotavlja upravno
poslovanje v skladu z uredbo vlade.
59. člen
(odločanje o upravnih zadevah iz izvirne pristojnosti občine)
O upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti lahko
odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje
teh zadev in izpolnjuje pogoje v skladu z uredbo ter ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.
60. člen
(odločanje o pristojnostih zoper posamične akte)
(1) O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je
dopusten upravni spor.
(2) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah
iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava,
odloča državni organ, določen z zakonom.
61. člen
(izločitev uradne osebe)
(1) O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve javnega uslužbenca
o stvari tudi odloči, če je javni uslužbenec pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.
(2) O izločitvi direktorja občinske uprave ali župana odloča
občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
4 OBČINSKO PRAVOBRANILSTVO
62. člen
(občinsko pravobranilstvo)
(1) Občina lahko ima občinsko pravobranilstvo, ki pred
sodišči in drugimi državnimi organi zastopa občino, občinske
organe in ožje dele občine.
(2) Po pooblastilu lahko občinsko pravobranilstvo zastopa
tudi druge pravne osebe, ki so jih ustanovile občine.
(3) Občinsko pravobranilstvo se ustanovi z odlokom, v
katerem občinski svet določi njegovo delovno področje oziroma
pooblastila. Za občinsko pravobranilstvo se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja državno pravobranilstvo.
(4) Občina lahko skupaj s še eno ali več občinami ustanovi skupni organ občinskega pravobranilstva.
5 DRUGI ORGANI OBČINE
63. člen
(drugi organi občine)
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki
jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo
naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi
župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom o
ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.
64. člen
(poveljnik in štab civilne zaščite)
(1) Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki
izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih
sil za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi načrti.

65. člen
(neposredne oblike sodelovanja občanov pri odločanju
v občini)
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju
v občini so:
– zbor občanov,
– referendum in
– ljudska iniciativa.
6.1 Zbor občanov
66. člen
(zbor občanov)
(1) Občani na zboru občanov:
1. obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v zvezi
s tem in oblikujejo mnenja,
2. obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in
povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne
skupnosti,
3. obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali
ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih
območij,
4. predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spremembah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,
5. opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom,
6. dajejo predloge občinskim organom v zvezi z pripravo
programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter varovanja življenjskega okolja,
7. oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, kot
so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč odpadkov
in nevarnih stvari,
8. obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo
o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako sklene
občinski svet ali župan.
(2) Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamezna
zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog
upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da predlogov,
pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče
upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.
67. člen
(sklic zbora občanov)
(1) Zbor občanov se lahko skliče za vso občino ali za njen
posamezen del.
(2) Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na
pobudo občinskega sveta.
(3) Župan mora sklicati zbor občanov, če je tako predpisano z zakonom ali statutom občine ali če tako zahteva najmanj
pet odstotkov (odstotek je lahko višji) volivcev v občini. Zbor
občanov za del občine pa na zahtevo najmanj pet odstotkov
(odstotek je lahko višji) volivcev tega dela.
(4) Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava.
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli.
Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in
naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise. Župan lahko
zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo
zadostno število volivcev. Slep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu.
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Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po
prejemu pravilno vložene zahteve.
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katerem je bil izveden referendum, sprejel, do konca njegovega
mandata.

68. člen

73. člen

(območje, kraj in čas sklica zbora občanov)

(vložitev zahteve za referendum)

(1) Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter
predlog dnevnega reda.
(2) Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običajen način.

(1) Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih
določbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis referenduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje,
ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev.
(2) Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini.
Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj stotih volivcev v
občini. Podporo pobudi dajo volivci na seznamu, ki vsebuje
osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, datum rojstva,
naslov stalnega prebivališča in podpis.
(3) Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za
razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo
predloži županu.
(4) Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana
v skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z
zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno
neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori,
se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma
obvesti pobudnika in občinski svet.
(5) Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi
upravno sodišče.

69. člen
(vodenje zbora občanov)
(1) Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni
podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje
predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.
(2) Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj pet odstotkov volivcev območja občine, za katero je zbor
sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje
najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.
(3) Javni uslužbenec občinske uprave, ki ga določi direktor občinske uprave, ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko
volivcev je glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o
odločitvah zbora. Z zapisnikom zbora občanov direktor občinske uprave seznani občinski svet in župana ter ga na krajevno
običajen način objavi.
6.2. Referendum o splošnem aktu občine
70. člen
(referendum o splošnem aktu občine)

74. člen
(podpora zahtevi za razpis referenduma)

(1) Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki
so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski svet,
razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih
aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski
davki in druge dajatve.
(2) Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega
odstavka razpiše referendum na predlog župana ali člana
občinskega sveta.
(3) Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa
zakon ali statut občine.

(1) Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma
z osebnim podpisovanjem.
(2) Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma, in rok za zbiranje podpisov.
(3) Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.
(4) Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena, če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom
zadostno število volivcev.

71. člen

(razpis referenduma)

(razpis referenduma)

(1) Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po
sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svetnika
za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od vložitve
zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s četrtim
odstavkom prejšnjega člena, razen če v skladu z zakonom
zahteva ustavnosodno presojo take zahteve.
(2) Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje
petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela prost dan.
(3) Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet
vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo
oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo
referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na
referendumu tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PROTI”,
dan razpisa in dan glasovanja.
(4) Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s
tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.
(5) Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska
volilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.

(1) Predlog za razpis referenduma je treba vložiti oziroma
občinski svet pisno seznaniti s pobudo volivcev za vložitev
zahteve za razpis referenduma v petnajstih dneh po sprejemu
splošnega akta občine.
(2) Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma,
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali
pobudi oziroma do odločitve na referendumu.
72. člen
(naknadni referendum)
(1) Referendum se opravi kot naknadni referendum, na
katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine
ali njegove posamezne določbe.
(2) Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z
objavo izida referenduma.
(3) Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju
volje volivcev ne spremeni.
(4) Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil
splošni akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posamezne določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o

75. člen

76. člen
(pravica glasovati na referendumu)
(1) Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani,
ki imajo pravico voliti člane občinskega sveta, če zakon ne
določa drugače.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali.
77. člen
(postopek za izvedbo referenduma)
(1) Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki
vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu
volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.
(2) Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo
referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, če ni s tem
statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posamezno vprašanje drugače urejeno.
(3) Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje
občinska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na
način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov
občine.
6.3. Svetovalni referendum
78. člen
(svetovalni referendum)
(1) Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih
vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.
(2) Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali
za njen del.
(3) Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.
(4) Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne
zavezuje občinskih organov.
6.4. Drugi referendumi

Št.

45 / 20. 6. 2014 /

Stran

5093

7 OBČINSKE JAVNE SLUŽBE
82. člen
(občinske javne službe)
(1) Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama
določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom.
(2) Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij.
83. člen
(občinske javne službe na področju družbenih dejavnosti)
(1) Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina
javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in
– knjižničarstvo.
(2) Občina lahko zagotavlja javne službe tudi na drugih
področjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja
odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti s katerimi se zagotavljajo javne potrebe.
84. člen
(ustanovitev skupne pravne osebe javnega prava)
Občina lahko skupaj z drugimi občinami zaradi gospodarnega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb ustanovi
skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje javne službe.
85. člen

79. člen

(gospodarske javne službe)

(referendum o samoprispevku in drugih vprašanjih)

(1) Na področju gospodarskih javnih služb občina zagotavlja:
– oskrbo s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
– obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– vzdrževanje občinskih javnih cest,
– pomoč, oskrbo in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.
(2) Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo
tudi druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene
pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.

(1) Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
(2) Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja
referendum, ni drugače določeno.
6.5. Ljudska iniciativa
80. člen
(ljudska iniciativa)
(1) Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve
iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih
organov.
(2) Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo
določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen postopek
s pobudo volivcem za razpis referenduma o splošnem aktu
občine.
(3) Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega
akta občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo,
o njej pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno
vložene zahteve.
(4) Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih
organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu
od dne pravilno vložene zahteve.

86. člen
(ustanovitev pravne osebe javnega prava)
(1) Pravne osebe javnega prava, ki izvajajo občinske
javne službe, ustanavlja občina z odlokom, ob upoštevanju
pogojev določenih z zakonom.
(2) Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega
zagotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi
v okviru zaokroženih oskrbovalnih sistemov skupaj z drugimi
občinami skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje
občinskih javnih služb.

81. člen

87. člen

(sredstva za neposredno sodelovanje občanov
pri odločanju v občini)

(izvrševanje ustanoviteljskih pravic)

Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo
izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.

(1) Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v skupnih pravnih osebah javnega prava, ki so ustanovljene za območje dveh
ali več občin, občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.
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(2) V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo njegove naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev,
način financiranja in delitve stroškov za delo skupnega organa.
(3) Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki
so po zakonu obvezne.
8 PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE
88. člen
(premoženje občine)
(1) Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
(2) Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober
gospodar.
(3) Za odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoženja občine
je pristojen občinski svet. Občinski svet na predlog župana
sprejme letni program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja ter letni program nabav in gradenj. Sprejeti
letni program prodaje izvršuje župan.
(4) Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in premičnin v
lasti občine se izvede v po postopku in na način, ki ga določa
zakon in predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo državnega premoženja.
(5) Za neodplačno pridobitev premoženja je treba predhodno pridobiti soglasje občinskega sveta, če bi takšno premoženje povzročilo večje stroške ali če je pridobitev povezana s
pogoji, ki pomenijo obveznost občine.
89. člen
(prihodki občine)
(1) Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov,
taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
(2) Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom, upravičena do sredstev finančne izravnave in drugih sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna.
90. člen
(proračun občine)
(1) Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki
občine so zajeti v proračunu občine, ki ga sprejme občinski
svet po postopku, določenem v poslovniku občinskega sveta.
(2) Občinski svet mora sprejeti proračun občine v roku, ki
omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta, za katerega
se sprejema.
(3) Za pripravo in predložitev proračuna občine občinskemu svetu v sprejem v skladu z zakonom je odgovoren župan.
(4) Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo
vsebovati predlog za povečanje prejemkov proračuna ali za
zmanjšanje drugih izdatkov v isti višini, pri čemer povečani
izdatki ne smejo biti v breme proračunske rezerve, splošne
proračunske rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja.
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(2) V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila,
določena z zakonom, predpisi, izdanimi na podlagi zakona, odlokom o proračunu občine ali drugimi splošnim aktom občine.
(3) Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega finančnega nadzora v skladu z zakonom in predpisom ministra,
pristojnega za finance, izdanim na podlagi zakona.
(4) Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti podžupana
in posamezne javne uslužbence občinske uprave.
(5) Župan v mesecu juliju poroča občinskemu svetu o
polletnem izvrševanju proračuna za tekoče leto. Poročilo mora
vsebovati podatke in informacije, ki jih določa zakon, ki ureja
sistem javnih financ.
93. člen
(sprejem proračuna občine)
(1) Proračun občine se sprejme z odlokom, rebalans oziroma spremembe proračuna občine se sprejmejo z odlokom
o rebalansu proračuna oziroma z odlokom o spremembah
proračuna.
(2) Odlok o proračunu občine določa ukrepe za zagotavljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, začasno
zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna pooblastila
za izvrševanje proračuna.
(3) V odloku o proračunu se določi obseg zadolževanja
proračuna in obseg predvidenih poroštev ter drugi elementi, ki
jih določa zakon.
(4) Rebalans proračuna predlaga župan, če v teku proračunskega leta ni možno uravnovesiti proračun občine.
94. člen
(začasno financiranje)
(1) Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, na
katero se nanaša, se financiranje občine začasno nadaljuje na
podlagi zadnjega sprejetega proračuna in za iste namene. V
obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva
do višine sorazmerno porabljenih sredstev v enakem obdobju
v proračunu za preteklo leto.
(2) Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skladu z zakonom. Sklep velja največ tri mesece in se lahko na
županov predlog s sklepom občinskega sveta podaljša še za
tri mesece.
95. člen
(uporaba sredstev proračuna)
Sredstva proračuna občine se smejo uporabljati, če so
izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom, določeni pogoji, le
za namene in v višini, določeni s proračunom.
96. člen
(prerazporejanje proračunskih sredstev)

91. člen
(sestava proračuna občine)
(1) Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in
načrt razvojnih programov ter obrazložitve.
(2) Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja.
(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna občine.
(4) Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna občine,
ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja.

(1) Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, določen z zakonom ali odlokom o
proračunu občine.
(2) Če se med letom spremeni delovno področje proračunskega uporabnika, župan sorazmerno poveča ali zmanjša
obseg sredstev za njegovo delo oziroma, če se uporabnik ukine
in njegovega dela ne prevzame drug uporabnik proračuna,
na katerega se sredstva prerazporedijo, prenese sredstva v
proračunsko rezervo.
(3) Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati
občinskemu svetu v mesecu juliju.

92. člen
(izvrševanje proračuna občine)
(1) Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občinskemu svetu.

(zaključni račun)

97. člen
(1) Neposredni uporabnik občinskega proračuna pripravi
zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za
preteklo leto in ga predloži županu do 28. februarja tekočega leta.
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(2) Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu,
pristojnemu za finance, do 31. marca tekočega leta.
(3) Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem do 15. aprila
tekočega leta.
(4) Župan o sprejetem zaključnem računu občinskega
proračuna obvesti ministrstvo pristojno za finance, v 30 dneh
po sprejemu.
98. člen
(zadolževaje občine)
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih
sprejme občinski svet, v skladu s pogoji, določenimi z zakonom.
99. člen
(zadolževanje javnih podjetij in javnih zavodov)
(1) Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica
je občina, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštvo samo, če
je to dovoljeno z zakonom in pod pogoji, ki jih določi občinski
svet. Soglasje izda župan.
(2) O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij
in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča na
predlog župana občinski svet.
(3) Kadar občina z eno ali več občinami ustanovi javno
podjetje ali javni zavod, o soglasju k zadolževanju odločajo
občinski sveti vseh občin ustanoviteljic.
100. člen
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104. člen
(poslovnik občinskega sveta)
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov, se uredi organizacija
in način dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in
dolžnosti članov občinskega sveta.
105. člen
(odlok občine)
(1) Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz
svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.
(2) Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene
pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.
106. člen
(pravilnik)
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta
ali odloka v procesu njihovega izvrševanja.
107. člen
(objavljanje splošnih aktov občine)
(1) Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati
petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
(2) V Uradnem listu Republike Slovenije se objavljajo
tudi drugi akti, za katere tako določi občinski svet.

(finančno poslovanje občine)
(1) Finančno poslovanje občine izvršuje finančna služba v
okviru občinske uprave ali skupnega organa občinske uprave.
(2) Opravljanje posameznih nalog finančne službe ali notranjega finančnega nadzora sme župan naročiti pri izvajalcu,
ki izpolnjuje pogoje strokovnosti oziroma pogoje, predpisane z
zakonom in podzakonskimi predpisi.
101. člen
(javno naročanje)
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del
izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
9 SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE
9.1. Splošni akti občine
102. člen
(splošni akti občine)
(1) Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega
sveta, odloki in pravilniki in navodila.
(2) Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in
zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.
(3) Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.
(4) Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja
poslovnik občinskega sveta.

9.2. Posamični akti občine
108. člen
(posamični akti občine)
(1) Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
(2) S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča
občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene
državne pristojnosti.
109. člen
(odločanje o pritožbah zoper posamične akte)
(1) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi
občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače
določeno.
(2) O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, odloča državni
organ, ki ga določi zakon.
(3) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih
organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.
10 VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE
110. člen
(zahteva za presojo ustavnosti in zakonitosti)
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo
ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj in v pravice občine.

103. člen

111. člen

(statut občine)

(spor o pristojnosti)

(1) Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme
občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega sveta.
(2) Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpisan za sprejem odloka.

Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim
sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih
v pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali
druga občina posega v njeno pristojnost.
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112. člen
(upravni spor)
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi, če osebe
javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine. Župan mora od
pristojnih državnih organov zahtevati, da je občina obveščena o
vsakem upravnem postopku, v katerem pristojni državni organ
odloča na podlagi predpisov občine. Ta organ mora občino
pisno obvestiti o začetku upravnega postopka v osmih dneh.
113. člen
(upravni sodni postopek)
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh postopkih
oziroma, če so z že izdanimi akti prizadete pravice in pravne
koristi občine, določene z ustavo in zakoni.
114. člen
(mnenje delovnega telesa)
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta
oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se tičejo koristi občine. Na tej podlagi oblikuje občinski svet svoje
mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.
11 NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA
115. člen
(nadzor nad zakonitostjo dela)
(1) Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni delavci
občinske uprave.
(2) Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad zakonitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelovanje,
medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom občin.
(3) V zadevah, ki jih na organe občine prenese država,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.
(4) Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje
nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog na
teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje
nalog iz državne pristojnosti.
12 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
116. člen
(uskladitev s statutom)
Nadzorni odbor mora uskladiti svoj poslovnik s tem statutom v roku treh mesecev po uveljavitvi tega statuta.
117. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00, 77/02).
118. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2014-005
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 28. maja 2014
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.
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ŠENTRUPERT
1893.

Sprememba Statuta Javnega podjetja
Energetika Šentrupert d.o.o.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o. (Uradni list
RS, št. 50/12 in 15/14) je župan Občine Šentrupert, po predhodnem soglasju Statutarno pravne komisije z dne 5. 6. 2014,
dne 10. 6. 2014 sprejel

SPREMEMBO STATUTA
Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o.
1. člen
V Statutu Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o.
(Uradni list RS, št. 74/12) se v tretjem odstavek 4. člena besedilo »Šentrupert 33« nadomesti z besedilom »Slovenska
vas«.
2. člen
V 5. členu se besedilo »Šentrupert 33« nadomesti z besedilom »Slovenska vas 5«.
3. člen
Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Poleg osnovnih dejavnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena, sodi med dejavnosti podjetja še:
35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah
in jedrskih elektrarnah
35.119 Druga proizvodnja električne energije
35.140 Trgovanje z električno energijo
35.210 Proizvodnja plina
35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
42.110 Gradnja cest
42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi
46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
52.100 Skladiščenje
56.300 Strežba pijač
58.110 Izdajanje knjig
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
59.140 Kinematografska dejavnost
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
64.910 Dejavnost finančnega zakupa
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
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77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav
v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti izobraževanja.«
4. člen
Sprememba statuta začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0031/2012-10
Šentrupert, dne 10. junija 2014
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

TIŠINA
1894.

Sklep o določitvi rokov plačila iz naslova
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2014

Št.

I.
Zavezanci so dolžni obveznost iz naslova nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014 poravnati v
naslednjih rokih:
1. obrok: trideset dni po vročitvi odločbe
2. obrok: do 30. 9. 2014
3. obrok: do 31. 10. 2014
4. obrok: do 30. 11. 2014
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 032-0013/2014
Tišina, dne 6. junija 2014
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

VIPAVA
1895.

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve
članov Občinskega sveta Občine Vipava

Na podlagi 22. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) in 16. člena Statuta
Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) je Občinski svet Občine Vipava na 29. redni seji dne 5. 6. 2014 sprejel
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ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta Občine Vipava
1. člen
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Vipava se
določijo tri volilne enote, v katerih se voli skupno sedemnajst
članov občinskega sveta.
2. člen
Volilne enote so naslednje:
– PRVA VOLILNA ENOTA, ki obsega območje Krajevne
skupnosti Vipava in območje Krajevne skupnosti Gradišče pri
Vipavi.
V tej volilni enoti se voli šest članov občinskega sveta.
– DRUGA VOLILNA ENOTA, ki obsega območje Krajevne
skupnosti Vrhpolje, Krajevne skupnosti Slap, Krajevne skupnosti Lože, Krajevne skupnosti Manče, Krajevne skupnosti Erzelj
in Krajevne skupnosti Goče.
V tej volilni enoti se voli šest članov občinskega sveta.
– TRETJA VOLILNA ENOTA, ki obsega območje Krajevne
skupnosti Podraga, Krajevne skupnosti Podnanos in Krajevne
skupnosti Lozice.
V tej volilni enoti se voli pet članov občinskega sveta.
3. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2014
Vipava, dne 5. junija 2014
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Tišina
št. 007-0013/2008 z dne 15. 5. 2008 in na predlog občinske
uprave Občine Tišina je župan Franc Horvat sprejel naslednji
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1896.

Odlok o spremembi Odloka o določitvi
volilnih enot in števila članov svetov krajevnih
skupnosti za volitve članov svetov KS
na območju Občine Vipava

Na podlagi 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) in 16. člena Statuta
Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) je Občinski svet Občine Vipava na 29. redni seji dne 5. 6. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot
in števila članov svetov krajevnih skupnosti
za volitve članov svetov KS na območju
Občine Vipava
1. člen
V Odloku o določitvi volilnih enot in števila članov svetov
krajevnih skupnosti za volitve članov svetov KS na območju
Občine Vipava (Uradni list RS, št. 33/14) se spremeni 1. člen
tako, da se na novo glasi:
»Volilne enote in število članov sveta KS Vipava so:
1. volilna enota STARA ŠOLA, ki zajema naselje: del
Vipave (OB BELI, BEBLERJEVA ULICA, LAURINOVA ULICA,
ULICA MILANA BAJCA, POD GRADOM, NA PRODU, NA HRIBU, GRABRIJANOVA ULICA – h. št. 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13,
15, 17 in 19; GORIŠKA CESTA – h. št. 27, 29, 35, 35A, 37, 39,
41 in 43; ULICA GRADNIKOVE BRIGADE – h. št. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 in 23 in
TRG PAVLA RUŠTA – h. št. 2, 3, 4, 5, 6 in 7).
V tej volilni enoti se voli tri člane sveta KS.
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2. volilna enota GLAVNI TRG, ki zajema naselja: Zemono, Nanos in del Vipave (GRABRIJANOVA ULICA – h. št. 2,
4, 6, 6A in 8; ULICA VOJANA REHARJA, KRELJEVA ULICA,
ULICA IVANA ŠČEKA, GLAVNI TRG, CESTA 18. APRILA,
TABOR, VOJKOVA ULICA – h. št. 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 10,
12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 in 28; ULICA
GRADNIKOVE BRIGADE – h. št. 24, 25 in 26; in TRG PAVLA
RUŠTA – h. št. 1).
V tej volilni enoti se voli tri člane sveta KS.
3. Volilna enota NOVA ŠOLA, ki zajema naselje: del Vipave (VOJKOVA ULICA – h. št. 25A, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
36, 38, 40 in 42; VINARSKA CESTA, KOSOVELOVA ULICA,
GREGORČIČEVA ULICA, KOCIANČIČEVA ULICA, GORIŠKA
CESTA – h. št. 1, 2, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5B, 5C, 5E, 5F, 5H, 5I, 5J,
5K, 5L, 6, 6A, 6B, 6C, 6D, 6F, 6H, 8, 9, 10, 10B, 11, 12, 13, 14,
15, 15A, 17, 19, 21, 23 in 25; CANKARJEVA ULICA, GRADIŠKA CESTA in BEVKOVA ULICA).
V tej volilni enoti se voli tri člane sveta KS.
Volilne enote so oblikovane po voliščih, kjer volimo.
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4. člen
V 8. členu odloka se za četrto alinejo doda nova, peta
alineja z besedilom:
»pisno soglasje kandidata oziroma kandidatov«.
5. člen
V 12. členu odloka se besedilo: »Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja« črta in nadomesti z besedilom: »Občinska uprava Občine Vipava.«
6. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 09900-001/2000-2
Vipava, dne 5. junija 2014
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

2. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2014
Vipava, dne 5. junija 2014
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

1897.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o podeljevanju priznanj Občine Vipava

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list
RS, št. 42/11) je Občinski svet Občine Vipava na 29. redni seji
dne 5. 6. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o podeljevanju priznanj Občine Vipava
(Uradno glasilo 4/1996 in 5/2000)
1. člen
V 1. členu Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vipava
(Uradno glasilo št. 4/1996 in 5/2000) se spremeni drugi odstavek z besedilom, tako, da se na novo glasi:
»Funkcionarjem in zaposlenim v organih Občine Vipava
se med trajanjem mandata oziroma delovnega razmerja priznanj ne podeljuje, razen če svojo funkcijo oziroma delo opravljajo na način, da za to ne prejemajo nagrade oziroma plačila«.
2. člen
V 5. členu se doda nov, četrti odstavek z besedilom:
»Predlog za odvzem priznanja lahko poda vsakdo. Predlog se poda Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. O odvzemu priznanja odloči Občinski svet Občine Vipava s sklepom. Sklep se vroči dobitniku priznanja s pozivom, naj
prejeto priznanje vrne Občini Vipava.«
3. člen
V 7. členu odloka se besedo: »pet« črta in nadomesti z
besedo: »tri«.
V 7. členu odloka se doda nov, drugi odstavek z besedilom:
»Za istovrstni dosežek oziroma uspeh se lahko občinsko
priznanje podeli le enkrat.«

ŽELEZNIKI
1898.

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Železniki

Na podlagi 21., 29. in 69. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl.
US in 40/12 – ZUJF), 149. člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06
– ZMetD, 66/06 – Odl. US, 112/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt,
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12,
57/12, 97/12 – Odl. US), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 3. in 17. člena Zakona
o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/11 – Odl. US in 21/13), Uredbe o oskrbi s pitno vodo
(Uradni list RS, št. 88/12), Uredbe o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), 10. člena Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Železniki (Uradni list
RS, št. 9/10), 98. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list
RS, št. 46/09, 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na
25. redni seji dne 5. 6. 2014 sprejel

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo v Občini Železniki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet urejanja)
Ta odlok določa pogoje in način oskrbe s pitno vodo,
gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo oskrbi s pitno
vodo iz javnega vodovodnega omrežja (v nadaljevanju: javnega
vodovoda) ter zahteve za oskrbo s pitno vodo, ki morajo biti izpolnjene pri opravljanju storitev obvezne občinske gospodarske
javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo (v nadaljevanju:
javna služba) in pri lastni oskrbi s pitno vodo.
S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno
vodo stavb in gradbenih inženirskih objektov, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali, ter
stavb ali gradbenih inženirskih objektov, v katerih se izvajajo
državne ali občinske javne službe.
Za storitve javne službe se ne šteje oskrba s pitno vodo
nestanovanjskih prostorov v stanovanjskih stavbah in oskrba
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s pitno vodo nestanovanjskih stavb in gradbenih inženirskih
objektov, če:
– se voda rabi za namen, ki ni oskrba s pitno vodo in za
katerega je treba pridobiti vodno pravico v skladu s predpisom, ki
ureja vode (proizvodnja pijač, polnjenje bazenskih kopališč …),
– iz vode nastaja industrijska odpadna voda v skladu s
predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju vod v
vode in javno kanalizacijo.
Storitve javne službe opravljajo izvajalci storitev javne
službe v obliki in na način, določen s predpisom, ki ureja gospodarske javne službe, v skladu z Uredbo o oskrbi s pitno vodo
ter v skladu s tem odlokom in Pravilnikom o tehnični izvedbi in
uporabi objektov in naprav javnega vodovoda.
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav
javnega vodovoda določa podrobnejša navodila in tehnične
normative za gradnjo, priključevanje, uporabo in vzdrževanje
javnega vodovoda.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. uporabniki so fizične ali pravne osebe, ki so lastniki ali
solastniki celote ali dela stavbe oziroma gradbeno inženirskega
objekta ali zemljišča na območju Občine Železniki, priključenega na javni vodovod in uporabljajo vodo iz javnega vodovoda
ali uporabljajo vodo iz hidrantnega omrežja za zagotavljanje
požarno varstvene funkcije in koristijo storitve javne službe
oskrbe s pitno vodo (v nadaljevanju: uporabniki);
2. odjemno mesto je mesto spoja interne vodovodne
napeljave z obračunskim vodomerom; odjemno mesto je tudi
mesto, kjer se izvaja odjem vode iz javnega vodovoda;
3. Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot izrazi, ki se uporabljajo v Uredbi o oskrbi s pitno vodo
(Uradni list RS, št. 88/12) in v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12).
3. člen
(območja izvajanja oskrbe s pitno vodo)
Občina Železniki mora zagotoviti javni vodovod (zagotavljati storitev javne službe) na vseh območjih poselitve s 50 ali
več prebivalci s stalnim prebivališčem in z gostoto poselitve
večjo od pet prebivalcev s stalnim prebivališčem na hektar.
Z javnim vodovodom mora biti opremljeno tudi območje
poselitve z manj kot 50 prebivalci s stalnim prebivališčem in
gostoto poselitve manjšo ali enako pet prebivalcev s stalnim
prebivališčem na hektar, razen če se na območju poselitve
izvaja lastna oskrba s pitno vodo ali samooskrba objekta s
pitno vodo v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, in
sta hkrati izpolnjena naslednja pogoja:
– da se iz posameznega zasebnega vodovoda oskrbuje
manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem,
– da je letna povprečna zmogljivost posameznega zasebnega vodovoda manjša kot 10 m3 pitne vode na dan.
Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja
na območjih poselitve in za posamezne stavbe ali gradbene
inženirske objekte, kjer Občina Železniki ne zagotavlja javne
službe.
V okviru lastne oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vodovoda morajo lastniki in upravljavci zasebnega vodovoda
na celotnem oskrbovalnem območju zagotoviti vse pogoje iz
predpisov, ki urejajo oskrbo s pitno vodo.
II. UPRAVLJANJE VODOVODOV
4. člen
(območja in način izvajanja javne službe)
Območja, kjer se opravlja oskrba s pitno vodo s storitvami
javne službe in območja, kjer se opravlja lastna oskrba prebi-

Št.

45 / 20. 6. 2014 /

Stran

5099

valcev s pitno vodo, so določena in označena na topografski
karti, ki je sestavni del tega odloka, kot priloga št. 1.
Občina Železniki zagotavlja izvajanje storitev javne službe oskrbe s pitno vodo preko režijskega obrata, ki je notranja organizacijska enota Občine železniki (v nadaljevanju:
upravljavec).
Zasebni vodovod mora imeti upravljavca, če oskrbuje:
– eno ali več stanovanjskih stavb, v katerih je skupno pet
ali več stanovanj, v katerih prebivajo osebe s stalnim prebivališčem,
– eno ali več stanovanjskih stavb z oskrbovanimi stanovanji, stanovanjskih stavb za posebne namene, stavb v katerih se
izvaja gostinska, trgovska, storitvena dejavnost, upravnih stavb
ter stavb splošnega družbenega pomena,
– eno ali več stavb ali gradbeno inženirskih objektov, kjer
je omogočena splošna raba iz zasebnega vodovoda.
Lastniki zasebnega vodovoda morajo skleniti pogodbo o
upravljanju zasebnega vodovoda s pravno ali fizično osebo in
o upravljavcu zasebnega vodovoda obvestiti Občino Železniki.
III. OBVEZNE STORITVE IN NALOGE JAVNE SLUŽBE
5. člen
(obseg storitev javne službe)
V okviru storitev javne službe upravljavec javnega vodovoda na območjih javnih vodovodov zagotavlja:
– oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom storitev javne
službe pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, standardi in
normativi, ki urejajo pitno vodo in oskrbo s pitno vodo,
– obveščanje uporabnikov javne službe o izvajanju javne
službe o njihovih obveznostih in izvajanju javne službe,
– pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega
vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe in vodenja
predpisanih evidenc,
– nadzor nad delovanjem in redno vzdrževanje objektov
in opreme javnega vodovoda,
– nadzor nad izvajanjem del na vplivnem območju javnega vodovoda,
– redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih zunanjih hidrantnih omrežij za gašenje požarov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred požari,
– nadzor in redno vzdrževanje priključkov stavb na javni
vodovod,
– vodenje evidenc v skladu s 24. členom Uredbe o oskrbi
s pitno vodo,
– pripravo letnega poročila o izvajanju javne službe
za preteklo leto in posredovanje ministrstvu najpozneje do
31. marca tekočega leta v skladu s 26. členom Uredbe o oskrbi
s pitno vodo,
– izdelava programa oskrbe s pitno vodo v skladu s
25. členom Uredb o oskrbi s pitno vodo,
– izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti
pitne vode in drugih nalog v skladu z zahtevami iz predpisov,
ki urejajo pitno vodo,
– monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode
iz zajetja za pitno vodo,
– monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete vode
v skladu s pogoji vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno vodo
in monitoring iz zajetja za pitno vodo odvzete vode za drugo
rabo, ki ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzema iz javnega
vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja ali koncesije,
– označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje drugih
ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena območja,
– občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda,
– izvajanje in pripravo občinskega programa razvoja vodovodnega sistema ter cene storitev,
– izdelava programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov
na javnem vodovodu v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami,
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– redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene
na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb
na območju javnega vodovoda,
– izvajanje drugih nalog v skladu s predpisi, ki urejajo
oskrbo s pitno vodo.
Monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja iz dvanajste alineje prejšnjega odstavka se izvaja na tistih zajetjih
za pitno vodo, za katera je to določeno v programu izvajanja
monitoringa, sprejetega v skladu s predpisom, ki ureja kemijsko
stanje podzemne vode, oziroma v skladu s predpisom, ki ureja
kakovost površinskih voda.
Vodenje katastra javnega vodovoda in posredovanje podatkov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture zagotavlja Občina Železniki v okviru storitev javne službe v skladu
s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, graditev objektov
in geodetsko dejavnost.
IV. NAČRTOVANJE VODOVODA
6. člen
(javno pooblastilo upravljavcu)
Upravljavec javnega vodovoda na podlagi veljavne zakonodaje opravlja naslednje naloge:
– izdaja smernice za načrtovanje predvidene prostorske
ureditve in mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskih aktov,
– izdaja projektne pogoje, soglasja k projektnim rešitvam,
soglasja za priključitev na podlagi predložene dokumentacije,
vse v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in prostorsko načrtovanje ter v skladu s Pravilnikom o tehnični izvedbi in
uporabi objektov in naprav javnega vodovoda,
– izdaja odločbe o odmeri komunalnega prispevka,
– izdaja soglasja za začasni priključek na javni vodovod.
V primeru, da kapacitete vodnih virov in zmogljivost javnega vodovoda ne omogočajo novih priključkov, je upravljavec
dolžan uporabnika in občino seznaniti o trenutnih razmerah ter
o pogojih, pod katerimi bi bila priključitev možna.
Upravljavec ne izda soglasja za priključitev na javni vodovod, če odvod odpadnih vod ni ustrezno urejen oziroma bi
lahko povzročil onesnaženje vira pitne vode.
V primeru novogradenj je upravljavec poleg pogojev v
soglasjih iz prejšnjega odstavka dolžan predpisati še:
– zaščitne ukrepe za objekte, ki so locirani na ožjem,
širšem ali vplivnem območju podtalnice, zajetij vodnih virov ali
vodnih virov, predvidenih za zajem pitne vode,
– pogoje zunanje ureditve objektov na mestih, kjer je
predvidena trasa vodovoda,
– druge zahteve, ki so pomembne za delovanje in razvoj
oskrbe z vodo.
7. člen
(gradnja novega vodovoda)
Pri načrtovanju komunalne opremljenosti predvidenega poselitvenega območja je treba zagotoviti, da se nov javni vodovod
priključi na obratujoči javni vodovod. Če povečanje območja
obratujočega javnega vodovoda ni mogoče zaradi nezadostne
zmogljivosti obratujočega javnega vodovoda, ima obnova oziroma rekonstrukcija obratujočega javnega vodovoda s katero se
poveča njegova zmogljivost, zlasti z vidika zmanjševanja vodnih
izgub, prednost pred zagotavljanjem novih zajetij za pitno vodo.
8. člen
(prednostna raba pitne vode iz vodovoda)
Pri načrtovanju in zagotavljanju odvzema pitne vode iz
vodovodov je treba upoštevati, da ima raba vode za oskrbo s
pitno vodo prednost pred rabo vode za druge namene.
Uporabnik se sme oskrbovati s pitno vodo iz javnega
vodovoda samo na način, ki ne poslabšuje pogojev oskrbe z
vodo drugih uporabnikov priključenih na javni vodovod ali ne
poslabšuje kakovosti vode v javnem vodovodu.
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Če javni vodovod ne more zagotavljati oskrbe s pitno
vodo sočasno z zagotavljanjem pogojev za obratovanje zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje požarov, se viri za
zadostno oskrbo z vodo za gašenje zagotovijo na drug način v
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred požarom. V tem primeru morajo biti viri za oskrbo hidrantnega omrežja hidravlično
ločeni od javnega vodovoda. S priključkom na javni vodovod se
lahko izvede napajanje požarnega bazena.
9. člen
(rezervne zmogljivosti in varno obratovanje
javnega vodovoda)
Javne vodovode je treba načrtovati tako, da imajo zagotovljena rezervna zajetja za pitno vodo, s katerimi se povečujeta zanesljivost in varnost obratovanja javnega vodovoda,
pri čemer je treba upoštevati razvojne potrebe oskrbovalnega
območja, ki ga javni vodovod oskrbuje s pitno vodo.
Izvajalec javne službe lahko izjemoma rezervna zajetja za
pitno vodo nadomesti z dovažanjem pitne vode za javne vodovode, ki oskrbujejo s pitno vodo manj kot 300 prebivalcev s stalnim
prebivališčem, pri čemer mora za vsakega prebivalca zagotoviti
nujni obseg porabe pitne vode, za kar se šteje zagotavljanje
pitne vode za pitje in osnovno higieno prebivalstva ter nujne
dejavnosti za delo in življenje na območju javnega vodovoda.
10. člen
(priključitev stavb na javni vodovod)
Predvideno poselitveno območje mora biti pred dajanjem
v uporabo novih stavb ali gradbenih inženirskih objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, opremljeno z javnim
vodovodom skladno z določbami Uredbe o oskrbi s pitno vodo
in tega odloka.
Na poselitvenem območju upravljavec javnega vodovoda
ne sme priključiti stavb ali gradbenih inženirskih objektov na
javni vodovod, če na območju ni zagotovljenega odvajanja
odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in
čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode.
V. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV
IN UPRAVLJAVCEV
11. člen
(objekti in naprave uporabnikov)
Objekti in naprave uporabnikov so:
a) interno vodovodno in hidrantno (požarno) omrežje, ki
ga od javnega ločuje merilno mesto ali s pogodbo dogovorjeno
mesto;
b) vodovodni priključek:
– spojna cev med sekundarnim oziroma primarnim omrežjem in vodomerom, vključno s priključnim ventilom, odvzemnim
jaškom ter vsemi vgrajenimi elementi,
– obračunski vodomer s pripadajočim ventilom pred njim
in nepovratnim ventilom za njim;
c) vodomerni jašek, ki je namenjen merilnemu mestu in
mora biti za vse novogradnje izven stavbe;
d) interni hidranti, interni vodomeri, naprave za reduciranje ali dviganje tlaka vode, vodni zbiralniki za sanitarno ali
požarno vodo, naprave za ogrevanje, mehčanje, dezinfekcijo
vode in drugi objekti in naprave, ki so nameščeni za obračunskim vodomerom ali za pogodbeno dogovorjenim mestom.
Te naprave in objekti so v lasti uporabnika, ki z njimi
razpolaga in mora zagotoviti njihovo načrtovanje, gradnjo in
vzdrževanje.
12. člen
(objekti in naprave v upravljanju)
Objekti in naprave v upravljanju so:
a) sekundarni vodovod (sekundarno vodovodno omrežje
in naprave):
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– omrežje in naprave za neposredno priključevanje uporabnikov na stanovanjskem ali drugem območju (industrijsko
območje, turistično območje, manjše naselje),
– omrežje in naprave za preprečevanje požarov (hidrantno omrežje),
– omrežje za vzdrževanje javnih površin,
– črpališča in naprave za dviganje ali reduciranje tlaka
vode na sekundarnem omrežju,
– naprave za čiščenje in pripravo vode na sekundarnem
omrežju;
b) primarni vodovod (primarno vodovodno omrežje in
naprave):
– na ureditvenem območju naselja (industrijskih območij,
turističnih območij) kot so: vodnjaki, črpališča, prečrpališča,
zajetja, naprave za bogatenje podtalnice,
– naprave za čiščenje in pripravo vode na primarnem
omrežju,
– vodohrani, raztežilniki,
– cevovodi od črpališč ali zajetij do sekundarnega vodovodnega omrežja ali vodohranov,
– cevovodi med posameznimi stanovanjskimi ali drugimi
območji v ureditvenem območju naselja (industrijskimi območji,
turističnimi območji, manjšimi naselji);
c) magistralno vodovodno omrežje in naprave:
– objekti za hranjenje, transport in čiščenje vode, ki so
pomembni za oskrbo več občin ali regije,
– transportni vodovodi od črpališča ali zajetja do primarnega omrežja, na katerem ni priključkov neposrednih uporabnikov pitne vode,
– vodna črpališča, prečrpališča, zajetja, naprave za bogatenje podtalnice in naprave za čiščenje ter pripravo vode, ki
služijo več občinam ali regiji.
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Vzdrževanje vodovodnega priključka je storitev, ki jo uporabniki plačujejo mesečno. Zbrana sredstva so namenjena
pokrivanju stroškov vzdrževanja vodovodnega priključka, ki
zajema stroške menjave vodomera, popravilo okvar na priključku in obnovo priključka.
15. člen
(obveznost priključitve na javni vodovod)
Na poselitvenem območju, kjer je zgrajen, se gradi ali
rekonstruira javni vodovod, je priključitev na javni vodovod obvezna. Lastnik stavbe ali gradbeno inženirskega objekta mora
zaradi oskrbe s pitno vodo zagotoviti izvedbo priključka stavbe
ali gradbeno inženirskega objekta na sekundarni vodovod. Priključitev obstoječih objektov na javni vodovod se mora izvesti
v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka oziroma v šestih
mesecih po izgradnji javnega vodovoda.
Na poselitvenem območju, kjer se oskrba s pitno vodo ne
zagotavlja s storitvami javne službe, lahko lastnik stavbe zagotovi oskrbo s pitno vodo iz zasebnega vodovoda, namenjenega
lastni oskrbi s pitno vodo, če je izpolnjen eden od naslednjih
pogojev:
– oddaljenost stavbe oziroma gradbenega inženirskega
objekta od javnega vodovoda večja od 200 m ali
– je izvedba priključka stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod povezana z nesorazmernimi
stroški.
Upravljavec mora obvestiti uporabnika, da je obvezna priključitev njegovega objekta na javni vodovod in jim posredovati
pogoje za izdajo soglasja za vodovodni priključek.
Dokler upravljavec ne zagotovi ustreznih pogojev, navedenih v tem odloku, priključitev na javni vodovod ni obvezna.
16. člen

VI. PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD
13. člen
(storitve v zvezi s priključki stavb na sekundarni vodovod)
Priključek na javni vodovod je dovoljen samo s soglasjem,
ki ga izda upravljavec v skladu z določili tega odloka in v skladu
s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
Montažo vodovodnega priključka (instalacijska dela, tlačni
preizkus in montažo vodomera) na javni vodovod, razen zemeljskih in ureditvenih del, lahko izvede le upravljavec oziroma
s soglasjem upravljavca za taka dela usposobljen izvajalec.
Izdelava vodovodnega priključka se izvede na stroške
uporabnika, prav tako tudi prva vgradnja vodomera na obstoječih priključkih. Po končani gradnji uporabnik vodovodni
priključek brezplačno prenese v upravljanje upravljavcu. Vsak
obračunski vodomer mora pristojni organ pregledati in žigosati.
Upravljavec javnega vodovoda mora vzdrževati priključek
stavbe na sekundarni vodovod, lastnik ali najemnik stavbe pa
mora preverjanje izvedbe in delovanje cevovoda in opreme priključka stavbe na sekundarni vodovod ter njegovo vzdrževanje
dopustiti in storjene storitve javne službe plačevati mesečno.
Stroški kontrole, vzdrževanja in zamenjave obračunskega
vodomera so breme uporabnika in se zaračunavajo mesečno.
Popravilo vodovodnega priključka lahko opravi le upravljavec. Če je vodomer nameščen v objektu ali če vodomer
ni vgrajen, uporabnik nosi stroške gradbenih del popravila v
objektu.
Vodomerni jašek mora biti za vse novogradnje izven
stavbe.
14. člen
(stroški vzdrževanja priključka na javni vodovod)
Ceno storitev za vzdrževanje vodovodnega priključka
stavbe oblikuje upravljavec v skladu z veljavno zakonodajo in
v soglasju s pristojnim organom občine.

(izvedba priključka)
Upravljavec je dolžan izvesti priključek in dobavljati vodo
uporabniku, če uporabnik:
– izpolnjuje vse pogoje iz soglasij;
– predloži dokazilo o plačanem komunalnem prispevku;
– predloži gradbeno dovoljenje za objekt;
– poda naročilo za izvedbo priključka.
Upravljavec je dolžan izvesti priključek v roku 15 dni po
izpolnitvi pogojev za priključitev, če vremenski pogoji dopuščajo
kvalitetno izvedbo.
Na javni vodovod se mora priključiti vsako odjemno mesto
posebej.
VII. PREVZEM VODOVODNIH OBJEKTOV
IN NAPRAV V UPRAVLJANJE
17. člen
(pogoji za prevzem v upravljanje)
Obstoječe javne vodovode, ki niso v upravljanju izvajalca
javne službe in niso last Občine Železniki, se lahko prenesejo
v lastništvo Občine Železniki z medsebojno pogodbo med
dosedanjim upravljavcem in lastnikom ter Občino Železniki.
V pogodbi se določi vse obveznosti dosedanjega upravljavca
oziroma lastnika ter obveznosti Občine Železniki. V pogodbi se
natančno opredeli tudi pogoje prevzema.
VIII. UPORABA JAVNEGA VODOVODA
18. člen
(prepoved lastne oskrbe s pitno vodo)
Na oskrbovalnem območju, kjer občina zagotavlja oskrbo
s pitno vodo s storitvami javne službe, ni dovoljena oskrba s
pitno vodo z lastno oskrbo s pitno vodo.
Vodni vir, ki zagotavlja pitno vodo javnemu vodovodu, se
ne sme uporabljati za lastno oskrbo prebivalcev s pitno vodo.
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Uporabnik se sme oskrbovati iz javnega vodovoda in
hkrati lastnega vodnega vira le, če sta priključek in interna
napeljava na javni vodovod in lastni vodni vir izvedena ločeno,
brez kakršnekoli medsebojne povezave in če ima uporabnik za
rabo vode iz lastnega vira pridobljeno vodno dovoljenje.
IX. MERITEV KOLIČIN PORABLJENE VODE
19. člen
(poraba vode)
meri.

Količina porabljene vode se meri z obračunskimi vodo20. člen
(meritev vode)

Uporabniki, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo
vodne vire na območju, ki ga oskrbuje z vodo javni vodovod,
morajo stalno meriti količino izčrpane vode.
Javni uporabniki, ki uporabljajo javni vodovod, priključen
na javni vodovod upravljavca – dobavitelja, so dolžni meriti
dobavljeno količino vode in porabljeno količino pri svojih uporabnikih.
21. člen
(obračunski vodomer)
Vsakemu novemu uporabniku namesti upravljavec vodovoda obračunski vodomer na stroške uporabnika. Tip, velikost
in mesto namestitve določi upravljavec v skladu s projektom.
Vgrajen mora biti v jaških izven stavbe ali gradbeno inženirskega objekta, pri daljših priključkih čim bližje javnemu vodovodu. Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati, popravljati
obračunskega vodomera, odstraniti plombe upravljavca na
obračunskem vodomeru ali odvzemati vode pred obračunskim
vodomerom.
Vsak vodomer mora biti pregledan in overjen po predpisih
za standardizacijo in meroslovje. Vodomere namešča, zamenjuje, vzdržuje in odčitava izključno upravljavec, ki skrbi tudi za
pravočasno overjanje vodomerov.
Uporabnik je dolžan nadzirati vodomerna mesta ter skrbeti za zaščito vodomerov pred poškodbami in zmrzaljo. Uporabnik ne sme izvajati nikakršnih aktivnosti, ki bi kakorkoli vplivale
na pravilnost delovanja vodomera.
22. člen
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obračunskega vodomera pravico zahtevati izredno kontrolo
točnosti obračunskega vodomera, če je njegova točnost sporna. Če se ugotovi, da je točnost obračunskega vodomera
izven dopustnih toleranc, nosi stroške preizkusa upravljavec, v
nasprotnem primeru pa uporabnik.
X. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN
NJIHOVEGA OBLIKOVANJA
25. člen
(viri financiranja)
Javna služba se financira iz:
– cen storitev javne službe,
– komunalnega prispevka,
– proračuna Občine Železniki,
– drugih virov.
26. člen
(cene storitev javne službe)
Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z Uredbo
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja.
Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz omrežnine in vodarine. Vodarina je del cene, ki pokriva
stroške izvajanja javne službe in se uporabnikom obračunava
mesečno glede na dobavljeno količino pitne vode v m3. Omrežnina je del cene, ki pokriva stroške javne infrastrukture, ki je
namenjen oskrbi s pitno vodo, obnovi in vzdrževanju priključkov
ter se uporabnikom obračunava mesečno glede na zmogljivost
priključkov, določenih s premerom vodomera.
Cene storitev javne službe predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cen komunalnih storitev javne službe in jih
predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.
Upravljavec je dolžan obvestiti uporabnike o spremembi
cen storitev javne službe. Pred spremembo cen je potrebno
odčitati obračunske vodomere.
27. člen
(obračun v večstanovanjskih objektih)
V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako
stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 (vodomer DN 20).

(vodomeri v interni napeljavi)

28. člen

Vodomeri v interni napeljavi služijo uporabniku ali upravljavcu interne napeljave za kontrolo porabe na različnih mestih
in jih upravljavec javnega vodovoda ne vzdržuje in ne odčituje
za obračun stroškov, razen če skleneta upravljavec javnega
vodovoda in upravljavec internega vodovoda o tem posebno
pogodbo.
Na kmetijah se meri celotna količina porabljene vode iz
javnega vodovoda v m3. Osnova za obračun vodarine je stanje
prvega vodomera. Odčitek na drugem vodomeru (poraba vode
v gospodinjstvu), ki je inštaliran za prvim vodomerom, je osnova za obračun storitev vezanih na odpadno vodo.

(obračun pri nemerjeni porabi vode)

23. člen
(prostor za vodomer)
Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor (jašek,
niša ipd.) za vodomer, ki mora biti vedno dostopen delavcem
ali pooblaščenim osebam upravljavca za izvajanje vzdrževanja
in rednega pregledovanja.
24. člen
(okvare)
Vsako okvaro na priključku ali vodomeru mora uporabnik
prijaviti upravljavcu. Uporabnik ima poleg rednih pregledov

Če se poraba vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se vodarina obračuna glede na zmogljivost priključka,
določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane
porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m3 na dan za vodomer s faktorjem omrežnine 1 (vodomer DN 20).
XI. IZSTAVLJANJE IN PLAČEVANJE RAČUNOV
29. člen
(obračun porabe vode)
Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se obračunava v kubičnih metrih po odčitku vsakega obračunskega
vodomera na vodovodnem priključku posebej.
V tekočem letu uporabniki plačujejo vodarino po akontaciji
dejanske porabe vode v preteklem obračunskem oziroma odčitovalnem obdobju in veljavne cene. Upravljavec mora najmanj enkrat letno ugotoviti dejansko porabo in izvesti poračun preteklega
obračunskega obdobja. Veliki uporabniki pa plačujejo porabo
vode glede na odčitek stanja vodomera v preteklem mesecu.
V primeru, da uporabnik stavbo oziroma inženirski objekt
ali del stavbe ali inženirskega objekta ali zemljišča odda v na-
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jem, ob tem pa želi, da najemnik plačuje storitve javne službe,
je najemodajalec dolžan z upravljavcem skleniti sporazum o
načinu plačevanja stroškov javne storitve in poroštvih.
30. člen
(določanje količin porabljene vode za več uporabnikov)
V primerih, ko je na internem vodovodnem omrežju več
uporabnikov, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz istega priključka,
na katerem se meri poraba z enim obračunskim vodomerom,
izda upravljavec račun pooblaščenemu upravljavcu objekta
oziroma internega vodovoda.
Interna delitev in zaračunavanje vode posameznim uporabnikom iz prejšnjega odstavka je obveznost lastnikov oziroma upravljavcev takih objektov.
Če večstanovanjski objekt nima upravljavca objekta,
upravljavec izjemoma lahko izda račune posameznim uporabnikom, na podlagi pisnega dogovora vseh strank glede načina
obračuna, ključa delitve stroškov porabe vode, ki mora biti
za vse uporabnike enoten in plačila nastalih stroškov takšne
delitve.
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– ustrezno obveščati uporabnike o času trajanja in ukrepih
ob prekinitvi dobave vode ali o spremembah kakovosti vode v
sredstvih javnega obveščanja,
– organizirati preskrbo s pitno vodo v primeru višje sile in
o tem poročati pristojnim občinskim organom,
– sistematično in strokovno pregledovati javni vodovod,
letno spremljati vodne izgube v vodovodnem omrežju, ter pripravljati in izvajati programe ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub,
– izvajati črpanje vode tako, da je poraba energije minimalna,
– merjenje količine načrpane vode na lastnih črpališčih,
– preizkušati in vzdrževati hidrante oziroma hidrantno
omrežje in voditi register hidrantov,
– sistematično spremljati in pripravljati predloge za spremembe oziroma novelacije operativnega programa oskrbe s pitno vodo in občinskih predpisov s področja oskrbe s pitno vodo,
– zagotavljati in izvajati ukrepe in obveze, ki izhajajo iz
varovanja vodnih virov,
– izvajati druge predpisane obveznosti.
33. člen

31. člen

(pravice uporabnikov storitev javne službe)

(plačilo, ugovor na račun in opominjanje)

Uporabniki imajo na podlagi soglasja upravljavca javnega
vodovoda pravico:
– priključitve stavbe ali gradbenega inženirskega objekta
na javni vodovod,
– spremeniti dimenzijo vodovodnega priključka na javni
vodovod, traso priključka in vodomerno mesto,
– izvesti dodatna dela na vodovodnem priključku,
– povečati odvzem pitne vode,
– ukinitev vodovodnega priključka.

Uporabnik mora račun plačati v roku, navedenem na računu. Upravljavec je dolžan račun poslati uporabnikom v 15 dneh
po koncu obračunskega obdobja. Uporabnik lahko sporoči
upravljavcu pisni ugovor na obračun, najkasneje v osmih dneh
po prejemu računa. Če uporabnik ne plača zaračunanega
zneska v postavljenem roku in upravljavcu ni poslal pisnega
ugovora na obračun, mu upravljavec izda opomin, v katerem
ga opozori tudi na možnost prekinitve dobave vode.
Upravljavec je dolžan pisno odgovoriti na ugovor uporabnika v petnajstih dneh in v tem času ne sme prekiniti dobave vode.
Če uporabnik ne plača zaračunanega zneska niti v
15 dneh po izdanem opominu, lahko upravljavec prekine dobavo vode. Upravljavec lahko prekine dobavo vode samo v primeru, ko s prekinitvijo ne posega v pravice drugih uporabnikov.
XII. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCEV, UPORABNIKOV
IN IZVAJALCEV
32. člen
(obveznosti upravljavca)
Upravljavec ima pri oskrbi s pitno vodo, poleg nalog iz
5. člena tega odloka, naslednje obveznosti:
– pridobiti vodno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo
vode – za rabo vode iz vodnih virov za oskrbo s pitno vodo iz
javnega vodovoda za vse vodne vire, iz katerih se uporablja
pitna voda za javni vodovod v Občini Železniki,
– zagotavljati normalno obratovanje javnega vodovoda
v okviru razpoložljivih kapacitet in pravočasno pripravljati predloge za planiranje obnove, širitve in dopolnitve sistemov za
oskrbo s pitno vodo ter varovanja, zaščite in izkoriščanja vodnih
virov,
– zagotavljati delovanje javnega vodovoda,
– načrtovati in izvajati vzdrževalna dela na javnem vodovodu in priključkih,
– izvajati strokovni nadzor nad gradnjo, obnovo cevovodov, objektov in naprav javnega vodovoda ter priključkov na
javni vodovod,
– nadzorovati izvajalce pri gradnji ostale infrastrukture ter
lastnike ali uporabnike zasebnih zemljišč v delu, kjer poteka
javni vodovod,
– redno vzdrževati in menjavati obračunske vodomere
skladno z zakonom o meroslovju,
– odčitavati vodomere in skrbeti za obračun porabljene
vode,
– ukrepati v skladu s sprejetimi načrti ukrepov v izrednih
razmerah,

34. člen
(obveznosti uporabnikov)
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
– redno vzdrževati interno omrežje in interno požarno
omrežje z internimi hidranti,
– redno vzdrževati in zagotavljati odjemna mesta v skladu
z zahtevami in priporočili upravljavca javnega vodovoda,
– varovati vodovodni priključek in odjemno mesto pred
zmrzovanjem, vdorom talne in odpadne vode, prekomerno
toploto in drugimi škodljivimi vplivi,
– zagotoviti upravljavcu vodovodnega sistema dostop za
odčitavanje, pregled ali zamenjavo obračunskega vodomera,
za ugotavljanje vzrokov motenj ali okvar, meritve tlakov ali odvzem vzorcev vode ter omogočiti pregled ustreznosti priključka
stavbe,
– omogočiti upravljavcu javnega vodovoda preverjanje
izvedbe in delovanja priključka in interne napeljave na javni
vodovod,
– kontrolirati stvarno porabo vode in jo primerjati z dovoljeno ob priključitvi,
– sporočati upravljavcu vse okvare na javnem vodovodu,
vodovodnem priključku in obračunskem vodomeru in o odvzemu vode iz hidrantov,
– pismeno obveščati upravljavca o spremembi naslova,
lastništva in spremembah na objektu, ki vplivajo na obračun
storitev v roku 8 dni od nastanka spremembe, spremembe
se upoštevajo šele po poravnavi vseh zapadlih obveznosti
uporabnika,
– redno plačevati prejete račune za oskrbo z vodo,
– urejati medsebojno delitev stroškov, kadar se obračun
izvaja preko enega obračunskega vodomera,
– upoštevati varčevalne in ostale ukrepe v primeru višje
sile ali upravičene prekinitve dobave vode,
– odgovarjati za škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzročijo na javnem vodovodu ali ostalim uporabnikom,
– odgovarjati za škodo zaradi nastale motnje pri oskrbi s
pitno vodo kot posledice njihovega ravnanja,
– opravljati druge obveznosti iz tega odloka.
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Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževanja
javnega vodovoda mora lastnik nepremičnine, na kateri leži
vodovod dovoliti upravljavcu vodovoda dostop do objektov
vodovodnega sistema. Upravljavec mora po posegu na nepremičnini vzpostaviti prvotno stanje.
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38. člen
(hidranti v internem omrežju)
Interni hidranti so nameščeni na internem omrežju uporabnika. Poraba vode iz internih hidrantov se mora registrirati
preko obračunskega vodomera.

35. člen
(obveznosti izvajalcev del)
Izvajalci gradbenih del ali upravljavci drugih infrastrukturnih objektov oziroma vsi, ki na območju javnega vodovoda
ali vodovodnega priključka izvajajo dela, ki lahko škodno vplivajo na vodovodne objekte in naprave, morajo pred pričetkom
vzdrževalnih, investicijskih del ali drugih del, ki potekajo v
varovalnem pasu vodovoda od upravljavca javnega vodovoda pridobiti soglasje s pogoji za izvedbo del, ga obvestiti o
pričetku del in poskrbeti za zakoličenje obstoječe vodovodne
napeljave ter zagotoviti vzpostavitev vodovodnega omrežja in
opreme v prvotno stanje. Pri opravljanju del na svojih objektih
in napravah morajo zagotoviti, da ostanejo vodovodne naprave
nepoškodovane.
V primeru nastalih poškodb javnega vodovoda ali priključka na javni vodovod je povzročitelj škode dolžan nemudoma
obvestiti upravljavca javnega vodovoda o kraju, času in vrsti
poškodbe, ter upravljavcu naročiti popravilo in poravnati stroške popravila nastale poškodbe.
XIII. ODVZEM VODE IZ HIDRANTOV
36. člen
(uporaba javnih hidrantov)
Hidranti v omrežju javnega vodovoda služijo predvsem
požarni varnosti in morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem
stanju.
Hidranti se smejo uporabljati le za gašenje požarov, vaje
za preprečevanje požara in za druge intervencije ob naravnih
in drugih nesrečah brez poprejšnjega soglasja upravljavca. V
tem primeru mora uporabnik naknadno obvestiti upravljavca
vodovoda o uporabi, trajanju in količini odvzete vode.
Gasilska društva so dolžna izvajati stalen nadzor nad
uporabo hidrantov in upravljavcu sprotno sporočati vsak odvzem in količino odvzete vode ter sporočiti morebitne tehnične
pomanjkljivosti in nepravilnosti pri uporabi hidrantov. Podatke
o hidrantih vodi upravljavec v registru hidrantov.
Odvzem vode iz hidrantov je izjemoma dovoljen, vendar
samo ob soglasju upravljavca tudi za naslednje namene:
– škropljenje in pranje cest, ulic, trgov,
– zalivanje parkov ter javnih nasadov,
– za javne prireditve,
– za polnjenje cistern za prevoz vode,
– za utrjevanje cestišč ali druga podobna gradbena dela.
Gasilska društva in enote za zaščito in reševanje morajo
pri odvzemu vode iz hidrantov uporabljati predpisano tehnično
opremo (lasten in tehnično brezhiben hidrantni nastavek z
obračunskim vodomerom, ki je registriran pri upravljavcu) in
izpolnjevati pogoje za odvzem zdravstveno ustrezne vode in
upravljavcu javiti mesto in količino odvzema. Mesto, pogoje
odvzema in način plačila odvzete vode jim predpiše upravljavec
v posebnem soglasju.
Odvzem vode iz hidrantov za druge potrebe je dovoljen
le s soglasjem upravljavca. Za takšen odvzem vode se med
uporabnikom in upravljavcem ter v soglasju z občino sklene
posebna pogodba, v kateri je določen tudi način plačila.
37. člen
(poškodbe javnih hidrantov)
Uporabnik mora pustiti hidrant v brezhibnem stanju.
V primeru poškodbe hidranta, mora uporabnik takoj obvestiti upravljavca. Povzročitelj odgovarja za škodo, ki je nastala
na hidrantu po njegovi krivdi.

XIV. PREKINITEV IN OMEJITEV DOBAVE VODE
39. člen
(prekinitev dobave uporabniku)
Upravljavec je dolžan na stroške uporabnika in na podlagi
predhodnega obvestila, prekiniti dobavo vode v naslednjih
primerih:
– če je priključek na vodovod izveden brez soglasja ali v
nasprotju s soglasjem upravljavca javnega vodovoda,
– če uporabnik brez soglasja upravljavca javnega vodovoda dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno
napeljavo ali razširi svojo napeljavo,
– če uporabnik onemogoča delavcu upravljavca javnega
vodovoda odčitavanje, pregled in zamenjavo obračunskega
vodomera, vzdrževanje vodovodnega priključka, kot to določajo
predpisi, ki urejajo pitno vodo in storitve javne službe,
– če uporabnik svojevoljno spremeni izvedbo priključka ali
opravi kakršenkoli poseg na obračunskem vodomeru,
– če uporabnik kljub opozorilu ne uredi odjemnega mesta
v skladu z zahtevami upravljavca javnega vodovoda,
– če interna instalacija in druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik ne
izboljša stanja,
– če je zaradi stanja interne napeljave ali odjemnega
mesta ogrožena oskrba drugih uporabnikov ali ogrožena zdravstvena ustreznost vode v javnem vodovodu,
– če uporabnik krši objavljene ukrepe v zvezi z varčevanjem z vodo,
– če uporabnik ne poravna stroškov po izdanem računu
niti po prejemu opomina pred prekinitvijo dobave vode, v roku,
ki je na njem naveden,
– če upravljavec ugotovi, da ima uporabnik tudi lastni
vodni vir in le-ta ni ločen od javnega vodovoda,
– če je pretekel rok za odstranitev začasnega priključka,
– če z odvodom odpadne vode ogroža vodne vire ali
dobavo vode.
Upravljavec lahko prekine dobavo vode samo v primeru,
ko s prekinitvijo ne posega v pravice drugih uporabnikov, razen
v primeru iz zadnje alineje tega člena.
Dobava vode se prekine do odprave vzroka za prekinitev.
Uporabnik plača prekinitev in ponovno zagotovitev oskrbe s
pitno vodo ter morebitne dodatne stroške, ki so nastali kot
posledica vzroka prekinitve po veljavnem ceniku upravljavca.
40. člen
(prekinitev dobave na zahtevo uporabnika)
Upravljavec prekine dobavo vode in ukine priključek, če
uporabnik pisno odpove priključek ali zahteva prekinitev dobave vode.
Priključek upravljavec ukine tako, da:
– fizično odstrani priključni ventil in cev,
– izbriše priključek iz katastra,
– vnese v evidenco uporabnikov njegovo ukinitev.
Stroške ukinitve priključka nosi uporabnik.
Na zahtevo uporabnika, zaradi opustitve uporabe stavbe,
je upravljavec dolžan začasno prekiniti dobavo pitne vode
uporabniku. Stroške prekinitve dobave in vnovične priključitve
pitne vode plača uporabnik po veljavnem ceniku upravljavca.
41. člen
(prekinitev dobave uporabnikom za krajši čas)
Upravljavec ima pravico brez odškodninske odgovornosti
prekiniti oskrbo s pitno vodo za krajši čas zaradi planiranih
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vzdrževalnih in obnovitvenih del na objektih in napravah javnega vodovoda ali nastalih okvar na javnem vodovodu. O vzroku,
o času trajanja prekinitve dobave vode pravočasno obvesti
uporabnike neposredno ali preko lokalnih sredstev javnega
obveščanja, objavo na svoji spletni strani najkasneje en dan
pred prekinitvijo.
V primeru nujnih ali nepredvidenih vzdrževalnih del ali
nastalih okvar na javnem vodovodu ima upravljavec za krajši
čas pravico brez odškodninske odgovornosti do uporabnika
prekiniti dobavo vode brez predhodnega obvestila.
42. člen
(prekinitev dobave uporabnikom v primeru višje sile)
V primeru višje sile, kot so potres, požar, suša, poplave,
onesnaženje vodnih virov, izpad energije, velike okvare in podobno, ima upravljavec pravico brez odškodninske odgovornosti do uporabnika prekiniti ali zmanjšati dobavo vode, mora pa
postopati skladno s sprejetimi načrti ukrepov za take primere.
V izrednih primerih in na podlagi strokovnega mnenja
pristojnih institucij je upravljavec dolžan obveščati uporabnike
o izvajanju posebnih ukrepov glede uporabe vode.
43. člen
(ukrepi ob pomanjkanju vode)
V primeru pomanjkanja vode na vodnem viru ali poškodb
na objektih ali opremi vodovoda, zaradi katerih je ogrožena
zmogljivost oskrbe s pitno vodo, lahko upravljavec vodovoda
brez odškodninske odgovornosti do uporabnika omeji odvzem
vode iz vodovoda, pri čemer mora upoštevati, da ima oskrba
prebivalstva s pitno vodo prednost pred rabo vode za druge
namene.
V primeru pomanjkanja pitne vode v omrežju, župan Občine Železniki na predlog upravljavca izda sklep o varčevanju s
pitno vodo, v katerem določi stopnjo varčevanja in posameznim
skupinam omeji uporabo vode.
XV. NADZOR
44. člen
(nadzor nad izvajanjem tega odloka)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojni
občinski inšpektorji, pooblaščeni delavci upravljavca pa opravljajo strokovni nadzor.
XVI. KAZENSKE DOLOČBE
45. člen
(prekrški in globe)
Z globo 1.400 EUR se kaznuje upravljavec vodovoda:
– če ne izpolnjuje obveznosti iz 5., 6., 10., 13., 32. člena
tega odloka,
– če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 15. člena, 16.,
30., 41., 42. in 43. členom tega odloka,
– če prekine dobavo vode v nasprotju z 39. in 40. členom
tega odloka.
Z globo 400 EUR se kaznuje odgovorna oseba upravljavca vodovoda, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo 1400 EUR se kaznuje za prekršek uporabnika,
ki je pravna oseba in posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, ki:
– ne meri načrpane vode v skladu z 20. členom tega
odloka,
– ne ravna v skladu s 34. členom tega odloka.
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba pravne osebe, če stori prekršek iz tretjega odstavka
tega člena.
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek uporabnika –
posameznika, če:
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– se priključi na javni vodovod brez soglasja upravljavca
(13. člen),
– se ne priključi in ne uporablja javnega vodovoda, kjer je
to obvezno (15. in 16. člen),
– ravna v nasprotju z 18. členom,
– nima vgrajenega vodomera oziroma ga ne vgradi v
predpisanem roku (21. in 46. člen),
– ne izpolnjuje obveznosti iz 34. člena,
– odvzema vodo iz hidranta v nasprotju s 36. in 38. členom,
– se ne vpiše v evidenco uporabnikov v predpisanem
roku (46. člen).
Z globo 1400 EUR se kaznuje za prekršek uporabnika,
ki je pravna oseba in posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, če:
– ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 3. člena;
– ravna v nasprotju s 17. členom;
– ravna v nasprotju z 39. členom.
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek iz šestega
odstavka tega člena odgovorno osebo uporabnika, ki je pravna oseba in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost –
upravljavec zasebnega vodovoda.
Z globo 1400 EUR se kaznuje za prekršek izvajalca del
– pravno osebo in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s 35. členom.
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek iz osmega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 1400 EUR se kaznuje za prekršek upravnik večstanovanjske stavbe – pravna oseba, če:
– ravna v nasprotju s 30. členom.
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek iz desetega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
46. člen
(prehodni roki)
Izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih mora Občina Železniki zagotoviti do 31. 12. 2015.
Uporabniki, ki niso vpisani v evidenco uporabnikov, se
morajo prijaviti upravljavcu javnega vodovoda v roku šest mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Uporabniki, ki so priključeni na javni vodovod, so dolžni vgraditi obračunski vodomer v enem letu po uveljavitvi tega odloka.
Lastniki zasebnih vodovodov na območju Občine Železniki, ki nimajo določenega upravljavca v skladu z Uredbo o oskrbi
s pitno vodo, morajo skleniti pogodbo z upravljavcem do 31. 12.
2014 in o tem obvestiti Občino Železniki.
Vsi lastniki zasebnih vodovodov v Občini Železniki so
dolžni urediti svoje sisteme za oskrbo s pitno vodo tako, da
bo tehnična opremljenost zagotavljala oskrbo s pitno vodo v
skladu z veljavnimi predpisi, standardi in normativi. Upravljavci
zasebnih vodovodov v polnosti odgovarjajo za ustreznost in
varnost zasebne oskrbe s pitno vodo in so dolžni zagotavljati
oskrbo s pitno vodo v skladu s predpisi.
Če obstoječa poselitvena območja, kjer mora občina zagotavljati opravljanje storitev javne službe, niso opremljena
ali niso v celoti opremljena z javnim vodovodom, je oskrba s
pitno vodo iz zasebnih vodovodov dovoljena, dokler občina ne
vzpostavi pogojev za priključitev stavb na sekundarni vodovod,
vendar najpozneje do 31. decembra 2015.
Upravljavec prevzame v upravljanje druga vodovodna
omrežja najkasneje do 31. 12. 2015.
Upravljavec je dolžan v roku dvanajstih mesecev po uveljavitvi tega odloka pripraviti Pravilnik o tehnični izvedbi in
uporabi objektov in naprav javnega vodovoda iz 1. člena tega
odloka, sprejme pa ga Občinski svet Občine Železniki.
Do uveljavitve predpisa, ki na področju varstva pred požari
ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij mora
Občina Železniki zagotavljati sredstva za vzdrževanje in zagotavljanje vode hidrantnega omrežja iz proračuna Občine Železniki.
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Topografsko karto iz 3. člena tega odloka se sprejme v
roku 24 mesecev po izdaji tega odloka.
47. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
oskrbi s pitno vodo v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 132/04).
48. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 015-3/2014-22
Železniki, dne 5. junija 2014

Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.

1899.

Odlok o prenosu izvajanja rednega
vzdrževanja občinskih cest na krajevne
skupnosti Občine Železniki

Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10,
48/12), 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 16. člena Statuta Občine Železniki Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na
25. redni seji dne 5. 6. 2014 sprejel

ODLOK
o prenosu izvajanja rednega vzdrževanja
občinskih cest na krajevne skupnosti
Občine Železniki
1. člen
(1) Na podlagi tega odloka opravljajo na območju Občine
Železniki obvezno lokalno gospodarsko javno službo rednega
vzdrževanja občinskih javnih cest na svojem območju naslednje krajevne skupnosti:
– Krajevna skupnost Davča,
– Krajevna skupnost Dolenja vas,
– Krajevna skupnost Dražgoše - Rudno,
– Krajevna skupnost Selca,
– Krajevna skupnost Sorica,
– Krajevna skupnost Železniki.
(2) Redno vzdrževanje občinskih cest obsega dela v skladu
s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98).
2. člen
Krajevne skupnosti opravljajo javno službo iz prvega odstavka 1. člena tega odloka (v nadaljevanju: javna služba) v
skladu z Odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini
Železniki (Uradni list RS, št. 27/12 in dopolnitve), Odlokom o
občinskih cestah v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 38/12 in
dopolnitve) in Odlokom o lokalnih gospodarskih javnih službah
v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 8/10 in dopolnitve).
3. člen
(1) Krajevne skupnosti opravljajo javno službo po tem
odloku v obsegu, ki ga določa program rednega vzdrževanja
občinskih cest, ki ga sprejme občinski svet skupaj s proračunom občine.
(2) Krajevne skupnosti morajo pri uporabi sredstev, ki jih
prejmejo iz občinskega proračuna za vzdrževanje cest, upoštevati program rednega vzdrževanja občinskih cest.

Uradni list Republike Slovenije
(3) Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest (letno
in zimsko vzdrževanje) izdela strokovna služba občine, skupaj
s krajevnimi skupnostmi in izvajalci, potrdi pa ga župan Občine
Železniki.
4. člen
(1) Krajevne skupnosti izvajajo javno službo tako, da posamezna dela v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest
poverijo usposobljenim fizičnim ali pravnim osebam v skladu z
zakonom, ki ureja področje javnih naročil.
(2) Dela se lahko oddajo za celotno območje krajevne
skupnosti, več krajevnih skupnosti skupaj ali za posamezne
občinske ceste.
(3) Javni razpis za izbiro izvajalca posameznega sklopa
vzdrževalnih del, s pooblastilom posamezne KS, lahko izvede
tudi občinska uprava.
(4) Za redno vzdrževanje občinskih cest je kljub prenosu
izvajanja na krajevne skupnosti odgovorna tudi občina kot
lastnica javnega dobra – občinske ceste; enako velja tudi za
odškodninsko odgovornost.
5. člen
(1) Krajevne skupnosti nimajo javnih pooblastil v zvezi
z izdajanjem dovoljenj in soglasij po Zakonu o cestah in po
Odloku o občinskih cestah v Občini Železniki.
(2) Krajevna skupnost lahko predlaga občinski upravi
zaporo ceste, če obstajajo z Odlokom o občinskih cestah določeni razlogi.
6. člen
(1) Nadzor nad opravljanjem javne službe po tem odloku
izvaja občinska uprava in pristojni občinski inšpektor.
(2) Krajevna skupnost mora omogočiti pooblaščeni osebi
občinske uprave vpogled v vso dokumentacijo, ki se nanaša na
opravljanje javne službe po tem odloku.
7. člen
Če krajevna skupnost ne more več opravljati javne službe
po tem odloku, to sporoči županu praviloma najkasneje v roku
3 mesecev pred iztekom koledarskega leta. Krajevna skupnost
mora javno službo redno opravljati, dokler občina ne določi
drugega izvajalca, vendar največ 6 mesecev.
8. člen
(1) Občinski svet lahko odloči, da se za izvajanje javne
službe iz tega odloka podeli koncesija. V tem primeru preneha
pravica krajevne skupnosti, da izvaja javno službo po tem
odloku, ko novi izvajalec prevzame opravljanje javne službe.
(2) Krajevna skupnost mora v primeru iz 6. člena in v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena brez odlašanja predati
občini vso dokumentacijo v zvezi z izvajanjem javne službe.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2015.
Št. 015-3/2014-023
Železniki, dne 5. junija 2014
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.

1900.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za stanovanjsko območje SEL15-12
SSe(s)

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt,
Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12) 70/08 –
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ZVO-1B, in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS,
št. 46/09, 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 25. redni
seji dne 5. 6. 2014 sprejel

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za stanovanjsko območje SEL15-12 SSe(s)

(1) Območje se nahaja na južnem robu naselja Selc in
zajema enoto urejanja prostora z oznako SEL15-12, s podrobnejšo namensko rabo SSe(s) – stanovanjske površine,
namenjene bivanju s spremljajočimi dejavnostmi.
(2) Območje OPPN obsega parcele št. 947/8, 947/9,
947/10, 947/11, 948/1 (del), 948/2, 948/3, 948/4, 948/5, 689/1,
693/2. Vse parcele, ki so navedene v tem odloku, se nahajajo
v katastrski občini 2064 – Selca. Okvirna skupna površina
območja je 3363 m2.
(3) Izven območja OPPN se bodo vršili posegi, ki so potrebni za priključitev objektov na gospodarsko infrastrukturo.
Predvidoma so to parcele št. 946, 948/1 (del), 949 in 960/1.

3. člen
(območje OPPN)

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Železniki (Uradni list RS, št. 41/13,
42/13) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko območje SEL15-12 (v nadaljevanju: OPPN) v digitalni
in analogni obliki.
2. člen
(vsebina OPPN)
Odlok vsebuje:
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
IV. ZASNOVA IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN
GRADNJO
V. ZASNOVA NAČRTOVANIH REŠITEV KOMUNALNE,
INFRASTRUKTURNE IN NAČRTOVANEGA GRAJENEGA
JAVNEGA DOBRA TER NJIHOVIH ZMOGLJIVOSTI
VI. REŠITVE ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE
DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN
NARAVNIH DOBRIN TER VARSTVA PRED NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESREČAMI TER OBRAMBNIH POTREB IN VARSTVA PRED POŽAROM
VII. DOPUSTNA ODSTOPANJA
VIII. NAČRT PARCEL
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN
DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN
X. KONČNE DOLOČBE
Grafični del vsebuje:
– NAMENSKA RABA PROSTORA IZ OBČINSKEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA, M 1:3500
– LEGA PROSTORSKE UREDITVE V ŠIRŠEM PROSTORU, M 1:4800
– VAROVANJA IN OMEJITVE V PROSTORU, M 1:3500
– LEGA OBJEKTOV NA ZEMLJIŠČU IN USMERITVE ZA
PROJEKTIRANJE, M 1:500
– NAČRT LEGE OBJEKTOV NA ZEMLJIŠČU S TEHNIČNIMI ELEMENTI ZA ZAKOLIČBO M 1: 500
– ZASNOVA PROJEKTNIH UREDITEV PROMETNE,
KOMUNALNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE M 1:500
– REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN ZA
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
M 1:500
Priloge:
– IZVLEČEK IZ HIERARHIČNO VIŠJEGA PROSTORSKEGA AKTA – LOKACIJSKA INFORMACIJA
– SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE OPPN
– OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV OPPN
– SMERNICE IN MNENJA PRISTOJNIH NOSILCEV
UREJANJA PROSTORA
– SEZNAM SPREJETIH AKTOV O ZAVAROVANJU IN
SEZNAM SEKTORSKIH AKTOV IN PREDPISOV, KI SO BILI
UPOŠTEVANI PRI PRIPRAVI OPPN
– STALIŠČA DO PRIPOMB IZ JAVNE RAZGRNITVE

4. člen
(predvideni posegi v območju)
Na območju so predvidene 3 stanovanjske stavbe s pripadajočimi pomožnimi objekti in izgradnja potrebne gospodarske
infrastrukture. Parcele št. 947/8, 948/1 (del), 948/2 in 693/2, ki
se nahajajo znotraj območja OPPN se predvidi kot pripadajoče
funkcionalno zemljišče obstoječim stanovanjskim objektom, ki
se nahajajo izven območja OPPN.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi območji)
(1) Območje OPPN zaključuje naselje na skrajno zahodni
strani v liniji dveh najbolj izpostavljenih stanovanjskih hiš, na
južni strani pa z javno potjo, ki vodi iz naselja proti obrtno-poslovni coni na Podzavrniku.
(2) Predvidena prostorska ureditev ne bo imela bistvenega vpliva na sosednje objekte in zemljišča.
(3) Predvidena prostorska ureditev ne bo imela negativnih
vplivov na okolje z vidika varstva pred požarom, zaščite okolja
in ostalega varstva.
6. člen
(elementi umestitve načrtovane ureditve v prostor)
Vsi posegi v prostor morajo biti skladni z elementi prikazanimi na grafičnem delu: Lega objektov na zemljišču in
usmeritve za projektiranje. Odstopanja od teh elementov so
možna v okviru odstopanj iz tega odloka.
IV. ZASNOVA IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE
IN GRADNJO
7. člen
(vrste dejavnosti)
V območju urejanja je dovoljena stanovanjska dejavnost
ter mirna obrtna in poslovna dejavnost, pod pogojem, da le-ta
ne presega deleža stanovanjske dejavnosti.
8. člen
(vrste gradenj)
Na območju urejanja so dovoljene naslednje izvedbe
gradbenih in drugih del::
– novogradnja 3 stanovanjskih stavb: A (parcele št. 947/9,
947/10, 948/3), B (parceli št. 947/11, 948/4) in C (parcela
št. 689/1).
– novogradnja samostoječe garaže s shrambo orodja k
objektu C na parceli št. 689/1
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– dovozna pot do stavb A in B po parceli št. 948/5 in do
stavbe C po parceli št. 689/1
– ureditve okolice objektov (ozelenitve, utrjene površine z
robniki, podporni zidovi, ograje in podobno)
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov in gospodarske infrastrukture
– rekonstrukcije, vzdrževanje, spremembe namembnosti,
odstranitve objektov
– gradnja gospodarske infrastrukture in priključkov objektov na gospodarsko infrastrukturo.
9. člen
(oblikovanje objektov in okolice)
(1) Stanovanjska stavba A:
– tlorisni gabarit objekta brez napušča je 16,00 m x 9,00 m
– višinski gabarit objekta P+M – najvišja točka ne presega
višine 9,10 m nad terenom
– možnost izgradnje garaže za dva avtomobila v sklopu
objekta ter ureditev terase nad garažo
– možnost podaljšanja mansarde nad garažo.
(2) Stanovanjska stavba B:
– tlorisni gabarit objekta brez napušča je 22,00 m x
10,00 m
– višinski gabarit objekta P+M – najvišja točka ne presega
višine 9,10 m nad terenom
– možnost izgradnje garaže za dva avtomobila v sklopu
objekta.
(3) Stanovanjska stavba C:
– tlorisni gabarit objekta brez napušča je 12,00 m x
10,00 m
– višinski gabarit objekta P+M oziroma najvišja točka ne
presega višine 9,10 m nad terenom.
(4) Garaža z lopo, ki propada objektu C:
– tlorisni gabarit objekta brez napušča je 12,00 m x 6,00 m
– višinski gabarit objekta P oziroma najvišja točka ne
presega višine 5,10 m nad terenom.
(5) Strehe objektov so dvokapnice v naklonu od 38º–45º
s smerjo slemena po daljši stranici objekta. Kritina mora biti
temno sive barve. Frčade so lahko le klasične s pozidanimi
stranicami in simetrično dvokapnico, čelna stranica frčade nad
glavnim vhodom je lahko izvedena največ do 1 meter pred ravnino osnovne fasade. Fasade so lahko obdelane v lesu. Vsiljive
in barvno izstopajoče fasade, fasadne obloge iz umetnega
kamna in keramičnih ploščic ter gradnja stolpičev ni dovoljena.
Okenske in vratne odprtine morajo biti pravokotno, pokončno in
simetrično razporejene. Ograje balkonov morajo biti prozorne.
(6) Vsi objekti so lahko izvedeni v klasično zidani (opečni
zidaki, porobetonski zidaki …), masivni armiranobetonski ali
leseni konstrukciji.
(7) Na območju OPPN je možno poleg zgoraj opisanih
objektov graditi tudi druge enostavne in nezahtevne objekte. Dovoljene so vrste objektov, ki so za enoto urejanja SS
določene v občinskem prostorskem načrtu Občine Železniki.
Enostavni in nezahtevni objekti se morajo po obliki in materialu
prilagoditi stanovanjskemu objektu. Nadstrešnice imajo lahko
ravno streho le, če so izvedene kot pergola ali imajo ekstenzivno ozelenjeno, zeleno streho. Faktor zazidanosti gradbene
parcele v katerega so všteti tudi enostavni in nezahtevni objekti
ne sme preseči vrednosti 0,4.
(8) Možno je delno nasutje terena na parceli ob pogoju,
da je na taki parceli urejen odvod in zadrževanje padavinske
vode, s čimer se prepreči zamakanje sosednjih zemljišč. Gradbeno-inženirske objekte (cevovode, komunikacijska omrežja in
elektroenergetske vode) se izvede podzemno.
(9) Posamezna parcela se lahko ogradi. Ograje se izvedejo le kot žive meje ali kot enostavni leseni ploti. Ograja se
postavi znotraj parcele ali na meji, če se tako sporazumeta oba
soseda. Višina ograje ne sme presegati višine 1,20 m. Ograje
ob cestnih uvozih, priključkih in ob drugih prometnih površinah
se postavi tako, da je omogočena preglednost, varnost in ni
oviran promet po javni cesti.
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10. člen
(gradbene linije in odmiki)
(1) Odmiki novih stanovanjskih objektov in samostoječe
garaže z lopo od sosednje parcelne meje, gradbene linije in
gradbene meje objektov so razvidni iz grafičnega dela: Lega
objektov na zemljiščih in usmeritve za projektiranje.
(2) Odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov, ki v grafičnem delu: Lega objektov na zemljiščih in usmeritve za projektiranje niso prikazani, oziroma njihovih najbolj izpostavljenih
delov od sosednjih parcelnih meja, morajo znašati minimalno
1,5 m. Odmiki teh objektov lahko znašajo manj, če s tem soglaša lastnik sosednje parcele.
(3) Enostavne in nezahtevne objekte se praviloma postavlja v notranjosti parcele. Pri določanju velikosti teh objektov se
upošteva navedene velikosti iz veljavnih predpisov, ki določajo
pogoje za gradnjo teh objektov.
(4) Odmiki objektov od obstoječe javne poti morajo znašati minimalno 2,0 m oziroma morajo biti usklajeni z upravljavcem
javne poti. Odmiki od obstoječih in predvidenih komunalnih
vodov in naprav morajo biti usklajeni z veljavnimi tehničnimi
predpisi ter mora biti za njih pridobljeno soglasje upravljavca
posamezne vrste gospodarske infrastrukture.
11. člen
(parcele za gradnjo)
(1) Velikosti in oblike parcel na območju OPPN so razvidne iz grafičnega dela: Načrt lege objektov na zemljišču s
tehničnimi elementi za zakoličbo.
(2) V območju OPPN je izven označenih parcel za gradnjo
(funkcionalnih zemljišč k novim objektom) možna le gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z vrstami dejavnosti
iz 7. člena tega odloka ter gradnja gospodarske infrastrukture
in priključkov objektov na gospodarsko infrastrukturo, ki so
potrebni za izvedbo OPPN.
V. ZASNOVA NAČRTOVANIH REŠITEV KOMUNALNE,
INFRASTRUKTURNE IN NAČRTOVANEGA GRAJENEGA
JAVNEGA DOBRA TER NJIHOVIH ZMOGLJIVOSTI
12. člen
(splošni pogoji)
(1) Gospodarska infrastruktura se načrtuje v območju in
izven območja občinskega podrobnega prostorskega načrta kot
je to razvidno iz grafičnega dela: Zasnova projektnih ureditev
prometne, komunalne in energetske infrastrukture.
(2) Načrtovana situacija prometne ureditve in priključevanja na javno pot, izgradnje in priključevanja na vodovodno
in kanalizacijsko omrežje, odvajanja meteornih voda, izgradnje in priključevanja na električno omrežje ter telekomunikacijsko omrežje je razvidna iz grafičnega dela: Zasnova
projektnih ureditev prometne, komunalne in energetske infrastrukture. Točen potek tras in priključkov do objektov ter
lokacije posameznih objektov gospodarske javne infrastrukture in javnega dobra se določi na podlagi posebne projektne
dokumentacije.
(3) Pri projektiranju objektov in komunalnih naprav v fazi
pridobivanja gradbenega dovoljenja in v fazi izvedbe je potrebno upoštevati pogoje iz smernic posameznega upravljavca komunalne naprave, ki so sestavni del OPPN. Detajlnejši pogoji
za priključitev na načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo
se določijo v fazi izdelave projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja posameznega objekta v skladu s pozitivnim mnenjem.
(4) Gospodarska javna infrastruktura mora biti dimenzionirana na največjo možno končno kapaciteto območja občinskega podrobnega prostorskega načrta.
(5) Vse priključke na gospodarsko javno infrastrukturo se
izvede zemeljsko.
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13. člen
(prometna infrastruktura)
(1) Uvoz na ureditveno območje se uredi z obstoječe
javne poti »JP994611 Frtica–Habjan–žaga«, ki poteka po parceli št. 886/3 in 949. Zagotovljeno mora biti varno odvijanje
prometa vseh udeležencev v prometu, preglednost ceste in
priključevanja.
(2) Stanovanjska objekta A in B imata skupno dostopno
pot, ki poteka po parceli št. 948/5, k.o. 2064 – Selca. Za dostop do stanovanjskega objekta C pa se izvede samostojni
priključek.
(3) Rešitev priključka na javno pot mora zagotavljati ustrezno širino in radij priključka, nagib, odvodnjavanje, preglednost
in morebitno prometno signalizacijo na priključku.
(4) Preprečiti je potrebno odtekanje površinskih padavinskih voda z utrjenih površin na javne ceste.
(5) Zasaditev dreves in postavitev ograj neposredno ob
javni poti ni dovoljena.
(6) Potrebno je upoštevati veljavne predpise s področja
cestnega prometa.
14. člen
(oskrba z vodo)
Za zagotovitev oskrbe s pitno vodo in zagotavljanje požarne varnosti se predvidi izgradnja dela sekundarnega vodovoda
in hidranta, v zmogljivosti, ki bo zagotavljal zadostne količine
vode, tako za oskrbo predvidenih stanovanjskih objektov na
območju OPPN, kot tudi morebitnih novih objektov na južnem
robu naselja.
15. člen
(odvodnja padavinskih voda)
Padavinske vode iz streh se zbirajo in vodijo v zbiralnik
padavinskih vod. Zbiranje padavinskih vod iz utrjenih površin
se izvede preko lovilca olj in mehanskega čiščenja (peskolova). Padavinske vode se ponika oziroma razpršeno odvaja
v ponikovalne jarke. Padavinskih vod ni dovoljeno odvajati v
kanalizacijo za odvodnjavanje komunalnih odpadnih voda.
16. člen
(odvodnja odpadnih voda)
Za zagotovitev odvodnjavanja komunalnih odpadnih voda
se predvidi izgradnja dela sekundarne kanalizacije od obstoječega jaška na parceli št. 960/1 do novega skupnega zbirnega
jaška komunalnih odpadnih voda, ki se ga locira na območju
OPPN in v katerega so priključeni posamezni objekti, v katerih
nastajajo komunalne odpadne vode.
17. člen
(oskrba z električno energijo)
(1) Na obravnavanem območju ni prisotno elektroenergetsko (EE) omrežje in naprave. Za potrebe napajanja novih
porabnikov je potrebno zgraditi nov NN kabelski izvod iz obstoječe prostostoječe razdelilne omarice na parceli št. 693/1
do nove priključno merilne omarice, ki se jo locira na zemljišču
obravnavanega območja. Priključno merilne omarice morajo
biti dostopne, njihove lokacije bodo določene v projektu elektrifikacije območja.
(2) Pri načrtovanju in gradnji objektov na območju OPPN
bo potrebno upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise in standarde ter pridobiti upravno
dokumentacijo.
(3) Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede
elektromagnetnega sevanja in hrupa.
(4) V primeru gradbenih del v območju obstoječih EE naprav je investitor dolžan pri upravljavcu distribucijskega omrežja naročiti projektno dokumentacijo (projekt za pridobitev grad-
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benega dovoljenja, projekt za izvedbo, projekt izvedenih del),
prestavitve, oziroma zaščite obstoječih EE naprav. Vse stroške
izdelave te projektne dokumentacije nosi investitor.
(5) Vsa morebitna dela, prestavitve oziroma zaščite obstoječih EE naprav lahko opravi samo upravljavec distribucijskega omrežja, na stroške investitorja.
18. člen
(telekomunikacije)
(1) Na območju OPPN se nahajata javni telekomunikacijski (TK) omrežji operaterja Telekom (vozlišče Železniki) in
odprto širokopasovno omrežje.
(2) Za priklop objektov na TK omrežje, je potrebno izdelati projekt TK omrežja v skladu s predvideno dejavnostjo in
potrebami.
(3) Dostopkovna točka na omrežje Telekoma je v kabelskem razvodišču na objektu Selca 93, dostopkovna točka na
odprto širokopasovno omrežje pa na javni poti »JP994611
Frtica–Habjan–žaga«
(4) Obstoječe TK naprave Telekoma je potrebno pred pričetkom del označiti, prestaviti in ustrezno zaščititi. Prestavitve
in zaščite obstoječih TK naprav je potrebno projektno obdelati v
skladu s predpisi in pogoji Telekoma. Za prestavitev obstoječih
TK naprav morajo investitorji pridobiti vsa potrebna dovoljenja
in soglasja lastnikov zemljišč.
(5) Investitorji predvidenih objektov morajo za vključitev
objektov na TK omrežje omogočiti operaterju oziroma upravljavcu omrežja izvedbo TK omrežja po izdelani dokumentaciji,
izdati soglasja za prekop tangiranih zemljišč in podpisati pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice na tangiranih parcelah.
(6) Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih
TK naprav pri posegih v prostor izvede operater oziroma upravljavec omrežja, če se investitor in operater oziroma upravljavec
ne dogovorita drugače.
(7) Stroški ogleda, izdelave projekta priključitve ter projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite
in prestavitve TK omrežja, ter nadzora bremenijo investitorje
posegov v prostor, razen če se investitor in operater oziroma
upravljavec ne dogovorita drugače. Prav tako bremenijo investitorje tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na
območju, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi
tega nastali.
(8) K načrtu komunalne infrastrukture, ki se izdela v sklopu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja investitor pridobi soglasje Telekoma Slovenije, OE Kranj.
19. člen
(ravnanje s komunalnimi odpadki)
(1) Za zbiranje odpadkov je predvidena lokacija tipskega
zabojnika ob uvozu do stanovanjskih objektov znotraj parcele
za gradnjo. V času odvoza odpadkov mora biti dostopna smetarskemu vozilu pooblaščene organizacije. Med prevzemnim
mestom in mestom praznjenja ne sme biti stopnic ali drugih
ovir.
(2) Biološke odpadke se odlaga na kompostnik, predviden
v okviru zelenih površin stanovanjskega objekta.
(3) Izkopni material je treba trajno deponirati izključno
na za to določene deponije, oziroma se jih v največji možni
meri uporabi na parceli za gradnjo za zasipanje objektov in
izravnavo terena.
(4) Gradbenih in nevarnih odpadkov, odpadnih sekundarnih surovin in odpadne embalaže ni dovoljeno mešati z
ostalimi vrstami odpadkov, za katere je predpisano in uvedeno
ločeno zbiranje na izvoru njihovega nastanka, oziroma katere
je možno reciklirati in ponovno uporabiti. Gradbene in nevarne
odpadke, odpadne surovine in embalažo ni dovoljeno odlagati
na odlagališča nenevarnih odpadkov ali na nedovoljena odlagališča.
(5) V času izvajanja gradbenih in drugih del na območju
obdelave z OPPN, mora biti za reden odvoz odpadkov od
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arheoloških ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska
in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.

20. člen

22. člen

(ogrevanje objektov)

(ohranjanje narave)

(1) Ogrevanje objektov je predvideno z ekološko čistimi
viri (plin, biomasa, sonce, geosonda).
(2) Kot dopolnili energent za ogrevanje je dovoljeno uporabiti tudi lahko korilno olje ali zemeljski plin.
(3) Sončna energija se lahko izkorišča s pasivnimi solarnimi sistemi (okna, sončni zidovi) ali z aktivnimi solarnimi sistemi
(sončni kolektorji in sončne celice).

Obravnavano območje OPPN leži izven območij varstva
narave po podatkih naravovarstvenega atlasa na naslovu
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/.
23. člen
(varstvo pred hrupom)

21. člen

(1) Predvideni objekti oziroma njihovo obratovanje in
uporaba po končani gradnji ne smejo presegati predpisane
mejne ravni hrupa, ki velja za stanovanjsko območje (II. stopnja
varstva pred hrupom), oziroma kot so določeni v predpisih o
varstvu pred hrupom.
(2) V času gradnje je zaradi obratovanja strojev in dovoza
tovornih vozil pričakovati občasne povečane emisije hrupa. Za
zmanjševanje hrupa v času gradnje je predvideno, da bodo vsa
gradbena dela potekala v dnevnem času, med delovnim tednom.

(varstvo kulturne dediščine)

24. člen

VI. REŠITVE ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE
DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA
IN NARAVNIH DOBRIN TER VARSTVA PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI TER OBRAMBNIH POTREB
IN VARSTVA PRED POŽAROM

(1) Na obravnavanem območju OPPN je registrirana enota kulturne dediščine z oznako »RKD12108 Selca – vas«, zato
je potrebno vse posege na območju izvajati pod pogoji, kot
veljajo za naselbinsko dediščino in so dostopni na spletnem
naslovu http://giskds.situla.org/giskd/.
(2) V območjih naselbinske dediščine velja dodatni pravni režim varstva, ki predpisuje ohranjanje njihovih varovanih
vrednot, kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov naselja),
– odnosi med posameznimi stavbami in odnos med stavbami ter odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje
med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije,
značilne funkcionalne celote),
– prostorsko pomembnejše naravne sestavine znotraj
naselja ali njegovega dela (drevesa, vodotoki),
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na
reliefne značilnosti, poti),
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja ali njegovega dela,
– podoba naselja ali njegovega dela v prostoru (stavbne
mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
– odnosi med naseljem ali med njegovim delom in okolico
(vedute na naselje in pogledi iz njega),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, namembnost in
kapaciteta objektov, ulične fasade),
– oprema in uporaba javnih odprtih prostorov in
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
(3) Varstvo arheoloških ostalin velja na celotnem območju
urejanja.
Kolikor na območju OPPN ne bodo opravljene predhodne
arheološke raziskave pred začetkom zemeljskih del, je zaradi
varstva arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine RS omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo
izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora
nad posegi. Lastnik zemljišča (investitor) oziroma odgovorni
vodja del naj o dinamiki gradbenih del pisno obvesti ZVKDS
OE Ljubljana vsaj 10 dni pred pričetkom del.
(4) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja / lastnika
zemljišča/ in investitorja / odgovornega vodjo del ob odkritju
dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na
mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja
arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali
uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe
določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave

(varovanje tal, prsti in vegetacije)
(1) Ob gradnji objektov so investitorji dolžni obvezno
upoštevati vse predpisane ukrepe v zvezi s sanacijo terena, ki
jih predpiše geološka služba.
(2) Investitor je v času gradnje dolžan poskrbeti za zavarovanje plodne zemlje pred uničenjem, deponirati jo mora na
določeno lokacijo za njeno začasno shranjevanje in nadaljnjo
uporabo.
(3) Predvideni posegi morajo biti projektirani in izvedeni
tako, da ne povzročajo erozijskih procesov.
(4) Potrebno je preprečiti odtekanje nevarnih snovi v tla,
sisteme pa organizirati tako, da direkten iztok škodljivih snovi
neposredno v ponikanje, vodotoke ali kanalizacijo ni mogoč.
(5) Obstoječe travniške habitate in sadovnjak naj se v
največji možni meri ohranja; kjer to ni mogoče, naj se posegi
izvajajo zgolj na območju gradnje. Poškodovane površine pa
naj se po zaključku gradnje sanira in zasadi z avtohtonimi
travniškimi mešanicami.
25. člen
(varstvo zraka)
Stanovanjske objekte se priključi na ekološko čiste vire
energije z racionalno rabo energije in toplotno izolacijo objektov
ter uporabo ekološko sprejemljivih goriv.
26. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaženjem)
(1) Pri osvetljevanju javnih prometnih in neprometnih površin je potrebno obvezno upoštevati uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
(2) Za osvetljevanje javnih in zasebnih zunanjih površin
naj se uporabljajo žarnice, ki oddajajo rumeno ali oranžno
svetlobo in ne oddajajo UV spektra. Svetilke naj bodo nepredušno zaprte in usmerjene v tla, brez sevanja svetlobe nad
vodoravnico.
(3) Osvetljevanje območja, dovozne poti, parkirišč in
objektov naj bo zmanjšano na najnižjo raven. Območja, za
katera osvetljevanje ni nujno potrebno, naj se ne osvetljujejo.
27. člen
(varstvo voda)
(1) Obravnavano območje OPPN leži izven vodnih, priobalnih in poplavnih območij.
(2) Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno z zakonom o vodah in predpisih o varstvu okolja.
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28. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami)
(1) Rešitve povezane z ukrepi za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami so prikazane v grafičnem delu: Rešitve in
ukrepi za varstvo okolja in za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
(2) Obravnavano območje OPPN leži na območju običajnih erozijskih ukrepov.
(3) Skladno s karto potresne nevarnosti leži na meji med
projektnim pospeškom tal (g) 0,200 in 0,225. Pri načrtovanju
gradenj je potrebno na območju OPPN upoštevati predpise
glede protipotresne varnosti in splošno uveljavljenih strokovnih
standardov za varno gradnjo.
(4) Pri načrtovanju gradbene konstrukcije objekta je potrebno upoštevati drugi odstavek 4. člena in 5. člen Pravilnika
o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS,
št. 101/05).
(5) Pri gradnji ali spremembi namembnosti objektov je
potrebni preprečiti odtekanje nevarnih snovi v tla, sisteme pa
organizirati tako, da direkten iztok škodljivih snovi neposredno
v ponikanje, vodotoke ali kanalizacijo ni mogoč.
29. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Rešitve povezane z varstvom pred požarom so prikazane v grafičnem delu: Rešitve in ukrepi za varstvo okolja in za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
(2) V OPPN so upoštevani pogoji varstva pred požarom,
zagotovljeni so zadostni odmiki med objekti za preprečitev prenosa požara. Požarna varnost se zagotovi z izgradnjo vodovoda in hidranta na podlagi 14. člena tega odloka. Manipulacijske
površine ob objektih omogočajo dovoz gasilnim avtomobilom in
zagotavljajo delovne površine za intervencijska vozila.
(3) Za zaščito v primeru nevarnosti elementarnih in drugih
nesreč so zagotovljene ustrezne evakuacijske poti in površine
za ljudi, živali in materialne dobrine, intervencijske poti in površine.
(4) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom
za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu
zasnove požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa
v elaboratu študije požarne varnosti. Požarno manj zahtevni
objekti in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in
študiji požarne varnosti.
VII. DOPUSTNA ODSTOPANJA
30. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Tlorisni in višinski gabariti objektov, ki so podani v
grafičnem delu: Lega objektov na zemljišču in usmeritve za projektiranje oziroma 9. členu tega odloka, ne smejo biti preseženi,
lahko pa se zmanjšajo do 20 %.
(2) Medsebojni odmiki objektov in odmiki objektov od
meja sosednjih parcel ne smejo biti manjši, kot je to določeno
v grafičnem delu: Lega objektov na zemljišču in usmeritve za
projektiranje.
(3) Dopustna so odstopanja od poteka načrtovanih tras
infrastrukture in objektov oziroma tehničnih rešitev prometne,
okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture v primeru, da se v fazi priprave projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja ali med gradnjo pojavijo utemeljeni razlogi zaradi
lastništva zemljišč, ustreznejše tehnološke, okoljevarstvene,
geološko-geomehanske, hidrološke, prostorske in ekonomske
rešitve ali drugih utemeljenih razlogov. Odstopanja ne smejo
biti v nasprotju z javnimi interesi. Z rešitvami morajo soglašati
pristojni upravljavci oziroma nosilci urejanja prostora, v katerih
delovno področje spadajo odstopanja.
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VIII. NAČRT PARCEL
31. člen
(načrt parcel)
Parcele posameznih stanovanjskih objektov so razvidne
iz grafičnega dela: Načrt lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo. Spreminjanje parcelnih mej v območju in na robu OPPN je dovoljeno, če se s tem ne spreminjajo
umestitve objektov v prostor.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN
32. člen
(etapnost izvedbe)
Ureditve in gradnje v območju OPPN se lahko izvajajo
etapno. Sočasno se gradi podzemna komunalna infrastruktura.
33. člen
(obveznosti v času gradnje)
(1) V času gradnje ima investitor in izvajalci naslednje
obveznosti:
– pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske
infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe
infrastrukturne vode;
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč;
– sprotno kultivirati območje velikih posegov (nasipi in vkopi);
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju ter da
se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala;
– v skladu z veljavnimi predpisi v najkrajšem možnem
času odpraviti prekomerne negativne posledice, ki bi nastale
zaradi gradnje;
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh
obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav;
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in
zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi;
– v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljene službe;
– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico objektov;
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objektov prekinjene
ali poškodovane;
– po končani gradnji je potrebno odstraniti začasne objekte, odvečni gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču.
(2) 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. KONČNE DOLOČBE
34. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN je na vpogled na Občini Železniki in na Upravni
enoti Škofja Loka.
35. člen
(nadzor nad izvajanjem)
Nadzor nad izvajanjem predmetnega odloka opravljajo
inšpekcijski organi Republike Slovenije in pooblaščene organizacije ter v okviru svoje pristojnosti Občina Železniki.
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36. člen

72

(veljavnost odloka)
(1) Po vsakokratni spremembi predpisov navedenih
v tem odloku se pri načrtovanju na podlagi tega odloka
upošteva uveljavljena sprememba in dopolnitev oziroma
nov predpis, ki predmetni predpis spreminja, dopolnjuje ali
nadomesti.
(2) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73

74

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Občine Železniki za leto 2014

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi ((Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12), Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13, 101/13) in
106. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09,
47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 25. redni seji dne
5. 6. 2014 sprejel

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.561.798

DAVČNI PRIHODKI

5.018.330

700 Davki na dohodek in dobiček

4.533.613

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

145.959

714 Drugi nedavčni prihodki

2.000

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

376.121

10.180.722
1.628.256
338.352
51.948
1.066.224
44.929
126.803
2.432.116
117.097
1.553.105

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

257.900

413 Drugi tekoči domači transferi

504.014

414 Tekoči transferi v tujino

43

INVESTICIJSKI ODHODKI

6.077.590

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

6.077.590

INVESTICIJSKI TRANSFERI

42.760

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

10.167

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

32.593

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

0
19.388

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

99.717

543.468

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

2.909.014

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

385.000

NEDAVČNI PRIHODKI

712 Denarne kazni

741 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

42
9.288.565

711 Takse in pristojbine

619.161

TEKOČI ODHODKI

41

3.528.175

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

40

Proračun
leta 2014

706 Drugi davki
71

TRANSFERNI PRIHODKI

409 Rezerve

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

704 Domači davki na blago in storitve

25.000

403 Plačila domačih obresti

Skupina/Podskupina kontov/Konto

703 Davki na premoženje

730 Prejete donacije iz domačih virov

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

v EUR

70

25.000

402 Izdatki za blago in storitve

1. člen
Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2014 (Uradni
list RS, št. 111/13, 14/14, 25/14) se v 2. členu spremeni tako,
da se glasi:
»Proračun Občine Železniki za leto 2014 obsega:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

I.

113.592

PREJETE DONACIJE

II.

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu Občine
Železniki za leto 2014

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

60.000

731 Prejete donacije iz tujine

Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.

A.

173.592

721 Prihodki od prodaje zalog

Št. 015-3/2014-024
Železniki, dne 5. junija 2014

1901.

KAPITALSKI PRIHODKI

75

–892.157

Uradni list Republike Slovenije

Št.

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

44

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

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

3.000

440 Dana posojila

3.000

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje
v svoji lasti
VI.

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

–3.000

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

400.000

50

ZADOLŽEVANJE

400.000

500 Domače zadolževanje

400.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

276.697

55

ODPLAČILA DOLGA

276.697

550 Odplačila domačega dolga

276.697

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

–771.854

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

123.303

XI.

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

892.157

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

771.854

9009 Splošni sklad za drugo

771.854

- ali 0 ali +

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na
programe in podprograme ter proračunske postavke, te pa na
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt
razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na
spletni strani Občine Železniki.«
2. člen
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2014.
Št. 015-3/2014-021
Železniki, dne 5. junija 2014
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.
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Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Železniki

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11 in 98/13) in 16. člena
Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09 in 47/10)
je Občinski svet Občine Železniki na 25. redni seji dne 5. 6.
2014 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Železniki
1. člen
S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za delno
povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu
2014 v Občini Železniki.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet (predstavniški organ) in za volitve župana (individualni organ) ne
smejo preseči zneskov, ki jih določa zakon, ki ureja volilno
kampanjo.

C.

IX.

1902.
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3. člen
Organizator volilne kampanje za člane občinskega sveta
in župana mora v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa
predložiti občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo
o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
4. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za
člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov
volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer
skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila iz 3. člena tega
sklepa.
5. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR
za vsak dobljeni glas.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki
kandidirata v drugem krogu, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 0,12 EUR za dobljeni glas le na osnovi dobljenih glasov
v tem krogu.
6. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo
povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Železniki
v roku 30 dni po predložitvi poročila iz 3. člena tega sklepa.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v
Občini Železniki (Uradni list RS, št. 47/10).
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se za lokalne volitve v letu
2014.
Št. 015-3/2014-020
Železniki, dne 5. junija 2014
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.
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1903.

Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Idrija

Na podlagi drugega odstavka 19.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 27/08 – ZLS-UPB2, 76/08,
79/09, 51/10) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list
RS, št. 75/10 – UPB, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na
28. seji dne 12. 6. 2014 sprejel

ODLOK
o krajevnih skupnostih v Občini Idrija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se podrobneje določajo naloge in merila
za financiranje nalog in delovanja krajevnih skupnosti v Občini
Idrija.
2. člen
(1) Krajevna skupnost ima pečat, na katerem mora biti
napis Občina Idrija in ime krajevne skupnosti.
(2) Krajevna skupnost ima lahko svoj grb in zastavo, ki
ju uporablja v skladu z določbami Odloka o grbu in zastavi
Občine Idrija.
(3) Krajevna skupnost lahko določi svoj krajevni praznik.
3. člen
(1) Člani krajevne skupnosti so osebe, ki imajo na območju krajevne skupnosti stalno prebivališče (v nadaljevanju:
krajani).
(2) Krajani v krajevnih skupnostih odločajo v zadevah,
ki so s statutom Občine Idrija in s tem odlokom prenesene v
izvajanje krajevnim skupnostim, preko svetov krajevnih skupnosti, ki jih volijo svobodno in tajno na podlagi neposredne,
enake in splošne volilne pravice.
(3) Krajani v krajevnih skupnostih odločajo o zadevah
iz pristojnosti krajevnih skupnosti tudi neposredno na svojih
zborih, z referendumom in preko ljudske iniciative.
II. NALOGE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
4. člen
Krajevne skupnosti opravljajo naslednje naloge oziroma
sodelujejo pri opravljanju naslednjih javnih zadev v občini:
– odločajo o porabi sredstev na proračunskih postavkah,
namenjenih delovanju krajevnih skupnosti;
– odločajo o porabi sredstev na proračunskih postavkah,
namenjenih izvajanju v dogovoru z občino opredeljenih aktivnosti na območju posamezne krajevne skupnosti;
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih
programov občine na področju javne infrastrukture na svojem
območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in
investicij v javno razsvetljavo na svojem območju, pa tudi na
območju sosednjih krajevnih skupnosti, če je to v povezavi
s projekti na njihovem območju, in z opozorili sodelujejo pri
nadzoru nad opravljenimi deli;
– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo
in zaščiti virov pitne vode;
– sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč
za dela s področja gospodarskih javnih služb;
– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji;
– predlagajo ureditve in olepševanje kraja in pri tem
sodelujejo;
– dajejo pobude za prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti …);

Uradni list Republike Slovenije
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah
prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo
območje njihove krajevne skupnosti;
– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu
organu občine;
– dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča v druge namene, predvidenih gradenj v
krajevni skupnosti, za posege v kmetijski prostor, pri katerih
bi prišlo do spremembe režima vodnih virov;
– sodelujejo s predlogi in mnenji v postopkih priprave
občinskih predpisov;
– sodelujejo pri pripravi in izvedbi aktivnosti v projektih,
sofinanciranih iz državnih in evropskih sredstev;
– izvajajo naloge upravljanja s pokopališči, razen v KS
Mesto Idrija in KS Spodnja Idrija;
– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev krajevne skupnosti na področju urejanja
prostora in varstva okolja;
– razvijajo in organizirajo kulturne dejavnosti ter pospešujejo društvene dejavnosti na svojem območju;
– spremljajo nevarnosti na svojem območju ter o tem
obveščajo štab za civilno zaščito in po potrebi prebivalstvo
in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja;
– dajejo mnenja in predloge k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je krajevnim
skupnostim dano v uporabo za opravljanje njihovih nalog;
– sodelujejo v prostovoljnih akcijah, ki jih organizira
Občina Idrija;
– občinskemu svetu dajejo mnenje v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov na svojem območju;
– sklicujejo posvete s krajani in rajonske sestanke.
5. člen
(1) Naloge krajevne skupnost iz prejšnjega člena tega
odloka izvršuje Svet krajevne skupnosti.
(2) Svet krajevne skupnosti ima tudi naslednje zadolžitve:
– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se
nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo ter oblikuje svoja stališča in mnenja;
– daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih
splošnih aktov občine;
– seznanja župana s svojimi programi dela pred pripravo predloga odloka o proračunu občine.
III. MERILA ZA FINANCIRANJE
6. člen
Delovanje in izvajanje nalog krajevnih skupnosti se
financira iz naslednjih virov:
– sredstev občinskega proračuna;
– sredstev prostovoljnih prispevkov fizičnih in pravnih
oseb.
7. člen
(1) Krajevne skupnosti pridobivajo sredstva iz občinskega proračuna v obliki dotacij in neposrednih nakazil.
(2) Za funkcioniranje krajevnih skupnosti se jim iz sredstev občinskega proračuna nakazujejo sredstva za pokrivanje funkcionalnih sredstev v obliki rednih mesečnih dotacij.
8. člen
Osnovo za določitev funkcionalnih stroškov za delovanje krajevnih skupnosti predstavljata naslednji merili:
– število krajanov;
– stroški delovanja sveta KS.
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9. člen
(1) Funkcionalni stroški za delovanje krajevnih skupnosti
se izračunajo na podlagi naslednjih kriterijev:
– glavarina v znesku 6,00EUR na krajana;
– znesek 2.000,00 EUR za stroške delovanja sveta KS.
(2) Zneski iz prve in druge alineje predhodnega odstavka
tega člena se letno usklajujejo z višino rasti življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Za vse zadeve glede krajevnih skupnosti, ki niso določene s tem odlokom, se neposredno uporabljajo določbe zakona
in statuta občine.
11. člen
Financiranje delovanja krajevnih skupnosti v skladu
z 9. členom tega odloka se prične izvajati s 1. 1. 2015.
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2014
Idrija, dne 12. junija 2014
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

1904.

Odlok o upravljanju javnih športnih
in kulturnih objektov v Občini Idrija

Na podlagi 3. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98), 26. člena Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS,
št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski
svet Občine Idrija na 28. seji dne 12. 6. 2014 sprejel

ODLOK
o upravljanju javnih športnih in kulturnih
objektov v Občini Idrija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se opredelijo predmet, pogoji, pričetek in
čas trajanja koncesije in drugi elementi, pomembni za podelitev koncesije za upravljanje in vzdrževanje javnih športnih in
kulturnih objektov v Občini Idrija.
2. člen
(1) Javni športni objekti v Občini Idrija so:
– Športno-rekreacijski center (v nadaljevanju: ŠRC) –
parc. št. 1100/4 k.o. Idrija mesto (razen prostora kotlovnice in
zasebnega stanovanja) in parc. št. 1100/5 k.o. Idrija mesto;
– Modra dvorana – parc. št. 1099/9 k.o. Idrija mesto;
– Športni park Stanko Bloudek – parc. št. 1099/11 k.o. Idrija mesto;
– Nogometno igrišče pri Likarci v Idriji s pripadajočimi
objekti – parc. št. 2263/1 k.o. Idrija mesto;
– Balinišče – parc. št. 2663/2 k.o. Idrija mesto.
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(2) Javni kulturni objekti v Občini Idrija so:
– Rudniška dvorana v Idriji – parc. št. 831 k.o. Idrija
mesto;
– Rudniško gledališče v Idriji – parc. št. 1444 k.o. Idrija
mesto;
– Večnamenska dvorana v Spodnji Idriji – parc. št. 2/14
k.o. Spodnja Idrija.
3. člen
Poleg pomenov v drugih predpisih, imajo izrazi v tem
odloku še naslednji pomen:
– koncedent je Občina Idrija, ki podeli eno ali več ločenih
koncesij za izvajanje upravljanja javnih športnih in kulturnih
objektov v Občini Idrija;
– koncesionar je pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje
pogoje po zakonu in ji je na podlagi javnega razpisa podeljena
koncesija za izvajanje upravljanja javnih športnih in kulturnih
objektov v Občini Idrija.
II. PREDMET IN TRAJANJE KONCESIJE
4. člen
Predmet koncesije je:
– upravljanje in vzdrževanje javnih športnih in kulturnih
objektov in površin;
– oddajanje objektov za izvajanje javnih športnih programov;
– oddajanje objektov za izvajanje javnih kulturnih programov;
– oddajanje prostorov v najem v terminih, ki niso zasedeni z javnimi programi.
5. člen
Koncesija se podeli za določen čas, in sicer za dobo
10 let. Koncesijska pogodba se lahko na predlog koncesionarja podaljša največ še za čas, za katerega je sklenjena
koncesijska pogodba.
6. člen
Kandidat (v nadaljevanju: koncesionar) mora za potrditev koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima reference na področju upravljanja z objekti;
– da pripravi strategijo razvoja in upravljanja ter vzdrževanja javne športne infrastrukture in javnih kulturnih objektov,
ki so predmet tega odloka za obdobje trajanja pogodbe;
– da pripravi cenik oddajanja objektov, ki so predmet
tega odloka; cena oddaje objektov vključuje vse stroške, ki
so podrobneje določeni v pogodbi.
III. POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE
7. člen
(1) Na podlagi tega odloka in zakonodaje s področja javnega naročanja se objavi javni razpis za podelitev koncesije.
(2) O izbiri najugodnejšega kandidata na predlog komisije odloči pooblaščena oseba občinske uprave.
8. člen
(1) V odločbi se določi rok po vročitvi dokončne odločbe,
v katerem mora izbrani ponudnik skleniti koncesijsko pogodbo.
(2) Koncedent s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel, če:
– se na razpis ne prijavi noben ponudnik;
– nobena ponudba ni pravočasna;
– nobena ponudba ni popolna;
– nobena ponudba ni podana za v razpisu določene
objekte;
– noben ponudnik ne izpolnjuje razpisanih pogojev.
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9. člen
Zoper odločbo o podelitvi koncesije ni pritožbe, možen
pa je upravni spor.

– v določenem roku ne pride do sporazumne spremembe
oziroma razveze pogodbe.
(4) Zoper odločbo o odvzemu koncesije ni pritožbe, možen pa je upravni spor.

IV. KONCESIJSKA POGODBA

15. člen
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki pod pogoji,
navedenimi v pogodbi, ne podaljšata.

10. člen
Pogodbo o koncesiji s koncesionarjem podpiše župan občine. S pogodbo o koncesiji koncedent in koncesionar uredita
medsebojno koncesijsko razmerje.
11. člen
Koncesionar je dolžan pričeti z izvajanjem koncesije v
roku treh mesecev od podpisa pogodbe.
V. POGOJI ZA PRENEHANJE IN ODVZEM KONCESIJE
12. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– z razdrtjem koncesijske pogodbe;
– z odvzemom koncesije.
13. člen
(1) Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če
koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe tako, da to koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe.
(2) Koncedent lahko razdre koncesijsko pogodbo:
– če je proti koncesionarju uveden postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski
postopek;
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih
aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnjega pravilnega izvajanja
koncesije;
– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno,
da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so
vplivali na podelitev koncesije;
– če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja večja škoda uporabnikom njegovih storitev ali tretjim
osebam;
– če obstaja utemeljen sum, da koncesionar v bistvenem
delu ne bo izpolnil svoje obveznosti.
14. člen
(1) Pristojni organ koncedenta z odločbo odvzame koncesijo:
– če koncesionar v roku, določenem v odločbi o podelitvi
koncesije, ne podpiše koncesijske pogodbe, pa koncedent tega
roka ne podaljša v skladu z zakonom;
– če koncesionar ne izvaja dejavnosti koncesije v skladu
s predpisi ali z odločbo o koncesiji;
– če je zaradi slabega finančnega stanja koncesionarja,
ki se kaže v poslovanju z izgubo v daljšem obdobju in v neporavnavanju finančnih obveznosti ali iz drugih finančnih razlogov
mogoče utemeljeno sklepati, da ne bo mogel ustrezno izvrševati dejavnosti, ki je predmet koncesije.
(2) Pristojni organ koncedenta mora pisno opozoriti koncesionarja na razlog za odvzem koncesije. Pooblaščena oseba koncedenta koncesionarju določi rok za odpravo kršitev
ali slabega finančnega stanja oziroma rok za sporazumno
spremembo oziroma razvezo pogodbe in ga opozori, da bo
v nasprotnem primeru uvedel postopek odvzema koncesije.
(3) Pristojni organ koncedenta po uradni dolžnosti izda
odločbo, s katero odvzame koncesijo, če:
– koncesionar v določenem roku ne odpravi kršitev;
– koncesionar v določenem roku ne odpravi slabega
finančnega stanja;

VI. FINANCIRANJE UPRAVLJANJA JAVNIH ŠPORTNIH
IN KULTURNIH OBJEKTOV
16. člen
(1) K višini najemnin za izvajanje letnega programa športa
v Občini Idrija in za druge dejavnosti, ki se financirajo iz javnih
financ, daje soglasje Občinski svet Občine Idrija.
(2) Finančne obveznosti koncedenta in koncesionarja so
predmet koncesijske pogodbe.
VII. OBVEZNOSTI KONCESIONARJA IN NADZOR
17. člen
Koncesionar je pri izvajanju koncesije dolžan spoštovati
veljavno zakonodajo s področja upravljanja objektov.
18. člen
Če koncesionar poleg koncesijske dejavnosti izvaja tudi
druge storitve ali dejavnosti, je dolžan upoštevati predpise o
računovodstvu in zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja
in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih
sredstev za opravljanje koncesijske dejavnosti od spremljanja
poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu.
19. člen
Koncesionar je dolžan koncendentu enkrat letno do konca
marca predložiti letno poročilo in ga predstaviti občinskemu
svetu. Letno poročilo mora biti pripravljeno ločeno za koncesijski del poslovanja in ločeno za celotno poslovanje ter obsega
bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in prilogo s pojasnili k izkazom ter poslovno poročilo, ki se nanaša na izvajanje storitve.
20. člen
Koncesionar je dolžan poročati o izpolnjevanju koncesijskih finančnih obveznosti v skladu s koncesijsko pogodbo.
21. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvaja občinska uprava Občine Idrija.
22. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem dejavnosti,
povzročijo pri njem zaposleni delavci uporabnikom ali drugim
osebam.
VIII. KONČNE DOLOČBE
23. člen
(1) Gospodarske družbe, ki opravljajo dela upravljanja in
vzdrževanja javnih športnih in kulturnih objektov, nadaljujejo z
izvajanjem del do podelitve koncesije.
(2) Po podelitvi koncesije je dosedanji izvajalec dolžan
predati urejeno vso informacijsko in dokumentacijsko bazo
in vsa sredstva, če so bila kupljena iz sredstev koncedenta.
Prevzem opravi občinska uprava na podlagi predajnega zapisnika.
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24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
upravljanju in vzdrževanju športnih objektov v Idriji (Uradni list
RS, št. 56/93, 135/04).
25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2014
Idrija, dne 12. junija 2014
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

1905.

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka
o načinu izvajanja lokalne gospodarske
javne službe sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina
in oskrbe z energetskimi plini iz omrežja
za geografsko območje Občine Idrija
ter o podelitvi koncesije v Občini Idrija

Na podlagi šestega odstavka 216. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 17/14), 3., 7. in 33. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98
– ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 in 57/11), 36. člena Zakona
o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in
23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB,
107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 28. redni seji dne
12. 6. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvi Odloka o načinu
izvajanja lokalne gospodarske javne službe
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja
zemeljskega plina in oskrbe z energetskimi plini
iz omrežja za geografsko območje Občine Idrija
ter o podelitvi koncesije v Občini Idrija
1. člen
V Odloku o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne
službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in oskrbe z energetskimi plini iz omrežja za
geografsko območje Občine Idrija ter o podelitvi koncesije v
Občini Idrija (Uradni list RS, št. 104/13) se v 1. členu doda tretji
odstavek, ki se glasi:
»Izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb,
ki jih ureja ta odlok s podelitvijo koncesije, je v javnem interesu.«
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Poleg pomenov, določenih v Energetskem zakonu
(Uradni list RS, št. 17/14) v nadaljnjem besedilu: Energetski
zakon) ter drugih predpisih, imajo izrazi v tem odloku še naslednji pomen:
1. »javna služba« je dejavnost operaterja distribucijskega
sistema zemeljskega plina po tem odloku;
2. »dejavnost sistemskega operaterja zemeljskega plina«
je potrebno smiselno razumeti kot »dejavnost operaterja distribucijskega sistema«;
3. »dejavnost operaterja distribucijskega sistema« je gospodarska javna služba dejavnost operaterja distribucijskega
sistema zemeljskega plina;
4. »koncedent« je Občina Idrija;
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5. »koncesija« je koncesija za izvajanje gospodarske
javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema
zemeljskega plina po tem odloku;
6. »koncesionar« je pravna oseba ali konzorcij, ki izvaja
javno službo dejavnost operaterja distribucijskega sistema
po tem odloku na podlagi koncesije;
7. »koncesijsko območje« je območje Občine Idrija;
8. »distribucijsko omrežje« je potrebno smiselno razumeti kot »distribucijski sistem« oziroma kot omrežje – sistem – plinovodov, sestavljeno zlasti iz glavnega plinovoda,
priključnih plinovodov, regulacijskih postaj in drugih naprav,
potrebnih za obratovanje sistema oskrbe z zemeljskim plinom, ki so funkcionalno zgrajene na območju Občine Idrija
in po katerem se izvaja distribucija zemeljskega plina do
končnih odjemalcev;
9. »objekti in naprave koncesije« so vsi objekti in naprave, ki sestavljajo distribucijski sistem;
10. »priključek« je sklop cevovodov in naprav (priključni
plinovod), s katerimi so objekti odjemalca zemeljskega plina
povezani z objekti in napravami distribucijskega sistema.
Ostali izrazi, uporabljeni v odloku, imajo enak pomen,
kot ga določajo Energetski zakon in drugi predpisi, ki urejajo
dejavnost operaterja distribucijskega sistema in organizacijo
trga z zemeljskim plinom.«
3. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesionar ima za izvajanje dejavnosti operaterja
distribucijskega sistema naslednja javna pooblastila:
– v skladu z 250. členom Energetskega zakona določi
omrežnino;
– v skladu z 268. členom Energetskega zakona in na
podlagi predhodnega soglasja agencije izda sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina
in splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina;
– v skladu s 467. členom Energetskega zakona daje
smernice in mnenja na prostorske akte, skladno s predpisi o
prostorskem načrtovanju;
– v skladu s 467. členom Energetskega zakona določa
projektne pogoje pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za načrtovane posege v območje varovanih pasov, skladno s predpisi o graditvi objektov;
– v skladu s 467. členom Energetskega zakona daje
soglasja k projektnim rešitvam, skladno s predpisi o graditvi
objektov za posege, ki se nanašajo ali imajo vpliv na omrežje, s katerim upravljajo;
– v skladu s tretjim odstavkom 270. člena Energetskega zakona na prvi stopnji v upravnem postopku z odločbo
odloča o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na distribucijski sistem;
– v skladu z 297. členom Energetskega zakona izdaja
sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje;
– z odločbo v upravnem postopku na prvi stopnji odloča
o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na distribucijsko
omrežje;
– izdaja strokovna mnenja za načrtovane posege v
območjih varovalnih pasov;
– v skladu s 470. členom Energetskega zakona vodi
kataster distribucijskega plinovodnega omrežja in naprav, v
skladu z veljavnimi predpisi, ob uporabi veljavnih standardov
ter druge evidence.
Poleg javnih pooblastil iz prejšnjega odstavka ima koncesionar za dejavnost operaterja distribucijskega sistema
tudi druga javna pooblastila, ki jih določa zakon ali na njem
temelječ predpis, oziroma jih v času trajanja koncesije določi
zakon. V primeru uveljavitve novih predpisov je koncesionar
dolžan takoj začeti opravljati storitve oziroma javna pooblastila po novih predpisih.«
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4. člen
Peta alineja četrtega odstavka 12. člena se spremeni tako
da se glasi:
»– ukrepe, ki jih izvede koncesionar pred ustavitvijo distribucije iz razloga, navedenega v točki f) prvega odstavka
274. člena Energetskega zakona;«
5. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesionar mora vzpostaviti program ukrepov za doseganje ciljev iz 222. člena Energetskega zakona ter spremljati
njihovo izvajanje. O programu in izvajanju mora letno poročati
Agenciji za energijo in poročilo javno objaviti.«
6. člen
Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi:
»23.a člen
(določbe o javni koristi in o ustanovitvi služnosti
na zemljiščih koncedenta)
Gradnja in prevzem objektov in zemljišč, ki so potrebni
za prenos zemeljskega plina, sta v javno korist. Za postopke v
zvezi z gradnjo in prevzemom objektov za prenos zemeljskega
plina se uporabljajo določbe Energetskega zakona, kot veljajo
za razlastitev in ustanovitev služnosti v javno korist.
Ne glede na določbe drugih zakonov, se pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist sklepajo za čas obratovanja
infrastrukture in v korist vsakokratnega operaterja distribucijskega sistema ali v korist gospodujočega zemljišča, katerega
lastnik je operater.
Za prenos lastninske pravice ali ustanovitev služnosti na
zemljiščih v lasti koncedenta, se uporabljajo določbe Energetskega zakona, ki veljajo za razlastitev in ustanovitev služnosti v
javno korist, ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov,
ki ta vprašanja za posamezne vrste zemljišč urejajo drugače.«
7. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesionar mora zagotoviti izvajanje upravljavskih in
organizacijskih ukrepov iz 222. člena Energetskega zakona,
razen v primeru, če ima koncesionar manj kot 100.000 priključenih odjemalcev.«
8. člen
Za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki se glasi:
»29.a člen
(ranljivi odjemalci in nujna oskrba)
Dobava na podlagi 176. člena Energetskega zakona je
dobava zemeljskega plina odjemalcem, ki se jim dobava zemeljskega plina glede na okoliščine (letni čas, temperaturne
razmere, bivalne razmere, premoženjsko stanje in podobno) ne
sme znižati pod količino, ki je nujno potrebna, da nista ogroženi
življenje in zdravje odjemalca in oseb, ki z njim živijo.
Odjemalec iz prejšnjega odstavka, ki želi uveljavljati pravico do dobave na podlagi 176. člena Energetskega zakona,
mora po prejemu predhodnega obvestila o odklopu v štirinajstih
dneh vložiti pri koncesionarju vlogo za priznanje te pravice in
predložiti potrebna dokazila. Šteje se, da odjemalec izpolnjuje
pogoj glede slabega premoženjskega stanja, če je prejemnik
denarne socialne pomoči.
Koncesionar prizna pravico do dobave zemeljskega plina
iz tega člena samo v obdobju od 1. 10. do 30. 4., vendar le za
čas, za katerega je izkazano slabo premoženjsko stanje.
Koncesionar o odločitvi glede priznanja in trajanja pravice
do dobave odjemalcu iz drugega odstavka tega člena nemudoma obvesti odjemalca in njegovega dobavitelja.
Dobavitelj za nastale stroške zaradi nadaljnje dobave
zemeljskega plina izda račun koncesionarju. Ti stroški so upravičeni stroški koncesionarja.«
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9. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesionar mora imeti ves čas trajanja koncesijskega
razmerja veljavno licenco za dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter licenco za
proizvodnjo, trgovanje in distribucijo tekočih goriv, ter izpolnjevati druge pogoje, ki mu dajejo pravico izvajati to gospodarsko
javno službo.
Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora koncesionar
imeti v lasti ali najemu distribucijski sistem, ki sme obratovati
skladno s predpisi.
Koncesionar na območju, ki je pokrito z obstoječim distribucijskim omrežjem plina, ni upravičen do gradnje vzporednega omrežja, razen v primerih, ko bi bilo to funkcionalno
potrebno in po predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine
Idrija kot predstavniškega organa koncedenta.
Koncesionar ne sme opravljati druge energetske dejavnosti, razen dejavnosti sistemskega operaterja, razen v primeru,
da ima izvajalec gospodarske javne službe sistemskega operaterja manj kot 100.000 priključenih odjemalcev.«
10. člen
Za 31. členom se doda nov 31.a člen, kise glasi:
»31.a člen
(odplačnost koncesije)
Koncedent v razpisu lahko določi, da koncesionar koncedentu plačuje koncesijsko dajatev. Koncesionar koncesijsko dajatev plačuje v deležu od vrednosti omrežnine za
distribuiranje kubičnega metra (m3) zemeljskega plina po
distribucijskem sistemu, kot ga je ponudil v svoji ponudbi na
javnem razpisu.
Koncedent lahko koncesionarja oprosti plačila koncesijske dajatve ali njenega dela v obdobju izgradnje objektov in
naprav koncesije po tem odloku. Koncedent o tem odloči na
podlagi obrazloženega predloga koncesionarja.
Predlog mora vsebovati ekonomsko analizo vpliva investicij na upravičene stroške koncesionarja in ceno za distribucijo
plina.
Način plačevanja koncesijske dajatve in pogoji za oprostitev plačila koncesijske dajatve se podrobneje določijo v
koncesijski pogodbi.«
11. člen
Drugi odstavek 32. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Koncesija za opravljanje lokalne gospodarske javne
službe oskrbe z energetskimi plini iz omrežja se podeljuje
izključno zaradi omogočanja prehoda na zemeljski plin ter
za obdobje, ko na območju izvajanja ni omogočena oskrba z
zemeljskim plinom.«
12. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesionar je dolžan, skladno s 30. členom Energetskega zakona, načrtovati razvoj distribucijskega omrežja in ga
izvrševati v rokih, ki so v njem določeni.
Koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo določita
protokol in časovno dinamiko izvajanja aktivnosti za priključitev
distribucijskega omrežja na vir zemeljskega plina.«
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-18/2012
Idrija, dne 12. junija 2014
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.
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PREBOLD
1906.

73

Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold
za leto 2014

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Prebold
za leto 2014

74

TEKOČI ODHODKI

818.967

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

181.450

41

4.021.871

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.514.175

DAVČNI PRIHODKI

3.020.469

700 Davki na dohodek in dobiček

2.667.599

706 Drugi davki
71

280.860
1.000
493.706

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

268.706

711 Takse in pristojbine

1.000

712 Denarne kazni

3.500

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

7.500
213.000

KAPITALSKI PRIHODKI

77.600

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

21.600

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

43

0
56.000

539.682
35.000

409 Rezerve

33.230

TEKOČI TRANSFERI

1.431.980
31.720

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

942.326

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

103.560

413 Drugi tekoči domači transferi

354.374

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.237.933

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.237.933

INVESTICIJSKI TRANSFERI

713.900

431 Investicijski transferi pravnim
in fiz. osebam, ki niso PU

262.036

432 Investicijski transferi PU

450.864

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

71.010

NEDAVČNI PRIHODKI

714 Drugi nedavčni prihodki
72

42

29.605

403 Plačila domačih obresti

410 Subvencije

Proračun
leta 2014

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

704 Domači davki na blago in storitve

421.037

40

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

703 Davki na premoženje

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

4.201.780

2. člen

70

430.096

402 Izdatki za blago in storitve

v EUR

0

TRANSFERNI PRIHODKI

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

I.

0

II.

(vsebina odloka)

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

730 Prejete donacije iz domačih virov

9.058

1. člen

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

0

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

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

5119

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU

1. SPLOŠNA DOLOČBA

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

Stran

PREJETE DONACIJE
731 Prejete donacije iz tujine

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 98. člena Statuta
Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold na 30. redni seji dne 29. 5. 2014 sprejel

A.

45 / 20. 6. 2014 /

75

–179.910

750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

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

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije

Stran
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6. člen

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

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

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU

–377.910

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–198.000

XI.

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

179.910

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

378.290

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2015 35% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 35% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

9009 Splošni sklad za drugo

378.290

7. člen

VI.

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

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55

ODPLAČILA DOLGA

198.000

550 Odplačila domačega dolga

198.000

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

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

2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
4. člen

Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini
15.000 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 15.000 evrov
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so določeni v prvem stavku
prvega odstavka 43. člena ZJF in drugi prihodki, ki jih določi
občina.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na
predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi realizaciji.

3. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 400 evrov odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine,
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
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v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2014 ne bo
zadolževala.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Prebold, v letu 2014 ne sme preseči skupne višine glavnic
100.000 evrov.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij
ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se
lahko v letu 2014 zadolžijo do skupne višine 100.000 evrov pod
naslednjimi pogoji: soglasje občinskega sveta.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na
upravljanje, se lahko v letu 2014 zadolžijo do skupne višine
100.000 evrov pod naslednjimi pogoji: soglasje občinskega sveta, in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 100.000 evrov
pod naslednjimi pogoji: soglasje občinskega sveta.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2015)
V obdobju začasnega financiranja Občine Prebold v letu
2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati s sprejetjem, objavi se v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410/5/2014
Prebold, dne 29. maja 2014
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

ŽALEC
1907.

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
(OPPN) Spremembe in dopolnitve Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
stanovanjske soseske Žalec zahod

Na podlagi 60. 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 –

Št.
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Stran

5121

ZUPUDPP-A) in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS,
št. 29/13) sprejemam

SKLEP
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
(OPPN) Spremembe in dopolnitve Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
stanovanjske soseske Žalec zahod
1. člen
Župan Občine Žalec odreja, da se javno razgrne:
dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega
načrta Spremembe in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske soseske Žalec zahod, ki
ga je izdelalo podjetje Struktura d.o.o., pod št. projekta U-1328,
v juniju 2014.
2. člen
Gradivo iz prejšnje točke bo od 27. junija 2014 do 28. julija
2014 javno razgrnjeno:
– v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine
Žalec, soba št. 53, Ulica Savinjske čete 5, Žalec,
– v prostorih Mestne skupnosti Žalec, Ulica Savinjske
čete 4, Žalec.
3. člen
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni
osnutek OPPN podajo svoje pripombe in predloge vse fizične in
pravne osebe, organizacije in skupnosti. Pripombe in predloge
se lahko poda:
– kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ki se nahaja na
mestu javne razgrnitve;
– pisno na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec,
ali na elektronski naslov: glavna.pisarna@zalec.si.
– ustno na javni obravnavi.
4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava,
ki bo v četrtek, dne 10. 7. 2014 ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine
Žalec. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec
o vsebini OPPN in razgrnjenem gradivu podala podrobnejše
obrazložitve in pojasnila.
5. člen
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si), na
oglasni deski Občine Žalec in Mestne skupnosti Žalec. Javno
naznanilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-03-0001/2013
Žalec, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

Stran

5122 /

Št.

45 / 20. 6. 2014

VLADA
1908.

Uredba o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih
v kmetijstvu

Na podlagi 10., 12. in 23. člena Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih
v kmetijstvu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in namen)
(1) Ta uredba določa ukrepe, vlagatelje, upravičence, pogoje
in postopke dodelitve finančne pomoči za izboljšanje ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, z namenom ohranjanja
kmetijske dejavnosti in poseljenosti slovenskega podeželja.
(2) Sredstva se dodelijo po pravilih o dodeljevanju pomoči
de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z
dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem
sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1408/2013/EU).
2. člen
(pomen izrazov)
Izraza, uporabljena v tej uredbi, imata naslednji pomen:
– kmetijska dejavnost je primarna proizvodnja kmetijskih
proizvodov, ki so navedeni v prilogi I Pogodbe o delovanju
Evropske unije (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012, str. 47), razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva iz Uredbe
(EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode
in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES)
št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe
Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013,
str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 1385/2013
z dne 17. decembra 2013 o spremembi uredb Sveta (ES)
št. 850/98 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (ES) št. 1069/2009,
(EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, zaradi spremembe položaja Mayotta v razmerju do Evropske unije (UL L št. 354, 28. 12. 2013, str. 86);
– podjetje je kmetijsko gospodarstvo v skladu z 2. točko
3. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12,
90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14; v nadaljnjem besedilu: Zakon
o kmetijstvu), ki je dejavno v primarni kmetijski proizvodnji,
ne glede na pravni status in način financiranja kmetijskega
gospodarstva.
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(2) Skupni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijstvu,
ki se odobri in izplača enotnemu podjetju iz drugega odstavka
2. člena Uredbe 1408/2013/EU, ne sme presegati 15.000 eurov
v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
(3) Kumulativni znesek vseh pomoči de minimis, dodeljen
kmetijskim gospodarstvom, v kateremkoli obdobju treh proračunskih let ne sme presegati nacionalne omejitve iz priloge
Uredbe 1408/2013/EU.
(4) Če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti dejaven
v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na
področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352
z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba
1407/2013/EU), se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s to uredbo,
lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem
ali dejavnostim v gospodarstvu, do zgornje meje, določene v
Uredbi 1407/2013/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov
zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov
ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo
1407/2013/EU.
(5) Če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti dejaven v
sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena
za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s to
uredbo, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi
Komisije (ES) št. 875/2007 z dne 24. julija 2007 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe ES za pomoč de minimis v ribiškem sektorju
in o spremembah Uredbe (ES) št. 1860/2004 (UL L št. 193 z dne
25. 7. 2007, str. 6; v nadaljnjem besedilu: Uredba 875/2007/EU),
če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna
proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 875/2007/EU.
II. VRSTE UKREPOV
1. Splošno
5. člen
(vrste ukrepov)
V skladu z Uredbo 1408/2013/EU se sredstva namenijo
za naslednja ukrepa:
1. ukrep I: finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi
požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu;
2. ukrep II: finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo.
2. Ukrep I: finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi
požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu
6. člen
(predmet in namen podpore)

(1) Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu
s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga vlogo v skladu
s to uredbo.
(2) Upravičenec je kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje
pogoje za pridobitev pomoči po tej uredbi.

(1) Predmet in namen podpore je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem
gospodarstvu.
(2) Za nepredvidljivi škodni dogodek iz prejšnjega odstavka se šteje škoda na kmetijskih objektih, nastala zaradi požara
ali strele, če povračilo škode za ta dogodek ni določeno s predpisom, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč.

4. člen

7. člen

3. člen
(vlagatelj in upravičenec)

(združevanje pomoči in skupni znesek pomoči)

(pogoji za pridobitev sredstev)

(1) Poleg pomoči de minimis po tej uredbi se v zvezi z
istimi upravičenimi stroški istemu kmetijskemu gospodarstvu ne
sme dodeliti še državna pomoč, če bi tako seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno
za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Unije.

Vlagatelji morajo za pridobitev sredstev izpolnjevati naslednje pogoje:
– oddati morajo zbirno vlogo za ukrepe kmetijske politike
(v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga) v koledarskem letu oddaje
vloge za ukrep. Če v tekočem koledarskem letu zbirna vloga
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še ni bila oddana, se upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta;
– škodni dogodek je nastal največ 24 mesecev pred
oddajo vloge;
– če je upravičenec kmetijsko gospodarstvo organizirano
kot kmetija, mora biti nosilec ali član kmetijskega gospodarstva
ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet, pri čemer so za vrsto zavarovanja upravičene šifre 007, 051, 052, 060, 064 in 065, določene s predpisom,
ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter predpisom,
ki ureja zdravstveno zavarovanje;
– če je upravičenec kmetijsko gospodarstvo organizirano
kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, mora
biti registrirano za opravljanje kmetijske dejavnosti;
– objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob nastanku
škodnega dogodka zavarovan za primer požara ali strele;
– objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob nastanku
škodnega dogodka namenjen pridelavi kmetijskih proizvodov,
ki jih opredeljuje prvi odstavek 2. člena Uredbe 1408/2013/EU;
– vlagatelj mora predložiti cenitev škodnega dogodka, ki
jo izdela zavarovalnica, in
– minimalna višina ocenjene škode, ki jo mora vlagatelj izkazati za upravičenost do plačila po tem ukrepu, je 5.000 eurov.
8. člen
(finančne določbe)
(1) Sredstva se dodelijo upravičencu kot pomoč v obliki
nepovratnih sredstev. Osnova za izplačilo sta razdelilnik iz
drugega odstavka tega člena in višina ocenjene škode iz osme
alineje prejšnjega člena.
(2) Finančna pomoč znaša:
– 7.500 eurov: nad vključno 65.000 eurov ocenjene škode;
– 6.500 eurov: od vključno 55.000 do 65.000 eurov ocenjene škode;
– 5.500 eurov: od vključno 45.000 do 55.000 eurov ocenjene škode;
– 4.500 eurov: od vključno 35.000 do 45.000 eurov ocenjene škode;
– 3.500 eurov: od vključno 25.000 do 35.000 eurov ocenjene škode;
– 2.500 eurov: od vključno 15.000 do 25.000 eurov ocenjene škode;
– 1.500 eurov: od vključno 5.000 do 15.000 eurov ocenjene škode.
(3) Isti upravičenec lahko pridobi podporo po tem ukrepu
le enkrat v treh letih.
(4) Višina vseh prejetih sredstev za škodni dogodek,
upoštevajoč tudi plačilo v okviru zavarovalne police, ne sme
presegati dejanske škode.
3. Ukrep II: finančna pomoč ob smrti, invalidnosti
ali nezmožnosti za delo
9. člen
(predmet podpore)
(1) Predmet podpore je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki
so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.
(2) Za škodni dogodek iz prejšnjega odstavka se šteje
smrt, l., ll. ali lll. kategorija invalidnosti nosilca ali člana kmetije,
kot jih določa predpis, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ali večmesečna neprekinjena nezmožnost za delo
nosilca ali člana kmetije, ugotovljena v skladu s predpisom, ki
ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.
10. člen
(pogoji za pridobitev sredstev)
Vlagatelji morajo za pridobitev sredstev izpolnjevati naslednje pogoje:
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– oddati morajo zbirno vlogo v koledarskem letu oddaje
vloge za ukrep. Če v tekočem koledarskem letu zbirna vloga
še ni bila oddana, se upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta;
– škodni dogodek je prizadel nosilca ali člana kmetije, ki
je ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko in invalidsko
zavarovan kot kmet ali iz kmetijske dejavnosti, pri čemer so
za vrsto zavarovanja upravičene šifre 007, 051, 052, 064 in
065, določene s predpisom, ki ureja pokojninsko in invalidsko
zavarovanje ter predpisom, ki ureja zdravstveno zavarovanje;
– škodni dogodek je nastal največ 24 mesecev pred
oddajo vloge;
– dohodek nosilca ali člana kmetije, ki ga je prizadel
škodni dogodek, ni presegal višine minimalne plače za delo s
polnim delovnim časom v skladu s predpisom, ki določa minimalno plačo, pri čemer se upošteva dohodek iz zadnje odločbe
o odmeri dohodnine.
11. člen
(finančne določbe)
(1) Sredstva se dodelijo upravičencu kot pomoč v obliki
nepovratnih sredstev.
(2) Ob smrti ali invalidnosti znaša višina nepovratnih sredstev:
– 5.000 eurov: smrt;
– 5.000 eurov: l. kategorija invalidnosti;
– 3.700 eurov: ll. kategorija invalidnosti;
– 2.400 eurov: lll. kategorija invalidnosti.
(3) Ob ugotovljeni nezmožnosti za delo znaša višina
nepovratnih sredstev 1,7 eura na uro, za število priznanih ur
nezmožnosti za delo in obdobje, določenih v potrdilih o upravičeni zadržanosti od dela in odločbah o ugotovitvi začasne
nezmožnosti za delo.
(4) Nepovratna sredstva se lahko dodelijo le za neprekinjeno obdobje ugotovljene nezmožnosti za delo, ki mora trajati
od najmanj šest do najdlje dvanajst mesecev, pri čemer mora
število priznanih ur nezmožnosti za delo v tem obdobju znašati
najmanj 1.220 ur. Ob priznani začasni nezmožnosti za delo se
prizna največ osem ur dnevne nezmožnosti.
(5) Isti upravičenec lahko pridobi podporo po tem ukrepu
le enkrat v treh letih.
(6) V število priznanih ur nezmožnosti za delo iz tretjega
odstavka tega člena se vštevajo vsi dnevi priznanega obdobja.
III. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
12. člen
(javni razpisi)
(1) Sredstva po tej uredbi se dodelijo z odprtim javnim
razpisom v skladu z Zakonom o kmetijstvu. Obseg sredstev za
ukrepe po tej uredbi se v javnem razpisu določi največ do višine
sredstev, zagotovljenih na proračunski postavki, ki je namenjena
podpori za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje v
posameznem proračunskem letu. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede Agencija Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pripravi javne razpise ter jih objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in na svoji spletni strani.
(3) Vloge na javni razpis se vlagajo peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.
13. člen
(odločitev o vrstnem redu prispetja vlog)
(1) Odpiranje vlog ni javno.
(2) Vlogo na javni razpis vlagatelji pošljejo pisno s priporočeno pošiljko na agencijo ali vložijo na vložišču agencije.
(3) Vlogo je treba vložiti v pisni obliki na obrazcu, ki je
predpisan z javnim razpisom.
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(4) Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog na
javni razpis. Vloge se preverjajo po vrstnem redu časa oddaje
popolne vloge. Popolna vloga se uvrsti na konec seznama
popolnih vlog in dobi svojo zaporedno številko. Izpolnjevanje
pogojev vloge na javni razpis se preverja po vrstnem redu na
seznamu popolnih vlog na javni razpis. Dodelitev sredstev se
odobri za tiste popolne vloge na javni razpis, ki izpolnjujejo
pogoje, in sicer do višine razpisanih sredstev za posamezen
ukrep. Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev in imata na zadnjem mestu seznama prejetih
vlog dve ali več vlog na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta)
oddaje, agencija izvede žrebanje za določitev vrstnega reda
dodelitve sredstev. Pri žrebu so lahko navzoči tudi vlagatelji.
O datumu in času žrebanja agencija pisno obvesti vlagatelje.
Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik agencije med javnimi uslužbenci,
zaposlenimi na agenciji.
(5) Žrebanje iz prejšnjega odstavka se opravi v uradnih
prostorih agencije. O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila
žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.
(6) Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje,
vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev,
če se vlagatelj s tem strinja. Vlagatelj mora v osmih dneh od
vročitve obvestila poslati na agencijo izjavo, da se s tem strinja,
sicer se šteje, da se ne strinja.
14. člen
(odločbe o pravici do sredstev)
O izpolnjevanju pogojev odloči agencija z odločbo o pravici do sredstev. V odločbi o pravici do sredstev se navede,
da gre za pomoč de minimis v kmetijskem sektorju po Uredbi
1408/2013/EU.
15. člen
(finančne določbe)
Višina sredstev za posamezen ukrep se v skladu z določbo
prvega odstavka 12. člena te uredbe določi z javnim razpisom.
16. člen
(omejitev sredstev)
(1) Vlagatelji lahko pridobijo sredstva za isti namen samo
iz enega ukrepa po tej uredbi.
(2) Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti
namen, kakršnega navaja v vlogi za pridobitev sredstev po
tej uredbi, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali
sredstva Evropske unije.
(3) Sredstva se ne dodelijo za izvajanje ukrepov zunaj
Republike Slovenije.
17. člen
(preverba pred odobritvijo pomoči in poročanje)
(1) Agencija mora še pred odobritvijo pomoči preveriti
višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega upravičenca v centralni evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo,
ki jo vodi ministrstvo.
(2) Za upravičence, ki so enotno podjetje, mora agencija
predhodno preveriti, da že dodeljena pomoč de minimis za vsa
podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega 15.000 eurov v
katerem koli obdobju treh proračunskih let.
(3) Agencija mora v 15 dneh po izplačilu pomoči de minimis posameznemu upravičencu poročati ministrstvu o dodeljenih pomočeh na obrazcu in na način, ki ga ministrstvo objavi
na svojih spletnih straneh.
18. člen
(hramba dokumentacije)
Agencija mora hraniti evidence o individualni pomoči de
minimis deset let od datuma dodelitve pomoči.
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IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 84/11, 80/12 in 69/13).
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-28/2014
Ljubljana, dne 19. junija 2014
EVA 2014-2330-0122
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

1909.

Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog

Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS,
št. 108/99, 44/00, 2/04 – ZZdrI-A in 47/04 – ZdZPZ) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o razvrstitvi prepovedanih drog
1. člen
Ta uredba določa razvrstitev prepovedanih drog glede na
resnost nevarnosti za zdravje ljudi, ki je lahko posledica njihove
zlorabe, ter glede na uporabo v skupine I, II in III.
2. člen
Seznam skupin prepovedanih drog iz prejšnjega člena je
sestavni del te uredbe.
3. člen
Z mednarodnim nelastniškim imenom so označene le tiste
prepovedane droge, ki so v seznamu International Non-proprietary Names for Pharmaceutical Substances. Cumulative list
No. 9. WHO, Ženeva 1996.
4. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
razvrstitvi prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 49/00, 8/01
– popr., 49/01, 78/02, 53/04, 122/07, 102/09, 95/10, 58/11 in
62/13).
5. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00725-5/2014
Ljubljana, dne 19. junija 2014
EVA 2014-2711-0029
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
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SKUPINA I
Prepovedana droga

Zaporedna
številka
1.

2.

(2AMINOPROPIL)BENZOFURAN
(APB), izomere 4, 5 in 6

1ADAMANTIL(1pentil1Hindol3
il)metanon

Kemijsko ime
1benzofuran4, 5 ali 6ilpropan2amin
C11H13NO
Mr = 175,2
(adamantan1il)(1pentil1Hindol3
il)metanon
C24H31NO

3.

25CNBOMe

Mr = 349,5
4kloro2,5dimetoksiN(2
metoksibenzil)fenetilamin
C18H22ClNO3

4.

25INBOMe

Mr = 335,8
4jodo2,5dimetoksiN(2
metoksibenzil)fenetilamin
C18H22INO3

5.

2CE

Mr = 427,3
2,5dimetoksi4etilfenetilamin
C12H19NO2

6.

2CI

Mr = 209,3
2,5dimetoksi4 jodofenetilamin
C10H14O2NI

7.

2CT2

Mr = 307,1
2,5dimetoksi4(n)
etiltiofenetilamin
C13H21O2NS

8.

2CT7

Mr = 241,3
2,5dimetoksi4(n)
propiltiofenetilamin
C13H21O2NS

9.

3,4
METILENDIOKSIPIROVALERON

5125

Mr = 255,4
1(benzo[d][1,3]dioksol5il)2(pirolidin1
il)pentan1on
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(MDPV)

10.

11.

4METILTIOAMFETAMIN
(4MTA)

5IT

C16H21NO3
Mr = 275,3
4metiltioamfetamin
C10H15NS
Mr = 181,3
5(2aminopropil)indol
C11H14N2

12.

5MeOMiPT

Mr = 174,2
5metoksiNmetilNizopropiltriptamin
C15H22N2O

13.

ACETILALFAMETILFENTANIL

Mr = 246,4
N [1(ametilfenetil)  4piperidil]
acetanilid
C22H28N2O

14.

ACETORFIN
acetorphinum

Mr = 336,5
O3acetil7,8 dihidro7α[(1R)hidroksi1metil
butil] O6 metil6,14endoetenomorfin
C27H35NO5

15.

AH  7921

Mr = 453,6
3,4dikloroN{[1
(dimetilamino)cikloheksil]metil}benzamid
C16H22Cl2N2O

16.

AKB48F

Mr = 326,3
N(1adamantil)1(5fluoropentil)1Hindazol
3karboksamid
C23H30FN3O

17.

ALFAACETILMETADOL
alphaacetylmethadolum

18.

ALFAMETILFENTANIL

Mr = 383,5
α3acetoksi6dimetilamino4,4difenilheptan
C23H31NO2
Mr = 353,5
N[1(αmetilfenetil)4piperidil]
propionanilid
C23H30N2O

19.

Alfametiltriptamin (AMT)

Mr = 350,5
2(1Hindol3il)1metiletilamin
C11H14N2
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20.

21.

ALFAPRODIN
alphaprodinum

AM2201

Mr = 174,2
alfa1,3dimetil4fenil4propionoksipiperidin
C16H23NO2
Mr: 261,4
1[(5fluoropentil)1Hindol3il](naftalen1
il)metanon
C24H22FNO

22.

AM694

Mr = 359,4
[1(5fluorpentil)1Hindol3il](2
jodofenil)metanon
C20H19FINO

23.

BETAHIDROKSI3
METILFENTANIL

Mr = 435,3
N[1βhidroksifenetil3metil4piperidil]
propionanilid
C23H30N2O2

24.

BETAHIDROKSIFENTANIL

Mr = 366,5
N[1(βhidroksifenetil)4piperidil] propionanilid
C22H28N2O2

25.

26.

BETAPRODIN
betaprodinum

BREFEDRON (bromometkatinon,
BMC), izomere 2, 3 in 4

Mr = 352,5
β1,3dimetil4fenil4propionoksipiperidin
C16H23NO2
Mr = 261,4
1(2, 3 ali 4bromofenil)2metilaminopropan1
on
C10H12BrNO

27.

BUFEDRON

Mr = 242,1
2(metilamino)1fenilbutan1on
C11H15NO

28.

BUTILON

Mr = 177,2
1(benzo[d][1,3]dioksol5il)2
(metilamino)butan1on
C12H15NO3

29.

BZP (1benzilpiperazin)

Mr = 221,3
1benzilpiperazin
C11H16N2

5127
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

CP
47,497
(cis3[4(1,1
dimetilheptil)2
hidroksifenil]cikloheksanol)

CP 47,497C6homolog(cis3[4
(1,1dimetilheksil)2
hidroksifenil]cikloheksanol)

CP 47,497C8homolog(cis3[4
(1,1dimetiloktil)2hidroksifenil]
cikloheksanol)

CP 47,497C9homolog(cis3[4
(1,1dimetilnonil)2
hidroksifenil]cikloheksanol)

DEZOMORFIN
desomorphinum

DIETILTRIPTAMIN
(DET)

DIHIDROETORFIN
dihydroetorphinum

Uradni list Republike Slovenije

Mr = 176,3
5(1,1dimetilheptil)2[(1RS,3SR)3
hidroksicikloheksil]fenol
C21H34O2
Mr =318,5
5(1,1dimetilheksil)2[(1RS,3SR)3
hidroksicikloheksil]fenol
C20H32O2
Mr = 304,5
5(1,1dimetiloktil)2[(1RS,3SR)3
hidroksicikloheksil]fenol
C22H36O2
Mr = 332,5
5(1,1dimetilnonil)2[(1RS,3SR)3
hidroksicikloheksil]fenol
C23H38O2
Mr = 346,6
dihidrodeoksimorfin
C17H21NO2
Mr = 271,4
N,Ndietiltriptamin
C14H20N2
Mr = 216,3
7,8dihidro7alfa[1(R) hidroksi1metilbutil]
6,14endoetanotetrahidrooripavin
C25H35NO4

37.

DIMETILHEPTILTETRAHIDRO
KANABINOL
(DMHP)

Mr = 413,5
3(1,2dimetil heptil)1
hidroksi7,8,9,10tetrahidro
6,6,9trimetil6Hdibenzo [b,d]
piran
C25H38O2

38.

39.

DIMETILTRIPTAMIN
(DMT)

DIMETOKSIAMFETAMIN
(DMA)

Mr = 370,6
N,Ndimetiltriptamin
C12H16N2
Mr = 188,3
(±)2,5dimetoksiα
metilfeniletilamin
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C11H17NO2
40.

41.

DIMETOKSIBROMAMFETAMIN
(DOB)

DIMETOKSIETILAMFETAMIN
(DOET)

Mr = 195,3
2,5dimetoksi4bromoamfetamin
C11H16BrNO2
Mr = 274,2
(±)2,5dimetoksi4etilα
metilfeniletilamin
C13H21NO2

42.

DIMETOKSIMETILAMFETAMIN
(STP, DOM)

Mr = 223,3
2amino1(2,5dimetoksi4
metil) fenilpropan
C12H19NO2

43.

DOC

Mr = 209,3
2,5dimetoksi4kloroamfetamin
C11H16ClNO2

44.

45.

46.

EKGONIN
njeni estri in derivati,
pretvorljivi v ekgonin in kokain

ETICIKLIDIN
(PCE)
eticyclidinum
ETKATINON

Mr = 229,7
3hidroksi2tropan karboksilna
kislina
C9H15NO3
Mr = 185,2
Netil1fenilcikloheksilamin
C14H21N
Mr = 203,3
2(etilamino)1fenilpropan1on
C11H15NO

47.

ETORFIN
etorphinum

Mr = 177,2
7,8 dihidro7α[1(R)hidroksi
1metilbutil]O6 metil6,14
endoetenomorfin
C25H33NO4

48.

49.

ETRIPTAMIN
etryptaminum

FENCIKLIDIN
(PCP)
phencyclidinum

Mr = 411,5
3(2aminobutil) indol
C12H16N2
Mr = 188,3
1(1fenilcikloheksil)piperidin
C17H25N
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50.

51.

FENETILFENILACETOKSIPIPERI
DIN
(PEPAP)

FLEFEDRON (fluorometkatinon,
FMC), izomere 2, 3 in 4

Mr = 243,4
1fenetil4fenil4piperidinol
acetat (ester)
C21H25NO2
Mr = 323,4
1(2, 3 ali 4fluorofenil)2(metilamino)propan
1on
C10H12FNO

52.

53.

54.

55.

56.

FLUORAMFETAMIN
FMP), izomere 2, 3 in 4

(FA, 1 (2, 3 ali 4fluorofenil)propan2amin

FLUOROFENILPIPERAZIN (FPP),

izomere 2, 3 in 4

FLUOROMETAMFETAMIN (FMA),

izomere 2, 3 in 4

HEROIN
diamorphinum

HIDROKSIMETILENDIOKSI
AMFETAMIN
(NOH MDA)

Mr = 181,2

C9H12FN
Mr = 153,2
1(2, 3 ali 4fluorofenil)piperazin
C10H13FN2
Mr = 180,2
1(2, 3 ali 4fluorofenil)Nmetilpropan2amin
C10H14FN
Mr = 167,2
Diacetilmorfin
C21H23NO5
Mr = 369,4
(+)N(αmetil3,4
(metilendioksi) fenetil)
hidroksilamin
C10H13NO3

57.

JWH007

Mr = 195,2
(2metil1pentil1Hindol3il)(naftalen1
il)metanon
C25H25NO

58.

JWH015

Mr = 355,5
(2metil1propil1Hindol3il)(naftalen1
il)metanon
C23H21NO

59.

JWH018

Mr = 327,4
(Naftalen1il)(1pentil1Hindol3il)metanon
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(1pentil3(1naftoil)indol)

60.

61.

62.

JWH019
(1heksil3(1naftoil)indol)

JWH073
(1butil3(1naftoil)indol)

JWH081

C24H23NO
Mr = 341,4
(Naftalen1il)(1heksil1Hindol3il)metanon
C25H25NO
Mr =355,5
(Naftalen1il)(1butil1Hindol3il)metanon
C23H21NO
Mr = 327,4
(4metoksinaftalen1il)(1pentil1Hindol3
il)metanon
C25H25NO2

63.

JWH122

Mr = 371,5
(4metilnaftalen1il)(1pentil1Hindol3
il)metanon
C25H25NO

64.

JWH200

Mr = 355,5
[1(2morfolinoetil)1Hindol3il](naftalen1
il)metanon
C25H24N2O2

65.

JWH203

Mr = 384,5
2(2klorofenil)1(1pentil1Hindol3il)etanon
C21H22CINO

66.

JWH210

Mr = 339,9
(4etilnaftalen1il)(1pentil1Hindol3
il)metanon
C26H27NO

67.

68.

JWH250
(1pentil3(2metoksi
fenilacetil)indol)

JWH251

Mr = 369,5
2(2metoksifenil)1(1pentil1Hindol3
il)etanon
C22H25NO2
Mr = 335,4
2(2metilfenil)1(1pentil1Hindol3il)etanon
C22H25NO

5131

Stran

5132 /

Št.
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Uradni list Republike Slovenije



69.

70.

KATINON
cathinonum

KETOBEMIDON
cetobemidonum

Mr = 319,4
()αaminopropiofenon
C9H11NO
Mr = 149,2
4metahidroksifenil1metil4
propionilpiperidin
C15H21NO2

71.
72.

73.

74.

75.

76.

KHAT (KAT)
Catha edulis, Forsk.,
Celastraceae
KLOROFENILPIPERAZIN (CPP),

izomere 2, 3 in 4

KOKA ****
(listi rastline koka,
Erythroxylon coca Lam.,
Erythroxylaceae)
KONCENTRAT OPIJEVEGA
MAKA
(Papaver somniferum L.)
KONOPLJA
– rastlina
– smola
– ekstrakti
– tinkture
LEVOMETORFAN **

Mr = 247,3
Catha edulis, Forsk.,
Celastraceae
1(2, 3 ali 4klorofenil)piperazin
C10H13ClN2
Mr = 196,7
Listi rastline koka, razen
listov, iz katerih je odstranjen
ves ekgonin, kokain in vsi
drugi ekgoninski alkaloidi
Material, ki nastane v postopku
predelave opijevega maka (ali
makove slame) do koncentrata
njegovih alkaloidov, kadar je
tak material v prometu
Cannabis sativa L.
– herba
– smola
– ekstrakti
– tinkture
()3metoksiNmetilmorfinan
C18H25NO

77.

LEVORFANOL**

Mr = 271,4
()3hidroksiNmetilmorfinan
C17H23NO

78.

79.

LIZERGID
(LSD)
(dietilamid lizerške kisline)
lysergidum

LSZ

Mr = 257,4
(+)N,Ndietillizergamid 9,10
didehidroN,Ndietil6
metilergolin8βkarboksamid
C20H25N3O
Mr = 323,4
2,4dimetilazetidid lizerške kisline
C21H25N3O
Mr = 335,4
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80.

81.

MEFEDRON


4metilmetkatinon
C11H15NO
Mr = 177,2
3,4,5trimetoksifenetilamin

MESKALIN

C11H17NO3
82.

METEDRON (metoksimetkatinon,
MMC), izomere 2, 3 in 4

Mr = 211,3
1(2, 3 ali 4metoksifenil)2
(metilamino)propan1on
C11H15NO2

83.

84.

METILAMFETAMIN

izomere 2, 3 in 4

(MA),

METILAMINOREKS
(4metilaminoreks)

Mr = 193,2
1(2, 3 ali 4metilfenil) propan2amin
C10H15N
Mr = 149,2
(±) cis2amino4metil5
feniloksazolin
C10H12N2O

85.

METILBENZILPIPERAZIN (MBZP)

Mr = 176,2
1benzil4metilpiperazin
C12H18N2

86.

87.

88.

METILBENZODIOKSOLIL
BUTANAMIN
(MBDB)

METILENDIOKSIAMFETAMIN
(MDA)
tenamfetaminum

METILENDIOKSIETILAMFETAMI
N (MDE)

Mr = 190,3
Nmetil1(3,4
metilendioksifenil)2butanamin
C12H17NO2
Mr = 207,3
αmetil1,3benzodioksol5
etanamin
C10H13NO2
Mr = 179,2
(±)Netilαmetil1,3
benzodioksol5etanamin
C12H17NO2

89.

METILENDIOKSIMETAMFETAMI
N (MDMA)

Mr = 207,3
Nαdimetil1,3benzodioksol5
etanamin
C11H15NO2
Mr = 193,2

Stran

5133

Stran

5134 /

Št.

45 / 20. 6. 2014
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90.

METILETKATINON

izomere 2, 3 in 4

(MEC),

2(etilamino)1(2, 3 ali 4metilfenil)propan1
on
C12H17NO

91.

92.

METILFENILPROPIONOKSIPIPE
RIDIN
(MPPP)

METILFENTANIL
in njegovi cis in trans izomeri

Mr = 191,3
1metil4fenil4piperidinol
propionat (ester)
C15H21NO2
Mr = 247,3
N(3metil1fenetil4
piperidil) propionanilid
C23H30N2O

93.

94.

METILMETKATINON
izomeri 2 in 3)

(MMC,

METILON
(3,4metilendioksiN
metkatinon,MDMC)

Mr = 350,5
1(2 ali 3metilfenil)2(metilamino)propan1on
C11H15NO
Mr = 177,2
1(benzo[d][1,3]dioksol5il)2
(metilamino)propan1on
C11H13NO3

95.

METILTIOFENTANIL

Mr = 207,2
N[3metil 1[2(2tienil)
etil]4piperidil]
propionanilid
C21H28N2OS

96.

METIOPROPAMIN (MPA)

Mr = 356,5
Nmetil1(tiofen2il)propan2amin
C8H13NS

97.

METKATINON

Mr = 155,3
2(metilamino)1fenilpropan1on
C10H13NO

98.

METOKSETAMIN

99.

METOKSIETILAMFETAMIN
(PMEA), izomere 2, 3 in 4

100.

METOKSIMETILENDIOKSI

Mr = 163,2
2(3metoksifenil)2(etilamino)cikloheksanon
C15H21NO2
Mr = 247,3
Netil1 (2, 3 ali 4metoksifenil) propan2amin
C12H19NO
Mr = 193,3
(±)5metoksi3,4
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AMFETAMIN
(MMDA)

Št.
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Stran

metilendioksi
metilfeniletilamin
C11H15NO3

101.

MORFIN NMETILBROMID*

Mr = 209,2
(5α,6α)7,8didehidro4,5
epoksi17metilmorfinan3,6
diol17metil bromid
C17H19NO3.CH3Br

102.

MORFIN NOKSID*

Mr = 380,3
(5α,6α)7,8didehidro4,5
epoksi17metilmorfinan3,6
diol17oksid
C17H19NO4

103.

NAFIRON (naftilpirovaleron)

Mr = 301,3
1(naftelin2il)2(pirolidin1il)pentan1on
C19H23NO

104.

ORIPAVIN
30demetiltebain

Mr = 281,4
6,7,8,14tetradehidro4,5alfa
epoksi6metoksi17metilmorfinan3ol
C18H19NO3

105.

PARAFLUORFENTANIL

Mr=297,4
4'fluorN(1fenetil4
piperidil) propionanilid
C22H27FN2O

106.

PARAHEKSIL

Mr = 354,5
hidroksi1heksil3tetrahidro
7,8,9,10tetrametil6,6,96H
dibenzo [b,d] piran
C22H32O2

107.

108.

PARAMETOKSIAMFETAMIN
(PMA)

PENTEDRON

Mr = 328,5
4metoksiametilfeniletilamin
C10H15NO
Mr = 165,2
2metilamino1fenil1pentanon
C12H17NO

109.

PMMA

Mr = 191,3
Nmetil1(4metoksifenil)2aminopropan
C11H17NO

5135

Stran

5136 /

Št.
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110.

PSILOCIBIN

Mr = 179,3
3[2(dimetilamino) etil] 1H indol 4ol
dihidrogenfosfat
C12H17N2O4P

111.

PSILOCIN

Mr = 284,3
3[2(dimetilamino)etil]14 indol4ol
C12H16N2O

112.

RCS4

Mr = 204,3
(4metoksifenil)(1pentil1Hindol3il)metanon
C21H23NO2

113.

ROLICIKLIDIN(PHP, PCPY)
rolicyclidinum

Mr = 321,4
1(1fenilcikloheksil)
pirolidin
C16H23N

114

115.

TENOCIKLIDIN (TCP)
tenocyclidinum

TIOFENTANIL

Mr = 229,4
1[1(2'tienil cikloheksil piperidin
C15H23NS
Mr = 249,4
N[1[2(2'tienil) etil]4 piperidil] propionanilid
C20H26N2OS

116.

TMA2

Mr = 342,5
2,4,5 trimetoksiamfetamin
C12H19NO3

117.

118.

119.

TRIFLUOROMETILFENILPIPERA
ZIN (TFMPP), izomere 2, 3 in 4

TRIMETOKSIAMFETAMIN
(TMA)

UR144

Mr=225,3
1[2, 3 ali 4(trifluorometil)fenil] piperazin
C11H13F3N2
Mr = 230,2
(+)3,4,5trimetoksiα metilfenetilamin
C12H19NO3
Mr = 225,3
(1pentil1Hindol3il)(2,2,3,3tetrametil
ciklopropil)metanon
C21H29NO

120.

αPIROLIDINOVALEROFENON

Mr = 311,5
1fenil2(1pirolidinil)1pentanon
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(αPVP)

121.

4,4'DMAR

C15H21NO
Mr = 231,3
4,5dihidro4metil5(4metilfenil)2
oksazolamin
C11H14N2O
Mr = 190,2
SKUPINA II

Zaporedna
številka
1.

Prepovedana droga

Kemijsko ime

ACETILDIHIDROKODEIN
acetyldihydrocodeinum

6acetoksi4,5epoksi3metoksiN
metilmorfinan
C20H25NO4

2.

3.

4.

5.

ACETILMETADOL
acetylmethadolum

ALFAMEPRODIN
alphameprodinum

ALFAMETADOL
alphamethadolum

ALFAMETILTIOFENTANIL

Mr = 343,4
3acetoksi6dimetilamino4,4difenilheptan
C23H31NO2
Mr = 353,5
α3etil1metil4fenil4propionoksipiperidin
C17H25NO2
Mr = 275,4
α6dimetilamino4,4difenil3heptanol
C21H29NO
Mr = 311,5
N1[1metil2(2tienil) etil]4piperidil1
propionanilid
C21H28N2OS

6.

ALFENTANIL
alfentanilum

Mr = 356,5
N[1[2(4etil4,5dihidro5okso1Htetrazol1
il) etil]4(metoksimetil)4piperidinil]N
fenilpropanamid
C21H32N6O3

7.

8.

ALILPRODIN
allylprodinum

AMFETAMIN

Mr = 416,5
3alil1metil4fenil4propionoksipiperidin
C18H25NO2
Mr = 287,4
(±)1fenil2aminopropan

5137

Stran

5138 /


Št.

45 / 20. 6. 2014
amfetaminum

9.

ANILERIDIN
anileridinum
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C9H13N
Mr = 135,2
etilni ester 1paraaminofenetil4
fenilpiperidin4karboksilne kisline
C22H28N2O2

10.

BENZETIDIN
benzethidinum

Mr = 352,5
etilni ester 1(2benziloksietil)4fenilpiperidin
4karboksilne kisline
C23H29NO3

11.

BENZILMORFIN

Mr = 367,5
3Obenzilmorfin
C24H25NO3

12.

13.

14.

15.

BETAACETILMETADOL
betaacetylmethadolum

BETAMEPRODIN
betameprodinum

BETAMETADOL
betamethadolum

BEZITRAMID
bezitramidum

Mr = 375,5
ß3acetoksi6dimetilamino4,4difenilheptan
C23H31NO2
Mr = 353,5
ß3etil1metil4propionoksipiperidin
C17H25NO2
Mr = 275,4
ß6dimetilamino4,4difenil3heptanol
C21H29NO
Mr = 311,5
1(3ciano3,3difenilpropil)4(2okso3
propionil1benzimidazolinil)piperidin
C31H32N4O2

16.

BUPRENORFIN
buprenorphinum

Mr = 492,6
21ciklopropil7a/(s)1hidroksi1,2,2
trimetilpropil/6,14endoetano6,7,8,14
tetrahidrooripavin
C29H41NO4

17.

18.

DEKSAMFETAMIN
dexamfetaminum

DEKSTROMORAMID
dextromoramidum

Mr = 467,7
(+)2amino1fenilpropan
C9H13N
Mr = 135,2
(+)  4[2metil4okso3,3difenil41
pirolidinil)butil] morfolin
C25H32N2O2
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DEKSTROPROPOKSIFEN
dextropropoxyphenum

Št.
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Stran

Mr = 392,6
(+)4dimetilamino1,2difenil3metil2
butanol propionat
C22H29NO2

20.

DIAPROMID
diapromidum

Mr = 339,5
N[2(metilfenetilamino)propil]
propionanilid
C21H28N2O

21.

22.

DIETILTIAMBUTEN
diethyltiambutenum

DIFENOKSILAT
diphenoxylatum

Mr = 324,5
3dietilamino1,1di(2tienil)1buten
C16H21NS2
Mr = 291,5
etilni ester 1(3ciano3,3difenilpropil)4
fenilpiperidin4karboksilne kisline
C30H32N2O2

23.

DIFENOKSIN
diphenoxinum

Mr = 452,6
1(3ciano3,3difenilpropil)4
fenilizonipekotska kislina
C28H28N2O2

24.

DIHIDROKODEIN
dihydrocodeinum

Mr = 424,5
4,5epoksi6hidroksi3metoksiN
metilmorfinan
C18H23NO3

25.

26.

27.

28.

29.

DIHIDROMORFIN
dihydromorphinum

DIMEFEPTANOL
dimepheptanolum

DIMENOKSADOL
dimenoxadolum

DIMETILTIAMBUTEN
dimetyltiambutenum

DIOKSAFETIL BUTIRAT
dioxaphetyli butyras

Mr = 301,4
7,8dihidromorfin
C17H21NO3
Mr = 287,4
6dimetilamino4,4difenil3heptanol
C21H29NO
Mr = 311,5
2dimetilaminoetil1etoksi1,1difenilacetat
C20H25NO3
Mr = 327,4
3dimetilamino1,1di(2'tienil)1buten
C14H17NS2
Mr = 263,4
etil4morfolin2,2difenilbutirat
C22H27NO3

5139

Stran

5140 /

Št.
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30.

31.

32.

33.

34.

DIPIPANON
dipipanonum

DROTEBANOL
drotebanolum

ETILMETILTIAMBUTEN
ethylmethyltiambutenum

ETILMORFIN
ethylmorphinum

ETOKSERIDIN
etoxeridinum

Mr = 353,5
4,4difenil6piperidin3heptanon
C24H31NO
Mr = 349,5
3,4dimetoksi17metilmorfinan6,14diol
C19H27NO4
Mr = 333,4
3etilmetilamino1,1di(2tienil)1buten
C15H19NS2
Mr = 277,5
3etilmorfin
C19H23NO3
Mr = 313,4
etilni ester 1[2(2hidroksietoksi)etil]4
fenilpiperidin4karboksilne
kisline
C18H27NO4

35.

ETONITAZEN
etonitazenum

Mr = 321,4
1dietilaminoetil2paraetoksibenzil5
nitrobenzimidazol
C22H28N4O3

36.

37.

38.

FENADOKSON
phenadoxonum

FENAMPROMID
phenampromidum

FENAZOCIN
phenazocinum

Mr = 396,5
6morfolin4,4difenil3heptanon
C23H29NO2
Mr = 351,5
N(1metil2piperidinoetil) propionanilid
C17H26N2O
Mr = 274,4
2'hidroksi5,9dimetil2fenetil6,7
benzomorfan
C22H27NO

39.

FENETILIN
phenetylinum

Mr = 321,5
(±)3,7dihidro1,3dimetil7(2[(1metil2
feniletil) amino]etil)1Hpurin2,6dion
C18H23N5O2

40.

FENOMORFAN
phenomorphanum

Mr = 341,4
3hidroksiNfenetilmorfinan
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Stran

C24H29NO
41.

FENOPERIDIN
phenoperidinum

Mr = 347,5
etilni ester 1(3hidroksi3fenilpropil)4
fenilpiperidin4karboksilne kisline
C23H29NO3

42.

43.

FENTANIL
fentanylum

FOLKODIN
pholcodinum

Mr = 367,5
1fenetil4Npropionilanilinopiperidin
C22H28N2O
Mr = 336,5
3(2morfolinoetil)morfin
C23H30N2O4
Mr = 398,5
C23H30N2O4.H2O

44.

FURETIDIN
furethidinum

Mr = 416,5
etilni ester 1(2tetrahidrofurfuriloksietil)4
fenilpiperidin4karboksilne kisline
C21H31NO4

45.

46.

HIDROKODON
hydrocodonum

HIDROKSIPETIDIN
hydroxypethidinum

Mr = 361,5
dihidrokodeinon
C18H21NO3
Mr = 299,4
etilni ester 4metahidroksifenil1
metilpiperidin4karboksilne kisline
C15H21NO3

47.

48.

49.

50.

HIDROMORFINOL
hydromorphinolum

HIDROMORFON
hydromorphonum

IZOMETADON
isomethadonum

KLONITAZEN
clonitazenum

Mr = 263,3
14hidroksidihidromorfin
C17H21NO4
Mr = 303,4
dihidromorfinon
C17H19NO3
Mr = 285,3
6dimetilamino5metil4,4difenil3heksanon
C21H27NO
Mr = 309,4
[(2paraklorbenzil)1dietilaminoetil5
nitrobenzimidazol]
C20H23ClN4O2

5141

Stran

5142 /
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51.

KODEIN
codeinum

Mr = 386,9
3metilmorfin
C18H21NO3
Mr = 299,4
C18H21NO3.H2O

52.

53.

54.

55.

56.

KODOKSIM
codoximum

KOKAIN
cocainum
(metilni ester benzoilekgonina)
LEFETAMIN
(SPA)
lefetaminum
LEVOFENACILMORFAN
levophenacylmorphanum

LEVOMETAMFETAMIN

Mr = 317,4
dihidrokodeinon6karboksimetiloksim
C20H24N2O5
Mr = 372,4
2ßkarbmetoksi3ßbenzoiloksitropan
C17H21NO4
Mr = 303,4
()1dimetilamino1,3difeniletan
C16H19N
Mr = 225,3
()3hidroksiNfenacilmorfinan
C24H27NO2
Mr = 361,5
1Nalfadimetilfeniletilamin
C10H15N

57.

LEVOMORAMID
levomoramidum

Mr = 149,2
()4[2metil4okso3,3difenil4(1
pirolidinil)butil] morfolin
C25H32N2O2

58.

59.

60.

MEKLOKVALON
mecloqualonum

METADON
methadonum

METADON (intermediat)

Mr = 392,6
3(oklorofenil)2metil4(3H) kinazolinon
C15H11ClN2O
Mr = 270,7
6dimetilamino4,4difenil3heptanon
C21H27NO
Mr = 309,4
4ciano2dimetilamino4,4difenilbutan
C19H22N2

61.

METAKVALON
methaqualonum

Mr = 278,4
2metil3otolil4(3H)kinazolinon
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C16H14N2O
62.

63.

64.

65.

66.

67.

METAMFETAMIN
methamfetaminum

METAZOCIN
methazocinum

METILAMFETAMIN RACEMAT
methylamfetaminum
racemicum
METILDEZORFIN
methyldezorphinum

METILDIHIDROMORFIN
methyldihydromorphinum

METILFENIDAT
methylphenidatum

Mr = 250,3
(+)2metilamino1fenilpropan
C10H15N
Mr = 149,2
2'hidroksi2,5,9trimetil 6,7benzomorfan
C15H21NO
Mr = 231,3
(±)N, Ndimetilfenetilamin
C10H15N
Mr = 149,2
6metildelta6deoksimorfin
C18H21NO2
Mr = 283,4
6metildihidromorfin
C18H23NO3
Mr = 301,4
metilni ester 2fenil2(2piperidil) ocetne
kisline
C14H19NO2

68.

69.

70.

METOPON
metoponum

MIROFIN
myrophinum

MORAMID (intermediat)

Mr = 233,3
5metildihidromorfinon
C18H21NO3
Mr = 299,4
miristilbenzilmorfin
C38H51NO4
Mr = 585,8
2metil3morfolin1,1difenilpropan
karboksilna kislina
C21H25NO3

71.

MORFERIDIN
morpheridinum

Mr = 339,4
etilni ester 1(2morfolinoetil)4fenilpiperidin4
karboksilne kisline
C20H30N2O3

72.

MORFIN
morphinum

Mr = 346,5
(5α,6α)7,8dehidro4,5epoksi3,6dihidroksi
Nmetilmorfinan

5143
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C17H19NO3
Mr = 285,3
C17H19NO3.H2O
73.

NETILAMFETAMIN

Mr = 303,4
(±)Netilαmetilfeniletilamin
C11H17N

74.

75.

76.

77.

NIKODIKODIN
nicodicodinum

NIKOKODIN
nicocodinum

NIKOMORFIN
nicomorphinum

NORACIMETADOL
noracymethadolum

Mr = 163,2
6nikotinildihidrokodein
C24H26N2O4
Mr = 406,5
6nikotinoilkodein
C24H24N2O4
Mr = 404,5
3,6dinikotinoilmorfin
C29H25N3O5
Mr = 495,5
(±)α3acetoksi6metilamino4,4difenil
heptan
C22H29NO2

78.

79.

80.

81.

NORKODEIN
norcodeinum

NORLEVORFANOL
norlevorphanolum

NORMETADON
normethadonum

NORMORFIN
normorphinum
NORMORFIN 6 HIDRAT
normorphinum
hexahydricum

82.

NORPIPANON
norpipanonum

Mr = 339,5
Ndemetilkodein
C17H19NO3
Mr = 285,3
()3hidroksimorfinan
C16H21NO
Mr = 243,3
6dimetilamino4,4difenil3heksanon
C20H25NO
Mr = 295,4
Ndemetilmorfin
C16H17NO3
Mr = 271,3
C16H17NO3.6H2O
Mr = 379,4
4,4difenil6piperidino3heksanon
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Stran

C23H29NO
83.

84.

85.
86.

OKSIKODON
oxycodonum

OKSIMORFON
oxymorphonum

OPIJ ***
opium
PENTAZOCIN
pentazocinum

Mr = 335,5
14hidroksidihidrokodeinon
C18H21NO4
Mr = 315,4
14hidroksidihidromorfinon
C17H19NO4
Mr = 301,3
Posušen mlečni sok opijskega maka (
)
1,2,3,4,5,6heksahidro6,11dimetil3(3
metilbut2enil)2,6metano3benzazocin8ol
C19H27NO

87.

PETIDIN
pethidinum

Mr = 285,4
etilni ester 1metil4fenilpiperidin4
karboksilne kisline
C15H21NO2

88.

PETIDIN (intermediat A)

Mr = 247,3
4ciano1metil4fenilpiperidin
C13H16N2

89.

PETIDIN (intermediat B)

Mr = 200,3
etilni ester 4fenilpiperidin4karboksilne kisline
C14H19NO2

90.

PETIDIN (intermediat C)

Mr = 233,3
1metil4fenilpiperidin4karboksilna kislina
C13H17NO2

91.

PIMINODIN
piminodinum

Mr = 219,3
etilni ester 4fenil1(3fenilaminopropil)
piperidin4karboksilne kisline
C23H30N2O2

92.

PIRITRAMID
piritramidum

Mr = 366,5
1(3ciano3,3difenilpropil)amid 4(1
piperidino)piperidin4karboksilne kisline
C27H34N4O

93.

PIROVALERON
pyrovaleronum

Mr = 430,6
(±)1(4metilfenil)2(1pirolidinil)1pentanon
C16H23NO
Mr = 245,4

5145
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proheptazinum
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1,3dimetil4fenil4
propionoksiazacikloheptan
C17H25NO2

95.

PROPERIDIN
properidinum

Mr = 275,4
izopropilni ester 1metil4fenilpiperidin4
karboksilne kisline
C16H23NO2

96.

97.

PROPILHEKSEDRIN
propylhexedrinum

PROPIRAM
propiramum

Mr = 261,4
Nαdimetilcikloheksanetanamin
C10H21N
Mr = 155,3
N(1metil2piperidinoetil)N2
piridilpropionamid
C16H25N3O

98.

99.

RACEMETORFAN
racemethorphanum

RACEMORAMID
racemoramidum

Mr = 275,4
(±)3metoksiNmetilmorfinan
C18H25NO
Mr = 271,4
(±)4[2metil4okso3,3difenil4(1pirolidinil)
butil] morfolin
C25H32N2O2

100.

101.

RACEMORFAN
racemorphanum

REMIFENTANIL
remifentanilum

Mr = 392,6
( )3hidroksiNmetilmorfinan
C17H23NO
Mr = 257,4
1(2metoksikarboniletil)4
fenilpropionilamino)piperidin4karboksilne
kisline metilni ester
C20H28N2O5

102.

103.

SEKOBARBITAL
secobarbitalum

SUFENTANIL
sufentanilum

Mr = 376,4
5alil5(1metilbutil) barbiturna kislina
C12H18N2O3
Mr = 238,3
N[4(metoksimetil)1I 2(2tienil)etil4
piperidil] propionanilid
C22H30N2O2S

104.

TAPENTADOL
tapentadolum

Mr = 386,6
3[(1R,2R)3(dimetilamino)1etil2metilpropil]
fenol

Uradni list Republike Slovenije

Št.

45 / 20. 6. 2014 /

Stran



C14H23NO
105.

TEBAIN

Mr = 221,3
3,6dimetoksiNmetil4,5epoksi
morfinandien6,8
C19H21NO3

106.

107.

TEBAKON
thebaconum

TETRAHIDROKANABINOL

Mr = 311,4
acetildihidrokodeinon
C20H23NO4
Mr =341,4
Izomere:
D6a(10a), D6a(7), D7, D8, D10, D9(11) in
njegove stereokemične različice
C21H30O2

108.

TILIDIN
tilidinum

Mr = 314,5
(±)etiltrans2(dimetilamino)1fenil3
cikloheksen1karboksilat
C17H23NO2

109.

110.

111.

TRIHEKSIFENIDIL
trihexyphenidylum

TRIMEPERIDIN
trimeperidinum

ZIPEPROL
zipeprolum

Mr = 273,4
1cikloheksil1fenil1piperidinpropanol
C20H31NO
Mr = 301,5
1,2,5trimetil4fenil4propionoksipiperidin
C17H25NO2
Mr = 275,4
4(2metoksi2feniletin)1(metoksifenilmetil)
1piperazinetanol
C23H32N2O3
Mr = 384,5

SKUPINA III
a.1.0 Barbituratni in nebarbituratni hipnotiki in antiepileptiki (razen hipnotičnih benzodiazepinov)
Zaporedna
številka
1.

Prepovedana droga

Kemijsko ime

ALOBARBITAL

5,5dialilbarbiturna kislina

5147

Stran

5148 /


Št.

45 / 20. 6. 2014
allobarbitalum

2.

3.

AMINOREKS
aminorexum

AMOBARBITAL
amobarbitalum

Uradni list Republike Slovenije

C10H12N2O3
Mr = 208,2
2amino5fenil2oksazolin
C9H10N2O
Mr = 162,2
5etil(3metilbutil)barbiturna
kislina
C11H18N2O3

4.

5.

BARBITAL
barbitalum

BRALOBARBITON
bralobarbitonum

Mr = 226,3
5,5dietilbarbiturna kislina
C8H12N2O3
Mr = 184,2
5alil5(2bromalil)barbiturna
kislina
C10H11BrN2O3

6.

BUTALBITAL
butalbitalum

Mr = 287,1
5alil5(2metilpropil)
barbiturna kislina
C16H16N2O3

7.

BUTOBARBITAL
butobarbitalum

Mr = 224,3
5alil5izobutilbarbiturna
kislina
C10H16N2O3

8.

CIKLOBARBITAL
cyclobarbitalum

Mr = 212,2
5(1cikloheksen1il)5
etilbarbiturna kislina
C12H16N2O3

9.

10.

ETINAMAT
ethinamatum

ETKLORVINOL
ethchlorvynolum

Mr = 236,3
1etinilcikloheksil karbamat
C9H13NO2
Mr = 167,2
1kloro3etil1penten4in3
ol
C7H9ClO

11.

FENOBARBITAL
phenobarbitalum

Mr = 144,6
5etil5fenilbarbiturna kislina
C12H12N2O3
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13.

GLUTETIMID
glutethimidum

MEPROBAMAT
meprobamatum

Št.

45 / 20. 6. 2014 /

Mr = 232,2
2etil2fenilglutarimid
C13H15NO2
Mr = 217,3
2metil2propil1,3propandiol
dikarbamat
C9H18N2O4

14.

METILFENOBARBITAL
methylphenobarbitalum

Mr = 218,3
5etil1metil5fenilbarbiturna
kislina
C13H14N2O3

15.

METIPRILON
methyprylonum

Mr = 246,3
3,3dietil5metil2,4
piperidindion
C10N17NO2

16.

PENTOBARBITAL
pentobarbitalum

Mr = 183,2
5etil5(1metilbutil)
barbiturna kislina
C11H18N2O3

17.

SEKBUTABARBITAL
secbutabarbitalum

Mr = 226,3
5etil5(1metilpropil)
barbiturna kislina
C10H16H2O3

18.

VINILBITAL
vinylbitalum

Mr = 212,2
5(1metilbutil)5
vinilbarbiturna kislina
C11H16N2O3
Mr = 224,3

b.1.0 Benzodiazepinski anksiolitiki in hipnotiki
Zaporedna
številka
1.

Prepovedana droga

Kemijsko ime

ALPRAZOLAM
alprazolamum

8klor1 metil6fenil4Hs
triazolo /4,3a/ /1,4/ benzodiazepin
C17H13ClN4

2.

BROMAZEPAM
bromazepamum

Mr = 308,8
7brom1,3dihidro5(2piridil)2H1,4
benzodiazepin2on

Stran
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C14H10BrN3O

3.

BROTIZOLAM
brotizolamum

Mr = 316,2
2bromo4(oklorofenil)9metil6H
tieno [3,2f]striazolo[4,3a] [1,4]
diazepin
C15H10BrClN4S

4.

CINOLAZEPAM
cinolazepamum

Mr = 393,7
7klor5(2fluorfenil)2,3dihidro3
hidroksi2okso1H1,4benzodiazepin1
propionitril
C18H13ClFN3O2

5.

DELORAZEPAM
delorazepamum

Mr = 357,8
7klor5(oklorfenil)1,3dihidro2H
1,4benzodiazepin2on
C15H10Cl2N2O

6.

DIAZEPAM
diazepamum

Mr = 305,2
7klor1,3dihidro1metil5fenil2H
1,4benzodiazepin2on
C16H13ClN2O

7.

ESTAZOLAM
estazolamum

Mr = 284,7
8klor6fenil4Hstriazol /4,3
α/ /1,4/ benzodiazepin
C16H11ClN4

8.

ETIL LOFLAZEPAT
ethylis loflazepas

Mr = 294,7
etil 7klor5(ofluorfenil)2,3
dihidro2okso1H1,4 benzodiazepin3
karboksilat
C18H14ClFN2O3

9.

FLUDIAZEPAM
fludiazepamum

Mr = 360,8
7klor5(ofluorfenil)1,3dihidro1
metil2H1,4benzodiazepin2on
C16H12ClFN2O

10.

FLUNITRAZEPAM
flunitrazepamum

Mr = 302,7
5(ofluorfenil)1,3dihidro1metil7
nitro2H1,4benzodiazepin2on

Uradni list Republike Slovenije

Št.

45 / 20. 6. 2014 /



C16H12FN3O3

11.

FLURAZEPAM
flurazepamum

Mr = 313,3
7klor1 /2(dietilamino) etil/5(o
fluorfenil)1,3dihidro2H1,4
benzodiazepin2on
C21H23ClFN3O

12.

HALAZEPAM
halazepamum

Mr = 387,9
7klor1,3dihidro5fenil1(2,2,2
trifluoretil)2H1,4benzodiazepin2on
C17H12ClF3N2O

13.

HALOKSAZOLAM
haloxazolamum

Mr = 352,7
10brom11b(ofluorfenil)2,3,7,11b
tetrahidrooksazol /3,2d/ /1,4/
benzodiazepin6(H5)on
C17H14BrFN2O2

14.

KAMAZEPAM
camazepamum

Mr = 377,2
7klor1,3dihidro3hidroksi1metil5
fenil2H1,4benzodiazepin2on
dimetilkarbamat (ester)
C19H18ClN3O3

15.

KETAZOLAM
ketazolamum

Mr = 371,8
11klor8,12bdihidro2,8dimetil12b
fenil4H /1,3/ oksazino /3,2d/ /1,4/
benzodiazepin4,7 (6H)dion
C20H17ClN2O3

16.

KLOBAZAM
clobazamum

Mr = 368,8
7klor1metil5fenil1H1,5
benzodiazepin2,4(3H,5H)dion
C16H13ClN2O2

17.

KLOKSAZOLAM
cloxazolamum

Mr = 300,7
10klor11b(oklorfenil)2,3,7,11b
tetrahidrooksazolo/3,2
d/ /1,4/benzodiazepin6 (5H)on
C17H14Cl2N2O2

18.

KLONAZEPAM
clonazepamum

Mr = 349,2
5(oklorfenil)1,3dihidro7nitro2H
1,4benzodiazepin2on

Stran
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C15H10ClN3O3

19.

20.

KLORAZEPAT
(monokalijeva in
dikalijeva sol)
clorazepamum

KLORDIAZEPOKSID
chlordiazepoxidum

Mr = 315,7
7klor2,3dihidro2okso5fenil1H
1,4benzodiazepin3karboksilna kislina
C16H11ClN2O3
Mr = 314,7
7klor2(metilamino)5fenil3H1,4
benzodiazepin4oksid
C16H14ClN3O

21.

KLOTIAZEPAM
clotiazepamum

Mr = 299,8
5(oklorfenil)7etil1,3dihidro1
metil2Htieno /2,3e/1,4diazepin2on
C16H15ClN2OS

22.

LOPRAZOLAM
loprazolamum

Mr = 318,8
6(oklorfenil)2,4dihidro2 /(metil
1piperazinil) metilen/8nitro1H
imidazo /1,2a/ /1,4/ benzodiazepin1on
C23H21ClN6O3

23.

LORAZEPAM
lorazepamum

Mr = 464,9
7klor5(oklorfenil)1,3dihidro3
hidroksi2H1,4benzodiazepin2on
C15H10Cl2N2O2

24.

LORMETAZEPAM
lormetazepamum

Mr = 321,2
7klor5(oklorfenil)1,3dihidro3
hidroksi1metil2H1,4benzodiazepin2
on
C16H12Cl2N2O2

25.

MEDAZEPAM
medazepamum

Mr = 335,2
7klor2,3dihidro1metil5fenil1H
1,4benzodiazepin
C16H15ClN2

26.

MIDAZOLAM
midazolamum

Mr = 270,8
8klor6(ofluorfenil)1metil4H
imidazo /1,5a/ /1,4/ benzodiazepin
C18H13ClFN3
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27.

NIMETAZEPAM
nimetazepamum

Mr = 325,8
1,3dihidro1metil7nitro5fenil2H
1,4benzodiazepin2on
C16H13N3O3

28.

NITRAZEPAM
nitrazepamum

Mr = 295,3
1,3dihidro7nitro5fenil2H1,4
benzodiazepin2on
C15H11N3O3

29.

NORDAZEPAM
nordazepamum

Mr = 281,3
7klor1,3dihidro5fenil2H1,4
benzodiazepin2on
C15H11ClN2O

30.

OKSAZEPAM
oxazepamum

Mr = 270,7
7klor1,3dihidro3hidroksi5fenil
2H1,4benzodiazepin2on
C15H11ClN2O2

31.

OKSAZOLAM
oxazolamum

Mr = 286,7
10klor2,3,7,11btetrahidro2metil
11bfeniloksazolo /3,2d/ /1,4/
benzodiazepin6 (5H)on
C18H17ClN2O2

32.

PINAZEPAM
pinazepamum

Mr = 328,8
7klor1,3dihidro5fenil1(2
propinil)2H1,4benzodiazepin2on
C18H13ClN2O

33.

PRAZEPAM
prazepamum

Mr = 308,8
7klor1(ciklopropilmetil)1,3dihidro
5fenil2H1,4benzodiazepin2on
C19H17ClN2O

34.

TEMAZEPAM
temazepamum

Mr = 324,8
7klor1,3dihidro3hidroksi1metil
fenil2H1,4benzodiazepin2on
C16H13ClN2O2

35.

TETRAZEPAM

Mr = 300,7
7klor5(cikloheksen1il)1,3dihidro

Stran
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tetrazepamum

1metil2H1,4benzodiazepin
C16H17ClN2O

36.

TRIAZOLAM
triazolamum

Mr = 288,8
8klor6(oklorfenil)1metil4Hs
triazolo /4,3a/ /1,4/ benzodiazepin
C17H12Cl2N4

37.

ZOLPIDEM
zolpidemum

Mr = 343,2
N, N, 6trimetil2(4 metilfenil)
imidazo(1,2a)
piridin3acetamid
C19H21N3O
Mr = 307,4

c.1.0 Stimulansi in anorektiki (arilalkilaminski in drugi)
Zaporedna
številka
1.

Prepovedana droga

Kemijsko ime

ALILOKSIDIMETOKSIFENETILAMIN (2
AL)

4aliloksi3,5dimetoksi
fenetilamin
C13H19NO3

2.

3.

4.

5.

6.

AMFEPRAMON
amfepramonum

BENZFETAMIN
benzfetaminum

BROMDIMETOKSIFENETILAMIN
(BDMPEA, 2 CB)

FENDIMETRAZIN
phendimetrazinum

FENKAMFAMIN
fencamfaminum

Mr = 237,3
2(dietilamino)propiofenon
C13H19NO
Mr = 205,3
NbenzilNadimetilfenetilamin
C17H21N
Mr = 239,4
4bromo2,5dimetoksifenetilamin
C10H14NO2Br
Mr = 260,2
(+)3,4dimetil2fenilmorfolin
C12H17NO
Mr = 191,3
(±)Netil3fenilbiciklo (2,2,1)
heptan2amin
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C15H21N

7.

FENPROPOREKS
fenproporexum

Mr = 215,3
(±)3 /(αmetilfeniletil) amino/
propionitril
C12H16N2

8.

9.

FENTERMIN
phenterminum

GHB

Mr = 188,3
ααdimetilfenetilamin
C10H15N
Mr = 149,2
Gama hidroksi butanojska kislina
C4H8O3

10.

KATIN
cathinum

Mr = 104,1
(+)treo2amino1hidroksi1
fenilpropan
C9H13NO

11.

12.

LEFETAMIN
lefetaminum

MAZINDOL
mazindolum

Mr = 151,2
()1dimetilamino1,3difeniletan
C16H19N
Mr = 225,3
5(pklorfenil)2,5dihidro3H
imidazo(2,1a)izoindol5ol
C16H13ClN2O

13.

MEFENOREKS
mefenorexum

Mr = 284,7
(±)N(3klorpropil)α
metilfenetilamin
C12H18ClN

14.

MESOKARB
mesocarbum

Mr = 211,7
3(αmetilfenetil)N
(fenilkarbamoil)sidnonimin
C18H18N4O2

15.

METILENDIOKSIBUTILAMFETAMIN

Mr = 322,4
(+/)Nbutilalfametil1,3
benzodioksol5etanamin
C14H21NO2

Stran
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16.

17.

PEMOLIN
pemolinum

PIPRADROL
pipradrolum

Mr = 235,3
2amino5fenil2oksazolin4on
C9H8N2O2
Mr = 176,2
1,1difenil1(2piperidil)
metanol
C18H21NO
Mr = 267,4

Na seznamu so tudi izomere navedenih učinkovin, če so take izomere mogoče za posamezno
kemijsko zgradbo in če niso posebej izvzete; poleg tega: estri in etri (na splošno: oblike
učinkovin) vseh učinkovin na tem seznamu, razen če so vključeni na druge sezname (skupina I
in III); pa tudi: soli učinkovin in njihovih estrov, etrov in izomer, če so take soli mogoče.
* In drugi dušikovi(V) petvalentni derivati morfina, zlasti morfinNoksid in derivati; med njimi je
tudi kodeinNoksid.
** Dekstrometorfan [(+)3metoksiNmetilmorfinan] in dekstrorfan [(+)3hidroksiN
metilmorfinan] sta izomeri učinkovin levometorfan in levorfanol, ki sta namenoma izpuščeni s
tega seznama.
*** Opij: za izračunavanje pri presojanju in za statistiko se v skladu z določili Konvencije 1961
vsi pripravki, ki so izdelani neposredno iz opija, štejejo za opij (pripravki). Če niso izdelani
neposredno iz opija, temveč iz zmesi njegovih alkaloidov (na primer pantopon, omnopon in
papaveretum), se štejejo za morfin (pripravki).
**** Za izračunavanje pri presojanju in za statistiko se v skladu z določili Konvencije 1961
pripravki iz listov koke, ki vsebujejo več kot 0,1 odstotka kokaina in so izdelani neposredno iz
listov koke, štejejo za liste koke (pripravki).
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1910.

Uredba o spremembah Uredbe o službi
v Civilni zaščiti

Na podlagi četrtega odstavka 19.a in prvega odstavka
27. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in
97/10) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o službi v Civilni zaščiti
1. člen
V Uredbi o službi v Civilni zaščiti (Uradni list RS, št. 1/08
in 99/08) se v 20. členu drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»(2) Pogodbeni pripadnik Civilne zaščite ima v primeru iz
prejšnjega odstavka pravico do plačila za opravljanje službe v
Civilni zaščiti, ki za vsak dan dejanskega dela v Civilni zaščiti
znaša 80 odstotkov osnovne plače gasilca specialista.«.
2. člen
V drugem odstavku 21. člena se besedilo »povprečje
trimesečnih plač v najmanj treh poklicnih gasilskih enotah v državi približno enakega obsega« nadomesti z besedilom »plača
poklicnega gasilca«.
V drugi alineji se beseda »poveljnika« nadomesti z besedo »vodje«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Višina plač iz prejšnjega odstavka se določi v skladu
s predpisi, ki urejajo plače javnih uslužbencev. Višino plač objavlja uprava na svoji spletni strani.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00718-5/2014
Ljubljana, dne 19. junija 2014
EVA 2013-1911-0010
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

1911.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva

Na podlagi tretjega odstavka 5. člena Zakona o socialnem
podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi
dejavnosti socialnega podjetništva
1. člen
V Uredbi o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva
(Uradni list RS, št. 54/12) se v 2. členu v tabeli znotraj področja
socialnega podjetništva »OHRANJANJE NARAVE, UREJANJE
IN VARSTVO OKOLJA IN ZAŠČITA ŽIVALI«:
– pred vrstico s šifro dejavnosti »02.400« doda nova vrstica s šifro dejavnosti »oddelek 01«, ki se glasi:

Št.
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Stran

5157

»
oddelek 01

kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve
«,
– vrstica s šifro dejavnosti »02.400« spremeni tako, da
se glasi:
»
oddelek 02

gozdarstvo

«,
– za novo vrstico s šifro dejavnosti »oddelek 02« doda
nova vrstica s šifro dejavnosti »oddelek 03«, ki se glasi:
»
oddelek 03

ribištvo in gojenje vodnih organizmov
«.
Znotraj področja socialnega podjetništva »SPODBUJANJE UPORABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE IN RAZVOJ ZELENE EKONOMIJE« se:
– vrstica s šifro dejavnosti »16.100« nadomesti z vrstico
s šifro dejavnosti »oddelek 16«, ki se glasi:
»
oddelek 16

obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in
protja, razen pohištva
«,
– vrstica s šifro dejavnosti »16.290« in imenom »proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja« črta,
– za vrstico z novo šifro dejavnosti »oddelek 16« doda
nova vrstica s šifro dejavnosti »oddelek 17«, ki se glasi:
»
oddelek 17

proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja
«,
– za vrstico s šifro dejavnosti »oddelek 38« doda nova
vrstica s šifro dejavnosti »41.200«, ki se glasi:
»
41.200

gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
«.
Znotraj področja socialnega podjetništva »KULTURA,
TEHNIČNA KULTURA IN OHRANJANJE KULTURNE, TEHNIČNE IN NARAVNE DEDIŠČINE« se za vrstico s šifro dejavnosti »72.200« dodata novi vrstici s šifro dejavnosti »74.100«
in »74.200«, ki se glasita:
»
74.100

oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo

74.200

fotografska dejavnost
«.

2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00711-6/2014
Ljubljana, dne 19. junija 2014
EVA 2014-2611-0022
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

Stran
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POPRAVKI

1912.

Popravek Odloka o organizaciji in izvajanju
socialno varstvene storitve pomoč družini
na domu na območju Občine Ajdovščina

V Odloku o organizaciji in izvajanju socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu na območju Občine Ajdovščina,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 41/14 z dne 6. 6. 2014, je
bila ugotovljena redakcijska napaka, zato na podlagi drugega
odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo,
102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN) dajem

POPRAVEK
Odloka o organizaciji in izvajanju socialno
varstvene storitve pomoč družini na domu
na območju Občine Ajdovščina
V Odloku o organizaciji in izvajanju socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu na območju Občine Ajdovščina
(Uradni list RS, št. 41/14, z dne 6. 6. 2014) se klasifikacijska
številka spisa pravilno glasi:
»Številka: 552-5/1999«.
Št. 552-5/1999
Ajdovščina, dne 10. junija 2014
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

VSEBINA
1834.

1908.
1909.
1910.
1911.
1835.

1836.
1837.

1838.

1839.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o tujcih (uradno prečiščeno besedilo)
(ZTuj-2 – UPB1)

4937

VLADA

Uredba o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v
kmetijstvu
Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog
Uredba o spremembah Uredbe o službi v Civilni
zaščiti
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
določitvi dejavnosti socialnega podjetništva
Sklep o spremembi Odloka Vlade Republike Slovenije št. 111-87/2001-2 z dne 31. 5. 2001 ter Odloka
Vlade Republike Slovenije št. 50100-2/2005 z dne
3. 11. 2005
Sklep o znižanju ranga Generalnega konzulata
Republike Slovenije v Sydneyju, v Avstraliji
Sklep o imenovanju častnega konzula Republike
Slovenije v Sydneyju, v Avstraliji

5122
5124
5157
5157

4981

1842.
1843.
1844.

1845.

4982

4982

1847.
4991

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

Sklep o razrešitvi in imenovanju člana v 11. okrajni
volilni komisiji VII. volilne enote
Sklep o razrešitvi in imenovanju člana v volilni
komisiji V. volilne enote

4993
4994

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Pravilnik o spremembah Pravilnika o Festivalu slovenskega filma
Sklep o nadzoru nad zavarovalniško skupino
Navodilo za vodenje in upravljanje Registra fizičnih
oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne
energije

4994
4995
5005

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor
(KPJS)

5005

OBČINE
1846.

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o razveljavitvi šestega odstavka 45. člena,
četrtega odstavka 46. člena, drugega odstavka
138. člena ter drugega odstavka 150. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju

1841.

4981

MINISTRSTVA

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

1840.

1848.

AJDOVŠČINA

Obvezna razlaga k petemu odstavku 8. člena
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni
dom Ajdovščina

5006

BISTRICA OB SOTLI

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Bistrica ob Sotli
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve 2014 v Občini Bistrica ob Sotli

5006
5006

Uradni list Republike Slovenije
1849.
1850.
1851.
1852.
1853.

1854.
1855.

1856.

1857.

1858.
1859.

1903.
1904.
1905.

1860.
1861.
1862.
1863.
1864.

1865.
1866.

1867.

1868.

Št.

ČRENŠOVCI

Odlok o nekategoriziranih cestah v Občini Črenšovci
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Črenšovci
Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Črenšovci
Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega
imenika pripadnikov romske skupnosti
Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Črenšovci

5007
5014
5014

1869.
1870.
1871.

5015
5015

1872.

DOBROVA - POLHOV GRADEC

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Dobrova - Polhov Gradec
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in
dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec

5016
5016

1873.

1874.

DRAVOGRAD

Navodila o možnosti plakatiranja v času volilne
kampanje za izvedbo predčasnih volitev poslancev
v Državni zbor Republike Slovenije

5017

IDRIJA

Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Idrija
Odlok o upravljanju javnih športnih in kulturnih
objektov v Občini Idrija
Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja
zemeljskega plina in oskrbe z energetskimi plini
iz omrežja za geografsko območje Občine Idrija
ter o podelitvi koncesije v Občini Idrija

5018

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o spremembi zazidalnega načrta za del
območja obrtne cone Murska Sobota – sever (poslovni objekt)

5019

1877.
1878.
1879.

5114

1880.

5115

1881.
1882.

5117

1883.

KOČEVJE

Avtentična razlaga 10. člena Odloka o zazidalnem
načrtu za območje urejanja S 15 – K Rinži v Kočevju
Odlok o občinskih javnih cestah ter urejanju javnih
površin na območju Občine Kočevje
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali
na območju Občine Kočevje
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije

5025

5032
5034
5034

KOPER

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Prebold
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega
sveta Občine Prebold
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju
pokopališč
Odlok o delnem povračilu stroškov organizatorjem
volilne kampanje oziroma kandidatom za lokalne
volitve v Občini Prebold
Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za
leto 2014

5034
1906.

LAŠKO

Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi in
obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN
za del stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro

5036

LJUBLJANA

Odlok o uporabi proračunske rezerve za odpravo
posledic škode na zelenih površinah, v živalskem
vrtu, na gospodarski javni infrastrukturi in javni
razsvetljavi na območju Mestne občine Ljubljana
ob žledu iz februarja 2014

5037

NOVO MESTO

1886.
1887.

1889.

5035

NAKLO

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Naklo
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Cestno podjetje Gača
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje OPPN Cestno podjetje – Gača
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu NA8 Asfaltna baza
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje OPPN NA8(*) Asfaltna baza
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Občini
Naklo
Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in
delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora
Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Krki
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih
mest za volitve v državni zbor Republike Slovenije

1888.

5038

5039

5040

5042
5043

5044

MURSKA SOBOTA

1884.
1885.

5025

5037

MORAVSKE TOPLICE

1876.
5018

5159

MIRNA PEČ

Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v Občini Mirna Peč
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2014 – 2. rebalans
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih
za odmero komunalnega prispevka za sekundarni
vodovod višinske cone
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za javni vodovod na Poljanski
gori – čistopis
Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev
za izvedbo individualnih vodovodnih priključkov
na javno vodovodno omrežje višinske cone S dela
Občine Mirna Peč in Poljanske gore
Sklep o sprejemu občinskega programa varnosti
Občine Mirna Peč
Odlok o dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Moravske Toplice

GROSUPLJE

Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za
leto 2013
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kmetijsko gospodarstvo Šircelj v naselju
Gorenja vas pri Polici

Stran

1875.

GORNJI PETROVCI

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih
mest med volilno kampanjo za predčasne volitve
poslancev v Državni zbor Republike Slovenije
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PREBOLD

ROGAŠKA SLATINA

1890.
1891.

Tržni red mestne tržnice Rogaška Slatina
Sklep o ukinitvi javnega dobra

1892.

Statut Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

1893.

Sprememba Statuta Javnega podjetja Energetika
Šentrupert d.o.o.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

5044
5046
5049
5057
5059
5068
5071
5071
5071
5077
5077
5078
5078
5079
5119
5079
5082
5082

ŠENTRUPERT

5096

Stran
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TIŠINA

1894.

Sklep o določitvi rokov plačila iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014

1895.

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta Občine Vipava
Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot
in števila članov svetov krajevnih skupnosti za volitve članov svetov KS na območju Občine Vipava
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vipava

1896.
1897.

1907.

1898.
1899.
1900.
1901.
1902.

1912.

Uradni list Republike Slovenije

5097

VIPAVA

5097
5097
5098

ŽALEC

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske soseske Žalec zahod

ŽELEZNIKI

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Železniki
Odlok o prenosu izvajanja rednega vzdrževanja
občinskih cest na krajevne skupnosti Občine Železniki
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje SEL15-12 SSe(s)
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine
Železniki za leto 2014
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Železniki

5121
5098
5106
5106
5112
5113

POPRAVKI

Popravek Odloka o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na
območju Občine Ajdovščina

5158

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 45/14
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah
Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1493
1525
1533
1535
1550
1551
1552
1552
1552
1553
1554
1556
1558
1558
1558
1558

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– po pooblastilu odgovorna urednica Petra Škodlar • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za
obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014 je 386 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je
vračunan 9,5% DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke • Uredništvo in uprava
Ljubljana, Dunajska cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 425 14 19, računovodstvo (01) 200 18 22,
naročnine (01) 425 23 57, telefaks (01) 200 18 25, prodaja (01) 200 18 38, preklici (01) 200 18 42, telefaks (01) 425 01 99, uredništvo
(01) 425 73 08, uredništvo (javni razpisi …) (01) 200 18 32, uredništvo – telefaks (01) 425 01 99 • Internet: www.uradni-list.si
– uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

