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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ-J)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 4. julija 2014.
Št. 003-02-7/2014-2
Ljubljana, dne 14. julija 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ-J)
1. člen
V Zakonu o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07
– uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08
– ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US in 45/14 – odl.
US) se v drugem odstavku 2. člena pika nadomesti z vejico in
doda besedilo »če znesek po enem izvršilnem naslovu presega
10 eurov, ali če skupni znesek dolga enega dolžnika po posameznih izvršilnih naslovih presega 20 eurov.«.
2. člen
Za drugim odstavkom 6. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Strokovni sodelavci lahko v izvršilnih postopkih na podlagi verodostojne listine in izvršilnega naslova odločajo o:
– ugovorih po izteku roka,
– ugovorih tretjega,
– ugovorih zoper sklep o nadaljevanju izvršbe z novim
upnikom ali dolžnikom,
– ugovorih zoper sklep o nadaljevanju izvršbe z novimi
sredstvi in predmeti izvršbe,
– predlogih za odlog izvršbe,
– razveljavitvah potrdil pravnomočnosti in izvršljivosti,
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– zahtevah za odpravo nepravilnosti pri opravljanju izvršbe,
– predlogih za vrnitev v prejšnje stanje,
– zahtevi za obračun plačila za delo in stroškov izvršitelja in
– zahtevi za obračun terjatve in delitvi kupnine iz prodanih
stvari upnikom.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»Strokovni sodelavci lahko po pisni odredbi sodnika vodijo naroke, razen narokov za javne dražbe.«.
Za dosedanjim četrtim odstavkom, ki postane peti odstavek, se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek lahko sodnik posameznik
s sklepom odstopi zadevo v odločitev senatu, če oceni, da gre
za zapleteno zadevo glede pravnih ali dejanskih vprašanj, ali če
je od odločitve o pritožbi mogoče pričakovati rešitev pomembnega pravnega vprašanja, zlasti če gre za pravno vprašanje,
glede katerega sodne prakse ni ali ni enotna.«.
3. člen
Za drugim odstavkom 23. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Verodostojna listina v smislu tega zakona je tudi pisni
obračun prejemkov iz delovnega razmerja v skladu z zakonom,
ki ureja delovna razmerja.«.
4. člen
Četrti odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za vloge in druga pisanja v elektronski obliki se šteje,
da jih je podpisala oseba, ki je na vlogi in drugem pisanju
podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim
potrdilom, ali ki je na vlogi in drugem pisanju navedena kot
podpisnik in izpolnjuje tehnične pogoje, ki jih določa pravilnik
iz petega odstavka tega člena, za vlaganje večjega števila
vlog prek spletnega servisa, ali ki je na vlogi in drugem pisanju
navedena kot podpisnik.«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Odvetnik, notar, izvršitelj in Državno pravobranilstvo lahko vse vloge in druga pisanja, razen predloga za izvršbo na
podlagi priložene menice, vložijo v elektronski obliki.«.
Deseti odstavek se črta.
Enajsti odstavek postane deseti odstavek.
5. člen
29.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»29.b člen
(Plačilo sodne takse)
Ob vložitvi predloga za izvršbo, ugovora in pritožbe mora
biti plačana sodna taksa.
Sodna taksa mora biti plačana najpozneje v osmih dneh
od vročitve naloga za plačilo sodne takse.
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Pri elektronski vložitvi vloge se izda plačilni nalog, s katerim se vlagatelju naloži, da plača sodno takso z nakazilom
v dobro računa in z navedbo referenčne številke, navedene
v nalogu za plačilo sodne takse. Velja, da je nalog za plačilo
sodne takse vročen, ko vlagatelj sam ali njegov pooblaščenec
elektronsko vloži vlogo.
Prejšnji odstavek ne velja za vloge, pri katerih ni mogoče
avtomatsko izračunati sodne takse.
Če sodna taksa v roku in v skladu s plačilnim nalogom
iz drugega in tretjega odstavka tega člena ni plačana in niso
podani pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih
taks, se šteje, da je vloga umaknjena.
Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena mora biti
sodna taksa za postopek o predlogu za izvršbo na podlagi
verodostojne listine, ki se vlaga po elektronski poti na pristojno
sodišče iz prvega odstavka 40.c člena tega zakona, plačana v
osmih dneh od oddaje predloga v informacijski sistem, z obvezno navedbo reference, ki je zavezancu sporočena ob oddaji
predloga po elektronski poti prek informacijskega sistema.
Sodna taksa za postopek o predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine, ki se ne vlaga po elektronski poti, se
plača z navedbo reference, ki je navedena na obrazcu predloga
za izvršbo na podlagi verodostojne listine.
Sodna taksa za postopek o ugovoru zoper sklep o izvršbi
na podlagi verodostojne listine, ki se ne vlaga po elektronski
poti, razen za postopek o ugovoru zoper sklep o izvršbi na
podlagi priložene menice, se plača z navedbo reference, ki je
navedena v sklepu o izvršbi.
Če sodna taksa iz sedmega ali osmega odstavka tega
člena ob nastanku taksne obveznosti ni plačana ali ni plačana z navedbo ustrezne reference, sodišče pošlje taksnemu
zavezancu plačilni nalog s sestavinami, določenimi v zakonu,
ki ureja sodne takse. Za nepravočasno plačilo sodne takse se
šteje tudi, če je taksni zavezanec ne plača z navedbo reference, navedene v plačilnem nalogu.
V plačilnem nalogu sodišče stranko opozori na posledice
neplačila sodne takse iz tega člena.«.
6. člen
Za šestim odstavkom 38. člena se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Tretji mora upniku na njegovo zahtevo povrniti stroške,
ki mu jih je neutemeljeno povzročil.«.
Dosedanji sedmi in osmi odstavek postaneta osmi in
deveti odstavek.
7. člen
Prvi odstavek 38.b člena se spremeni tako, da se glasi:
»Varščina za plačilo dela in stroškov izvršitelja se nakaže
in hrani na skrbniškem računu izvršitelja.«.
8. člen
V tretjem odstavku 38.c člena se drugi stavek spremeni
tako, da se glasi: »O poplačilu obvesti sodišče in varščino nemudoma vrne upniku.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če se izvršitelj ne more poplačati iz izterjanega denarnega zneska, se na podlagi dokončnega obračuna oziroma
sklepa sodišča ne glede na drugi odstavek 285.a člena tega
zakona poplača iz položene varščine, hkrati pa morebitni presežek varščine vrne upniku.«.
V petem odstavku se črta prvi stavek.
9. člen
V tretjem odstavku 40. člena se pika nadomesti z vejico
in doda besedilo »če ima dolžnik stalno prebivališče ali sedež
v Republiki Sloveniji.«.
10. člen
Za sedmim odstavkom 41. člena se dodata nova osmi in
deveti odstavek, ki se glasita:
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»Če sta stranki glede terjatve, zaradi katere upnik zahteva izvršbo na podlagi verodostojne listine, sklenili arbitražni
sporazum, lahko upnik v predlogu za izvršbo predlaga, naj se
v primeru dolžnikovega ugovora sodni postopek ustavi, sodišče izreče za nepristojno, razveljavi v postopku opravljena
dejanja in zavrže predlog za izvršbo.
Če dolžnikova obveznost izhaja iz pisnega obračuna
prejemkov iz delovnega razmerja v skladu z zakonom, ki
ureja delovna razmerja, upnik ne more zahtevati izvršbe za
obveznost, ki se nanaša na plačilo davkov in prispevkov.«.
11. člen
Na koncu prvega odstavka 41.a člena se doda nov
stavek, ki se glasi: »Predlogu za izvršbo na podlagi priložene
menice je treba priložiti menico v izvirniku v fizični obliki.«.
12. člen
Za tretjim odstavkom 45. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Ko postane sklep o izvršbi na podlagi izvršilnega naslova pravnomočen, sodišče o tem obvesti izvršitelja, dolžnikovega dolžnika in organizacijo za plačilni promet.«.
Dosedanji četrti do šesti odstavek postanejo peti do
sedmi odstavek.
Za dosedanjim sedmim odstavkom, ki postane osmi
odstavek, se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»Če je predlagana izvršba na podlagi pisnega obračuna
prejemkov iz delovnega razmerja v skladu z zakonom, ki ureja
delovna razmerja, se pravnomočni sklep o izvršbi pošlje tudi
Davčni upravi Republike Slovenije pisno ali po elektronski poti
v strukturirani obliki.«.
13. člen
V tretjem odstavku 46. člena se črta zadnji stavek.
14. člen
V tretjem odstavku 49. člena se beseda »izvršitelj« nadomesti z besedilom »izvršitelj ali njegov namestnik osebno«.
15. člen
V prvem odstavku 71. člena se za 4. točko doda nova
5. točka, ki se glasi:
»5. če je vložena tožba na neveljavnost pravnega posla
iz neposredno izvršljivega notarskega zapisa, na podlagi
katerega je bila dovoljena izvršba;«.
Dosedanje 5. do 9. točka postanejo 6. do 10. točka.
V drugem odstavku se besedi »Sodišče sme« nadomestita z besedilom »Ne glede na prejšnji odstavek sme
sodišče«.
16. člen
72. člen se spremeni tako, da se glasi:
»72. člen
(Na predlog upnika)
Na predlog upnika sodišče popolnoma ali deloma odloži
izvršbo, če se izvršba še ni začela.
Če se je izvršba že začela, sodišče odloži izvršbo, če
upnik, ki predlaga odlog, predloži listino, iz katere izhaja soglasje dolžnika z odlogom.
Če teče izvršba na nepremičnino in je upnik predlagal
odlog izvršbe s tem izvršilnim sredstvom, mora upnik predložiti tudi pisno soglasje ostalih upnikov, na predlog katerih je
bila dovoljena izvršba na nepremičnino.
Če gre za izvršbo na premičnine, na nematerializirane
vrednostne papirje, ki ne kotirajo na borzi, ali na izpraznitev
in izročitev nepremičnin, izvršitelj pa je zadevo že prevzel,
mora upnik predlog za odlog izvršbe vložiti pri izvršitelju in
priložiti listino, iz katere izhaja soglasje dolžnika z odlogom.
Izvršitelj v spisu in vpisniku evidentira čas odloga in o tem
obvesti sodišče.
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Če zakon določa, da je treba izvršbo zahtevati v določenem roku, lahko upnik predlaga odlog v tem roku.«.
17. člen
V drugem odstavku 73. člena se za besedilom »tretji
izkaže za verjetno« črta vejica in doda besedilo »obstoj svoje
pravice in«.
18. člen
V prvem odstavku 74. člena se besedilo »(71. in 73. člen,
11. člen zakona o državnem tožilstvu)« nadomesti z besedilom
»(71. in 73. člen tega zakona, 20. člen Zakona o državnem
tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12,
15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G in 48/13 – ZSKZDČEU-1))«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če je predlagal odlog izvršbe upnik, jo sodišče oziroma
izvršitelj odloži za toliko časa, za kolikor je upnik predlagal,
vendar največ za eno leto. Upnik lahko predlaga podaljšanje
odloga, vendar odlog skupno ne sme trajati dlje od enega leta
od izdaje prvega sklepa o dovolitvi odloga. Če upnik predlaga
odlog za več kot eno leto, se izvršba ustavi, upnik obdrži zastavno pravico na predmetu izvršbe, sodišče pa ne razveljavi
zaznambe sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi ali sodnem registru
oziroma že opravljenega rubeža premičnin.«.
19. člen
V 81. členu se doda naslov člena, ki se glasi: »(Izvršilna
dejanja)«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Rubež premičnin, ki se vpisujejo v register neposestnih
zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, se opravi z vpisom
sklepa o izvršbi v ta register. Organ, ki vodi register, vpiše rubež
in prepoved razpolaganja na zahtevo izvršitelja. Če je v zahtevi
izvršitelja naveden enolični identifikacijski znak premičnine,
se vpis opravi na podlagi sklepa o izvršbi, sicer pa na podlagi
sklepa o izvršbi in rubežnega zapisnika.«.
V četrtem odstavku se beseda »odtujitve« nadomesti z
besedo »razpolaganja«.
V petem odstavku se besedilo »uradni register zarubljenih
premičnin in zastavnih pravic« nadomesti z besedilom »register
neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin«, beseda
»odtujitve« pa z besedo »razpolaganja«.
20. člen
Prvi odstavek 82. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Preden začne izvršitelj z rubežem, vroči dolžniku kopijo
sklepa o izvršbi oziroma kopijo sklepa o določitvi izvršitelja, če
mu ta še ni bil vročen.«.
21. člen
Za 84. členom se doda nov 84.a člen, ki se glasi:
»84.a člen
(Učinki rubeža gotovine in prostovoljnega plačila)
Prostovoljna izpolnitev izvršitelju in rubež gotovine imata
značaj sodnega pologa.«.
22. člen
Prvi odstavek 88. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če se pri rubežu ne najdejo stvari, ki so lahko predmet
izvršbe, oziroma zarubljene stvari ne zadoščajo za poplačilo
upnikove terjatve, ali če izvršitelj rubeža ne more opraviti, ker
dolžnik ni navzoč, ali prostora noče odpreti, lahko upnik v treh
mesecih od dneva prvega rubeža oziroma njegovega poskusa
izvršitelju neomejenokrat predlaga, da opravi ponovni rubež.«.
23. člen
Četrti odstavek 93. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vrednostni papirji, ki ne kotirajo na borzi, se prodajo
prek pooblaščenega udeleženca trga vrednostnih papirjev, ki
ga določi izvršitelj.«.
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24. člen
101. člen se spremeni tako, da se glasi:
»101. člen
(Prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe)
Iz izvršbe so izvzeti:
1. prejemki iz naslova zakonite preživnine in odškodnine
za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal;
2. prejemki iz naslova odškodnine zaradi telesne poškodbe po predpisih o invalidskem zavarovanju;
3. prejemki iz naslova denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke;
4. prejemki iz naslova starševskega dodatka, pomoči ob
rojstvu otroka, otroškega dodatka, dodatka za veliko družino
in dodatka za nego otroka po zakonu, ki ureja družinske prejemke;
5. prejemki iz naslova štipendije in pomoči učencem in
študentom ter plačilo za opravljeno obvezno praktično delo v
vzgojno izobraževalnem procesu;
6. nadomestilo za invalidnost po zakonu, ki ureja družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb;
7. sredstva za nego in pomoč, ki se v skladu z zakonom,
ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ne upoštevajo
kot dodatek pri prejemniku tega prejemka;
8. prejemki od občasnega dela invalidov, ki niso v delovnem razmerju in so vključeni v programe po predpisih, ki
urejajo socialno varstvo, in po predpisih, ki urejajo zaposlitveno
rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov;
9. denarna sredstva pomoči potrebnim, ki jih zagotavljajo
humanitarne organizacije, ki imajo tak status po zakonu, ki
ureja humanitarne organizacije;
10. oskrbnine po zakonu, ki ureja rejniško dejavnost;
11. sredstva, pridobljena za odpravo posledic naravnih
nesreč ali škode na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva,
veterine ali fitosanitarnem področju na podlagi predpisov, ki
urejajo nesreče ali škode;
12. nepovratna denarna sredstva in denarna sredstva,
pridobljena na podlagi ugodnih posojil ali poslov z jamstvi, ki se
štejejo kot oblike državnih pomoči po zakonu, ki ureja pomoč
družbam v težavah, razen kadar so sredstva pridobljena v zvezi
z opravljanjem dejavnosti, kakor je določena v 46. členu Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12,
94/12, 96/13, 29/14 – odločba US in 50/14), ali v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti,
kakor je določena v 69. členu Zakona o dohodnini (Uradni list
RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1,
24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14 – odločba US in 50/14);
13. denarna sredstva, prejeta iz naslova aktivne politike
zaposlovanja po zakonu, ki ureja zaposlovanje in zavarovanje
za primer brezposelnosti;
14. denarna sredstva, ki jih izplača Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije po zakonu, ki
ureja Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike
Slovenije.«.
25. člen
102. člen se spremeni tako, da se glasi:
»102. člen
(Omejitve izvršbe)
Na dolžnikove denarne prejemke, ki se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, štejejo za dohodek iz delovnega
razmerja, ter na odškodnino iz naslova izgube ali zmanjšanja
delovne sposobnosti je mogoče seči:
1. za denarne terjatve, razen za terjatve, navedene v
2. točki tega odstavka, do dveh tretjin prejemkov, na katere
se seže z izvršbo, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj
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znesek v višini 70 % minimalne plače, če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu,
pa tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo
preživlja dolžnik, po merilih, ki jo določa zakon, ki ureja socialno
varstvene prejemke, za dodelitev denarne socialne pomoči;
2. za terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine
za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, do
dveh tretjin prejemkov, na katere se seže z izvršbo, vendar
tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini 50 % minimalne plače, če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo
osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini
prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jo določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke,
za dodelitev denarne socialne pomoči.
Če dolžnik, ki je podjetnik ali zasebnik, ne prejema nobenega od prejemkov iz prejšnjega odstavka, mu mora pri
izvršbi na denarna sredstva pri organizaciji za plačilni promet
od skupne vsote mesečnih prilivov ostati:
1. znesek najmanj v višini 70 % minimalne plače, če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega
za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jo določa zakon,
ki ureja socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne
socialne pomoči;
2. za terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine
za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, pa
najmanj znesek v višini 50 % minimalne plače, če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati
po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega za
osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jo določa zakon,
ki ureja socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne
socialne pomoč.
Na prejemke vojnih in mirovnih vojaških invalidov iz naslova invalidnine, ortopedskega dodatka in invalidskega dodatka
je mogoče seči z izvršbo samo za terjatve iz naslova zakonite
preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti
tistega, ki jo je dajal, in sicer do polovice teh prejemkov.
Na prejemke iz pogodbe o dosmrtnem preživljanju in
dosmrtni renti ter na prejemke iz pogodbe o življenjskem zavarovanju je mogoče seči z izvršbo le toliko, da dolžniku ostane:
1. najmanj znesek v višini 70 % minimalne plače, če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega
za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jo določa zakon,
ki ureja socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne
socialne pomoči;
2. za terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine
za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, pa
najmanj znesek v višini 50 % minimalne plače, če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati
po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega za
osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jo določa zakon,
ki ureja socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne
socialne pomoči.
Upravičenost do višje omejitve iz naslova vzdrževanja
in preživljanja družinskih članov ali drugih oseb, ki jih mora
dolžnik preživljati po zakonu, dolžnik izkazuje z javno listino ali
po zakonu overjeno listino, kadar to ni mogoče, pa z ugovorom
iz 7. točke prvega odstavka 55. člena tega zakona, ki je sodne
takse prost.
Uveljavljanje ugovora iz prejšnjega odstavka je mogoče
tudi po izteku roka za ugovor.«.
26. člen
Prvi odstavek 106. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sodišče dovoli izvršbo na denarno terjatev dolžnika za
izterjavo občasnih dajatev, ki bodo zapadle v določenih časovnih presledkih v obdobju enega leta od dneva vložitve predloga
(denarna renta zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti, zaradi
zmanjšanja oziroma izgube delovne zmožnosti, ali zaradi smrti
tistega, ki je preživnino dajal, idr.) ter za izterjavo občasnih
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dajatev iz naslova zakonite preživnine, ki bodo zapadle v določenih časovnih presledkih v obdobju dveh let od dneva vložitve
predloga, brez ponovne zahteve po njihovi zapadlosti.«.
27. člen
Za tretjim odstavkom 110. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prvi odstavek tega člena imajo pri poplačilu
prednost terjatve iz naslova zakonite preživnine.«.
28. člen
Za 133. členom se doda nov 133.a člen, ki se glasi:
»133.a člen
(Ustavitev izvršbe)
Če takrat, ko prejme sklep o izvršbi, dolžnik ne prejema
rubljivih prejemkov iz naslova plače ali drugih stalnih prejemkov
in tudi najmanj eno leto pred prejemom sklepa o izvršbi dolžnik
ni prejemal rubljivih prejemkov iz naslova plače ali drugih stalnih prejemkov, delodajalec oziroma dolžnikov dolžnik takoj po
prejemu sklepa o tem obvesti sodišče.
Če v enem letu po prejemu sklepa o izvršbi dolžnik ni
prejel rubljivih prejemkov iz naslova plače ali drugih stalnih
prejemkov, delodajalec oziroma dolžnikov dolžnik o tem obvesti
sodišče.
Po prejemu obvestila iz prvega in drugega odstavka tega
člena sodišče vpogleda v evidence zaposlitev oziroma zdravstvenega zavarovanja ali zahteva podatke iz matične evidence zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja in vroči sklep o izvršbi morebitnemu
drugemu delodajalcu oziroma dolžnikovemu dolžniku ter o
tem obvesti upnika. Če sodišče ugotovi, da dolžnik ne prejema
prejemkov iz naslova plače ali drugih stalnih prejemkov, ustavi
izvršbo.
Če upnik v 15 dneh od vročitve sklepa o ustavitvi izvršbe
sodišču posreduje podatke o novem dolžnikovem delodajalcu
oziroma dolžnikovem dolžniku, sodišče razveljavi sklep o ustavitvi izvršbe in sklep o izvršbi vroči novemu delodajalcu oziroma
dolžnikovem dolžniku.«.
29. člen
Četrti odstavek 134. se spremeni tako, da se glasi:
»Delodajalec in dolžnikov dolžnik, ki ni ravnal po sklepu o
izvršbi ali po prvem ali drugem odstavku 133.a člena tega zakona, in delodajalec, ki ni ravnal po drugem ali tretjem odstavku
133. člena tega zakona, sta odgovorna za škodo, ki jo zaradi
tega utrpi upnik.«.
30. člen
135. člen se spremeni tako, da se glasi:
»135. člen
(Upravna izplačilna prepoved)
S prepovedjo izplačila plače dolžniku, ki jo je odobril
sam dolžnik, dolžnik dovoli, da se del njegove plače zarubi in
izplačuje upniku, delodajalec pa to potrdi. Upravna izplačilna
prepoved ima glede vrstnega reda pravni učinek sklepa o
izvršbi na dolžnikovo plačo, ko jo potrdi dolžnikov delodajalec.
Pri izplačevanju upravne izplačilne prepovedi mora dolžniku ostati:
1. najmanj znesek 70 % minimalne plače, če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati
po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega za
osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jih določa zakon,
ki ureja socialno varstvene prejemke za dodelitev denarne
socialne pomoči;
2. za terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine
za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, pa
najmanj znesek v višini 50 % minimalne plače, če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati
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po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega za
osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jo določa zakon,
ki ureja socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne
socialne pomoči.
Ne glede na prvi odstavek tega člena imajo pred upravno
izplačilno prepovedjo pri poplačilu prednost naslednje terjatve:
terjatve iz naslova zakonite preživnine, odškodnine za škodo,
nastalo zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti oziroma izgube
delovne zmožnosti, ter odškodnine za izgubljeno preživnino
zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.
Upravno izplačilno prepoved lahko dolžnik kadarkoli prekliče s pisno izjavo o preklicu dano delodajalcu. Preklic ne učinkuje na že zarubljene zneske in zneske, izplačane upniku.«.
31. člen
Za drugim odstavkom 138. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»S sklepom iz tretjega odstavka 46. člena tega zakona
naloži sodišče organizaciji za plačilni promet, naj blokira dolžnikova sredstva na vseh računih v višini obveznosti iz sklepa
o izvršbi in ta znesek takoj izplača upniku.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo »tretjega in četrtega« nadomesti z besedilom
»drugega in tretjega«.
32. člen
141. člen se spremeni tako, da se glasi:
»141. člen
(Način poplačila terjatev)
Če takrat, ko prejme sklep o izvršbi, na dolžnikovem računu ni rubljivih sredstev, ali če dolžnik zaradi vezave s sredstvi
na računu ne more razpolagati, obdrži organizacija za plačilni
promet sklep v evidenci in opravi na njegovi podlagi poplačilo,
ko rubljiva sredstva prispejo na račun oziroma ko dolžnik dobi
pravico z njimi razpolagati.
Če takrat, ko prejme sklep o izvršbi, na dolžnikovem računu ni rubljivih sredstev in tudi najmanj eno leto pred prejemom
sklepa na dolžnikovem računu ni bilo nobenega priliva rubljivih
sredstev oziroma sredstev v vezavi, organizacija za plačilni
promet takoj po prejemu sklepa o tem obvesti sodišče.
Če v enem letu po prejemu sklepa o izvršbi na dolžnikovem računu ni nobenega priliva rubljivih sredstev, organizacija
za plačilni promet o tem obvesti sodišče.
Pred obvestilom iz drugega in tretjega odstavka tega člena organizacija za plačilni promet preveri v evidencah, katerih
vsebino lahko po zakonu uporablja, ali ima dolžnik sredstva
pri kateri drugi organizaciji za plačilni promet in pošlje sklep o
izvršbi novi organizaciji za plačilni promet oziroma več novim
organizacijam za plačilni promet ter o odstopu sklepa obvesti
sodišče in upnika.
Po prejemu obvestila iz drugega in tretjega odstavka sodišče samo ponovno vpogleda v register transakcijskih računov
in vroči sklep o izvršbi novi organizaciji za plačilni promet ter o
tem obvesti upnika. Če sodišče z vpogledom v evidence ugotovi, da dolžnik nima odprtega drugega računa pri organizaciji
za promet, ustavi izvršbo.
Če upnik v 15 dneh od vročitve sklepa o ustavitvi izvršbe
sodišču posreduje podatke o računu in organizaciji za plačilni
promet, pri kateri dolžnik ima sredstva, sodišče razveljavi sklep
o ustavitvi izvršbe in sklep o izvršbi vroči novi organizaciji za
plačilni promet.
Organizacija za plačilni promet vodi posebno evidenco o
vrstnem redu, po katerem je prejela sklepe o izvršbi. Upniku
izda na njegovo zahtevo potrdilo, na katerem mestu je njegova
terjatev.
Organizacija za plačilni promet ne sme izvršiti dolžnikovega naloga, dokler ni plačana terjatev po sklepu o izvršbi, razen
če zakon določa drugače.
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Če je izvršba odložena na predlog dolžnika, je treba izločiti ustrezen znesek sredstev za ohranitev vrstnega reda pri
poplačilu terjatev.
Organizacija za plačilni promet pošilja obvestila iz tega
člena sodišču v elektronski obliki, podpisana z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Minister,
pristojen za pravosodje, predpiše podrobnejša pravila o pošiljanju obvestil organizacij za plačilni promet.«.
33. člen
V drugem odstavku 147. člena se črta besedilo »(tretji
odstavek 140. člena)«.
34. člen
163.c člen se spremeni tako, da se glasi:
»163.c člen
(Izvršba za izterjavo denarne terjatve)
Izvršba na nematerializirane vrednostne papirje, ki kotirajo na borzi, za izterjavo denarne terjatve se opravi z rubežem in
prodajo nematerializiranih vrednostnih papirjev ter s poplačilom
upnika iz zneska, dobljenega s prodajo. Rubež je opravljen z
dnem, ko je sklep o izvršbi vpisan v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev.
Kadar teče izvršba za izterjavo oziroma zavarovanje upnikove denarne terjatve, pridobi upnik z vpisom sklepa o izvršbi
zastavno pravico na vrednostnih papirjih, ki so predmet izvršbe.
Zastavno pravico vpiše klirinško depotna družba hkrati z vpisom sklepa o izvršbi.
Po pravnomočnosti sklepa o izvršbi sodišče pooblasti
pooblaščenega udeleženca trga vrednostnih papirjev, da opravi
prodajo vrednostnih papirjev, ki so predmet izvršbe. Za prenos
prodanih vrednostnih papirjev na račun kupca se smiselno
uporabljajo določbe zakona o nematerializiranih vrednostnih
papirjih o izbrisu zastavne pravice pri prodaji zastavljenega
nematerializiranega vrednostnega papirja.
Za izvršbo na nematerializirane vrednostne papirje, ki
ne kotirajo na borzi, za izterjavo denarne terjatve se smiselno
uporablja 93. člen tega zakona.«.
35. člen
V četrtem odstavku 165. člena se besedilo »Za prodajo
deleža« nadomesti z besedilom »Za izvršbo na delež družbenika«.
36. člen
V prvem odstavku 169. člena se pika nadomesti z vejico
in doda besedilo »na kar sodišče opozori dolžnika v sklepu
o izvršbi. Sodišče v sklepu o izvršbi dolžnika opozori tudi na
določbe četrtega do šestega odstavka tega člena.«.
37. člen
V tretjem odstavku 171. člena se beseda »domiku« nadomesti z besedo »izročitvi«.
38. člen
Za 171. členom se doda nov 171.a člen, ki se glasi:
»171.a člen
(Prodaja nepremičnine kot celote)
Sodišče o začeti izvršbi na solastniški delež nepremičnine
na predlog upnika obvesti tudi preostale solastnike nepremičnine, katerih deleži niso predmet izvršbe, in jih obvesti, da lahko
podajo soglasje, da se nepremičnina proda kot celota, in jih
seznani s pogoji prodaje.
Sodišče s sklepom odloči, da se nepremičnina proda kot
celota v primeru, da do izdaje sklepa o ugotovitvi vrednosti
nepremičnine podajo soglasje vsi solastniki.
Solastniki lahko umaknejo že podano soglasje najpozneje
do izdaje odredbe o prodaji na prvi javni dražbi oziroma do
odredbe o prodaji z zavezujočim zbiranjem ponudb.

Stran

6076 /

Št.

53 / 15. 7. 2014

Soglasje se lahko poda neposredno na zapisnik ali pa
se predloži pisno soglasje, na katerem je podpis solastnikov
notarsko overjen.
Ne glede na določbe 197. in 198. člena tega zakona se
solastniki poplačajo pred stroški izvršilnega postopka in upniki
iz 196. člena tega zakona.«.
39. člen
Za 172. členom se doda nov 172.a člen, ki se glasi:
»172.a člen
(Oklic imetniku zemljiškega pisma)
Če je pri nepremičnini vknjižen zemljiški dolg, sodišče
najpozneje ob izdaji sklepa o ugotovitvi vrednosti nepremičnine objavi oklic, s katerim pozove imetnika zemljiškega pisma,
da sodišču v treh mesecih od dneva objave oklica sporoči
svoje identifikacijske podatke iz 16.a člena tega zakona in
sodišču izroči izvirnik zemljiškega pisma.
Oklic se objavi na sodni deski in na spletni strani sodišča.
V oklicu sodišče navede identifikacijski znak nepremičnine, ki je predmet izvršbe, rok, v katerem mora imetnik
zemljiškega pisma sporočiti svoje identifikacijske podatke in
izročiti izvirnik zemljiškega pisma, ter pravne posledice nepravočasne sporočitve identifikacijskih podatkov in neizročitve
izvirnika zemljiškega pisma.
Če v roku iz prejšnjega odstavka imetnik zemljiškega
pisma sodišču ne sporoči identifikacijskih podatkov in ne
predloži izvirnika zemljiškega pisma, velja domneva, da je
imetnik zemljiškega pisma ustanovitelj zemljiškega dolga, če
se najpozneje na razdelitvenem naroku ne dokaže drugače.
Sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje oklic pri zemljiškem dolgu, vpisanem v zemljiški knjigi.«.
40. člen
V tretjem odstavku 173. člena se pika nadomesti z vejico
in doda besedilo »sodišče pa upniku zemljiškega dolga vrne
zemljiško pismo.«.
41. člen
V četrtem odstavku 181. člena se pika nadomesti z
vejico in doda besedilo »odredbo za prodajo kmetijskega
zemljišča pa sodišče razglasi tudi na oglasni deski upravne
enote, lahko pa tudi na spletni strani upravne enote, kjer
nepremičnina leži.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Upnik lahko objavi odredbo o prodaji nepremičnine
v sredstvih javnega obveščanja. Stroški objave bremenijo
upnika.«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki
se glasi:
»Če vročitve na način iz prejšnjega odstavka ni mogoče
opraviti, se vročitev opravi po splošnih pravilih o osebnem
vročanju.«.
42. člen
182. člen se spremeni tako, da se glasi:
»182. člen
(Predkupna in odkupna pravica)
Kdor ima zakonito ali vknjiženo pogodbeno predkupno
oziroma odkupno pravico na nepremičnini, ki je predmet izvršbe, ima prednost pred najugodnejšim ponudnikom, če
takoj po končani dražbi izjavi, da kupuje nepremičnino pod
enakimi pogoji in če najpozneje tri delovne dni pred dražbo
položi varščino.
Če je bila nepremičnina prodana na podlagi postopka
zavezujočega zbiranja ponudb, pozove sodišče predkupnega
oziroma odkupnega upravičenca, če je bil postopek zbiranja
ponudb uspešen, da v določenem roku kupi nepremičnino pod
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enakimi pogoji kot ponudnik, ki je uspel v postopku zavezujočega zbiranja ponudb.
Če je bila nepremičnina prodana z neposredno pogodbo,
povabi sodišče predkupnega oziroma odkupnega upravičenca, naj izjavi na zapisnik pri sodišču, ali želi izkoristiti svojo
pravico.
Če predkupni oziroma odkupni upravičenec izkoristi svojo pravico, ima najboljši ponudnik ali kupec pri neposredni
pogodbi pravico takoj po končani dražbi ali po prejemu obvestila, da je predkupni upravičenec izjavil, da želi izkoristiti
svojo pravico, ponuditi višjo ceno.«.
43. člen
183. člen se spremeni tako, da se glasi:
»183. člen
(Način prodaje)
Nepremičnina se proda na javni dražbi.
Narok za prodajo nepremičnine na javni dražbi se opravi
v sodnem poslopju, če sodišče ne odloči drugače.
Upniki, zastavni upniki in upniki zemljiškega dolga se
lahko ves čas izvršilnega postopka do izdaje odredbe o prodaji sporazumejo, da se nepremičnina proda na podlagi prodaje
z zavezujočim zbiranjem ponudb. Šteje se, da se osebe iz
prejšnjega stavka strinjajo s prodajo z zavezujočim zbiranjem
ponudb, če ena izmed njih poda takšen predlog, druge pa
izrecno temu ne nasprotujejo v roku, ki jim ga postavi sodišče.
Stranke, zastavni upniki in upniki zemljiškega dolga se
lahko ves čas izvršilnega postopka do izdaje odredbe o prodaji sporazumejo, da se nepremičnina v določenem roku proda
z neposredno pogodbo.
Sporazum, da se nepremičnina proda z neposredno
pogodbo, mora biti sklenjen v pisni obliki.
Sporazum o prodaji z neposredno pogodbo se pošlje
pristojnemu davčnemu organu.
Pogodba o neposredni prodaji ima učinek od dneva, ko
je sklep o domiku (190. člen) vročen kupcu.«.
44. člen
Prvi odstavek 185. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javne dražbe ali postopka zavezujočega zbiranja ponudb se smejo udeležiti le tisti, ki najpozneje tri delovne dni
pred dražbo ali pred iztekom roka za zavezujoče zbiranje
ponudb položijo varščino.«.
V petem odstavku se za besedo »dražbe« doda besedilo
»ali naroka za odpiranje ponudb«.
45. člen
187. člen se spremeni tako, da se glasi:
»187. člen
(Kdo ne more biti kupec)
Kupec ne more biti dolžnik, sodnik, izvršitelj ali kdo drug,
ki uradno sodeluje pri prodaji. Kupec tudi ne more biti nekdo,
ki po zakonu ne more pridobiti nepremičnine, ki je predmet
izvršbe.«.
46. člen
Prvi odstavek 188. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na prvem prodajnem naroku nepremičnina ne sme biti
prodana za manj kot 70 % ugotovljene vrednosti.«.
V drugem odstavku se besedilo »razpiše sodišče drugi
narok, na katerem se sme nepremičnina prodati pod ugotovljeno vrednostjo, vendar ne za manj kot za polovico te vrednosti« nadomesti z besedilom »razpiše sodišče na predlog
upnika drugi narok, na katerem nepremičnina ne sme biti
prodana za manj kot polovico ugotovljene vrednosti«.«
V četrtem odstavku se besedilo »tudi za ceno, nižjo
od ugotovljene vrednosti, oziroma nižjo od polovice te vrednosti« nadomesti z besedilom »tudi za ceno, nižjo od 70 %
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ugotovljene vrednosti, oziroma nižjo od polovice ugotovljene
vrednosti«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi v
primeru prodaje z zavezujočim zbiranjem ponudb, drugi in
četrti odstavek tega člena pa se smiselno uporabljata tudi v
primeru prodaje z neposredno pogodbo.«.
47. člen
Drugi odstavek 189. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Dražba traja, dokler ponudniki višajo ponudbe. Ponudnik je na svojo ponudbo vezan, dokler ni dana višja
ponudba. Na prošnjo enega ali več ponudnikov lahko sodišče dovoli krajši premor za premislek. Dražba se konča,
ko ponudniki kljub dvakratnemu pozivu sodnika ne ponudijo
višje cene.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»O domiku nepremičnine izda sodišče sklep, ki ga
vroči vsem, katerim je vročilo odredbo o prodaji, ter vsem
udeležencem dražbe. Zoper sklep o domiku ni pritožbe.
Nepravilnosti pri dražbi se lahko uveljavljajo v pritožbi zoper
sklep o izročitvi nepremičnine kupcu.«.
V sedmem odstavku se v prvem stavku za besedo
»dražbi« doda besedilo »ali postopku zavezujočega zbiranja
ponudb«.
48. člen
Za 189. členom se doda nov 189.a člen, ki se glasi:
»189.a člen
(Prodaja z zavezujočim zbiranjem ponudb)
Prodaja z zavezujočim zbiranjem ponudb je javno vabilo k dajanju ponudb, na podlagi katerega sodišče domakne
nepremičnino najboljšemu ponudniku.
Najboljši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno, vendar
ne nižje od prodajne cene, če več ponudnikov ponudi enako
najvišjo ceno, pa tisti, ki ponudi najkrajši rok plačila. Če več
ponudnikov ponudi enako najvišjo ceno in enak rok plačila, je
najboljši ponudnik tisti, čigar ponudbo je sodišče prejelo prej.
Sodišče v odredbi o prodaji odloči, da se nepremičnina
proda na podlagi zavezujočega zbiranja ponudb, ter določi rok
za oddajo ponudb, čas in kraj naroka za odpiranje ponudb,
ter druge sestavine, ki jih mora vsebovati odredba o prodaji.
Odredba o prodaji mora biti objavljena najpozneje
30 dni pred potekom roka za oddajo ponudb.
Po poteku roka za oddajo ponudb sodišče opravi narok,
na katerem odpira prejete ponudbe in ugotovi, kateri ponudnik je uspel v postopku, ter razglasi, da je temu ponudniku
domaknjena nepremičnina.
Glede prodaje z zavezujočim zbiranjem ponudb se
smiselno uporabljajo določbe četrtega do devetega odstavka
189. člena tega zakona.«.
49. člen
V drugem odstavku 190. člena se črta besedilo »razglasi na sodni deski in ga«.
50. člen
Tretji odstavek 191. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Če kupec v določenem roku ne položi kupnine oziroma
vloga za odobritev nakupa po sedmem odstavku 189. člena
tega zakona ni bila vložena v roku, se mu položena varščina
ne vrne, ampak razdeli v skladu s 197. in 198. členom tega zakona. Sodišče na predlog upnika in glede na okoliščine prodaje
pozove na plačilo kupnine drugega oziroma naslednje najboljše kupce, ki v to privolijo in dajo izjavo iz četrtega odstavka
189. člena tega zakona ter jim določi rok za položitev kupnine,
ali pa prodajo s sklepom razveljavi in določi novo prodajo.«.
Četrti odstavek se črta.
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51. člen
192. člen se spremeni tako, da se glasi:
»192. člen
(Izročitev nepremičnine kupcu)
Po izdaji sklepa o domiku in po položitvi kupnine izda
sodišče sklep, da se nepremičnina izroči kupcu in po pravnomočnosti sklepa v zemljiški knjigi vpiše nanj lastninska pravica
na nepremičnini ter izbrišejo tiste pravice in bremena, za katere
je to določeno s sklepom o domiku.
V sklepu sodišče tudi odloči, kdaj se je dolžnik dolžan
izseliti iz družinske stanovanjske hiše ali stanovanja oziroma
izprazniti poslovni prostor. Sklep je izvršilni naslov za izpraznitev in izročitev nepremičnine.
Sklep o izročitvi nepremičnine kupcu sodišče vroči vsem,
katerim je vročilo odredbo o prodaji, udeležencem javne dražbe
in udeležencem postopka zavezujočega zbiranja ponudb.
Nepremičnino izroči sodišče kupcu po pravnomočnosti
sklepa o izročitvi.«.
52. člen
V prvem odstavku 194. člena se besedilo »niti na drugem« nadomesti z besedilom »na prvem«.
V drugem odstavku se beseda »drugega« nadomesti z
besedo »prvega«, beseda »tretjem« pa se nadomesti z besedo
»drugem.«.
V tretjem odstavku se za besedama »zastavni upniki«
doda besedilo »oziroma upniki zemljiškega dolga«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
»Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi v primeru prodaje z zavezujočim zbiranjem ponudb.«.
53. člen
V 196. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. upniki zemljiškega dolga in zastavni upniki, ki so
priglasili svojo terjatev;«.
54. člen
Za prvim odstavkom 198. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Terjatve, ki so zavarovane z zastavno pravico in zemljiškim dolgom, se poplačajo, če so bile priglašene najpozneje na
razdelitvenem naroku.«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji,
četrti in peti odstavek.
55. člen
Za tretjim odstavkom 201. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Kljub poteku roka, ki ga določa zakon, ki ureja obligacijska razmerja, za vložitev tožbe na izpodbijanje dolžnikovih
pravnih dejanj, se s tožbo lahko izpodbija pravno dejanje ustanovitve oziroma razpolaganja z zemljiškim dolgom, če ga upnik
ali kdo drug izpodbija najkasneje na razdelitvenem naroku.«.
56. člen
V prvem odstavku 202. člena se besedilo »spornem dejstvu pri izpodbijanju« nadomesti z besedilom »višini in vrstnem
redu izpodbijane terjatve«.
57. člen
V prvem odstavku 206. člena se črta besedilo »zemljiškega dolga oziroma« in besedilo »zemljiški dolg oziroma«.
58. člen
Tretji odstavek 207. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V vabilu sodišče te osebe opozori, da bodo terjatve
upnikov upoštevane le, če bodo priglašene pisno ali ustno
najpozneje na razdelitvenem naroku in da lahko samo še na

Stran

6078 /

Št.

53 / 15. 7. 2014

razdelitvenem naroku izpodbijajo obstoj drugih terjatev, njihovo
višino in vrstni red, po katerem imajo pravico do poplačila.«.
59. člen
Šesti odstavek 208. člena se črta.
60. člen
V 240. členu se za besedilom »zastavna pravica na nepremičnini,« doda besedilo »zastavna pravica na poslovnem
deležu,«.
61. člen
V 242. členu se besedilo »ki vodi zemljiško knjigo, v kateri
je treba opraviti vpis« nadomesti z besedilom »na območju
katerega leži nepremičnina«.
62. člen
Za 245. členom se doda novo Enaindvajseto a) poglavje
in 245.a do 245.c člen, ki se glasijo:
»Enaindvajseto a) poglavje
Zastavna pravica na poslovnem deležu
245.a člen
(Krajevna pristojnost)
Za odločitev o predlogu za zavarovanje denarne terjatve z
zastavno pravico na poslovnem deležu in za samo zavarovanje
je pristojno sodišče, na območju katerega je sedež družbe.
245.b člen
(Pogoji za zastavno pravico)
Upnik ima na podlagi izvršilnega naslova, ki se glasi na
denarno terjatev, pravico zahtevati njeno zavarovanje z zastavno pravico na dolžnikovem poslovnem deležu.
245.c člen
(Način pridobitve zastavne pravice na poslovnem deležu)
Zastavna pravica na poslovnem deležu se pridobi z vpisom v sodni register na podlagi sklepa o zavarovanju.«.
63. člen
Za prvim odstavkom 248. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Kadar je predmet zavarovanja premičnina, ki se vpisuje
v register iz tretjega odstavka 81. člena tega zakona in je opredeljena s sklepom o zavarovanju z enoličnim identifikacijskim
znakom premičnin, opravi rubež na zahtevo sodišča na podlagi
sklepa o zavarovanju organ, ki vodi ta register, z vpisom v
register.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
64. člen
V prvem odstavku 260. člena se 4. točka spremeni tako,
da se glasi:
»4. rubež denarnega zneska na dolžnikovem računu pri
organizaciji za plačilni promet;«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Kadar je predmet zavarovanja premičnina, ki se vpisuje
v register iz tretjega odstavka 81. člena tega zakona in je opredeljena s sklepom o predhodni odredbi z enoličnim identifikacijskim znakom premičnin, opravi rubež na zahtevo sodišča na
podlagi sklepa o predhodni odredbi organ, ki vodi ta register, z
vpisom v register.«.
65. člen
261. člen se črta.
66. člen
V drugem odstavku 263. člena se beseda »osem« nadomesti z besedo »petnajst«.
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67. člen
Za prvim odstavkom 266. člena se dodata nov drugi in
tretji odstavek, ki se glasita:
»Za odločitev o predlogu za zavarovanje z začasno odredbo, vloženim pred uvedbo sodnega postopka, v katerem bi
sodišče odločalo po pravilih posebnega postopka v zakonskih
sporih ter sporih iz razmerij med starši in otroki, in za samo
zavarovanje je pristojno okrožno sodišče, ki bi bilo pristojno
za postopek.
Za odločitev o predlogu za zavarovanje z začasno odredbo, vloženim pred uvedbo sodnega postopka na podlagi
zakona, ki ureja preprečevanje nasilja v družini, in za samo
zavarovanje je pristojno okrožno sodišče, ki bi bilo pristojno
za postopek.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.
68. člen
V 267. členu se besedilo »ni opravljena izvršba« nadomesti z besedilom »niso podani pogoji za izvršbo«.
69. člen
V prvem odstavku 281. člena se 3. točka spremeni tako,
da se glasi:
»3. da ima zaključeno 4-letno srednješolsko izobrazbo;«.
V 8. točki se pika nadomesti s podpičjem in se doda nova
9. točka, ki se glasi:
»9. da ima sklenjeno zavarovanje, ki krije njegovo odškodninsko odgovornost iz 285. člena tega zakona.«.
Tretji odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»Šteje se, da ni vreden javnega zaupanja za opravljanje
dejanj izvršbe in zavarovanja, kdor je obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega je nevreden za opravljanje dejanj izvršbe
in zavarovanja, ali kdor ravna tako, da je mogoče na podlagi
njegovega ravnanja utemeljeno sklepati, da ne bo pošteno ali
vestno opravljal nalog izvršitelja.«.
70. člen
Tretji odstavek 284. člena se črta.
71. člen
V prvem odstavku 285. člena se besedilo »Pred prisego
mora izvršitelj« nadomesti z besedilom »Kandidat za izvršitelja
mora«.
V drugem odstavku se beseda »izvršitelj« nadomesti z
besedilom »kandidat za izvršitelja«.
72. člen
Za 286. členom se doda nov 286.a člen, ki se glasi:
»286.a člen
(Razrešitev izvršitelja)
Izvršitelj se razreši:
1. če se ugotovi, da ne izpolnjuje več pogojev za imenovanje za izvršitelja;
2. če da pisno izjavo ministru, pristojnemu za pravosodje,
in zbornici izvršiteljev, da ne želi opravljati nalog izvršitelja;
3. če sprejme državno funkcijo, poslovodsko ali nadzorstveno funkcijo v gospodarski družbi ali javnem zavodu, plačano službo ali začne opravljati pridobitno dejavnost, detektivski
poklic ali postane notar ali odvetnik;
4. če mu je s pravnomočno odločbo izrečen disciplinski
ukrep odvzema pravice opravljati dejanja izvršbe in zavarovanja;
5. ko dopolni starost 70 let;
6. če je pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, na kazen zapora šest
mesecev ali na hujšo kazen;
7. če mu je izrečen pravnomočen varnostni ukrep prepovedi opravljanja službe izvršitelja;
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8. če opravlja posle, ki po svoji naravi niso združljivi z
opravljanjem dejanj izvršbe in zavarovanja ter ugledom in neoporečnostjo službe izvršitelja;
9. če ne dosega meril za ugotavljanje učinkovitosti dela
izvršitelja ali če iz ocene dela izvršitelja izhaja, da službe izvršitelja ne opravlja vestno;
10. če ne opravi rednega preizkusa znanja po določbah
tega zakona in podzakonskega akta.
Zbornica izvršiteljev je dolžna obvestiti ministrstvo, pristojno za pravosodje, o nastopu razrešitvenega razloga takoj, ko
zanj izve, o nastopu razrešitvenega razloga iz 4., 6. in 7. točke
prejšnjega odstavka pa ministrstvo, pristojno za pravosodje,
obvestita tudi sodišče oziroma disciplinska komisija, ki je sodbo
oziroma odločbo izdala.
Ministrstvo, pristojno za pravosodje, lahko uvede postopek razrešitve, tudi če ugotovi obstoj razlogov za razrešitev pri
izvajanju pristojnosti po določbah tega zakona.
Ministrstvo, pristojno za pravosodje, po uradni dolžnosti
pridobiva podatke iz kazenske evidence zaradi ugotavljanja
izpolnjevanja pogojev za imenovanje in razrešitev izvršitelja.
Odločbo o razrešitvi izvršitelja izda minister, pristojen za
pravosodje. Zoper odločbo ni pritožbe, dovoljen pa je upravni
spor.
Če je uveden postopek razrešitve izvršitelja na podlagi
6. točke prvega odstavka tega člena, lahko minister, pristojen
za pravosodje, izvršitelju izreče začasno prepoved opravljati
službo izvršitelja (suspenz). Začasna prepoved lahko traja do
konca postopka razrešitve, vendar ne dlje kot eno leto.
Odločba o razrešitvi izvršitelja je izvršilni naslov po tem
zakonu.«.
73. člen
287. člen se spremeni tako, da se glasi:
»287. člen
(Dejanja po razrešitvi izvršitelja)
Z dnem vročitve odločbe o razrešitvi izvršitelj ne sme več
opravljati neposrednih dejanj izvršbe in zavarovanja, že razpisana dejanja pa mora preklicati. Ko izvršitelj prejme odločbo o
razrešitvi, mora v roku, določenem v odločbi, izročiti zbornici
izvršiteljev vse spise, skupaj s spisi zaključenih zadev, vpisnike,
evidence in druge knjige, listine, denar, vrednostne papirje,
registrske označbe, predmete v hrambi pri izvršitelju, identifikacijske znake iz prvega odstavka 286. člena tega zakona, ter
vso drugo dokumentacijo in predmete, ki jih je pridobil v zvezi
z opravljanjem službe izvršitelja, in sicer v stanju, v kakršnem
je na dan prejema odločbe.
Dokumentacijo in predmete iz prejšnjega odstavka zapisniško prevzame tričlanska komisija, ki jo sestavljajo člani
organov zbornice izvršiteljev. Zbornica izvršiteljev v osmih dneh
od prevzema pošlje ministrstvu, pristojnemu za pravosodje,
identifikacijske znake in kopijo zapisnika iz prejšnjega stavka.
Predsednik zbornice izvršiteljev določi drugega izvršitelja oziroma izvršitelje kot prevzemnike, ki prevzamejo posle
razrešenega izvršitelja, upoštevajoč njihovo obremenjenost in
sedež, ki mora biti v kraju, v katerem je imel sedež razrešeni
izvršitelj, če to ni mogoče, pa v kraju, ki je temu najbližje.
Zbornica izvršiteljev določi, katera dokumentacija in predmeti, ki so bili prevzeti v skladu z drugim odstavkom tega
člena, se zaupajo v hrambo in poslovanje drugemu izvršitelju
oziroma izvršiteljem kot prevzemnikom, ki prevzamejo posle
razrešenega izvršitelja, oziroma se vložijo v arhiv zbornice izvršiteljev. Spisi zaključenih zadev pri razrešenem izvršitelju se
vložijo v arhiv zbornice izvršiteljev in se jih obravnava v skladu
s predpisi s področja varstva dokumentarnega in arhivskega
gradiva ter arhivov.
Na spletni strani ministrstva, pristojnega za pravosodje,
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in zbornice izvršiteljev se objavijo podatki o osebnem imenu, sedežu in datumu
razrešitve izvršitelja ter podatek o tem, da izvršitelj ni predal
identifikacijskih znakov, zaradi česar so bili preklicani.«.
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74. člen
Drugi odstavek 294.b člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Pri svojem delu mora imeti pomočnik izkaznico, s katero izkazuje vpis v evidenco iz 295. člena tega zakona. Izkaznica vsebuje osebno ime pomočnika, rojstni datum, ime izvršitelja, pri katerem je zaposlen, trajanje pogodbe o zaposlitvi
in zaporedno številko v evidenci izvršiteljev in namestnikov
izvršiteljev.«.
75. člen
V drugem odstavku 295. člena se za tretjo alinejo dodajo
nove četrta, peta in šesta alineja, ki se glasijo:
»– podatek o številki skrbniškega računa;
– podatek o zavarovanju izvršiteljeve odgovornosti iz
285. člena tega zakona;
– podatek o varnem elektronskem predalu;«.
Dosedanja četrta alineja postane sedma alineja.
V četrtem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se
glasi: »Evidenca iz prvega odstavka tega člena je za namene
zagotavljanja izvršitev ali zavarovanja upnikove terjatve in
varstva strank glede izvrševanja pooblastil izvršiteljev javna
v delu, ki se nanaša na podatke o osebnem imenu, sedežu,
telefonski številki in naslovu elektronske pošte izvršitelja ter
namestnika izvršitelja, datumu in številki odločbe o imenovanju, datumu nastopa službe izvršitelja ter datumu in številki
odločbe o razrešitvi, številki skrbniškega računa ter podatke
o zavarovanju izvršiteljeve odgovornosti iz 285. člena tega
zakona.«.
76. člen
Prvi odstavek 295.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo, pristojno za pravosodje, za namene varnosti pravnega prometa ter preverjanja istovetnosti izvršiteljev,
namestnikov izvršiteljev in pomočnikov izvršiteljev pri opravljanju njihove službe upravlja evidenco izkaznic, priponk in
pečatov izvršiteljev, namestnikov izvršiteljev in pomočnikov
izvršiteljev.«.
V drugem odstavku se druga in tretja alineja spremenita
tako, da se glasita:
»– osebno ime, sedež in evidenčna številka izvršitelja
oziroma osebno ime in evidenčna številka namestnika izvršitelja ter osebno ime in sedež izvršitelja, katerega namestnik
je, oziroma osebno ime in evidenčna številka pomočnika
izvršitelja;
– datum naročila izkaznice in datum izdaje izkaznice
izvršitelju, namestniku izvršitelja in pomočniku izvršitelja;«.
77. člen
V drugem odstavku 297. člena se prva alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– odredi in po pooblaščenih delavcih ministrstva opravi
pregled poslovanja izvršitelja ali začasnega namestnika s
pregledom njegovih poslovnih listin, evidenc, spisov in stvari
v hrambi ter v primeru ugotovljenih nepravilnosti izvršitelju
odredi njihovo odpravo;«.
78. člen
V 298.č členu se 2. in 3. točka spremenita tako, da se
glasita:
»2. če izvršitelj pri opravi dejanj izvršbe oziroma zavarovanja ne upošteva osebnega dostojanstva strank in udeležencev postopka ali se neprimerno obnaša;
3. če izvršitelj pri opravi dejanj izvršbe in zavarovanja
krši določbe tega zakona in pravila podzakonskih aktov;«.
Za 12. točko se doda nova 13. točka, ki se glasi:
»13. če izvršitelj oglašuje svojo dejavnost;«.
V dosedanji 13. točki, ki postane 14. točka, se pika nadomesti s podpičjem in se doda nova 15. točka, ki se glasi:
»15. če redno ne plačuje članarine in drugih prispevkov
zbornici.«.
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79. člen
Za petim odstavkom 298.d člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Zoper odločbo disciplinske komisije je dovoljen upravni
spor.«
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
80. člen
V prvem odstavku 298.e člena se besedilo »enem letu«
nadomesti z besedilom »dveh letih«.
V tretjem odstavku se besedilo »enem letu« nadomesti z
besedilom »dveh letih«.

Uradni list Republike Slovenije
85. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 712-01/14-2/19
Ljubljana, dne 4. julija 2014
EPA 1966-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

81. člen
298.f člen se spremeni tako, da se glasi:

MINISTRSTVA

»298.f člen
(Smiselna uporaba zakona)
V postopku ugotavljanja disciplinske odgovornosti se o
vprašanjih, ki niso urejena s tem zakonom in predpisom iz sedmega odstavka 298.d člena tega zakona, smiselno uporabljajo
določbe zakona o splošnem upravnem postopku.«.
Prehodne in končne določbe
82. člen
Postopki, v katerih je bil predlog za izvršbo ali zavarovanje vložen pred uveljavitvijo tega zakona, se nadaljujejo in
končajo po določbah tega zakona, če ni v drugem in tretjem
odstavku tega člena drugače določeno.
Če je v izvršbi na nepremičnino do uveljavitve tega zakona že bil izdan sklep o ugotovitvi vrednosti nepremičnine, se ne
uporablja 172.a člen zakona, za upnike zemljiškega dolga se
ne uporablja spremenjena določba 2. točke 196. člena zakona
in novega drugega odstavka 198. člena zakona, uporablja pa
se določba do sedaj veljavnega šestega odstavka 208. člena
zakona.
Če je v izvršbi na nepremičnino do uveljavitve tega zakona že bila izdana odredba o prodaji, se postopek dokonča po
določbah do sedaj veljavnega zakona.
Disciplinski postopek zoper izvršitelja, ki je bil uveden
do uveljavitve tega zakona, se dokonča po določbah do sedaj
veljavnega zakona.
83. člen
Spremenjeni četrti odstavek 29. člena zakona se začne
uporabljati tri mesece po uveljavitvi tega zakona.
Spremenjeni 29.b člen, spremenjeni 40. člen, spremenjeni 41. člen, novi deveti odstavek 45. člena, spremenjeni
46. člen, spremenjeni 240. člen in novi 245.a do 245.c člen
zakona se začnejo uporabljati, ko so zagotovljeni tehnični pogoji za njihovo izvajanje. Minister, pristojen za pravosodje, ob
tehnični izpolnitvi pogojev izda sklep, v katerem določi datum,
od katerega se uporabljajo navedene določbe. Sklep se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Spremenjeni 294.b člen zakona se začne uporabljati tri
mesece po uveljavitvi tega zakona.
Sredstva iz naslova varščine, ki so do dneva uveljavitve
tega zakona na računu sodnih pologov, se prenesejo iz sodnih
pologov na skrbniške račune izvršiteljev v treh mesecih po
uveljavitvi tega zakona.
84. člen
Minister, pristojen za pravosodje, uskladi Pravilnik o
obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega
postopka (Uradni list RS, št. 121/07, 71/10, 35/11 in 104/11)
in Pravilnik o opravljanju službe izvršitelja (Uradni list RS,
št. 18/03, 83/06 in 59/11) z določbami tega zakona v treh mesecih po njegovi uveljavitvi.

2343.

Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega
in občinskih proračunov za leto 2014

Na podlagi 95. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.
in 101/13) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o zaključku izvrševanja državnega
in občinskih proračunov za leto 2014
1. člen
(1) Neposredni uporabniki proračuna Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: neposredni uporabniki) lahko v letu
2014 prevzemajo obveznosti do vključno srede, 16. julija 2014.
(2) Prejšnji odstavek ne velja za prevzemanje obveznosti:
1. iz naslova zadolževanja države,
2. za stroške, povezane s službenimi potovanji,
3. za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja,
4. za plačila iz 30. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS,
št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1 in 38/14; v
nadaljnjem besedilu: ZIPRS1415),
5. iz naslova namenskih sredstev EU in namenskih sredstev finančnih mehanizmov s pripadajočimi sredstvi slovenske
udeležbe in namenskih prejemkov po Zakonu o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13
– popr. in 101/13) ter ZIPRS1415,
6. ki jih v izjemnih primerih posebej predhodno odobri
Ministrstvo za finance in pri tem upošteva likvidnostni položaj
proračuna in ciljni primanjkljaj proračuna države za leto 2014.
2. člen
Neposredni uporabniki lahko do srede, 31. decembra
2014, prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih v skladu s 24. členom ZIPRS1415.
3. člen
(1) Ne glede na 153. in 154. člen Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08 in 3/13; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) so
neposredni uporabniki dolžni potrditi obrazec FEP v sistemu
MFERAC in predložiti dokumentacijo svoji računovodski službi
najkasneje do četrtka, 17. julija 2014, do 16. ure za vse obveznosti iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika.
(2) Neposredni uporabniki morajo posredovati dokumentacijo v izplačilo v rokih, kot jih določa Pravilnik.
(3) Neposredni uporabniki morajo predložiti:
1. odredbe za plačilo – nakazilo do vključno ponedeljka,
1. decembra 2014, najkasneje do 17. ure,
2. zahtevke za izplačilo do vključno četrtka, 4. decembra
2014, najkasneje do 16. ure,

Uradni list Republike Slovenije
3. naloge za obračun drugih stroškov dela do vključno
četrtka, 11. decembra 2014,
4. odredbe za plačilo – nakazilo stroškov iz prejšnje točke
najkasneje do srede, 24. decembra 2014.
(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena
morajo neposredni uporabniki o obveznostih iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika obvestiti Ministrstvo za finance,
dostaviti dokumentacijo ter predložiti odredbe za izplačilo naslednji dan po prevzemu obveznosti, vendar ne kasneje kot tri
delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.
(5) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena lahko
odredbe za plačila transferov posameznikom in gospodinjstvom predloži Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti, do vključno srede, 17. decembra 2014, vendar
ne kasneje kot tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.
4. člen
(1) Neposredni uporabniki morajo, v skladu s 23. členom
Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske
kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10,
79/10 in 4/13), najkasneje do ponedeljka, 1. decembra 2014,
predložiti organu za potrjevanje zahtevke za povračilo sredstev
za projekte, ki se financirajo iz sredstev evropske kohezijske
politike v programskem obdobju 2007–2013 za vsa sredstva,
ki so za ta namen izplačana iz državnega proračuna do torka,
28. oktobra 2014.
(2) Izplačila iz postavk slovenske udeležbe in postavk
namenskih sredstev EU iz 28. in 17. točke drugega odstavka
2. člena ZIPRS1415 so mogoča do petka, 31. decembra 2014,
pod pogojem, da so neposredni uporabniki predložili organu za
potrjevanje zahtevke za povračilo EU sredstev za vsa upravičena izplačila iz proračuna države, izplačana do srede, 29. oktobra 2014 in pod pogojem, da so predložili odredbe za izplačilo
novih obveznosti najmanj tri delovne dni pred rokom izplačila.
(3) V primeru, da neposredni uporabnik ne posreduje
zahtevka v skladu s prvim odstavkom tega člena, Ministrstvo
za finance, selektivno glede na likvidnostni položaj proračuna
ob koncu leta, zadrži izvrševanje proračuna na integralnih postavkah neposrednih uporabnikov v višini nečrpanih namenskih
sredstev EU.
5. člen
(1) Med prejemke proračuna leta 2014 se vključujejo vsi
prejemki, ki bodo vplačani na podračun proračuna do vključno
srede, 31. decembra 2014.
(2) Med izdatke proračuna se vključujejo vsi izdatki za poravnavo obveznosti, nastalih v letu 2014, izplačani do vključno
srede, 31. decembra 2014.
(3) Obveznosti v breme proračuna leta 2014 se lahko
plačujejo še prva dva delovna dneva v januarju 2015. Ne glede
na navedeno neposredni uporabniki pri pripravi mesečnega
finančnega načrta za december upoštevajo datum predvidenega plačila.
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6. člen
Neposredni uporabniki, ki so nadzorniki oziroma skrbniki
javnofinančnih prihodkov, morajo zagotoviti praznitev prehodnih računov proračuna na dan 31. december 2014 na način,
kot ga določi ministrstvo, pristojno za finance.
7. člen
Župan določi končni rok za prevzemanje obveznosti, ki zapadejo v plačilo v breme občinskega proračuna za leto 2014,
upoštevaje veljavno proračunsko leto in predpisane plačilne roke.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-512/2014/2
Ljubljana, dne 14. julija 2014
EVA 2013-1611-0208
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
2344.

Sklep o imenovanju člana v 5. okrajni volilni
komisiji VIII. volilne enote

Na podlagi 25., 28. in 34. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 –
odločba US) ter sklepa 1. seje Državne volilne komisije izdajam

SKLEP
o imenovanju člana v 5. okrajni volilni komisiji
VIII. volilne enote
Na podlagi drugega odstavka 25. člena Zakona o volitvah v državni zbor je Srečku Belcu s sprejemom kandidature
na predčasnih volitvah v državni zbor, ki bodo 13. julija 2014,
funkcija člana prenehala, zato se za člana 5. okrajne volilne
komisije VIII. volilne enote
imenuje:
– Dušan Kuplen, roj. 30. 12. 1972, Razlagova 18a, 9000
Murska Sobota.
Št. 040-8/2014-217
Ljubljana, dne 14. julija 2014
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik
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OBČINE
BOVEC
2345.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o finančnih intervencijah
za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva
in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij
v Občini Bovec

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 z dopolnitvami),
19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni
list RS, št. 2/04, 57/12) ter 16. člena Statuta Občine Bovec
(Uradni list RS, št. 72/06, 89/10), v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013)
je Občinski svet Občine Bovec na 33. redni seji dne 10. 7.
2014 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o finančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj malega gospodarstva in turizma
ter vzpodbujanje projektov inovacij
v Občini Bovec
1. člen
Spremeni se uvod Pravilnika o finančnih intervencijah za
ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec (PMGTOB-1, Uradni
list RS, št. 48/09, 38/12, 2/13, 43/14), ki obstoječim pravnim
podlagam dodaja Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352,
24. 12. 2013).
2. člen
6. člen se spremeni tako, da upošteva vse uzakonjene
spremembe, ki s 1. 1. 2014 veljajo na področju dodeljevanja
državne pomoči po pravilu de minimis, in se po novem glasi:
»Finančne intervencije se lahko izvaja, če te predstavljajo
spodbudo za izvedbo nameravanega projekta oziroma so zanj
nujno potrebna.
Finančne intervencije se dodeljujejo po pravilu »de minimis«, kar pomeni, da skupna vsota, ki jo je predlagatelj oziroma
enotno podjetje prejelo v obdobju preteklih treh let po tem pravilu, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali
se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije, ne sme
presegati 200.000 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena
meja pomoči 100.000 EUR), sicer se šteje, da ni upravičeno
do pomoči. Obdobje treh let se šteje do roka za vložitev vloge
za intervencijo. Izjava o neizplačani pomoči oziroma višini izplačane pomoči po pravilu »de minimis« za obdobje preteklih
treh let je obvezna priloga vsaki vlogi.
Pri dodeljevanju pomoči de minimis se upošteva vse
spremembe, ki so bile podane z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis,
ki je bila objavljena v Uradnem listu EU L 352, 24. 12. 2013
(upravičenost sektorjev, uporaba pojma enotno podjetje, upoštevanje kumulacije pomoči, obveza pridobitve pisne izjave
o dodeljenih pomočeh s strani prejemnika, obveza pisnega
obveščanja prejemnika s strani dajalca pomoči, obvezna hramba dokumentacije, obvezno spoštovanje dodatnih pogojev in
druge spremembe, ki vplivajo na dodelitev).
Prednost pri dodeljevanju finančnih sredstev imajo prosilci, ki še niso prejeli sredstev za namene iz tega pravilnika.«

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2007-5
Bovec, dne 10. julija 2014
Župan
Občine Bovec
Siniša Germovšek l.r.

2346.

Sklep o potrditvi višine pristojbin za uporabo
prodajnih mest na tržnici v Bovcu

Na podlagi 4. člena Pravilnika o tržnem redu v Občini
Bovec (Uradni list RS, št. 67/08, 111/08 in 43/14) je Občinski
svet Občine Bovec na 33. redni seji dne 10. 7. 2014 sprejel

SKLEP
o potrditvi višine pristojbin za uporabo prodajnih
mest na tržnici v Bovcu
I
Višina pristojbin za uporabo prodajnih mest na tržnici v
Bovcu znaša:
– dnevna pristojbina za stojnice: 5,00 EUR,
– tedenska pristojbina za stojnice: 30,00 EUR,
– mesečna pristojbina za stojnice: 100,00 EUR,
– dnevna pristojbina za zaprti del tržnice: 7,00 EUR,
– tridnevna pristojbina za zaprti del tržnice: 20,00 EUR,
– dnevna pristojbina za potujočo prodajo (levi ali desni
uvoz): 5 EUR,
– mesečna pristojbina za potujočo prodajo (levi ali desni
uvoz): 50 EUR,
– letna pristojbina za potujočo prodajo (levi ali desni
uvoz): 200 EUR.
II
Višina pristojbine za izključno trženje avtohtonih domačih
bovških izdelkov na odprtem delu tržnice (domače obrti, kulinarične posebnosti) znaša polovično višino pristojbine iz I. točke.
III
Ta sklep nadomesti Sklep o potrditvi višine pristojbin za
uporabo prodajnih mest na tržnici v Bovcu, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št 43/14, in začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-04/2008-6
Bovec, dne 10. julija 2014
Župan
Občine Bovec
Siniša Germovšek l.r.

BREŽICE
2347.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu (OPPN) »GRAMOZNICA BORŠT«

Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B,

Uradni list Republike Slovenije
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US), 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) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) je Občinski
svet Občine Brežice na 5. izredni seji dne 3. 7. 2014 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
(OPPN) »GRAMOZNICA BORŠT«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Podlaga občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986
do 2000 (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88 in Uradni list RS,
št. 13/91, 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99,
59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/02, 110/02, 42/03, 58/03, 99/04,
104/04, 123/04, 59/08, 78/08, 104/09) sprejme občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) »GRAMOZNICA BORŠT« – v
nadaljnjem besedilu OPPN.
(2) OPPN je izdelal projektivni biro Region d.o.o. Brežice
pod št. 2707/U-10.
2. člen
(Vsebina OPPN)
OPPN vsebuje odlok, tekstualni del, grafični del in priloge
z naslednjo vsebino:
I. PREDLOG ODLOKA
II. TEKSTUALNI DEL OPPN »GRAMOZNICA BORŠT«:
1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE
Z OPPN »GRAMOZNICA BORŠT«
2. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
2.1. Opis vplivov in povezav prostorskih ureditev s sosednjimi območji
2.2. Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
2.3. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
3. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV
GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO
JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
3.1. Pogoji za prometno urejanje
3.2. Pogoji za komunalno in energetsko urejanje
4. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
5. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE
6. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
7. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
8. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH OBLIKOVNIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
III. GRAFIČNI DEL OPPN »GRAMOZNICA BORŠT«:
U1. IZSEK IZ KARTOGRAFSKEGA DELA
PROSTORSKIH SESTAVIN PLANSKIH AKTOV
OBČINE BREŽICE
M 1:5000
U2. OBMOČJE OPPN Z OBSTOJEČIM
PARCELNIM STANJEM
U2.1. PREGLEDNA SITUACIJA
M 1:10000
U2.2. GEODETSKI NAČRT
M 1:2000
U2.3. SITUACIJA OBSTOJEČEGA STANJA M 1:2000
U3. PRIKAZ VPLIVOV IN POVEZAV S SOSEDNJIMI OBMOČJI
M 1:2500
U4.1. UREDITVENA SITUACIJA – V ČASU
PRIDOBIVANJA GRAMOZA
M 1:2000
U4.2. UREDITVENA SITUACIJA – PO KONČANI SANACIJI
M 1:2000
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U5. PRIKAZ UREDITEV GLEDE POTEKA
OMREŽIJ IN PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA
GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
TER GRAJENO JAVNO DOBRO – SITUACIJA
INFRASTRUKTURE
M 1:2000
U6. PRIKAZ UREDITEV POTREBNIH ZA
OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
M 1:2000
U7. NAČRT PARCELACIJE
M 1:2000
IV. SEZNAM PRILOG:
1. POVZETEK ZA JAVNOST
2. SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA, KI
SO PODALI SMERNICE IN MNENJA ZA PRIPRAVO OPPN
»GRAMOZNICA BORŠT«
3. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA TER MOREBITNE STROKOVNE PODLAGE OSTALIH
SLUŽB
3.a OBRAZLOŽITEV GLEDE PREDVIDENE ČASOVNE
IN KOLIČINSKE DINAMIKE KORIŠČENJA MINERALNIH SUROVIN
3.b OKOLJSKO POROČILO ZA OPPN »GRAMOZNICA
BORŠT« S POROČILOM O IZVEDENIH PREDHODNIH ARHEOLOŠKIH RAZISKAVAH (PAR) ZA OPPN »GRAMOZNICA
BORŠT« (kot priloga k okoljskemu poročilu)
4. SEZNAM VELJAVNE ZAKONODAJE UPOŠTEVANE
PRI IZDELAVI OPPN »GRAMOZNICA BORŠT«
5. IZVLEČEK IZ PLANSKEGA AKTA OBČINE BREŽICE,
KI SE NANAŠA NA OBRAVNAVANO OBMOČJE OPPN »GRAMOZNICA BORŠT«
6. PRIKAZ STANJA OKOLJA
7. STROKOVNE PODLAGE NA KATERIH TEMELJIJO
REŠITVE OPPN »GRAMOZNICA BORŠT«
8. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV OPPN »GRAMOZNICA BORŠT«
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(Obseg ureditvenega območja)
Območje OPPN meji na obstoječo »staro gramoznico
Boršt«; na severozahodu z Letališčem Cerklje ob Krki; na vzhodu z LC Boršt – Skopice; na jugu in zahodu z obst. kmetijskimi
zemljišči, je skupne velikosti cca. 41,0 ha in obsega naslednje
parcelne številke: 1856/64, 1856/42 (delno), 1856/45, 1856/46,
1856/47, 1856/48, 1856/382, 1856/99, 1856/100, 1856/129,
1856/333, 1856/369, 1856/182, 1856/101, 1856/183, 1856/184,
1856/185, 1856/186, 1856/187, 1856/268, 1856/263, 1856/301,
1856/193, 1856/319, 1856/197, 1856/311, 1856/312, 1856/198,
1856/368, 1856/199, 1856/200, 1856/201, 1856/202, 1856/194,
1856/375, 1856/159, 3931, 3930, 3929, 3928, 3927/1, 3927/2,
3926/1, 3926/2, 3925/4, 3925/3, 3925/2, 3925/1, 3924, 3923,
3922/1, 3922/2, 3921/1, 3921/2, 3920, 3919, 3918, 3917, 3916,
3915, 3914, 3913, 3912, 3911, 1856/63, 1856/188, 1856/240,
1856/274, 1856/273, 1856/272, 1856/271, 1856/270, 1856/269,
1856/189, 1856/190, 1856/380, 1856/367, 1856/321, 1856/322,
1856/323, 1856/324, 1856/97, 4097 k.o. Krška vas.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
4. člen
(Vrste dopustnih gradenj)
Na območju OPPN je dovoljeno:
– ureditev nove gramoznice s sprotno sanacijo in rekultivacijo
– ureditev habitata
– ureditev površin za šport, rekreacijo in prosti čas
– gradnja objektov
– redna vzdrževalna dela.
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5. člen

(Vrste dopustnih objektov)
(1) Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste
objektov skladno s predpisi, ki urejajo klasifikacijo vrst objektov
(danes: Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena Uradni list RS, št. 109/11):
– 2 gradbeni inženirski objekti:
23010 objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih
surovin – v času pridobivanja
24122 drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas – po sanaciji
(vodni in podobni objekti na prostem, zelenice,
piknik površine in druge urejene zelene površine).
(2) Na območju OPPN je skladno s predpisi, ki določajo
vrste objektov glede na zahtevnost (danes: Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje Uradni list RS,
št. 18/13, 24/13) dovoljena gradnja naslednjih enostavnih in
nezahtevnih objektov: ograja; podporni zid; kolesarska pot,
pešpot, gozdna pot in podobno; pomol; objekti za oglaševanje;
pomožni kmetijsko-gozdarski objekt – kozolec; pomožni komunalni objekt – merilna in regulacijska postaja.
6. člen
(Vrste dopustnih dejavnosti)
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dejavnosti skladno s predpisi, ki urejajo klasifikacijo dejavnosti (danes:
Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
Uradni list RS, št. 69/07, 17/08):
A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO
– dovoljeno je: (01) Kmetijska proizvodnja in lov ter z
njima povezane storitve
(01.1) Pridelovanje netrajnih rastlin
(01.11) Pridelovanje žit (razen riža),
stročnic in oljnic
(01.13) Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
(01.2) Gojenje trajnih nasadov
(01.24) Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
(01.25) Gojenje drugih sadnih dreves in
grmovnic
(01.300) Razmnoževanje rastlin (vzgoja
sadik)
(01.610) Storitve za rastlinsko pridelavo
(03.120) Sladkovodno ribištvo
B RUDARSTVO
– dovoljeno je: (08.120) Pridobivanje gramoza, peska,
gline
(09.900) Storitve za drugo rudarjenje
(raziskovalne storitve, jemanje
vzorcev, geološka opazovanja,
vrtanje in sondiranje
N DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
– dovoljeno je: (8.1.300) Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice (urejanje
in vzdrževanje krajine, parkov,
zelenic in nasadov; urejanje
in vzdrževanje nasadov za
zaščito pred hrupom, vetrom,
erozijo ipd.)
R KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI
– dovoljeno je: (91.040) Dejavnost botaničnih in živalskih
vrtov, varstvo naravnih vrednot
(varstvo in urejanje naravnih
vrednot)
(93.190) Druge športne dejavnosti (dejavnosti povezane z rekreacijskim ribolovom, čolnarjenje
brez motornega pogona)
(93.299) Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas (obratovanje
prostorov za piknike)
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Pogoji in usmeritve za gradnjo
7. člen
Na območju OPPN se urejuje nova gramoznica s sprotno
sanacijo in rekultivacijo.
Pred pričetkom raziskovalnih ter pripravljalnih del in eksploatacije je potrebno pridobiti rudarsko pravico za gospodarsko izkoriščanje skladno s predpisi s področja rudarstva
(danes: Zakon o rudarstvu ZRud-1 (Uradni list RS, št. 61/10,
62/10 – popr.).
8. člen
(Ureditev v času pridobivanja gramoza)
(1) Nova gramoznica se formira v neposrednem nadaljevanju »stare gramoznice Boršt«, območje katere je infrastrukturno opremljeno (obstoječi dovoz z manipulativnimi površinami, osnovni plato, obstoječa sodobna mehanizacija in strojna
oprema za primarno predelavo proda – na območju obratuje
asfaltna baza s separacijo; obstoječe pisarne in sanitarije za
zaposlene) in se bo tudi v bodoče koristilo za potrebe tehnoloških procesov, primarne predelave proda in sanacije.
(2) Pridobivanje gramoza s sprotno sanacijo in rekultivacijo se bo izvajalo fazno – predvidene so tri osnovne faze s
podfazami (podfazo predstavlja odkopno polje oziroma sistem
odkopnih polj znotraj posamezne faze) in sicer v splošni smeri
odpiranja na severovzhodnem delu pridobivalnega prostora
in generalno smerjo napredovanja proti jugu oziroma severu.
Vmesni prostori med odkopnimi polji – varnostni stebri predstavljajo začasne transportne poti.
(3) Pred pričetkom pridobivanja se izvede obodna pogozditev.
(4) Pred začetkom odkopavanja v posameznem odkopnem polju je potrebno izvesti posek grmičevja in posameznih dreves ter odkrivanje površin. Odkrivko se transportira na
odlagališča za potrebe bodoče sanacije, humus in jalovina se
deponirata ločeno za potrebe rekultivacije.
Odkrivanje naj se izvaja samo v obsegu, ki predstavlja
površino odkopnih polj predvidenih za takojšnji pričetek odkopavanja.
(5) Priprava terena in izkop gramoza bo potekalo strojno
na tri različne načine v treh tehnološko ločenih nivojih, in sicer:
– izkop zgornje (suhe) plasti proda nad nivojem talne
vode debeline cca 3,5 m v 1. etaži;
– izkop srednje plasti proda nad in do predvidenega nivoja
talne vode debeline cca 3,5 m na 2. etaži in
– izkop spodnje plasti proda pod nivojem talne vode debeline cca 3,0 m v 3. etaži.
(6) Odkopna metoda je metoda kombiniranega pridobivanja, ki se imenuje »Pridobivanje od zgoraj navzdol« – prednost
te odkopne metode z izbrano mehanizacijo je, da omogoča
izvajanje vseh faz dela na površini in medetažah, na katerih se
neposredno odvija proces pridobivanja in ne potrebuje odprtja
novih sistemov etaž za pomoč pri odvijanju tega procesa, kar
pomeni, da omogoča minimalno potrebne posege v prostor,
ne povzroča takojšnjega odprtja velikih površin in omogoča
sprotno sanacijo.
(7) Pridobivanje materiala se odvisno od zbitosti izvaja
z nakladalcem, hidravličnim bagrom, riperjem, buldožerjem.
Dovoljena je kombinacija različnih metod.
Odkopavanje pod vodo se izvaja tako, da je delovni stroj
na obali, v vodi pa le orodje za kopanje. Za doseganje potrebne
globine odkopa se uporabi bager s podaljšano roko.
(8) Nakladanje in transport materiala se izvaja s sodobnimi nakladalci in kamioni nosilnosti do 12m3.
(9) Primarna predelava proda bo izvedena z obstoječo
sodobno, okolju prijazno mehanizacijo in strojno opremo, ki
se nahaja na območju »stare gramoznice Boršt« – osnovnem
platoju.
(10) V času pridobivanja gramoza se gramoznica ograjuje
v obsegu posameznih podfaz, tako da dostopi do okoliških
obstoječih kmetijskih zemljišč ostanejo obstoječi in neovirani.
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(11) Tik ob vzhodni meji odkopnega prostora se postavi
nova merilna postaja za spremljanje kazalca onesnaženosti
podzemnih vod – natančno lokacijo določi izvajalec monitoringa
(smiselno se upoštevajo tudi določila 25. člena tega odloka).
9. člen
(Sanacija in rekultivacija)
(1) Sanirana in rekultivirana gramoznica je delno vodna
površina sestavljena iz več ločenih jezer, delno rekultivirana
kmetijska površina (njive, travniki). Varnostni stebri, ki so v času
izkoriščanja predstavljali transportne poti sedaj ločujejo posamezna jezera, obenem pa omogočajo ureditev dostopov do
posameznih ureditev – nove poljske poti, pešpoti, kolesarske
poti, učne poti, vzdrževalne poti, interventne poti.
(2) Sanacijo – tehnično obnovo gramoznice oziroma končnih brežin in reliefa dna se izvaja sprotno z odkopavanjem.
Tako je možno po vsakem odkopnem polju oziroma sistemu
odkopnih polj, ki predstavljajo eno podfazo znotraj posamezne
faze, izvesti izravnavo in oblikovanje robov končnih brežin in
dna gramoznice.
(3) Sanacija se zaključi z izvedbo rekultivacije brežin vodnih površin (se izvaja sproti za vsako odkopano etažo v smeri od
zgoraj navzdol) z zatravitvijo in zasaditvijo z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami in rekultivacijo v kmetijske površine,
kjer so te predvidene.
(4) Del vodnih površin na zahodnem delu območja je habitat – to je sklop dveh vodnih površin, kjer manjša (cca 2,6 ha)
predstavlja vodno površino za šport in rekreacijo brez uporabe
motornega pogona, večja (cca 4 ha) pa mirno območje za živali.
Ojezeritve v okviru ureditev habitata se načrtujejo kot organsko oblikovane vodne površine, pri izboru vrstne sestave
vegetacije za nove zasaditve se povzemajo vzorci in vrstna
sestava obstoječe zarasti.
Mirno območje za živali je zasajeno bolj gosto predvsem
z namenom zapiranja pogledov, hkrati pa vegetacija nudi zavetišče živalim.
Pri jezeru namenjenem športno rekreacijskim dejavnostim je v ospredju odpiranje in zapiranje pogledov, s čimer se
ustvarjajo zanimivi ambienti ob vodi. Ker je pri izbiri drevesnih in
grmovnih vrst v ospredju tudi estetska funkcija, so na brežinah
zasajene bolj cvetoče vrste.
Habitat naj ne služi ribolovu, uredi se lahko z učno potjo,
opazovalnicami, razgledišči, pojasnjevalnimi tablami, pri čemer
se uporabi naravni material.
Pred sanacijo in rekultivacijo za potrebe habitata se podrobnosti dorečejo z Zavodom za varstvo narave, OS Nove
mesto.
(5) Preostali del vodnih površin so posamezna jezera namenjena športu in rekreaciji – čolnarjenje, ribištvo, rekreacijske
dejavnosti na vodnih in obvodnih površinah (sprehajanje, kolesarjenje, plavanje, veslanje, deskanje, jadranje). Na brežinah
se uredijo poti, postavijo se informacijske table in druge ureditve
namenjene obiskovalcem (dostopi do vode, privezi za čolne,
travnate površine za igre na prostem). Jezera namenjena športu
in rekreaciji je dovoljeno združevati.
(6) Preostali del gramoznice se sanira – rekultivira v kmetijske površine. Odkopana odkopna polja se sprotno zapolnjujejo z
manj kvalitetnim gramozom in inertnim materialom ter odstranjeno in deponirano odrivko in humusom do nekdanje kote terena.
Za gojenje različnih vrst kulture se površina gramoznice prekrije
s plodno zemljo debeline odvisno od kulture.
(7) Pri sanaciji in rekultivaciji se smiselno upoštevajo tudi
določila 27. člena tega odloka.
(8) Na območju sanirane gramoznice je potrebno preprečiti
nelegalno odlaganje odpadkov s ciljano postavitvijo opozorilnih
tabel, ograj, zapornic.
10. člen
(Pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)
Na območju OPPN je dovoljena gradnja nezahtevnih in
enostavnih objektov, ki sovpadajo z dopustnimi dejavnostmi
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ter pod pogojem, da nimajo negativnih vplivov na kvaliteto
podtalnice, ne zahtevajo večjih posegov ter ohranjajo naravne
razmere območja. Objekti morajo biti gradbeno in oblikovno
kvalitetni, dovoljeni so le takšni načini gradnje, ki ne spreminjajo predvidene vodne, krajinske in reliefne značilnosti.
11. člen
(Usmeritve za ureditev zelenih površin)
Ozelenitve območja gramoznice se izvajajo načrtno in
sprotno z zatravitvijo in zasaditvijo avtohtonih grmovnih in
drevesnih vrst:
– že pred pričetkom pridobivanja se izvede obodna pogozditev (npr. vrba), ki bo hkrati varnostni pas proti letališču,
proti obstoječim prometnicam in proti obstoječi vodni površini
ter bo v času delovanja gramoznice predstavljala vegetacijsko
barijero s protihrupno in protiprašno vlogo;
– ob sanaciji in rekultivaciji se izvaja sprotna zasaditev
brežin novih vodnih površin in habitata z namenom čim hitrejše
zarasti območja in vzpostavitve ugodnih pogojev za človeka in
živali (npr. vrbe, jelše, leska, jesen, topol, brogovita, trdoleska).
12. člen
(Lega objektov na zemljišču)
Območje gramoznice je definirano z mejo odkopnega
prostora – mejo sanirane in rekultivirane gramoznice ter odmikom meje odkopnega prostora – meje sanirane rekultivirane
gramoznice od obstoječih in predvidenih prometnic oziroma
poti ter odmikom od sosednjih parcelnih meja in je prikazano v
grafičnem delu – U4.1., U4.2. – ureditvena situacija.
13. člen
(Velikost in oblika parcel)
Razporeditev in velikost parcel je načrtovana glede na obseg in raznovrstnost novih ureditev in je prikazana v grafičnem
delu – U7 – načrt parcelacije.
Določijo se nove parcele k novim ureditvam (habitat, vodne površine, kmetijske površine, javne površine).
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV
IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
14. člen
Območje je prometno in infrastrukturno opremljeno –
vse ureditve (uvoz, manipulativne površine in osnovni plato,
asfaltna baza z separacijo, TP, pisarne in sanitarije) potrebne
za neovirano funkcioniranje gramoznice, se že nahajajo na
lokaciji »stare gramoznice Boršt«, katera je izhodiščna točka pri
formiranju nove – nova gramoznica se formira v neposrednem
nadaljevanju stare z obstoječega osnovnega platoja.
Gradnja novih prometnic in infrastrukturnih vodov na območju OPPN ni predvidena.

cest.

15. člen
(Pogoji za prometno urejanje)
Območje OPPN se ne nahaja v varovanem pasu državnih

Dovoz oziroma dostop do območja gramoznice ostane
obstoječ z LC Boršt – Skopice, odmik meje gramoznice (meje
odkopnega prostora – meje sanirane rekultivirane gramoznice)
od LC je min. 6,0 m.
Izbrana odkopna metoda pridobivanja omogoča vodenje
transportnih poti znotraj gramoznice same, kar pomeni, da ne
bo povečanja prometne obremenitve na LC Boršt – Skopice,
kakor tudi ne na odseku R2-419/1206 Križaj – Čatež ob Savi.
Pred pričetkom izkoriščanja bo upravljavec državne ceste
pripravil Elaborat ukrepov z oceno pričakovane škode in predlog
delitve stroškov za sanacijo povzročene škode (pogodba med
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upravljavcem ceste in investitorjem mora biti sklenjena pred
izdajo soglasja oziroma pred pridobitvijo rudarske pravice).
Nadzor nad prometno obremenitvijo izvaja upravljavec
državne ceste (v primeru prekoračitev obremenitev se sklene
aneks k pogodbi o medsebojnih obveznostih v zvezi s povečano prekomerno obremenitvijo državne ceste; v primeru
rekonstrukcije priključka se med investitorjem in upravljavcem
državne ceste sklene pogodba s katero bodo medsebojno
urejene vse obveznosti).
Pred pričetkom izkoriščanja je investitor dolžan z Občino
Brežice skleniti dogovor o medsebojnih obveznostih glede
prometa na LC Boršt – Skopice.
Meteorne in druge morebitne odpadne vode iz območja
OPPN, ne smejo biti speljane na ceste in v naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa.
Če bi zaradi gradnje prišlo do onesnaženja javne površine, jo mora investitor oziroma izvajalec očistiti in povrniti v
prvotno stanje.
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19. člen
(Omrežje zvez)
Predvidena širitev gramoznice ne tangira obstoječega
TK omrežja.
Na območju OPPN nove TK povezave in priključki niso
predvideni.

Za območje OPPN je izdelano Poročilo o izvedenih
predhodnih arheoloških raziskavah (PAR) za OPPN »GRAMOZNICA BORŠT« s katerim so pridobljeni podatki oziroma
je izdelana ocena arheološkega potenciala v prostoru.
Pri projektiranju in izvedbi se upoštevajo ugotovitve in
naslednji ukrepi:
Na parcelah št. 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916,
3917, 3918, 3919, 3920, 3921/2, 3921/1, 3922/2, 3922/1,
3923, 3924, 3925/1, 3925/2, 3925/3, 3925/4, 3926/2, 3926/1,
3927/2, 3927/1, 3928, 3929, 3930, 1856/64, 1856/322,
1856/97, 1856/324, 1856/323, 1856/189, 1856/190, 1856/380,
1856/311, 1856/198, vse k.o. Krška vas se izvedejo predhodne arheološke raziskave ob zemeljskih delih – intenzivni
terenski pregled zaprtih oziroma odprtih površin (ITP), metoda
8 in 9.
Na parceli št. 1856/375 k.o. Krška vas se izvede predhodna arheološka raziskava ob zemeljskih delih – ekstenzivne
geofizikalne raziskave (metoda 7).
Na parcelah št. 1856/47, 1856/48, 1856/382, 1856/99,
1856/100, 1856/333, 1856/369, 1856/182, 1856/101,
1856/312, 1856/201, 1856/202, 1856/194 in vse k.o. Krška
vas se izvedejo predhodne arheološke raziskave ob zemeljskih delih – strojni izkop večjih testnih jarkov (v velikosti 20 x
1 x 1 m oziroma do arheološko sterilnih plasti) z arheološkim
dokumentiranjem (metoda 12). Z metodo je pregledan delež
do 5 % pregledane površine.
Na parcelah št. 1856/45, 1856/46, 1856/301, 1856/193,
1856/183, 1856/184, 1856/185, 1856/187, 1856/263, 1856/63,
1856/188, 1856/321, 1856/269, 1856/199, 1856/200 vse k.o.
Krška vas se izvedejo predhodne arheološke raziskave ob
zemeljskih delih – arheološke raziskave ob gradnji, ki v primeru odkritja intaktnih arheoloških najdb nemudoma preidejo
v arheološka izkopavanja, katerih obseg določi odgovorni
konservator arheolog.
OMILITVENI UKREPI:
– Pred pričetkom del je zaradi varstva arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije
skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela
in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Investitor o
dinamiki gradbenih del pisno obvesti ZVKOS OE Novo mesto
vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del.
– 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.
SPREMLJANJE STANJA OKOLJA
Investitor spremlja stanje in ogroženost enot kulturne
dediščine predvsem v času gradbenih posegov. Prav tako
spremlja izvajanje omilitvenih ukrepov, spremljanje kazalcev
določenih v okoljskem poročilu naj prikaže javnosti v obliki
poročila (za obdobje 5 let).

V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE

20. člen
(Varstvo kulturne dediščine)
Ureditve na območju OPPN posegajo v nepremično kulturno dediščino – enota Račja vas – Arheološko najdišče Gramoznica Boršt (EŠD 29973).

21. člen
Izdelano je Okoljsko poročilo za OPPN »GRAMOZNICA
BORŠT«, katero na podlagi ugotovitev ocenjuje da je OPPN
z vidika vplivov izvedbe plana na okolje, človeka in naravo
sprejemljiv ob izvedbi podanih omilitvenih ukrepov.

Pogoji za komunalno in elektroenergetsko omrežje
ter omrežje zvez
16. člen
(Vodovodno omrežje)
Predvidena širitev gramoznice tangira primarni vodovod
PE 90. Vse predvidene ureditve so oddaljene min. 5,0 m od
trase primarnega vodovoda merjeno od osi vodovoda.
Vsa morebitna gradbeno zemeljska dela na sami trasi se
morajo izvajati previdno s predhodnim ročnim odkopom vodovodne cevi v prisotnosti pooblaščenega predstavnika upravljavca vodovoda.
V neposredni bližini trase obstoječega vodovoda ni dopustna uporaba težke gradbene mehanizacije, ni dovoljeno deponiranje gradbenega materiala ali postavljanje začasnih gradbenih
objektov. Kota obstoječega terena se nad obstoječim vodovodom brez posebnega soglasja upravljavca ne sme spreminjati.
Na območju OPPN širitev vodovodnega omrežja in novi
priključki niso predvideni.
17. člen
(Kanalizacija)
Padavinske odpadne vode: na območju OPPN padavinske vode razpršeno ponikajo.
Komunalne odpadne vode: na območju OPPN ni komunalnih odpadnih voda.
18. člen
(Elektroenergetsko omrežje)
Predvidena širitev gramoznice ne tangira obstoječe elektroenergetske naprave in vode. Obstoječa TP 20/04 kV, odjem
na SN s pripadajočim KB 20 kV bo zadostovala za potrebe
širitve gramoznice.
Na območju OPPN nove elektroenergetske povezave in
priključki niso predvideni.

Uradni list Republike Slovenije
22. člen
(Varovanje pred onesnaženjem tal)
V času pridobivanja gramoza je potrebno zagotoviti vse
varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo
preprečeno onesnaževanje voda, izlitje nevarnih tekočin na
prosto ali v zemljo.
Po končanem pridobivanju gramoza je potrebno odstraniti
vse za potrebe pridobivanja gramoza postavljene začasne in
pomožne objekte ter odstraniti vse ostanke začasnih deponij.
Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno sanirati in krajinsko ustrezno urediti oziroma vzpostaviti prvotno stanje.
OMILITVENI UKREPI:
– Humus s področja gramoznice je treba odstraniti in ga
deponirati izven območja na katerem se izvaja izkopavanje
gramoza. Preostanek jalovine, ki se bo odstranil pred izkopavanjem gramoza je potrebno deponirati ločeno od humusa.
Oboje, jalovina in humus, se uporabljata pri ureditvi brežin in
sanaciji.
– Odložena humus in jalovina morata biti deponirana na
način, da se prepreči erozija.
– V času izkopavanja gramoza je potrebno izvajati sprotno sanacijo brežin na izkoriščenem delu gramoznice.
– Za rekultivacijo/sanacijo se lahko uporabi le zemeljski
izkop, ki je nastal znotraj območja OPPN in drugi inertni materiali. Za sanacijo je prepovedano uporabljati odpadke.
– Mehanizacija, ki se uporablja za izkop in odvoz materiala mora biti vzdrževana in tehnično brezhibna. Osebje, ki rokuje
z mehanizacijo, mora biti ustrezno usposobljeno za ravnanje
ob nesrečah in nepredvidenih izlitjih. V primeru nesreče ali
nepredvidenega izlitja je takoj potrebno pristopiti k sanaciji in
obvestiti pristojne organe.
– V času izkoriščanja gramoza je potrebno zagotoviti vse
varnostne ukrepe in tako organizacijo, da bo preprečeno izlitje
nevarnih tekočin na prosto ali v zemljo.
– Vse odpadke, ki bodo nastajali pri tehnoloških procesih
pridobivanja gramoza je potrebno zbirati v primernih posodah,
ki so namenjena za skladiščenje odpadkov. Znotraj območja
»stare gramoznice Boršt« naj se uredi prostor za začasno zbiranje odpadkov pred oddajo pooblaščenim podjetjem. Prostor,
kjer se odpadki skladiščijo, naj bo utrjen, pokrit, brez odtokov in
odporen na tekočine, ki se v tem prostoru skladiščijo.
– Znotraj »stare gramoznice Boršt« je obstoječi osnovni
plato za servisiranje, vzdrževanje in parkiranje vozil (ko le-ta
niso v uporabi), ki mora biti utrjena pralna ploščad z lovilcem
olj, odporna na tekočine, ki se tam skladiščijo in onemogočeno mora biti iztekanje v okolje. Prostor mora biti opremljen
z adsorpcijskimi materiali, ki se jih lahko uporabi v primeru
morebitnega izlitja.
– Skladiščenje goriva in maziva za potrebe izkoriščanje
gramoza je lahko le v omejenih količinah v ustreznih prostorih,
urejenih z lovilno posodo in pod ustreznim nadzorom. Gorivo
za stroje je potrebno dovažati sproti in po potrebi. V začasnih
skladiščih naj se ne hrani več goriva, kot znašajo dvodnevne
potrebe.
SPREMLJANJE STANJA OKOLJA
Investitor zagotavlja spremljanje kazalca in podatke prikaže javnosti v obliki poročila – kazalec stanje onesnaženosti
tal se spremlja preko monitoringa, ki poteka v okviru projekta
Raziskave onesnaženosti tal Slovenije (ROTS). Poleg tega
spremlja tudi izvajanje podanih omilitvenih ukrepov.
23. člen
(Varovanje pred prekomernim hrupom)
Skladno s predpisi, ki urejajo mejne vrednosti kazalcev
hrupa (danes: Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa
v okolju Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10) se
obravnavani poseg nahaja v IV. stopnji varstva pred hrupom,
neposredna okolica tudi v IV. stopnji varstva pred hrupom, najbližji stanovanjski objekti na oddaljenosti cca 150 m v III. stopnji
varstva pred hrupom.
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Predvideno izkoriščanje gramoza ne bo bistveno prispevalo k povišanju ravni hrupa pri bližnjih stanovanjskih objektih
(vir hrupa se bo premikal po območju izkoriščanja, tako bo v
večji meri oddaljen več kot 150 m).
V času pridobivanja materiala bo izvor hrupa predstavljalo
delovanje strojev in manipulacija z materialom, dela se bodo
izvajala le v dnevnem času od 6:00 do 18:00 ure.
Vsi stroji in oprema morajo biti ustrezno tehnično opremljeni za zmanjševanje hrupa ter redno vzdrževani in nadzorovani.
SPREMLJANJE STANJA OKOLJA
Prvi monitoring emisij hrupa v naravnem in življenjskem
okolju se izvede skladno z veljavnimi predpisi. Program monitoringa, dinamiko in vsebino predpiše pooblaščeni izvajalec
monitoringa s strani pristojnega ministrstva. Investitor zagotavlja spremljanja kazalca določenega v okoljskem poročilu in
podatke prikaže javnosti v obliki poročila.
24. člen
(Varovanje pred onesnaženjem zraka)
Pri izkoriščanju gramoza in sprotni sanaciji bo prihajalo
do emisij delovanja motorjev z notranjim izgorevanjem in emisij
prašnih delcev zaradi zemeljskih del in transporta. Prašenje bo
izrazitejše v sušnem in vetrovnem obdobju.
Preprečevanje prekomernega širjenja prahu pri transportu
materiala se izvaja z doslednim oroševanjem transportnih poti
in naloženega materiala z vodnimi prhami. Pri primarnem sejanju na osnovnem platoju je potrebno dela izvajati ob ugodnem
vremenu in po potrebi z oroševanjem materiala. Vse ukrepe
za preprečevanje prašenja je potrebno izvajati zlasti ob sušnih
obdobjih in pojavih večjih vetrov.
OMILITVENI UKREPI:
– Izkopan material, ki se začasno deponira znotraj območja OPPN mora biti naložen tako, da se prepreči prašenje
predvsem v primeru suhega in vetrovnega vremena (prekrivanje, pregrade ali zatravitev).
– V primeru raznosa materiala s transportom po cesti, ki
vodi do gramoznice, je potrebno cesto očistiti, da ne prihaja
do prašenja.
SPREMLJANJE STANJA OKOLJA
Skladno z zakonskimi zahtevami se izvaja monitoring
emisij v zrak. Program monitoringa, dinamiko in vsebino predpiše pooblaščeni izvajalec monitoringa s strani pristojnega ministrstva. Investitor zagotavlja spremljanje kazalcev določenih v
okoljskem poročilu in podatke prikaže javnosti v obliki poročila.
Prav tako investitor spremlja izvajanje omilitvenih ukrepov.
25. člen
(Varovanje pred onesnaženjem voda)
Območje OPPN se nahaja na območju pomembnejše
podtalnice in se ne nahaja v območju varovanih vodnih virov.
Direktnih posegov v površinske vode ne bo. Prav tako ne
bo odvajanja odpadnih vod v površinske vode.
V primeru predvidenega izkoriščanja gramoza se ne pričakujejo vplivi na površinske vode oziroma njihovo kakovost.
Vse aktivnosti v času pridobivanja gramoza in sanacije je
potrebno podrediti varovanju podtalnice.
OMILITVENI UKREPI:
– Med pridobivanjem gramoza je potrebno spremljati
nivo podzemne vode. Tehnologijo izkopa je potrebno prilagoditi tako, da je tretja faza izkopa vedno nad nivojem podzemne
vode ob doslednem upoštevanju omilitvenih ukrepov, vezanih
na proces pridobivanja (mehanizacija) in transport gramoza,
kot potencialnega vira onesnaženja podzemne vode.
– V času izkoriščanja gramoza in tudi po njem se predvidijo ustrezni ukrepi, da se prepreči nelegalno odlaganje odpadkov. Ukrep zajema postavitev ustreznih opozorilnih tabel,
zapornic, ograj.
– Za zagotovitev spremljanja kazalca onesnaženosti podzemnih voda je potrebno vzpostaviti lokacijo merilnega mesta
tik vzhodno od lokacij odkopavanja gramoza.
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Omilitveni ukrepi za varovanje tal veljajo tudi za varovanje
voda.
SPREMLJANJE STANJA OKOLJA
Kazalec onesnaženosti površinskih in podzemnih vod se
spremlja preko monitoringa, ki poteka v okviru monitoringov, ki
jih izvaja Agencija RS za okolje.
Investitor zagotavlja spremljanje kazalca določenega v
okoljskem poročilu in podatke prikaže javnosti v obliki poročila
ter v obdobju petih let po sprejemu OPPN o rezultatih monitoringa seznanja tudi ministrstvo, pristojno za varstvo okolja
(danes Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje). Prav tako investitor spremlja nivoje podzemne vode na območju izkoriščanja ter
tudi spremlja izvajanje podanih omilitvenih ukrepov.
26. člen
(Varovanje kmetijskih površin)
Obstoječe kmetijske površine se bodo ob izkoriščanju
gramoza in sprotni sanaciji spremenile delno v vodne površine,
delno nazaj v kmetijske površine.
OMILITVENI UKREPI:
– V času izvajanja je potrebno omogočiti čim bolj neoviran
dostop do obstoječih kmetijskih zemljišč. Raba v kmetijske
namene na kmetijskih zemljiščih znotraj OPPN se, do začetka
izkoriščanja na posameznem odkopnem polju, ohranja.
– Odlaganje humusa ali drugega materiala na kmetijska
zemljišča izven območja predvidenega OPPN ni dovoljeno,
prav tako ni dovoljeno urejati dostopnih poti po kmetijskih zemljiščih izven meje OPPN.
– Odpiranje novih odkopnih polj naj se izvaja usklajeno s
sezono pridelave in sicer tako, da bodo kmetijske kulture čim
manj poškodovane.
– Pri vzpostavitvi kmetijskih zemljišč naj se zagotovi zadostna višina humusa (odkopanega znotraj OPPN), ki bo omogočala nadaljnjo kmetijsko pridelavo na novo vzpostavljenih
površinah.
SPREMLJANJE STANJA OKOLJA
Investitor zagotavlja spremljanje kazalca določenega v
okoljskem poročilu in podatke prikaže javnosti v obliki poročila,
predvsem podatke o izvedeni sanaciji oziroma rekultivaciji kmetijskih zemljišč ter tudi spremlja izvajanje podanih omilitvenih
ukrepov.
27. člen
(Ohranjanje narave)
Ureditveno območje OPPN se nahaja na območju vpliva
na naravno vrednoto Boršt – gramoznica (je znotraj območja
»stare gramoznice Boršt«). Naravna vrednota obsega dve večji
vodni površini, zaliti s podtalnico.
Smer odpiranja, sprotna sanacija in dinamika razvoja gramoznice sta načrtovani tako, da je vidnost v krajini čim manjša
oziroma se odkopna fronta oddaljuje od bližnjih naselij (Boršt)
in letališča ter so vplivi gramoznice usmerjeni tako, da zajemajo
čim ožji pas bivalnega in naravnega okolja.
Vse ureditve in dejavnosti na območju gramoznice morajo biti podrejene varovanju podtalnice in ohranjanju naravnih
razmer.
OMILITVENI UKREPI:
– Na območju vpliva na obstoječo naravno vrednoto –
Boršt gramoznica se ne sme odlagati odpadkov.
– Gradnja objektov in nameščanje naprav za različne
namene se izvaja tako, da objekti in naprave ne povzročijo
sprememb ali bistvene spremembe kakovosti in količine vode,
prostorske in časovne razporeditve voda na obstoječi naravni
vrednoti – Boršt gramoznica.
– Poseg in dejavnosti ter druge aktivnosti se izvajajo tako,
da le-ti ne vplivajo na življenjske razmere za rastline in živali na
obstoječi naravni vrednoti – Boršt gramoznica. Bolj hrupna dela
v bližini naravne vrednote naj se ne izvajajo v času gnezditev
ptic (od aprila do julija).
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– Pred izvajanjem del (izkoriščanje gramoza) naj se vzpostavi zelena bariera med obstoječimi vodnimi površinami in
območjem načrtovane širitve z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami (npr. vrba).
– V neposredni bližini brežin obstoječe naravne vrednote
– Boršt gramoznica naj se izvaja dela na način, da bo preprečeno drsenje in plazenje zemljine in gramoza po brežini v vodno
telo naravne vrednote.
– Na območje obstoječe naravne vrednote – Boršt gramoznica naj se ne navaža zemljine ali drugega odpadnega
gradbenega materiala.
– V obstoječo naravno vrednoto – Boršt gramoznica naj
se ne odvaja meteornih voda.
– Na območju habitata naj se uredijo brežine in plitvine ter
zasaditve, ki bodo v najkrajšem možnem času sprožile naravno
sukcesijo ob hkratnem črpanju gramoza vse do predvidenih
končnih meja. Tako bo nadomeščen oziroma nadaljevan identičen proces, ki se je odvijal med pridobivanjem gramoza v
gramoznici in po njegovem prenehanju. Naklon brežin naj bo
vsaj na eni strani (po možnosti tisti, ki meji na okoliške kmetijske površine) v razmerju 1:5 ali manjši.
– Dno habitata naj bo razgibano, z različnimi globinami
vode (v najglobljem delu tudi več kat 0,5 m zaradi lažjega kasnejšega vzdrževanja), brežina naj bo razčlenjena in z veliko
plitvinami (brez ravne obalne linije).
– Vodnih površin, namenjenih za habitat, naj se med in po
sanaciji ne naseljuje s tujerodnimi vrstami rastlin ali živali (npr.
ribe, okrasne rastline).
– Brežine naj se uredijo sonaravno z uporabo naravnega
materiala (Ies, kamen) brez uporabe betona.
– Brežine habitata naj se zasadijo z značilnimi avtohtonimi
grmovnimi in drevesnimi vrstami (npr. vrbe, jelše, leska, jesen,
topol, brogovita, trdoleska).
SPREMLJANJE STANJA OKOLJA
Med izkoriščanjem gramoza strokovni nadzor zagotovi
investitor (najame strokovnjaka), občasno pa izvaja terenski ogled tudi naravovarstveni nadzornik. Med urejanjem
habitata se spremlja uspešnost zasaditve avtohtonih vrst
ter uspešnost izvedbe drugih omilitvenih ukrepov. V okviru
monitoringa se lahko predlagajo morebitni dodatni ukrepi za
varstvo vrst.
28. člen
(Varstvo krajinskih značilnosti)
Območje OPPN je ravninsko in ni vizualno izpostavljeno.
Vizualno zaščito območja v času pridobivanja predstavljajo obrobne pogozditve. Končna ureditev gramoznice po sanaciji
in rekultivaciji se z ureditvijo reliefa in načrtovanimi zasaditvami, ki se oblikujejo kot naravne združbe in sledijo nekdanjim
vzorcem, smiselno vključi v krajinsko sliko širšega območja.
Izbrana vegetacija je avtohtona in nezahtevna za vzdrževanje.
29. člen
(Ravnanje z odpadki)
Pri izkoriščanju proda ne bodo nastajale večje količine
odpadkov. Vrhnji del zemeljskih izkopov se bo na območju
izkoriščanja začasno deponiral in kasneje uporabil za sanacijo.
Prav tako se bo za sanacijo uporabil prod slabše kvalitete.
Poleg komunalnih odpadkov in ločeno zbranih frakcij (klasifikacijska skupina 20) bodo nastajali še odpadki zaradi delovanja in vzdrževanja naprav (klasifikacijska skupina 13, 15, 16
in 19) v manjših količinah pa tudi ostali odpadki.
Zaradi delovanja naprav bodo predvidoma nastajala naslednje vrste odpadkov:
– Neklorirana motorna, strojna in mazalna olja
– Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi
– Čistilne krpe
– Oljni filtri
– Železne kovine.

Uradni list Republike Slovenije
Odpadki se morajo zbirati ločeno in se predajajo pooblaščenim podjetjem za odvoz. Zbiranje odpadkov se vrši na
osnovnem platoju »stare gramoznice Boršt«.
30. člen
(Ravnanje s plodno zemljo)
Pri zemeljskih delih se mora plodna zemlja odstraniti in deponirati ter se uporabiti pri sprotni sanaciji in rekultivaciji gramoznice – smiselno se upoštevajo določila 22. člena tega odloka.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
31. člen
(Potres)
Pri načrtovanju gramoznice in vseh zaradi tega potrebnih
ureditev je potrebno upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih
za območje seizmične intenzitete VIII. stopnje lestvice MCS,
projektni pospešek tal je 0,200 g.
32. člen
(Obramba in zaščita)
Območje OPPN se nahaja neposredno ob območju Letališča Cerklje ob Krki (pri načrtovanju so upoštevane ureditve
po DPN za Letališče Cerklje ob Krki).
Odmik območja gramoznice je min. 5,0 m od ograje letališča oziroma od meje DPN za Letališče Cerklje ob Krki – vmesni
pas mora biti ustrezno utrjen in stabilen, brez podrasti in drevja.
Pri predvidenih izvozih iz območja posebnega pomena
za obrambo »Letališče Cerklje ob Krki« je zagotovljena utrjena
površina brez drevja in podrasti, ki omogoča zavoj vojaških
vozil na utrjeno površino ob ograji z notranjim radijem 15,0 m.
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podfaze (podfazo predstavlja odkopno polje oziroma sistem
odkopnih polj).
Velikost in zaporedje izvajanja podfaz se prilagodi naravnim danostim in optimizaciji tehnoloških procesov. Zaključena
podfaza mora predstavljati sanirano in rekultivirano celoto.
35. člen
(Obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Pri projektiranju in izvajanju OPPN je treba upoštevati vsa
določila, navedena v posameznih poglavjih tega odloka, zahteve podane v smernicah nosilcev urejanja prostora ter projektne
pogoje, pridobljene z dnem izdaje mnenj k temu OPPN-ju.
IX. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV
36. člen
(Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
Dovoljena so odstopanja od načrtovanih ureditev in parcelacije, če to pogojujejo usklajevanja z obstoječim stanjem in tehnologijo pridobivanja gramoza, sanacije in rekultivacije, primernejši
obratovalni parametri ali bolj ekonomična investicijska vlaganja,
kolikor te spremembe ne spreminjajo vsebinskega koncepta.
Dovoljena je delitev parcel, ki so po izkoriščanju gramoza
namenjene za rekultivacijo v kmetijske površine.
Odstopanja ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, poslabšati bivalnih pogojev ter vplivov na okolje in ne
smejo biti v nasprotju z javno koristjo oziroma interesi. Spremembe dovoljene z odstopanji ne smejo ovirati realizacije OPPN in
morajo biti v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki
se nanašajo na posege v prostor in varovanje okolja.
Za izvedbo odstopanj morajo biti pridobljena soglasja
pripravljavca tega akta in nosilcev urejanja prostora, v katerih
pristojnost posegajo odstopanja.

33. člen
(Varstvo pred požarom)
Požarno varstvo na območju urejanja mora biti urejeno v
skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi.
Vsak delovni stroj ima v svoji opremi zagotovljene gasilne
aparate.
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 po obstoječih prometnicah in transportnih poteh znotraj
gramoznice ter viri vode za gašenje.
Na območju »stare gramoznice Boršt« se nahaja obstoječe hidrantno omrežje.
Sežiganje ostankov drevja, grmičevja in vej se mora izvajati le ob vlažnem vremenu brez vetra in pod stalno kontrolo
delavcev – potrebno je ravnati skladno s predpisi o varstvu
pred požarom v naravnem okolju. V neposredni bližini in v
pripravljenosti je potrebno imeti gasilne aparate in drugo protipožarno opremo. Po končanem sežiganju je potrebno ogenj
popolnoma pogasiti.
Študija požarne varnosti oziroma zasnova požarne varnosti se izdela skladno s predpisi o zasnovi in študiji požarne
varnosti (danes: Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti
Uradni list RS, št. 12/13).
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
PODROBNEGA NAČRTA
34. člen
(Etapnost gradnje)
Pridobivanje gramoza s sprotno sanacijo in rekultivacijo
se bo izvajalo fazno, znotraj posameznih faz so dovoljene

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
OPPN je na vpogled pri pristojni občinski službi Občine
Brežice in na Upravni enoti Brežice v času uradnih ur.
38. člen
Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
39. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-6/2010
Brežice, dne 3. julija 2014
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

ČRNOMELJ
2348.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni
obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega
podrobnega prostorskega načrta Kočevje

Na podlagi 50. in 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 –
ZUPUDPP-A, 109/12) Občina Črnomelj objavlja
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JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega
prostorskega načrta Kočevje
1. Kraj in čas javne razgrnitve ter spletni naslov razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Kočevje (v nadaljevanju: OPPN)
bo potekala od 28. julija 2014 do vključno 27. avgusta 2014 v
prostorih Občine Črnomelj, soba št. 23, ob delavnikih v času
uradnih ur občinske uprave. Na spletnem naslovu: www.crnomelj.si bo dostopna elektronska oblika OPPN.
2. Kraj in čas javne obravnave
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo v sredo, 20. avgusta 2014, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Črnomelj.
Javno obravnavo bo vodila pristojna služba občinske
uprave skupaj z izdelovalcem OPPN.
3. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za
njihovo posredovanje
Javnost bo lahko podala mnenja in pripombe na dopolnjen osnutek OPPN v pisni obliki, ki jih pošlje na naslov: Občina
Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, z oznako »Javna
razgrnitev OPPN – pripombe – Kočevje«. Pripombe in mnenja
bo možno podati samo v času trajanja javne razgrnitve.
Št. 350-2/2013
Črnomelj, dne 7. julija 2014

Uradni list Republike Slovenije
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina Podskupina kontov/Konto/Podkonto

I.

70

1.520.833

700 Davki na dohodek in dobiček

1.368.383

72

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

345.363

282.589
240.000

TRANSFERNI PRIHODKI

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
783 Prejeta sredstva iz proračune
EU za kohezijsko politiko
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

42

1.287.725
0
0
4.340.501

242.299
39.367
605.938
30.000
29.613
888.412
22.200

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

531.127

412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

64.984

413 Drugi tekoči domači transferi
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

370.592

400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim

403 Plačila domačih obresti

(vsebina odloka)

240.000
1.658.317

947.217

402 Izdatki za blago in storitve

2. člen Odloka o 1. rebalansu Proračunu Občine Dobrna
za leto 2014 (Uradni list RS, št. 2/14) se spremeni tako, da glasi:

0

TEKOČI ODHODKI

401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost

1. člen

13.200

KAPITALSKI PRIHODKI

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

41

300
2.500

714 Drugi nedavčni prihodki

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev

40

79.100
643.952

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

78

73.350

NEDAVČNI PRIHODKI

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

ODLOK
o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna
za leto 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA

DAVČNI PRIHODKI

712 Denarne kazni

DOBRNA

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/09 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 15. člena
Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02
in 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 26. redni seji dne
8. 7. 2014 sprejel

2.164.785

711 Takse in pristojbine

74

Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine
Dobrna za leto 2014

4.063.102

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

704 Domači davki na blago in storitve

Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

2349.

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

703 Davki na premoženje
71

v eurih
Rebalans
Proračuna
za leto 2014

270.101

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.499.372

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

2.499.372

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso prorač. uporabniki

5.500
0

Uradni list Republike Slovenije
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5.500

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

–277.399

B. RAČUN FINANČNIH
TERJATEV IN NALOŽB

75

44

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

1.500
0

751 Prodaja kapitalskih deležev

1.500

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

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

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

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
50

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA
55

140.000

2350.

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 3. in 5. člena Odloka o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 94/08, 55/10,
103/11, 97/12, 81/13), 1. 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, št. 26/90, 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 110/02 – ZGO-1, 2/04
– ZZdrI-A0/91), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS,
št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13), 3. člena Zakona o občinskem
redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06), 21. in 29. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 27/08 – ZLS-UPB2,
76/08, 79/09, 51/10), 15. in 23. člena Statuta Občine Idrija
(Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 107/13) in skladno z Zakonom
o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) je
Občinski svet Občine Idrija na 29. seji dne 3. 7. 2014 sprejel

ODLOK
o pokopališki dejavnosti in urejanju pokopališč
ter pogrebni dejavnosti na območju
Občine Idrija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

550 Odplačilo kreditov

(vrsta gospodarske javne službe)

140.000

–415.899

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

140.000

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

277.399

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

696.901

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 Dobrna.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2014-1(2)
Dobrna, dne 8. julija 2014
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

6091

Odlok o pokopališki dejavnosti in urejanju
pokopališč ter pogrebni dejavnosti na
območju Občine Idrija

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

Stran

IDRIJA

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
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(1) Ta odlok določa izvajanje pokopališke dejavnosti in
urejanja pokopališč ter pogrebnih dejavnosti na območju Občine Idrija.
(2) Izvajanje pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč
se znotraj območij krajevne skupnosti Mesto Idrija in krajevne
skupnosti Spodnja Idrija izvaja kot izbirna gospodarska javna
služba (v nadaljevanju: javna služba).
(3) Na pokopališčih Črni Vrh, Godovič, Gore, Ledine,
Vojsko in Zavratec skrbi za izvajanje pokopališke dejavnosti in
urejanja pokopališč Občina Idrija.
(4) Pogrebne dejavnosti izvajajo izvajalci pogrebnih dejavnosti.
(5) Najmanjša enota območja javne službe je pokopališče.
(6) Izvajalci javne službe zagotavljajo izvajanje javne službe v skladu s predpisi Republike Slovenije in predpisi občine, ki
urejajo področje javne službe ter etičnim kodeksom pogrebne
in pokopališke dejavnosti.
2. člen
(pokopališča)
(1) Na območju Občine Idrija so naslednja pokopališča:
Črni Vrh, Godovič, Gore, Idrija, Ledine, Spodnja Idrija, Vojsko
in Zavratec.
(2) Pokopališče je praviloma ograjen prostor za pokopavanje umrlih.
(3) Vsa pokopališča v Občini Idrija morajo imeti mrliške
vežice.
(4) Pokopališče se zgradi ali se obstoječe razširi na območjih, ki so za ta namen določena s prostorskim aktom občine.
(5) Zasajanje visoko rastočega drevja je dovoljeno le na
prostorih, ki so za to določeni v pokopališkem načrtu. Okrasno
grmičevje je lahko visoko največ 2 m in primerno oblikovano.
Dovoljena je zasaditev nizkega grmičevja, trajnic in drugih
okrasnih rastlin, ki ne smejo ovirati dostopa do grobov, zidov in
objektov ob pokopališču.

Stran
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(6) Vsako pokopališče mora imeti pokopališki kataster,
ki vsebuje podatke o pokopaliških oddelkih, oznakah grobov
in vrstah grobov. Vsako pokopališče mora imeti tudi načrt
pokopališča, iz katerega so razvidni vsi pomožni objekti in
vsa komunalna infrastruktura. Za vsako pokopališče mora biti
urejena evidenca grobov, iz katere so razvidni podatki o oznaki
groba in njegovem najemniku, pokopanih osebah ter datumu
pokopa in vrsti pokopa.
3. člen
(pokopališka dejavnost)
Pokopališka dejavnost obsega naslednje storitve:
– oddajanje grobov;
– sklepanje najemnih pogodb ter vodenje evidence o
sklenjenih najemnih pogodbah;
– zagotovitev uporabe mrliške vežice;
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov;
– prvo ureditev groba;
– opravljanje drugih nalog, ki so določene z zakonom in
tem odlokom.
4. člen
(urejanje pokopališč)
Urejanje pokopališč obsega naslednje storitve:
– vzdrževanje območja pokopališč t.j. pokopališč, mrliških
vežic, parkirišč, stopnišč, ograj in zidov ob pokopališčih;
– urejanje in vzdrževanje mrliških vežic in njihovih funkcionalnih zemljišč;
– vzdrževanje pomožnih objektov na pokopališčih;
– načrtovanje razdelitve pokopališča;
– prekop grobov in opustitev pokopališč;
– zbiranje in oddajanje odpadnih nagrobnih sveč izvajalcu
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov;
– vzdrževanje spominskih obeležij na pokopališčih;
– vodenje pokopališkega katastra in evidence grobov.

ritve:

5. člen
(pogrebna dejavnost)
(1) Pogrebna dejavnost obsega najmanj naslednje sto-

– prijavo pokopa;
– prvi prevoz pokojnika in zagotavljanje dežurne službe
za prevoz pokojnikov;
– pripravo pokojnika za pokop;
– pripravo in izvedbo minimalnih pogrebnih slovesnosti;
– pokop pokojnikov;
– druge pogrebne storitve.
(2) Pogrebna dejavnost se opravlja z dostojanstvom in
spoštovanjem do umrlih ter v skladu z določbami tega odloka.
II. OBLIKE IN POGOJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
6. člen
(oblike izvajanja javne službe in pogrebne dejavnosti)
(1) Občina zagotavlja izvajanje javne službe po tem odloku v javnem podjetju ali s koncesijskim razmerjem.
(2) Pogoji za izvajanje javne službe so:
– pokopališka dejavnost in urejanje pokopališč se lahko
izvaja na posameznem pokopališču samo z enim izvajalcem;
– pogrebna dejavnost se lahko na posameznem pokopališču izvaja ločeno ali skupaj s pokopališko dejavnostjo in
dejavnostjo urejanja pokopališč.
(3) Posebni pogoji za izvajanje pogrebne dejavnosti:
– pogrebno dejavnost lahko izvajajo izvajalci pogrebnih
dejavnosti;v primeru, da izvajalci pogrebnih dejavnosti niso
hkrati izvajalci javne službe, morajo izvajalci pogrebnih dejavnosti z izvajalcem javne službe skleniti pogodbo;
– pogrebne dejavnosti se lahko na posameznem pokopališču izvajajo z enim ali z več izvajalci;
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– izvajanje pogrebnih dejavnosti morajo vsi izvajalci na
celotnem območju Občine Idrija uskladiti z določili tega odloka.
III. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE POKOPALIŠKE
DEJAVNOSTI IN UREJANJA POKOPALIŠČ
7. člen
(dolžnosti in obveznosti izvajalca pokopališke dejavnosti
in urejanja pokopališč)
(1) Izvajalec ima naslednje splošne pravice in obveznosti:
– skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališkega območja;
– izdela in vodi pokopališki kataster in načrt pokopališča;
– oddaja grobove v najem in vodi evidenco sklenjenih
najemnih pogodb;
– pobira najemnino za grobove;
– določa mesto, datum in uro pokopa, praviloma v dogovoru z naročnikom pogreba;
– vodi evidenco grobov;
– opravlja prekope grobov, nadzira dela na pokopališču;
– obvezno sodeluje pri sodno odrejenih ekshumacijah;
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in njegovi neposredni okolici;
– skrbi za urejanje in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega zemljišča;
– skrbi za vzdrževanje pomožnih objektov na pokopališču.
(2) Izvajalec je dolžan zagotoviti redno tekoče vzdrževanje objektov, naprav in tehničnih ureditev, kot so:
– komunalna infrastruktura na območju pokopališča;
– tehnična oprema;
– zidovi, ograje, zelene površine in druga ureditev;
– osvetlitev pokopališča.
(3) Izvajalec mora pri izvajanju svojih pravic in obveznosti:
– izvajati dejavnost s skrbnostjo dobrega gospodarja, v skladu z zakoni, drugimi predpisi in pogodbo o izvajanju javne službe;
– zagotavljati uporabnikom enakopravno, kontinuirano in
kvalitetno dejavnost, v skladu s predpisi in v javnem interesu;
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in
standarde, povezane z izvajanjem dejavnosti;
– kot dober gospodar uporabljati in vzdrževati objekte,
naprave in druga sredstva, namenjena izvajanju dejavnosti, v
skladu s programom vzdrževanja;
– sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin oziroma
opravljanje storitev, ki so predmet javne službe oziroma pokopališke dejavnosti ter urejanja pokopališč ali v povezavi z njimi;
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč;
– oblikovati predloge in spremembe cen storitev;
– pripravljati in sodelovati pri izvedbi projektov za pridobivanje finančnih sredstev iz drugih virov;
– voditi evidence v zvezi s pokopališko dejavnostjo in
urejanjem pokopališč;
– pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne programe in
dolgoročne plane izvajanja pokopališke dejavnosti in urejanja
pokopališč, letna poročila, kakor tudi druge kalkulacije stroškov
in prihodkov dejavnosti;
– povrniti nepremičnine, na katerih so se izvajala vzdrževalna in druga dela v zvezi z izvajanjem pokopališke dejavnosti
urejanja pokopališč, v prvotno stanje;
– omogočati občini ali pristojni inšpekciji nemoten nadzor
nad izvajanjem pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč;
– skleniti zavarovanja proti odgovornosti za škodo, ki jo
pri opravljanju javne službe povzročijo pri izvajalcu zaposleni
tretjim osebam ali občini;
– določiti merila za oddajanje, pripravo in vzdrževanje
grobov;
– poskrbeti za zbiranje odpadkov na območju pokopališč;
– obveščati pristojne organe o sumu kršitev predpisov,
ki jih zazna v zvezi z izvajanjem pokopališke dejavnosti in
urejanja pokopališč.
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8. člen
(naloge krajevnih skupnosti)
Krajevne skupnosti lahko, po pooblastilu župana, izvajajo
na pokopališčih iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka, posamezne naloge pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč.
9. člen
(upravljanje s pokopališči)
(1) Upravljavec pokopališč je Občina Idrija, ki izvaja načrtovanje, spremljanje in nadzor na vseh pokopališčih v občini.
(2) Pri upravljanju s pokopališči sodelujejo krajevne skupnosti.
10. člen
(dolžnosti Občine Idrija)
Dolžnosti Občine Idrija so zlasti:
– zagotoviti potrebne stvarne in druge pravice za izvajanje
pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč,
– pomagati izvajalcem pri zagotavljanju stvarnih in drugih
pravic ter pridobivanju dovoljenj, ki jih sam ne more pridobiti in
ki niso obveznost izvajalca javne službe;
– potrditi program vzdrževanja pokopališč, ki ga pripravijo
izvajalci javne službe oziroma občinska uprava;
– zagotoviti takšno višino plačil in ceno storitev izvajalcev
pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč, da bo ob normalnem poslovanju možno zagotoviti ustrezen obseg in kakovost
storitev ter vzdrževanje nepremičnega premoženja;
– zagotoviti sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogočanja izvajanja storitev javne službe;
– nadzorovati delo izvajalcev javne službe;
– pisno obveščati izvajalce javne službe o pritožbah uporabnikov;
– skrbeti za investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
11. člen
(pravice uporabnikov)
(1) Uporabniki imajo pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč pod pogoji,
določenimi z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi;
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja pogrebnih storitev;
– do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti
storitev;
– do izbire pokopališča, kjer naj bi bil umrli pokopan, če
obstajajo objektivne možnosti;
– do odločanja o vrsti in načinu pokopa;
– do sklenitve najemne pogodbe za grob;
– do zagotovljenih cen storitev v skladu z občinskimi
pravili in predpisi;
– do vpogleda v evidence, ki jih vodijo izvajalci javne
službe in Občina Idrija in se nanašajo nanje.
(2) Uporabnik se lahko v zvezi z izvajanjem pokopališke
dejavnosti in urejanja pokopališč pritoži neposredno izvajalcu
javne službe ali občinski upravi, če meni, da je bila storitev
pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč izvedena v nasprotju s tem odlokom.
12. člen
(dolžnosti uporabnikov)
Uporabniki imajo do izvajalca javne službe in občine zlasti
dolžnost:
– upoštevati navodila izvajalca pokopališke dejavnosti
in urejanja pokopališč in mu omogočiti neovirano opravljanje
storitev;
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– omogočiti neoviran dostop do vseh prostorov in naprav,
kjer se opravljajo storitve pokopališke dejavnosti in urejanja
pokopališč;
– redno plačevati storitve in uporabe objektov v skladu z
veljavnim cenikom;
– prijaviti vsa dejstva in sporočiti izvajalcu vsako spremembo dejstev, pomembnih za izvajanje pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč;
– nuditi izvajalcu pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč potrebne podatke za vodenje evidenc.
13. člen
(dolžnosti najemnikov)
Najemniki grobov so dolžni vzdrževati grobove in vmesne
prostore med grobovi. Če je grob tako zanemarjen, da kvari
videz sosednjih grobov in pokopališča, se smatra, da je zapuščen. Izvajalec pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč
je dolžan v takem primeru najemnika opozoriti ter določiti rok
za ureditev groba, ki ne more biti daljši od dveh mesecev. Po
preteku tega roka lahko izvajalec pokopališke dejavnosti in
urejanja pokopališč prekine najemno pogodbo za grob.
V. SPECIFIČNE DOLOČBE, VEZANE
NA POGREBNO DEJAVNOST
14. člen
(vrste pokopov)
(1) Vrste pokopov so:
– pokop s krsto, kjer se umrli položi v krsto in pokoplje v grob;
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki umrlega shranijo v žaro in pokopljejo v klasični ali žarni grob;
– raztros pepela, kjer se pepel pokojnika shrani v žaro,
nato pa se pepel raztrosi na posebej določenem prostoru na
pokopališču ali zunaj pokopališča.
(2) Raztros pepela zunaj pokopališča je dovoljen le izjemoma in na podlagi dovoljenja pristojnega upravnega organa.
15. člen
(pokopi)
(1) Umrli praviloma leži v mrliški vežici.
(2) Za prevoz umrlega se lahko uporablja samo posebej
prirejena vozila.
(3) Pokop umrlega se izvede v skladu s krajevnimi običaji.
Način pokopa in pogrebne slovesnosti se opravijo v skladu z
voljo umrlega, če umrli ni izrazil svoje volje, odloči o tem oseba,
ki je stalno živela z njim, sicer pa je potrebno uporabiti z zakonom opredeljene določbe.
(4) Stroške pokopa so dolžni poravnati dediči umrlega
oziroma oseba, ki je pokop naročila. V primeru, ko poravna
stroške pokopa občina, ima pravico do povračila pogrebnih
stroškov iz zapuščine umrlega.
(5) Pokop umrlega se lahko izvede vsak dan, razen ob
državnih praznikih.
(6) Prekop groba oziroma ponoven pokop v isti grob je
dovoljen po preteku mirovalne dobe, ki ne sme biti pri klasičnih
grobovih krajša od 10 let in pri žarnih grobovih krajša od 3 let.
Pred potekom mirovalne dobe se sme grob odpreti le, če to
zahtevajo svojci ali druge fizične in pravne osebe, ki imajo
interes, da se umrli izkoplje in prenese na drugo pokopališče
ali v drug grob na istem pokopališču, po poprejšnjem soglasju
najemnika groba, sicer pa le z dovoljenjem občinske uprave.
(7) Ekshumacije, ki so uradno odrejene, se opravljajo ob
vsakem času. Za izkop se uporabljajo predpisi o izkopu umrlih.
16. člen
(vrste grobov)
(1) Na pokopališču so dopustne naslednje vrste grobov:
– klasični grobovi;
– žarni grobovi;
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– žarni zidovi;
– prostor za anonimne pokope;
– skupna grobišča;
– prostor za raztros pepela.
(2) V žarne grobove se shranjujejo žare s pepelom umrlih.
V en žarni grob je lahko shranjenih tudi več žar.
(3) Skupna grobišča so kostnice ter prostori za skupni
pokop ob morebitnih naravnih nesrečah, v vojni in v izrednih
razmerah. Sredstva za stroške vzdrževanja skupnih grobišč
zagotavlja v celoti občina.

izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje,
odgovoren občini, uporabnikom ali tretjim osebam. Občina
odgovarja za škodo, nastalo uporabnikom, subsidiarno.
(2) Izvajalec javne službe je dolžan iz naslova splošne
civilne odgovornosti z zavarovalnico skleniti ustrezno zavarovalno pogodbo.
(3) Za pokopališča, kjer se pokopališka dejavnost in
urejanje pokopališčne izvaja kot javna služba, uredi zavarovanje občinska uprava.

17. člen

VIII. VIRI FINANCIRANJA

(grobovi – normativi)
(1) Dimenzije grobov se opredeli v načrtu pokopališča.
(2) Klasični grobovi:
Globina klasičnih grobov je najmanj 1,80 m. Širina enojnega groba je do 1 m, dolžina do 2,3 m. Širina dvojnega groba je
do 2 m, dolžina do 2,3 m. Spomeniki, nagrobne ograje in druga
znamenja ne smejo segati zunaj meje grobnega prostora, v
višino smejo segati največ do 1,5 m.
(3) Žarni grobovi:
Globina žarnega groba je najmanj 0,7 m, širina do 1 m,
dolžina pa do 1,2 m. Žarni grob se sme poglobiti za 0,3 m.
18. člen
(minimalna pogrebna slovesnost)
Minimalna izvedba pogreba obsega:
– uporabo mrliške vežice;
– prevoz ali prenos pokojnika do mesta pokopa;
– izvedbo krajše pogrebne slovesnosti;
– izvedbo pokopa.
VI. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU
NA POKOPALIŠČU
19. člen
(prepovedi)
(1) Na območju pokopališča ni dovoljeno;
– nedostojno vedenje kot je: vpitje, glasno smejanje,
razgrajanje, hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove;
– odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora;
– druge vrste onesnaženja pokopališkega prostora in
objektov na območju pokopališča;
– poškodovanje mrliške vežice, grobov, nasadov ter naprav in predmetov na območju pokopališča;
– vodenje živali na pokopališče;
– vožnja s kolesom ali motornim vozilom in shranjevanje
vozil na pokopališču;
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in z objektov na območju pokopališča.
(2) Zidarska, kamnoseška, kovinostrugarska in druga
dela, ki so namenjena urejanju pokopališč in s temi deli povezani prevozi, se lahko opravljajo le s predhodnim dovoljenjem
izvajalca javne službe oziroma občinske uprave.
(3) V neposredni bližini območja pokopališča v času pogrebnih svečanosti niso dovoljene dejavnosti, ki motijo potek
pogrebnih svečanosti (hrup, vpitje, moteči zvoki in podobno).
Izvajalec pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč oziroma
tisti, ki vodi pogreb, opozori morebitnega povzročitelja motenj
pred začetkom pogreba.
VII. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
20. člen
(zavarovanje odgovornosti)
(1) Izvajalec javne službe je za izvajanje javne službe v
skladu z zakonom in za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z

21. člen
(viri financiranja)
Viri financiranja pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč so:
– sredstva občinskega proračuna;
– prihodki od plačanih storitev uporabnikov javne službe;
– najemnine za grobove;
– sredstva izvajalcev javne službe;
– dotacije in donacije;
– nepovratna sredstva evropskih skladov ali državnega
proračuna;
– drugi viri.
22. člen
(cene in njihovo spreminjanje)
(1) Za storitve izvajanja pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč se oblikuje cenik, ki ga sprejme občinski
svet hkrati za območje cele občine in vključuje pokopališko
dejavnost in dejavnost urejanja pokopališč.
(2) V ceni morajo biti specificirana vsa plačila, ki jih
uporabniki plačujejo izvajalcu javne službe oziroma občini
v okviru zagotavljanja pokopališke dejavnosti in urejanja
pokopališč.
(3) O spreminjanju cen odloča občinski svet na predlog
župana in na podlagi obrazložitve, ki jo pripravi izvajalec javne službe ali občinska uprava skladno z morebitnimi ukrepi
kontrole cen na državni ravni, kolikor ni s predpisi določeno
drugače in je utemeljena na objektivni podlagi.
IX. NADZOR
23. člen
(nadzor nad izvajanjem pokopališke dejavnosti
in urejanja pokopališč)
Nadzor nad odlokom izvajajo občinska uprava, medobčinski inšpektorat in druge pristojne inšpekcijske službe.
Pristojni inšpektor vodi postopek in izdaja ukrepe v skladu z
zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor.
24. člen
(letni program in poročilo)
(1) Letni program izvajanja pokopališke dejavnosti in
urejanja pokopališč po tem odloku pripravi izvajalec javne
službe oziroma občinska uprava najkasneje do 31. oktobra
za naslednje leto.
(2) Izvajalec pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč mora predložiti najkasneje do 31. marca poročilo o
izvajanju dejavnosti za preteklo leto, katerega sestavni del
so tudi podatki iz evidenc, ki jih mora voditi.
(3) Na posebno zahtevo občine mora izvajalec javne
službe predložiti tudi posebna poročila o stanju, opravljenih in potrebnih delih, potrebnih investicijah, organizacijskih
ukrepih ter kvaliteti izvajanja javne službe.
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32. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2009
Idrija, dne 3. julija 2014
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

XI. KAZENSKE DOLOČBE
26. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo 800,00 EUR se za prekršek kaznuje izvajalec
javne službe, ki krši določila 7. člena tega odloka.
(2) Z globo 200,00 EUR se za prekršek kaznuje uporabnik, ki krši določila 12. člena tega odloka.
(3) Z globo 800,00 EUR se za prekršek kaznuje pravna
oseba, samostojni podjetnik in posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, ki krši določila 19. člena tega odloka.
Z globo 200,00 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe.
(4) Z globo 200,00 EUR se za prekršek iz tretjega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
(sprejem pokopališkega reda)
(1) Občina lahko na podlagi tega odloka za posamezno
pokopališče sprejme pokopališki red, s katerim predpiše način
izvajanja pogrebnih slovesnosti.
(2) S pokopališkim redom lahko občina podrobneje uredi
tudi naslednje vsebine:
– način oddajanja grobov v najem;
– okvirne tehnične normative za grobove;
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališčih;
– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov,
obnovo grobnic in druge posege v prostor na pokopališčih;
– določi obvezne vsebine načrta razdelitve pokopališča;
– drugo.
28. člen
V primeru, da za grobove iz 7. člena tega odloka ob
njegovi uveljavitvi niso sklenjene najemne pogodbe, jih mora
izvajalec pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč z najemniki skleniti najkasneje v enem letu od uveljavitve odloka.
29. člen
Izvajalec pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč
uskladi svoje poslovanje s tem odlokom v roku enega leta od
njegove uveljavitve.
30. člen
(ureditev lastništva)
Občina se zaveže v roku 3 let od veljavnosti tega odloka
urediti geodetsko in lastniško stanje pokopališč iz 2. člena tega
odloka.
31. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na
območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 11/97, 97/12), Odlok
o pokopališčem redu za pokopališče na območju Občine Idrija
(Uradni list SRS, št. 26/80) in Odlok o pogrebnem ceremonialu
v Občini Idrija (Uradni list SRS, št. 22/75).

2351.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija

Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS,
št. 75/10 – UPB, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na
29. seji dne 3. 7. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija
1. člen
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija
(Uradni list RS, št. 38/11, 107/13, 12/14 – popr.) se v četrtem
odstavku 2.1.1. točke 3. člena za besedilom »Ledinske Krnice,« doda besedilo »Ledinsko Razpotje, Lome,« in za besedilom »Potok,« doda besedilo »Razpotje,«.
2. člen
V sedmi alineji prve točke petega odstavka 12. člena
se črta besedilo», pri katerih višina slemena ne presega 4 m,
merjeno od najnižje točke objekta do vrha slemena«.
3. člen
Peti odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Novogradnjo eno in dvostanovanjskih stavb naj
se prilagodi lokalni tipologiji škofjeloško – cerkljanske arhitekturne regije, ki se praviloma izraža na vidno izpostavljeni
zatrepni fasadi ožjih stranic, s simetričnim naklonom strehe
med 40° in 60° in značilno razporeditvijo pokončnih odprtin v
razmerju s fasado. Poleg drugih določil tega člena praviloma
velja:
– pravokotni tloris osnovnega objekta;
– osnovni objekt ima lahko povečan tloris pravokotno na
daljšo stranico osnovnega objekta; povečan tloris mora biti
pokrit s simetrično dvokapno streho s slemenom, nižjim od
slemena osnovnega objekta, ali v obliki enokapne ali podaljšane strehe; streha nad povečanim tlorisom ima lahko drugačen
naklon;
– streha nad osnovnim objektom je simetrična dvokapnica
s slemenom, vzporednim z daljšo stranico objekta;
– napušč na zatrepni fasadi ne sme presegati 45 cm;
– strešno površino je mogoče izrabiti za zajem svetlobe
v obliki tradicionalnih frčad ali v obliki arhitektonskih rešitev
z manjšimi strešnimi nakloni in ustrezno kritino, na način, da
ne moti arhitektonskih razmerij na vidno izpostavljeni zatrepni
fasadi in je hkrati smiselno umaknjena od čelnega roba;
– kritina je opečna v niansah opečne barve ali kritina, ki
posnema izgled opečne kritine; barva strešne kritine je lahko
še v odtenkih rjave ali sive; v sklopu domačij, kjer je na starih
objektih še ohranjena izvirna cementna kritina, je dovoljena
uporaba cementne replike – romba; niso dovoljene nebarvane,
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bleščeče aluminijaste strešne plošče; v zavarovanih območjih
je za barvo strešne kritine potrebno pridobiti soglasje pristojne
službe za varstvo kulturne dediščine;
– izjemoma je pri sodobno oblikovanih objektih dovoljena
tudi izvedba ravnih streh, kadar to ne moti silhuete naselja in ni
v območjih kulturne dediščine; pri ravnih strehah je priporočena
izvedba zelene strehe ali pohodne terase;
– na daljši fasadi so dovoljene širše zasteklitve.«
4. člen
V drugi alineji prvega odstavka 82. člena se beseda »največ« zamenja z besedama »več kot«.
5. člen
Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, začeti pred
uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo na podlagi
prostorskih aktov, ki so veljali na dan vloženega zahtevka za
izdajo gradbenega dovoljenja, razen v primeru, ko stranka
pisno zahteva postopek v skladu z novim odlokom in priloži
ustrezno dokumentacijo.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0014/2014
Idrija, dne 3. julija 2014
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

2352.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Rožna ID 12/1 CU v Idriji

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,),
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) ter 23. člena Statuta Občine
Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 107/13) je Občinski svet
Občine Idrija na 29. seji dne 3. 7. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Rožna ID 12/1 CU v Idriji
1. člen
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Rožna ID 12/1 CU v Idriji (Uradni list RS, št. 14/13) se v 7. členu
v prvi alineji prvega odstavka poglavja »Zazidalna zasnova« za
besedilom »prostorov v« doda besedilo »kletni etaži,«.
2. člen
V 10. členu se poglavje »Energetsko omrežje« spremeni
tako, da se glasi:
»Novogradnje na območju OPPN Rožna se morajo za
namene ogrevanja praviloma oskrbovati enotno.
Možna je:
– priključitev vseh objektov na območju na sistem mestnega daljinskega ogrevanja;
– izraba obnovljivih virov energije ter dopolnilnih virov
ogrevanja;
– gradnja plinovodnega omrežja in priključitev nanj.«
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3. člen
V drugem odstavku 15. člena se doda nova tretja alineja,
ki se glasi:
»– zasaditve in urejanje parkirišč znotraj območja OPPN
pred realizacijo z OPPN predvidene pozidave.«
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-0001/2014
Idrija, dne 3. julija 2014
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

2353.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o turističnem vodenju v Občini Idrija

Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o spodbujanju razvoja
turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12) in 23. člena Statuta
Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno
besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 29. redni
seji dne 3. 7. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o turističnem vodenju v Občini Idrija
1. člen
V Odloku o turističnem vodenju v Občini Idrija (Uradni
list RS, št. 37/11, 28/12) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnost turističnega vodenja na turističnem območju
Občine Idrija lahko opravlja oseba, ki ima opravljen strokovni
preizkus znanja iz programa turističnega vodenja na turističnem območju Občine Idrija in je vpisana v register turističnih
vodnikov turističnega območja Občine Idrija.
Na območju Občine Idrija lahko vodijo tudi:
– regionalni turistični vodniki turističnega območja Smaragdne poti, ki so vpisani v register turističnih vodnikov pri RDO
Smaragdna pot in imajo veljavno licenco turističnega vodnika;
– turistični vodniki, ki so vpisani v register turističnih vodnikov pri Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju: GZS) in
imajo veljavno licenco turističnega vodnika;
– turistični vodniki iz držav Evropske unije, ki imajo mednarodno priznano in veljavno licenco turističnega vodnika.«
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»K strokovnemu preizkusu znanja, ki obsega teoretični
del s specifičnimi znanji iz 3. člena tega odloka ter praktični del
kot samostojno strokovno vodenje, se lahko prijavijo osebe, ki
imajo najmanj V. stopnjo izobrazbe.
Strokovni preizkus znanja se izvaja pred komisijo, ki jo
imenuje zavod.«
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Oseba, ki opravi strokovni preizkus znanja iz 4. člena
tega odloka, pridobi naziv turistični vodnik oziroma turistična
vodnica turističnega območja Občine Idrija. Dokazilo o opravljenem strokovnem preizkusu znanja je licenca, ki jo izda zavod.
Turistični vodniki morajo pri opravljanju dejavnosti turističnega
vodenja dokazilo o licenci nositi na vidnem mestu. Licenca
velja 2 leti.
Za podaljšanje veljavnosti licence mora turistični vodnik v
času veljavnosti licence opraviti najmanj:
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– pet turističnih vodenj v slovenskem jeziku ali
– dve turistični vodenji v tujih jezikih.
Turističnemu vodniku, ki ne opravi zadostnega števila turističnih vodenj, se veljavnost licence podaljša, če se
udeležuje izobraževanj, ki jih vsaj enkrat letno organizira
zavod.«
4. člen
V drugem stavku 7. člena se črta besedilo », o kateri
odloči župan«.
Tretji stavek se črta.
5. člen
Za 9. členom se dodata novo V. in VI. poglavje, ki se
glasita:
»V. IZVAJANJE, NAROČILO IN EVIDENCA
TURISTIČNIH VODENJ
10. člen
Naročila za vodenje sprejemajo:
a) Turistično informacijski center Idrija;
b) turistični vodniki neposredno;
c) druge organizacije, registrirane za dejavnost turističnega vodenja.
Vsa vodenja na turističnem območju Občine Idrija je treba
obvezno prijaviti zavodu najpozneje en dan pred pričetkom
vodenja.
Prijava obsega naslednje podatke:
– naročnik vodenja;
– priimek in ime vodnika;
– številka in datum veljavnosti licence;
– program vodenja;
– število obiskovalcev na posameznem vodenju;
– kraj oziroma država od koder so obiskovalci;
– jezik vodenja.
Zavod izda potrdilo o prijavi, ki ga mora vsak turistični vodnik nositi s seboj pri vodenju in ga predložiti organu nadzora,
če slednji to zahteva.
11. člen
Zavod lahko sklene s turističnimi vodniki, ki so vpisani v
register in imajo veljavno licenco, pogodbo o opravljanju turističnega vodenja za čas veljavnosti licence.
12. člen
Turistični vodnik iz prejšnjega člena mora voditi dnevnik
vodenja, kjer je navedeno najmanj:
– naročnik vodenja;
– število obiskovalcev na posameznem vodenju;
– kraj oziroma država, od koder so obiskovalci;
– program vodenja;
– jezik vodenja;
– število ur vodenja.
Po končanem vodenju naročnik vodenja podpiše dnevnik
vodenja, kar velja kot dokazilo o opravljeni storitvi.
13. člen
Za kvalitetno opravljeno vodenje se šteje, če v roku 15 dni
po opravljenem vodenju ni na zavod podanih pisnih pritožb
zoper turističnega vodnika s strani obiskovalcev/uporabnikov
vodenja.
O pritožbah odloča zavod.
14. člen
Turistični vodniki iz 11. člena tega odloka za opravljeno
vodenje dobijo plačilo, ki ga prejmejo preko zavoda, na podlagi
števila ur vodenja, razvidnih iz dnevnika vodenja. Predložena in
potrjena evidenca opravljenih ur vodenja je podlaga za izplačilo
in se arhivira.
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Lokalni turistični vodniki, ki so registrirani za dejavnost
turističnega vodenja, izdajo račun za vodenje, zavodu pa dostavijo dnevnik vodenja.
Cenik programov turističnega vodenja na turističnem območju Občine Idrija in višino plačila turističnim vodnikom iz
11. člena tega odloka enkrat letno sprejme svet zavoda.
VI. NADZOR
15. člen
Nadzor nad izvajanjem dela turističnih vodnikov opravljata
tržna inšpekcija in medobčinski inšpektorat v skladu s svojimi
pristojnostmi.
16. člen
Če turistični vodnik ravna v nasprotju z 10. členom tega
odloka, se fizična oseba – turistični vodnik kaznuje z globo
50 eur.
17. člen
Dosedanji 10., 11. in 12. člen postanejo 17., 18. in 19. člen.
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2011
Idrija, dne 3. julija 2014
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

MIREN - KOSTANJEVICA
2354.

Razpis rednih volitev v svete krajevnih
skupnosti na območju Občine Miren Kostanjevica

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 in 83/12) ter tretjega odstavka 72. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica
(Uradni list RS, št. 112/07)

RAZPISUJEM
redne volitve v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Miren - Kostanjevica
1. člen
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti: Bilje, Kostanjevica na Krasu, Miren, Opatje selo, Orehovlje, Sela na Krasu,
Temnica in Vojščica bodo v nedeljo, dne 5. oktobra 2014.
2. člen
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 21. julij 2014.
3. člen
Za izvedbo volitev skrbijo Občinska volilna komisija Občine Miren - Kostanjevica in volilni odbori.
Št. 041-0001/2014-20
Miren, dne 7. julija 2014
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.
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2355.

Odlok o ureditvi in pravilih cestnega prometa
v Občini Naklo

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB2,
Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, v nadaljevanju: ZLS), 6. člena
Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13
– uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZPrCP),
100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12,
v nadaljevanju: ZCest-1), 9. člena Zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11 in 40/12
– ZUJF, v nadaljevanju: ZFO-1), 3. člena Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13
in 111/13, v nadaljevanju: ZP-1), in 12. člena Statuta Občine
Naklo (Uradni list RS, št. 88/07, 29/12) je na 6. izredni seji dne
18. 6. 2014 sprejel

ODLOK
o ureditvi in pravilih cestnega prometa
v Občini Naklo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se na območju Občine Naklo urejajo:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Splošne določbe
Prepovedi, obveznosti ali omejitve prometa
Ustavitev in parkiranje
Avtobusne postaje in postajališča
Posebne storitve na javnih prometnih površinah
Odstranitev in hramba vozil
Varstvo udeležencev v prometu
Odgovornost lastnika vozila
Nadzor
Določbe o globah
Prehodne in končne določbe.
2. člen
(pomen izrazov v odloku)

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v odloku imajo enak
pomen, kot izrazi v Zakonu o pravilih cestnega prometa (v
nadaljevanju: ZPrCP) in Zakonu o cestah (v nadaljevanju:
ZCes-1), Zakonu o motornih vozilih (v nadaljevanju: ZMV),
Zakonu o voznikih (v nadaljevanju: ZVoz) in Zakonu o prekrških
(v nadaljevanju: ZP-1).
(2) Javne prometne površine v Občini Naklo so kategorizirane javne ceste – lokalne ceste, javne poti in javne poti za
kolesarje, pločniki, kolesarske steze, javni parkirni prostori na
javnih cestah in izven njih, rezervirane parkirne površine ter dovozne ceste k javnim in poslovnim stavbam ter stanovanjskim
zgradbam in drugim objektom, kakor tudi prometne površine ob
teh objektih, ki so v upravljanju izvajalca rednega vzdrževanja
občinskih cest.
(3) Pajek je vozilo za posebne namene in je namenjen za
odstranitev ali prestavitev vozil.
(4) Pristojni organ je občinska uprava.
(5) Nadzorni organ pristojen za področje nadzora ali urejanja cestnega prometa po tem odloku je občinski redar.
(6) Nočni čas je čas med 22. in 6. uro.
(7) Zelene površine so zelenice, javne parkovne površine
in javni parkovni gozdovi, nasadi, zelenice ob spomenikih in
turističnih objektih, drevoredi, ter varovane zelene površine,
obrežja vodotokov in podobno.

Uradni list Republike Slovenije
(8) Dovoljenje je pisna odločba, s katero pristojni organ
odloči o pravici do določene aktivnosti na prometni površini.
(9) Označitev časa prihoda pomeni namestiti oznako začetka parkiranja na vidnem mestu na armaturni plošči pod
prednjim vetrobranskim steklom. Začetek časa prihoda lahko
voznik označi, tako da namesti ročno parkirno uro na listu papirja razločno napiše uro začetka parkiranja.
(10) Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so: javna cesta, ki se uporablja
za cestni promet, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina,
rečna brežina in gozdne poti, če gre za površino v javni rabi,
ne glede na lastništvo.
(11) Izvajalec je izvajalec gospodarske javne službe rednega vzdrževanja urejanja in čiščenja cest.
3. člen
(pristojnost za urejanje prometa)
(1) Svet Občine Naklo:
– na predlog župana odloča o splošnih usmeritvah zagotavljanja prometne varnosti v Občini Naklo;
– določi višino stroškov za odstranitev in hrambo vozil.
(2) Župan v skladu s tem odlokom določi:
– pravilnik o odstranitvi, hrambi, izdaji in razgradnji ali
uničenja vozil;
– višino najemnine za rezervirane parkirne prostore.
(3) Občinska uprava:
– določa območja umirjenega prometa,
– določa območja za pešce,
– določa območja kratkotrajnega parkiranja,
– določa prepoved prometa in uporabe ceste na posamezni cesti, ulici,
– določa enosmerne ceste,
– določa prednost v križiščih,
– določa prepovedi in omejitve prometa za posamezne
vrste vozil,
– določa območja omejene hitrosti in omejuje hitrost vožnje na občinskih cestah,
– določa prometno signalizacijo na občinskih cestah,
– določa javne in rezervirane parkirne površine, način
parkiranja in prepoved parkiranja in ustavljanja,
– odreja postavitev in vzdrževanje varovalnih ograj ter tehnične in druge ukrepe za varnost otrok, slabotnih in ostarelih ter
telesno in duševno prizadetih oseb ter kolesarjev in mopedistov,
– odreja ukrepe za umirjanje hitrosti,
– določa dodatne pogoje in ukrepe, ki jih je potrebno
upoštevati pri delih na cesti in v naseljih,
– določa dodatne pogoje in ukrepe za izvajanje prireditev
in shodov na javnih prometnih površinah v naseljih,
– ureja promet pešcev in promet s kolesi, mopedi in
vprežnih vozil,
– izdaja dovoljenja in soglasja skladno s tem odlokom ter
vodi evidenco o tem,
– vodi evidenco o prometni signalizaciji,
– opravlja naloge vodenja in evidence cest,
– pridobiva podatke o prometnih obremenitvah na občinskih cestah,
– opravlja naloge nadzora prometa in prometne ureditve
občinskih cest,
– opravlja naloge nadzora nad stanjem občinskih cest,
– ukrepa v drugih zadevah zagotavljanja prometne varnosti.
II. PREPOVEDI, OBVEZNOSTI ALI OMEJITVE IN PROMETA
1. Promet koles in mopedov
4. člen
(mesta, kjer je dovoljeno puščati kolesa in mopede)
(1) Na javnih prometnih površinah je dovoljeno puščati
kolesa in mopede le na površinah za kolesarje, ki morajo biti
vidno označene in opremljene s stojali.
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(2) Če je kolo ali moped opremljeno z lastnim stojalom,
lahko voznik na mestih iz prvega odstavka tega člena za
parkiranje uporabi le-to, vendar mora poskrbeti, da je vozilo
postavljeno stabilno.
(3) Izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest je odgovoren, da so mesta, določena za vozila po tem členu, primerno
opremljena, urejena in vzdrževana.
(4) V naseljih Občine Naklo je prepovedano naslanjati
vozila iz tega člena ob zgradbe in druge objekte, ki mejijo
neposredno na javne prometne površine. Vozila iz tega člena,
ki ovirajo druge udeležence v prometu, se lahko odstranijo v
skladu s členom tega odloka.
2. Nadzor prometa
5. člen
(1) Zaradi spremljanja prometnih razmer, nadzora nad
spoštovanjem prometnih predpisov, izboljšanja pretočnosti
prometa in prometne varnosti, so javne ceste in druge javne
površine na območju občine lahko opremljene z video ali drugim nadzornim sistemom.
(2) Z nadzornim sistemom zbrani podatki so last občine.
Z njimi se razpolaga skladno z določili zakona, ki ureja varstvo
osebnih podatkov.
(3) Video nadzorni sistem upravlja izvajalec.
III. USTAVITEV IN PARKIRANJE
6. člen
(parkirne površine)
Na območju Občine Naklo so za parkiranje vozil namenjene:
– javne parkirne površine,
– rezervirane parkirne površine,
– posebej urejene javne površine, namenjene parkiranju
izven vozišča javne ceste (parkirišča).
7. člen
(javne parkirne površine)
(1) Na javnih parkirnih površinah je lahko parkiranje časovno omejeno.
(2) Dovoljeni čas parkiranja v območju kratkotrajnega
parkiranja (v nadaljevanju: modra cona) mora biti označen na
dopolnili tabli prometnega znaka, ki označuje to območje.
8. člen
(rezervirane parkirne površine)
(1) Rezervirane parkirne površine so lahko:
– parkirne površine za parkiranje turističnih avtobusov;
– parkirne površine za parkiranje vozil staršev, ki vozijo
otroke v ali iz vzgojno varstvenih ustanov in osnovnih šol,
– parkirne površine za razkladanje (in nakladanje) dostavnih vozil,
– parkirne površine za tovorna vozila, avtobuse, priklopnike, priklopna vozila, bivalna vozila, traktorje in delovne stroje.
Parkirne površine iz tega odstavka, morajo biti označene
s predpisano prometno signalizacijo.
(2) Pristojni organ lahko določi, da se posamezni parkirni
prostori v določenem času uporabljajo izključno za kratkotrajno
parkiranje vozil staršev otrok v vzgojno varstvenih ustanovah
in osnovnih šolah.
(3) Pristojni organ lahko omeji število rezerviranih parkirnih površin.
9. člen
(upravljanje javnih parkirnih površin)
Z javnimi parkirnimi površinami upravlja Občina Naklo.
10. člen
(ustavitev in parkiranje)
Ustavitev in parkiranje vozil je prepovedano:
– na površinah v javni lasti, kjer se ovira dostop do transformatorske postaje,
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– na zelenih površinah, otroških in drugih igriščih ter na
drugih podobnih površinah,
– na javni površini, kjer je vozilo parkirano kljub javnemu
pozivu tako, da ovira vstop ali izstop iz delovišča,
– na javni površini, kjer je vozilo parkirano kljub javnemu
pozivu tako, da ovira vstop ali izstop s prireditvenega prostora,
zaradi izvedbe prireditve.
IV. AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA
11. člen
(ustavitev avtobusov na avtobusnih postajališčih)
(1) Avtobusi medkrajevnega linijskega prometa smejo
ustavljati na postajališčih v skladu z voznim redom.
(2) Avtobusna postajališča se lahko uporabljajo tudi za
postanke avtobusov, s katerimi se opravlja javni prevoz potnikov v prostem cestnem prometu in prevoza za lastne potrebe.
(3) Pristojni organ lahko določi parkirna mesta oziroma
avtobusna postajališča za turistične avtobuse za ogled znamenitosti. Dovoljeni čas parkiranja turističnih avtobusov na teh
parkirnih mestih znaša največ 15 minut. Po preteku tega časa
morajo turistični avtobusi parkirno mesto zapustiti.
12. člen
(ustavitev avtobusov linijskega prometa)
Avtobusi linijskega prometa smejo stati na postajališčih
največ toliko časa, da potniki vstopijo in izstopijo iz avtobusa.
V. POSEBNE STORITVE NA JAVNIH PROMETNIH
POVRŠINAH
1. Izvajanje komunalnih dejavnosti
13. člen
(zbiranje in odvoz odpadkov)
(1) Zbiranje in odvoz odpadkov morajo izvajalci in uporabniki organizirati tako, da čim manj ovirajo promet oziroma da ne
ogrožajo prometa vozil, kolesarjev in pešcev.
(2) Vozniki so dolžni omogočiti komunalni službi ali uporabnikom prost dostop do prostora s posodami za zbiranje
odpadkov.
(3) Pristojni organ lahko na krajevno običajen način objavi
poziv, da je potrebno v času, določenem v pozivu, iz javnih
parkirnih površin, namenjenih parkiranju osebnih avtomobilov,
umakniti parkirane osebne avtomobile za potrebe opravljanja
zbiranje in odvoz odpadkov.
14. člen
(čiščenje prometnih površin)
(1) Pristojni organ lahko na krajevno običajen način objavi
poziv, da je potrebno v času, določenem v pozivu, iz javnih
parkirnih površin, namenjenih parkiranju osebnih avtomobilov,
umakniti parkirane osebne avtomobile za potrebe opravljanja
čiščenja cest.
(2) Prometne površine, kjer je strojno pranje dovoljeno
podnevi, določi pristojni organ, ki tudi določi čas, v katerem je
te površine dovoljeno strojno prati.
(3) V času izvajanja zimske službe so vozniki dolžni
umakniti vozila z javnih prometnih površin, na katerih se opravlja pluženje, odstranjevanje in odvoz snega. Izvajalec zimske
službe mora poziv lastnikom vozil oziroma voznikom, da umaknejo vozila zaradi čiščenja snega objaviti v sredstvih javnega
obveščanja na krajevno običajen način.
2. Posebna raba javnih prometnih površin
15. člen
(prepoved parkiranja tovornih vozil, avtobusov, priklopnih
vozil, delovnih strojev in bivalnih vozil)
(1) Na javnih prometnih površinah je prepovedano parkiranje avtobusov, priklopnih vozil in delovnih strojev ter za bival-
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na in tovorna vozila, ki presegajo 3,5 tone največje dovoljene
mase in presegajo velikosti parkirnega prostora, razen kjer je
to s predpisano prometno signalizacijo parkiranje dovoljeno.
(2) Občinski organ lahko izjemoma z odločbo dovoli in določi pogoje za ustavljanje in parkiranje ter število tovornih vozil,
avtobusov, priklopnih vozil, bivalnih vozil in delovnih strojev na
drugih površinah izven lokacij urejenih parkirišč, če je to nujno
za nemoteno opravljanje njihove dejavnosti, če to ne ovira
drugih udeležencev v prometu, ne moti sosednjih stanovalcev
ali moti videza okolice.
VI. ODSTRANITEV IN HRAMBA VOZIL
16. člen
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19. da parkirano vozilo ovira dostop komunalni službi do
prostora, določenega za odlaganje posod za zbiranje odpadkov;
20. da je vozilo parkirano na območju, kjer je uporaba
ceste, njenega dela ali javnih parkirnih površin omejena z
javnim pozivom zaradi zimske službe, rednih vzdrževalnih del,
čiščenja, vzdrževanja ipd.
(2) Odstranitev vozila iz prejšnjega odstavka tega člena
se opravi na stroške lastnika vozila.
(3) Kolikor je nujno potrebno (varnostne potrebe, prireditve, začetek gradnje ipd.), se smejo vozila tudi prestaviti,
vendar čim bližje prejšnjemu parkirnem mestu. Organizator
javne prireditve ali izvajalec del mora o tem obvestiti redarstvo
ali policijo.

(odstranitev nepravilno parkiranega vozila)

17. člen

(1) Redar sme odrediti odstranitev nepravilno parkiranega vozila v primeru ogrožanja ali oviranja drugih udeležencev
v prometu s površine, ki je dana v javno uporabo, razen na
državni cesti zunaj naselja, če ugotovi:
1. da je vozilo parkirano na prehodu za kolesarje;
2. da je vozilo parkirano na razdalji manj kot 5 m pred
prehodom za pešce ali kolesarje. Če so na vozišču pred prehodom označena parkirna mesta, mora biti prepoved iz te točke
označena s predpisano označbo na vozišču;
3. da je vozilo parkirano na križišču in na razdalji manj
kot 15 m od najbližjega roba prečnega vozišča pred križiščem,
razen če je drugače določeno s predpisano prometno signalizacijo;
4. da je vozilo parkirano v podvozu ter na mostu in nadvozu;
5. da je vozilo parkirano na zaznamovanem mestu na
vozišču ali na zaznamovani niši, ki je rezervirana za avtobuse.
Zaradi vstopa ali izstopa potnika je dovoljena ustavitev na postajališču, ki je zunaj vozišča, če s tem ni oviran javni prevoz
potnikov v cestnem prometu;
6. da je vozilo parkirano na ozkem ali nepreglednem delu
ceste (v ovinku, pod vrhom klanca ipd.);
7. da je vozilo parkirano na delu ceste, kjer bi bil prost
prehod med ustavljenim oziroma parkiranim vozilom in neprekinjeno ločilno črto ali usmerjevalnim poljem na vozišču ali
nasprotnim robom vozišča ali kakšno drugo oviro na cesti širok
manj kot 3 m;
8. da je vozilo parkirano na mestu, na katerem bi vozilo
zakrivalo postavljeni prometni znak;
9. da je vozilo parkirano na vozišču v naselju, kjer poteka
dvosmerni promet in ločilne črte niso označene;
10. da je vozilo parkirano na vozišču ceste zunaj naselja,
ki ni državna cesta ali nekategorizirana cesta;
11. da je vozilo parkirano na smernem vozišču ceste v
naselju z dvema ali več prometnimi pasovi;
12. da je vozilo parkirano na vseh prometnih površinah,
ki niso namenjene prometu vozil ali niso namenjene prometu
tovrstnih vozil (npr. cestno telo, cestni otok, odstavni ločilni in
robni pas, bankina, trg, podhod, nadhod, klančina in podobno);
13. da je vozilo parkirano v območju umirjenega prometa,
razen kjer je izrecno dovoljeno s predpisano prometno signalizacijo;
14. da je vozilo parkirano na kraju, kjer ovira ali ogroža
druge udeležence v prometu ali ovira uradno osebo pri izvajanju nalog ali je to prepovedano s prometno signalizacijo ali je
vožnja tam prepovedana;
15. da je vozilo parkirano na površinah v javni lasti, kjer
se ovira dostop do transformatorske postaje;
16. da je vozilo parkirano na zelenih površinah, otroških in
drugih igriščih, ter na drugih podobnih površinah;
17. na javni površini, kjer je vozilo parkirano kljub javnemu
pozivu tako, da ovira vstop na delovišče ali izstop z delovišč
zaradi gradnje ali vzdrževalnih del;
18. na javni površini, kjer je vozilo parkirano kljub javnemu
pozivu tako, da ovira vstop na prireditveni prostor ali izstop z
njega ali na prireditvenem prostoru zaradi izvedbe prireditve;

(pokvarjena, izločena ali poškodovana vozila)
(1) V primeru, ko nadzorni organ ugotovi, da se pokvarjeno, izločeno ali poškodovano vozilo nahaja na površini, ki
je dana v javno uporabo ali v varovalnem pasu ceste, razen
na državni cesti izven naselja, namesti na tako vozilo pisno
odredbo, s katero naloži lastniku vozila, da ga odstrani v roku,
ki je naveden v odredbi. Pokvarjeno ali v prometni nesreči
poškodovano vozilo, pri kateri je nastala samo materialna
škoda, mora oseba takoj umakniti z vozišča ali z dela ceste, na
katerem ovira ali ogroža druge udeležence cestnega prometa.
(2) Če lastnik ne odstrani vozila v času iz prejšnjega
odstavka, ga na njegove stroške odstrani pristojni izvajalec.
Pritožba zoper odredbo o odstranitvi vozila ne zadrži njene
izvršbe.
(3) Pri postopku odstranitve vozila se smiselno uporabljajo tudi določbe ZPrCP, ki urejajo postopek odstranitve zapuščenih vozil.
18. člen
(zapuščena vozila)
(1) V primeru, ko nadzorni organ ugotovi, da se zapuščeno vozilo nahaja na površini, ki je dana v javno uporabo ali v
varovalnem pasu ceste, razen na državni cesti izven naselja
se na zapuščeno vozilo namesti pisna odredba, s katero naloži
lastniku vozila, da ga odstrani najkasneje v treh dneh od dneva
izdaje odredbe. Poznejše uničenje ali poškodba te odredbe ne
vpliva na to, da lastnik vozila ne bi bil o postopku odstranitve
obveščen.
(2) V primeru, da vozilo iz prejšnjega odstavka ni odstranjeno, odredi nadzorni organ pristojnemu izvajalcu rednega
vzdrževanja cest odstranitev vozila in hrambo na varovanem
prostoru, istočasno pa v primeru onesnaženja zemljine pod
zapuščenim vozilom poda prijavo pristojni inšpekcijski službi.
Pritožba zoper odredbo o odstranitvi vozila ne zadrži njene
izvršbe.
(3) Nadzorni organ odredi odstranitev vozila na stroške
proračuna Občine Naklo. Po treh mesecih se tako vozilo lahko
razgradi. Stroški povezani z odstranitvijo, hrambo in razgradnjo
vozila se izterjajo od lastnika vozila.
19. člen
(postopek odstranitve vozila)
(1) Nadzorni organ ali izvajalec odstranitve vozil mora
vsako vozilo, ki se ga namerava odpeljati s pajkom, pred pričetkom odstranitve fotografirati in v zapisnik napisati kratek opis
stanja vozila, če gre za zapuščeno, poškodovano, izločeno ali
pokvarjeno vozilo.
(2) Če voznik ali lastnik vozila želi odstraniti vozilo potem,
ko je nadzorni organ že pozval pooblaščenega izvajalca, da
odstrani vozilo, vozilo pa se še ni pričelo nalagati na pajka oziroma je pajek oddaljen manj kot 10 m od vozila, za katerega je
bila odrejena odstranitev, ali je redar že napisal odredbo, mora
voznik ali lastnik plačati 25 odstotkov predpisane cene odstranitve vozil izvajalcu, se šteje, da se je odredba pričela izvajati,
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ker jo je redar že pričel pisati in kolikor kršitelj stroška storitve
ne plača, se postopek nadaljuje.
(3) Če se je vozilo že pričelo nalagati na pajka, vendar še
ni naloženo (nameščene klešče na pnevmatiko ali nameščeno
gred na vozilo), mora voznik ali lastnik vozila plačati 50 odstotkov predpisane cene odstranitve vozila izvajalcu, če želi
prevzeti vozilo na kraju prekrška. Kolikor kršitelj stroška storitve
ne plača, se postopek odstranitve nadaljuje.
(4) Ko je vozilo naloženo na pajka (dvignjena gred ali
dvignjeno vozilo od tal), se šteje, da je odstranitev vozila izvršena, zato mora voznik ali lastnik vozila plačati 100 odstotkov
predpisane cene odstranitve vozila izvajalcu. Kolikor kršitelj
stroška storitve ne plača, se postopek odstranitve nadaljuje.
Ko pajek spelje iz mesta, kjer je naložil vozilo, se šteje, da je
vozilo odpeljano.
(5) Storilec prekrška mora stroške storitve odstranitve
poravnati na kraju prekrška z gotovino izvajalcu odstranitve
vozila sicer se šteje, da voznik ne bo prevzel vozila na kraju
prekrška. Izvajalec odstranitve ima pridržno pravico na vozilu,
ki je v postopku odstranjevanja ali je bilo odstranjeno, dokler ni
plačana cena storitve odstranitve.
(6) Podrobnejši postopek odstranitve vozila in druge pogoje določa pravilnik o odstranitvi vozil, ki ga izda župan.
20. člen
(odstranitev vozila)
(1) Odstranitev in hrambo vozil izvaja pristojni izvajalec
rednega vzdrževanja cest oziroma njegov pogodbenik, ki je
registriran za opravljanje take dejavnosti (v nadaljevanju: izvajalec) s soglasjem župana.
(2) Ceno za odstranitev vozil, hrambe in razgradnje določi
Svet Občine Naklo na predlog izvajalca z odredbo, razen za
ceno izrednega prevoza večjih vozil (tovorna vozila, avtobusi,
bivalna vozila, večji kombiji, priklopna vozila ipd.). Cena za
izredni prevoz večjih vozil se zaračuna storilcu prekrška po
dejanskih stroških izvajalca tovrstnih odstranitev vozil.
(3) Nadzorni organ odreja odstranitev vozil ob delavnikih
od 7. ure do 19. ure. Med delavniki se lahko odredi odstranitev
vozila tudi izven časa iz prejšnjega stavka. Odstranitev vozil
se odreja tudi v nočnem času, v sobotah, nedeljah, praznikih
in dela prostih dnevih, vendar v tem primeru zavezanec plača
30 odstotkov več, kot je določeno v ceniku.
21. člen
(hramba in vrnitev vozil)
(1) Odstranjeno vozilo se hrani na varovanem prostoru pri
izvajalcu oziroma njegovem pogodbenem partnerju, dokler lastnik ne prevzeme vozila, vendar največ 3 mesece od odstranitve
vozila. Stroški povezani z odstranitvijo, hrambo in razgradnjo
vozila bremenijo lastnika vozila. Vozilo se preda lastniku ali vozniku na podlagi listine ali drugega ustreznega dokazila, s katero dokazuje lastništvo oziroma identiteto in po plačilu stroškov
izvajalcu odstranitve in hrambe ter globe, če gre za prekršek
tujca ali državljana, ki prebiva v tujini ali je vozilo s tujo registrsko tablico. Pri prevzemu zapuščenega vozila mora biti zaradi
ugotavljanja istovetnosti prisoten nadzorni organ. Za vozila, ki
niso prevzeta v 30 dneh od odstranitve, se objavi javni razglas
o odstranitvi vozil na oglasni deski organa nadzora in spletni
strani Občine Naklo. Javni razglas mora biti objavljen 15 dni in
mora vsebovati opozorilo, da bo po preteku 3-mesečnega roka
vozilo prodano na javni dražbi oziroma uničeno. Istočasno se
razglas posreduje tudi policiji.
(2) Izvajalec odstranitve vozil mora nadzornemu organu
sporočiti podatke o prevzemniku vozila, najkasneje naslednji
delovni dan ali če se vozilo nahaja več kot mesec dni.
(3) V primeru, da lastnik ne prevzame vozila v 3 mesecih
od odstranitve vozila se šteje, da je vozilo brez lastnika in da
je lastnik vozilo opustil, zato se s takim vozilom ravna v skladu z določbami tega odloka. Enako se šteje če lastnik vozila
predloži overjeno izjavo ali če lastnik vozila pred uradno osebo
podpiše, da vozila ne želi več imeti v svoji lasti in posesti, se
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tako vozilo preda v uničenje na stroške lastnika. Lastninsko
pravico na tem vozilu pridobi Občina Naklo, ki vozilo večje
vrednosti proda, kadar je izklicna cena za kupnino večja kot
stroški odstranitve, hrambe in razgradnje vozila ter sodnega
cenilca in javne dražbe.
(4) Izvajalec skupaj z nadzornim organom po 3 mesecih
komisijsko odpre tako vozilo. O odpiranju se napiše zapisnik v
katerem se navedejo dodatno ugotovljena dejstva in podatki o
vozilu ter posebnosti, zaradi kasnejšega ugotavljanja storilca
prekrška. Stroški povezani z odstranitvijo, hrambo in razgradnjo vozila ter ostale stroške (cenitev, dražba ipd.) se izterjajo
od lastnika vozila, ki je opustil lastninsko pravico, kot stroške
postopka.
VIII. ODGOVORNOST LASTNIKA VOZILA
22. člen
(1) Če je prekršek po tem odloku storjen z vozilom, pa ni
mogoče ugotoviti, kdo je storilec, se za prekršek kaznuje lastnik
oziroma imetnik pravice uporabe vozila, razen če dokaže, da
tega prekrška ni storil.
(2) Če je lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila,
s katerim je storjen prekršek iz prejšnjega odstavka, pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik, državni organ ali
samoupravna lokalna skupnost, se kaznuje za prekršek odgovorna oseba.
(3) Lastnik, imetnik pravice uporabe vozila oziroma voznik,
kateremu je bilo tako vozilo zaupano za vožnjo, ne sme omogočiti, dopustiti ali dovoliti vožnjo vozila osebi, ki kaže znake
nezanesljivega ravnanja ali osebi, ki ne sme voziti tega vozila.
IX. NADZOR
23. člen
(opravljanje nadzora in stroški sodelovanja
nadzornih organov)
(1) Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov
o ureditvi prometa nadzira nadzorni organ.
(2) O izdanih dovoljenjih, soglasjih in spremembah prometnega režima ter prometne signalizacije mora občinski organ
za promet sproti obveščati nadzorne organe.
(3) Če morajo zaradi zagotavljanja varnosti prireditve sodelovati nadzorni organi, mora organizator ali investitor občini
praviloma povrniti stroške, ki nastanejo z organizacijo in izvedbo prireditve ali drugega dogodka. Višino stroškov sodelovanja
nadzornih organov s sklepom določi župan.
(4) Nadzorni organi smejo pri izvajanju pooblastil za nujno
potreben čas parkirati v nasprotju s tem odlokom.
(5) Udeleženci cestnega prometa se morajo ravnati po
znakih, ukazih oziroma odredbah pooblaščenih uradnih oseb,
pri opravljanju nadzorstva nad določbami tega odloka, ne glede
na prometno signalizacijo ali prometna pravila.
(6) Ukazi oziroma odredbe, razen tistih, za katere je predpisana pisna oblika, se dajejo ustno.
(7) Voznik in potniki ne smejo izstopiti iz oziroma z vozila
v času izvajanja uradnega postopka, dokler jim pooblaščena
uradna oseba tega ne dovoli.
(8) Pooblaščena uradna oseba lahko odreja vozniku in
potnikom tudi druge ukrepe za zagotovitev varnosti oziroma
nemotenega poteka postopka.
X. DOLOČBE O GLOBAH
24. člen
Z globo v višini 40 EUR se za prekršek sankcionira posameznik:
– če ravna v nasprotju s 4. členom tega odloka,
– če ustavi ali parkira vozilo v nasprotju s prvo točko
10. člena tega odloka,
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– če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 13. člena
tega odloka,
– če ne umakne vozila z javnih prometnih površin, na
katerih se opravlja pluženje, odstranjevanje in odvoz snega kot
to določa tretji odstavek 14. člena tega odloka.

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji
za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne
službe izvajanja javne razsvetljave
v Mestni občini Nova Gorica

25. člen
Z globo v višini 80 EUR se za prekršek sankcionira posameznik:
– če ravna v nasprotju z drugo ali s tretjo ali s četrto točko
prvega odstavka 10. člena tega odloka,
– če ravna v nasprotju z 12. členom tega odloka,
– če ravna v nasprotju s 15. členom tega odloka.

1. člen
V 3. členu Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave
v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 97/12, 28/13)
(v nadaljevanju: odlok) se na koncu stavka pika nadomesti z
vejico in doda besedilo: »ter da se omogoči oziroma zagotovi
možnost multifunkcijske uporabe infrastrukture javne razsvetljave za dodatne tehnološke storitve in potrebe okolja.«

26. člen
(1) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek udeleženec cestnega prometa, ki ne ravna po znaku, ukazu oziroma
odredbi pooblaščene uradne osebe v zvezi s kršitvijo po tem
odloku.
(2) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
za vožnjo potrebuje vozniško dovoljenje, ki ne ravna po znaku,
ukazu oziroma odredbi pooblaščene uradne osebe v zvezi s
kršitvijo po tem odloku.
27. člen
(1) Z globo v višini 1.400 EUR se za prekršek sankcionira
pravna oseba ali samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:
– če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 11. člena tega
odloka,
– če ravna v nasprotju s 13. členom tega odloka,
– če ravna v nasprotju s 17. členom tega odloka.
(2) Z globo 400 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba, če
stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Predpisi na podlagi tega odloka morajo biti izdani v enem
letu, od uveljavitve tega odloka.
29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2014
Naklo, dne 18. junija 2014
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

NOVA GORICA
2356.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne
gospodarske javne službe izvajanja javne
razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradni list RS, št. 13/12) in 27. člena Poslovnika Mestnega
sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12)
je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 3. julija
2014 sprejel

2. člen
V 7. členu odloka se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Koncesionar je dolžan omogočiti tehnični in pravni brezplačen neoviran dostop dodatnih uporabnikov in aplikacij na
infrastrukturi javne razsvetljave, kar se ustrezno opredeli v
koncesijski pogodbi.«
Preostali odstavki se temu ustrezno preštevilčijo.
3.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2012-14
Nova Gorica, dne 3. julija 2014
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

2357.

Sklep o delnem povračilu stroškov
za organiziranje in financiranje volilne
kampanje za lokalne volitve 2014

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 11/11, 28/11 – odl.
US in 98/13) 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova
Gorica na seji dne 3. julija 2014 sprejel

SKLEP
o delnem povračilu stroškov za organiziranje
in financiranje volilne kampanje za lokalne
volitve 2014
1.
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2014 v Mestni
občini Nova Gorica.
2.
Stroški volilne kampanje za volitve v mestni svet in volilne
kampanje za župana ne smejo preseči zneskov, ki jih določa
zakon, ki ureja volilno kampanjo.
3.
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati
za člane mestnega 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 mestnemu svetu
in računskemu sodišču.
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4.
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10 % glasov od skupnega števila volilnih
upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas.
Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena
do povračila stroškov v višini 0,12 EUR le na osnovi dobljenih
glasov v tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme
preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila
mestnemu svetu in računskemu sodišču.
5.
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v mestni svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo
povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Mestne občine
Novo Gorica 30. dan po predložitvi poročila mestnemu svetu
in računskemu sodišču.
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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– ANA MARIJA FURLAN, roj. 1931, učiteljica klavirja, Trg
Jožeta Srebrniča 4, Solkan, za njeno dolgoletno požrtvovalnost
in predanost na področju glasbene ljubiteljske kulture.
– TURISTIČNO DRUŠTVO BANJŠICE, SEKCIJA AKTIV
ŽENA, Banjšice 86, Grgar, ob 30 letnici aktivnega delovanja
društva.
– GLASBENO DRUŠTVO NOVA, Gradnikove brigade 25,
Nova Gorica, za dolgoletno delovanje na glasbenem področju,
kjer združuje številne mlade ljubiteljske glasbenike in vzgaja
bodoče profesionalce, ki bodo v prihodnosti zagotovo pomembno krojili slovenski glasbeni prostor.
– PATER PAVEL (FRANC) KRAJNIK, roj. 1924, frančiškan, Sveta Gora 2, Solkan, ob 40. letnici delovanja kot
bibliotekar v bogati samostanski knjižnici na Sveti Gori in za
publicistiko v verskem tisku.
2.
Ta sklep začne veljati takoj in se ga objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 094-1/2013-13
Nova Gorica, dne 3. julija 2014

Št. 041-1/2014-16
Nova Gorica, dne 3. julija 2014

Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

NOVO MESTO
2358.

Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova
Gorica v letu 2014

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradni list RS, št. 13/12) in 19. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 21/08, 24/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji 3. julija 2014 sprejel

SKLEP
1.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica podeljuje naslednja priznanja Mestne občine Nova Gorica v letu 2014:
NAGRADO FRANCETA BEVKA prejmeta:
– Izr. prof. dr. ZOLTAN JAN, roj. 1947, prof. primerjalne
knjiž. in slov. jezika, Miloševa 1, Nova Gorica, za njegov prispevek na področju kulture, šolstva in družbenopolitičnega
življenja,
– GLASBENA SKUPINA AVTOMOBILI, Ajševica 47, Nova
Gorica, za pomemben prispevek na slovenski glasbeni sceni
in za avtorsko glasbo, s katero so postali sinonim za mesto
Nova Gorica.
NAGRADO MESTNE OBČINE NOVA GORICA prejmejo:
– BOJAN BRATINA, roj. 1950, prof. slov. in ruskega jezika
s književnostjo, Pod gričem 47, Nova Gorica, za vseživljenjsko
uspešno vodenje Gimnazije Nova Gorica,
– BOGDAN ZORATTI, roj. 1951, pravnik, Kostanjeviška
cesta 17, Nova Gorica, za življenjsko delo na področju zaščite
in reševanja.
– JOŽICA GOLOB, roj. 1943, učiteljica glasbene vzgoje,
Ulica Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica, za življenjsko delo
na področju glasbene umetnosti.
PLAKETO MESTNE OBČINE NOVA GORICA prejmejo:
– IGOR KOMEL, roj. 1952, knjigovodja, Via Brigata Pavia
114, Gorica (I), za dolgoletno delo na področju kulture v zamejstvu, kjer mnogokrat odigrava vlogo ambasadorja slovenske
kulturne stvarnosti v Italiji ter za razvijanje in utrjevanje sodelovanja med Mestno občino Nova Gorica in zamejstvom.

2359.

Sklep o imenovanju posebne občinske volilne
komisije Mestne občine Novo mesto za volitve
predstavnika romske skupnosti

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12)
in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 30. seji
dne 10. 7. 2014 sprejel

SKLEP
o imenovanju posebne občinske volilne
komisije Mestne občine Novo mesto za volitve
predstavnika romske skupnosti
I.
Imenuje se posebno občinsko volilno komisijo Mestne
občine Novo mesto za volitve predstavnika romske skupnosti
v naslednji sestavi:
– za predsednico:

Maja Gorenc, Novo mesto,
Šegova ulica 9,
– za namestnico predsednice: Marjana Majster, Novo mesto,
Ulica Slavka Gruma 8,
– za članico:
Cvetka Tudija, Novo mesto,
Šmihel 73,
– za namestnico članice:
Duška Balažek, Novo mesto,
Cesarjeva ulica 20a,
– za članico:
Ana Bevc, Novo mesto,
Seidlova cesta 58,
– za namestnico članice:
Marija Padovan, Novo mesto,
V Brezov log 43 a,
– za članico:
Kristina Cigler, Novo mesto,
Smrečnikova ulica 32,
– za namestnico članice:
Mojca Turk, Novo mesto,
Ulica stare pravde 29.
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II.
Sedež posebne občinske volilne komisije za volitve predstavnika romske skupnosti je v prostorih Mestne občine Novo
mesto, Novi trg 9.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 040-3/2014
Novo mesto, dne 10. julija 2014
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

2360.

Sklep o imenovanju komisije za pripravo
volilnega imenika pripadnikov romske
skupnosti v Mestni občini Novo mesto

Na podlagi 41. člena Zakona o evidenci volilne pravice
(Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo ZEVP-1UPB1) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni
list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto
na 30. seji dne 10. 7. 2014 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
2361.

Na podlagi 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08 in 83/12) in 73. člena Statuta
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13)

RAZPISUJEM
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Mestne občine
Novo mesto
1. Redne volitve v Svete krajevnih skupnosti Birčna vas,
Bršljin, Brusnice, Bučna vas, Center, Dolž, Drska, Gabrje, Gotna vas, Kandija – Grm, Kartaljevo, Ločna – Mačkovec, Majde
Šilc, Mali Slatnik, Mestne njive, Otočec, Podgrad, Prečna,
Regrča vas, Šmihel, Stopiče, Uršna sela in Žabja vas bodo v
nedeljo, 5. oktobra 2014.
2. Za dan razpisa volitev, s katerimi začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21. julij 2014.
3. Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija in
volilne komisije krajevnih skupnosti.
Št. 041-26/2014
Novo mesto, dne 11. julija 2014
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

SKLEP
o imenovanju komisije za pripravo volilnega
imenika pripadnikov romske skupnosti
v Mestni občini Novo mesto
1.
Imenuje se komisija za sestavo volilnega imenika državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti, na območju Mestne
občine Novo mesto v naslednji sestavi:
– Janez DOLTAR, Novo mesto, Seidlova cesta 68, predsednik,
– Mladen GORŠE, Križe 22, član,
– Milena TUDIJA, Novo mesto, Pot v gaj 24, članica.
Sedež komisije je v prostorih Mestne občine Novo mesto,
Novo mesto, Seidlova cesta 1.
2.
Komisija za sestavo volilnega imenika vpiše v volilni imenik državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti, polnoletnega državljana RS, pripadnika romske skupnosti, ki ima prijavljeno stalno bivališče v Mestni občini Novo mesto.
Pripadnost romski skupnosti se ugotavlja na podlagi izjave državljana RS oziroma na podlagi vpisa v volilni imenik državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti na preteklih volitvah.
V primeru dvoma se ravna v skladu z zakonom, ki ureja
splošni upravni postopek. Če niso izpolnjeni pogoji za vpis,
komisija o tem izda odločbo.
3.
Komisija predloži volilni imenik pristojnemu organu v potrditev.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 040-4/2014
Novo mesto, dne 10. julija 2014
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Mestne občine Novo
mesto

OSILNICA
2362.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica
za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi –
ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US,
79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 –
ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah – ZJF-UPB4 (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo – UPB4) in
15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in
5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 24. redni seji
dne 4. 7. 2014 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Osilnica
za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Osilnica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 111/13) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.

70

SKUPAJ PRIHODKI
(70 + 71 + 72 + 73 + 74)
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
DAVČNI PRIHODKI
(700 + 703 + 704 + 706)
700 Davki na dohodek in dobiček

v eurih
Proračun
leta 2014
1.003.491
423.238
395.424
379.313
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71

72

73

74

78

II.
40

41

42
43

III.

B.
IV.

703 Davki na premoženje
7.611
704 Domači davki na blago in storitve
8.500
706 Drugi davki
0
NEDAVČNI PRIHODKI
(710 + 711 + 712 + 713 + 714)
27.814
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
10.580
711 Takse in pristojbine
210
712 Globe in druge denarne kazni
0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
16.400
714 Drugi nedavčni prihodki
624
KAPITALSKI PRIHODKI (720 + 721 + 722)
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0
PREJETE DONACIJE (730 + 731)
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)
580.253
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
170.710
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
409.543
PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE (787)
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
0
SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)
1.059.680
TEKOČI ODHODKI
(400 + 401 + 402 + 403 + 409)
236.208
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
61.491
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
8.861
402 Izdatki za blago in storitve
148.856
403 Plačila domačih obresti
3.500
409 Rezerve
13.500
TEKOČI TRANSFERI
(410 + 411 + 412 + 413 + 414)
260.477
410 Subvencije
4.000
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
108.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
4.258
413 Drugi tekoči domači transferi
144.219
414 Tekoči transferi v tujino
0
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
559.995
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
559.995
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)
3.000
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
3.000
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
0
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ
ODHODKI)
–56.189
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750 + 751 + 752)
0
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PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440 + 441 + 442 + 443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih pravnih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje v svoji
lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+ VII. – VIII. – IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

6105
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
60.000
60.000
60.000
30.400
30.400
30.400
–26.589
29.600
56.189
26.589
26.589

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Osilnica.
Načrt razvojnih programov predstavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0008/2014/2
Osilnica, dne 4. julija 2014
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

2363.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Osilnica

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
– ZLV-UPB3 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
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besedilo – UPB3, 45/08 in 83/12) in 15. člena Statuta Občine
Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.) je Občinski
svet Občine Osilnica na 24. redni seji dne 4. 7. 2014 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Osilnica
1. člen
Občinsko volilno komisijo Občine Osilnica sestavljajo
predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.
V Občinsko volilno komisijo Občine Osilnica se za dobo
štirih let imenujejo:
1. Predsednik: Blaž Volf, Kočevje, Trg zbora odposlancev
60, p. 1330 Kočevje
2. Namestnik predsednika: Nataša Prelesnik, Kočevje,
Kocljeva ulica 5, p. 1330 Kočevje
3. Član: Tanja Žagar Majetić, Sela 29, p. 1337 Osilnica
4. Namestnik člana: Darja Vesel, Sela 28, 1337 Osilnica
5. Član: Marjeta Ožbolt, Grintovec 3, 1337 Osilnica
6. Namestnik člana: Aleš Žagar, Bezgovica 5, 1337 Osilnica
7. Član: Tatjana Bauer, Ložec 1a, 1337 Osilnica
8. Namestnik člana: Ankica Konečnik, Ribjek 4, 1337
Osilnica.
2. člen
Sedež Občinske volilne komisije je na Občini Osilnica,
Osilnica 11, 1337 Osilnica.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 040-0011/2014/7
Osilnica, dne 4. julija 2014
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

POSTOJNA
2364.

Odlok o komunalnih taksah Občine Postojna

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 123/06, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11 in 40/12 – ZUJF),
21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in
40/12 – ZUJF), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS,
št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13 in 111/13) ter
16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07,
53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 20. seji dne 8. 7.
2014 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
2. začasno uporabo javnih površin (trgi, parkirišča, izjemoma tudi pločniki in drugo) pri izvedbi prireditev (tudi cirkusi,
luna parki in druga potujoča zabavišča), opravljanju gostinske,
turistične in drugih dejavnosti,
3. uporabo javnih površin pred poslovnimi in gostinskimi
lokali (postavitev stojnic, kioskov in podobno) za začasno razširitev svojih dejavnosti,
4. uporaba javne tržnice.
Plačilo občinske takse za taksne predmete se ne zahteva,
če je to za posamezne primere z zakonom oproščeno ali je
predpisan ali s pogodbo dogovorjen drugačen način plačila.
2. člen
Taksni zavezanci so pravne osebe, zasebniki in druge
fizične osebe, ki opravljajo storitve ali uporabljajo taksne predmete, za katere so predpisane komunalne takse.
3. člen
Višina komunalnih taks je izražena v točkah in je določena
v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
Olajšave in oprostitve pri določanju in plačevanju posameznih komunalnih taks so določene v 13. členu odloka ter v
posebnem delu tega odloka.
Vrednost točke po tem odloku znaša 0,08346 EUR.
4. člen
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega
predmeta oziroma s pričetkom uporabe in preneha z dnem,
ko je taksni zavezanec obvestil organ, ki mu je izdal odločbo
o odmeri komunalne takse, o odstranitvi taksnega predmeta
oziroma o prenehanju njegove uporabe.
II. ODMERA KOMUNALNE TAKSE
5. člen
Taksni zavezanec je dolžan taksne obveznosti po tem
odloku prijaviti pristojnemu občinskemu organu najmanj 15 dni
pred pričetkom uporabe oziroma namestitve taksnih predmetov, vsako spremembo oziroma druge podatke, ki vplivajo na
obračun komunalne takse ter prenehanje taksne obveznosti
pa najkasneje v 15 dneh po odstranitvi oziroma prenehanju
uporabe le-teh.
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati:
– podatke o taksnem zavezancu,
– podatke o času in kraju uporabe oziroma namestitve
taksnih predmetov,
– opis taksnega predmeta (površina, število ipd.).
6. člen
Komunalne takse so prihodek proračuna Občine Postojna in se uporabljajo za potrebe urejanja komunalne in cestne
infrastrukture na območju Občine Postojna.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

7. člen
Taksni zavezanec je dolžan odmerjeno komunalno takso
plačati pred začetkom uporabe taksnega predmeta oziroma se
v primeru uporabe daljšega obdobja le-te lahko poravna tudi
med ali po končanem obdobju uporabe taksnega predmeta.
Pravne osebe, zasebniki in druge fizične osebe, ki opravljajo storitve v zvezi z uporabo oziroma namestitvijo taksnih
predmetov, so se dolžni pred uporabo oziroma namestitvijo
taksnih predmetov izkazati z dokazilom o plačilu komunalne
takse.

1. člen
S tem odlokom se predpisujejo komunalne takse za uporabo taksnih predmetov na območju Občine Postojna, in sicer
za:
1. reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni,
pritrjeni ali kako drugače označeni na javnih površinah,

8. člen
Komunalne takse so določene v dnevnih, mesečnih ali
letnih zneskih.
O odmeri komunalne takse se taksnemu zavezancu izda
odločba o odmeri komunalne taksne obveznosti, ki je določena
v 5. členu tega odloka.

ODLOK
o komunalnih taksah Občine Postojna
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9. člen
Če taksni zavezanec pravočasno ne prijavi taksne obveznosti pristojnemu občinskemu organu ali če ne prijavi pravilnih podatkov, ki so pomembni za obračun taksne obveznosti
oziroma če v roku ne poravna odmerjene komunalne takse,
mu pristojni občinski organ naloži plačilo kazenske komunalne
takse z odmerno odločbo za čas od začetka uporabe oziroma
namestitve taksnih predmetov do dneva prijave v trikratnem
znesku neporavnane obveznosti.
Taksni zavezanec je dolžan predpisano kazensko komunalno takso iz prvega odstavka tega člena plačati v 15 –ih dneh
po prejemu odločbe. Če taksni zavezanec ne plača občinske
takse v predpisanem roku, občinska uprava poda predlog za izterjavo zapadle obveznosti Carinski upravi Republike Slovenije.

obveznost prijaviti pristojnemu organu občine najkasneje v roku
15 dni po uveljavitvi tega odloka.

10. člen
Komunalne takse obračunava pristojni organ občine. Podatke za obračun komunalnih taks pridobi na podlagi prijav taksnih
zavezancev ter prijav Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Tarifa št. 1. – za reklamne napise, objave in oglase, ki
so postavljeni, pritrjeni ali kako drugače označeni na javnih
površinah
1.1. Reklamni napisi, objave in oglasi na panojih, oglasnih
in reklamnih tablah, transparentih, platnih, praporih, zastavah,
stenah zgradb in balonih
1. od 0,25 m2 do vključno 1 m2
1 točko/dan
2. od 1 m2 do vključno 2 m2
2 točki/dan
3. od 2 m2 do vključno 3 m2
3 točke/dan
4. od 3 m2 do vključno 4 m2
4 točke/dan
5. od 4 m2 do vključno 5 m2
5 točk/dan
6. od 5 m2 do vključno 10 m2
8 točk/dan
7. nad 10 m2
20 točk/dan.
Od označb sedeža pravnih oseb na osnovi zakonskih
določil se po tem odloku ne uporabljajo določila za plačilo komunalne takse do velikosti 0,25 m2.
1.2. Elektronski in drugi svetlobni napisi, kot so npr. –
reklamni panoji z vrtljivo površino, elektronski reklamni panoji
(display), reklamni stolpi, svetlobno projecirane površine in
drugi svetlobni napisi
– do 1 m2 mesečno
300 točk
– nad 1 m2 do 4 m2 mesečno
500 točk
– nad 4 m2 mesečno
1000 točk
1.3. Vitrine, izložbe, oglasne omarice
– do 1 m2 mesečno
200 točk
– nad 1 m2 do 4 m2 mesečno
400 točk
– nad 4 m2 mesečno
600 točk
1.4. Slišne reklame in oglasi
– vsako zvočno mesto dnevno
(do vključno 3 dni)
300 točk/dan
– vsako zvočno mesto dnevno
(nad 3 dni)
100 točk/dan.
Postavitev stereo ali drugega večkanalnega zvočnega
sistema na določeni lokaciji se obremeni kot en objekt.
Pojasnila:
1. Javna površina po tem odloku je vsaka površina, ki je
namenjena uporabi oziroma koristi vseh ljudi in skupnosti ali se
na njej izvajajo javne prireditve.
2. Taksni zavezanci so pravne osebe, zasebniki in druge
fizične osebe, za katere se objavlja reklamni napis, objava ali
oglas. Če tako opredeljenih taksnih zavezancev ni mogoče
identificirati, so taksni zavezanci lastniki taksnih predmetov.
3. Površina taksnega predmeta nepravilne oblike predstavlja najmanjši možni pravokotnik, ki zajema vse njegove
točke. Pri dvo-ali večstranskih zapisih oziroma drugih taksnih
predmetih se vsaka stran šteje kot en taksni predmet.
4. Taksa za določeno obračunsko obdobje se lahko odmeri tudi med ali po končanem obdobju uporabe taksnega
predmeta.
Tarifa št. 2 – za začasno uporabo javnih površin
2.1. Za uporabo urejenih javnih površin
– za vsak m2 dnevno
(za čas uporabe do vključno 14 dni)
10 točk
– za vsak m2 dnevno
(za čas uporabe nad 14 dni)
2 točki
Za uporabo površine nad 200 m2 velja 50 % popust.

11. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojni Medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki na terenu ugotavlja, ali je uporaba oziroma namestitev taksnih predmetov
prijavljena, preverja resničnost podatkov izkazanih na prijavi
in plačilo komunalne takse. Svoje ugotovitve posreduje pristojnemu organu občine.
III. KAZENSKE DOLOČBE
12. člen
Z denarno kaznijo 250,00 EUR se kaznuje za prekršek
posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna
oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne prijavi takšne
obveznosti, za katero je po tem odloku predpisana komunalna
taksa ali prijavi neresnične podatke o uporabi oziroma namestitvi takšnih predmetov.
Z denarno kaznijo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek
pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.
13. člen
Plačila komunalnih taks so oproščeni državni in občinski
organi, krajevne skupnosti ter ostale pravne osebe javnega
prava, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Postojna,
za izvajanje njihovih dejavnosti. Plačila komunalne takse so
oproščene tudi politične stranke.
Glede na namen se občinska taksa ne plačuje za kulturne, športne, izobraževalne in humanitarne prireditve, prireditve,
ki jih organizirajo društva in klubi, ustanovljeni v javnem interesu s sedežem v Občini Postojna, ter za objave sponzorjev teh
prireditev na prireditvenem prostoru. Prav tako so navedena
društva in klubi oproščeni plačila takse glede obveščanja o
svoji dejavnosti.
Takse prav tako ne plačujejo za objave političnih strank
in neodvisnih kandidatov v volilni in referendumski kampanji.
Občinska uprava lahko s sklepom oprosti posamezne
taksne zavezance plačila občinske takse, kadar gre za prireditev ali dejavnost, ki je posebnega pomena za razvoj turizma,
kulture, izobraževanja ali športa v Občini Postojna.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Taksni zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka uporabljajo oziroma imajo nameščene taksne predmete, za katere je
s tem odlokom predpisana komunalna taksa, so dolžni taksno

15. člen
Ta odlok velja za območje Občine Postojna in začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
16. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, se na območju Občine
Postojna preneha uporabljati Odlok o komunalnih taksah (Uradni
list RS, št. 67/04 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami).
POSEBNI DEL
TARIFE KOMUNALNIH TAKS
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2.2. Za uporabo delno urejenih javnih površin
– za vsak m2 dnevno
(za čas uporabe do vključno 14 dni)
5 točk
– za vsak m2 dnevno
(za čas uporabe nad 14 dni)
1 točko
Za uporabo površine nad 200 m2 velja 50 % popust.
Pojasnila:
1. Za javne površine iz te tarifne številke se štejejo urejene in neurejene površine, ki so namenjene uporabi oziroma
koristi vseh ljudi in skupnosti kot npr. ceste, ulice, pločniki, trgi,
zelenice, parkirišča. (Urejene javne površine so tiste, ki so
protiprašno zaščitene).
2. Taksni zavezanec po tej tarifi je vsakokratni uporabnik
javne površine oziroma organizator zabavnih in drugih prireditev (razstav, sejmov, ipd.).
3. Taksa se za določeno obračunsko obdobje odmeri
tudi med ali po končanem obdobju uporabe taksnega predmeta.
Tarifa št. 3 – za uporabo javnih površin pred poslovnimi
in gostinskimi lokali
3.1. Za uporabo urejenih javnih površin
– za vsak m2 dnevno
(za čas uporabe do vključno14 dni)
10 točk
– za vsak m2 dnevno
(za čas uporabe nad 14 dni)
5 točk
3.2. Za uporabo delno urejenih javnih površin
– za vsak m2 dnevno
(za čas uporabe do vključno 14 dni)
5 točk
– za vsak m2 dnevno
(za čas uporabe nad 14 dni)
2 točki
Pojasnila:
1.Za javne površine iz te tarifne številke se štejejo urejene
in neurejene površine, ki so neposredno pred ali ob gostinskih
in poslovnih lokalih in služijo lastniku oziroma uporabniku za
začasno razširitev svoje dejavnosti. Urejene javne površine so
tiste, ki so protiprašno zaščitene.
2. Taksa za določeno obračunsko obdobje se lahko odmeri tudi med ali po končanem obdobju taksnega predmeta.
Tarifa št. 4 – Za uporabo javne tržnice
4.1 Za uporabo javne tržnice v I. območju
– uporaba občinske stojnice
taksa se ne
ali hiške
obračuna
– za vsak m2 druge uporabe javne tržnice na
dan (do vključno 14 dni)
20 točk
– za vsak m2 druge uporabe javne tržnice
dnevno (15 dni skupaj ali več)
5 točk
– za vsak m2 uporabe javne tržnice za
avtomate z živili na dan
2 točki
4.2 Za uporabo javne tržnice v II. območju
– za vsak m2 označenega sejmiščnega prostora
na dan
10 točk.
Pojasnila:
1. I. in II. območje tržnice v Postojni sta določena z odlokom o ureditvi javne tržnice.
2. Obračun takse za posamezne dneve se izvede po
dejanski uporabi tržnice, za večdnevni skupni najem pa za
obdobje najema.
3. Taksa za določeno obračunsko obdobje se lahko odmeri tudi med ali po končanem obdobju uporabe taksnega
predmeta.
4. Poleg takse za uporabo tržnice morajo uporabniki
plačati tudi uporabo tržnice v skladu s cenikom upravljavca.
Št. 007-4/2014
Postojna, dne 8. julija 2014
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
2365.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Postojna za leto 2014

Na podlagi 29. 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),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 14/13, 46/13
– ZIPRS1314-A in 101/13; v nadaljevanju: ZJF) in 16. člena
Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je
Občinski svet Občine Postojna na 20. seji dne 8. 7. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Postojna za leto 2014
1. člen
V 10. členu Odloka o proračunu Občine Postojna za leto
2014 (Uradni list RS, št. 109/13; v nadaljnjem besedilu: Odlok)
se število »100.000,00« nadomesti s številom »400.000,00«.
2. člen
Vse ostale določbe Odloka ostanejo nespremenjene.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-243/2013-33
Postojna, dne 8. julija 2014
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

2366.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Postojna

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS
– stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni
list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl.
US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) ter 16. člena Statuta
Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski
svet Občine Postojna na 20. seji dne 8. 7. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Postojna
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Postojna
(Uradni list RS, št. 33/97, 61/02, 52/08, 36/09 in 29/10; v nadaljnjem besedilu: odlok) se besedilo tretjega odstavka 2. člena
spremeni tako, da se glasi:
»Za izvajanje vzgoje in varstva predšolskih otrok na različnih lokacijah v sestavi vrtca delujejo enote vrtca, in sicer:
– enota Pastirček, s sedežem na naslovu Cesta na Kremenco 4, Postojna
– enota Zmajček, s sedežem na naslovu Gregorčičev
drevored 8, Postojna
– enota Škratek, s sedežem na naslovu Vilharjeva ulica
14, Postojna

Uradni list Republike Slovenije
– enota Pudgurček, s sedežem na naslovu Studeno 69,
Studeno
– enota Ravbarček, s sedežem na naslovu Planina 152,
Planina
– enota Torbarček s sedežem na naslovu Trg padlih borcev 1a, Postojna.«

glasi:

2. člen
Četrti odstavek 2. člena odloka se spremeni tako, da se

»Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem
organizira delo v novi enoti zavoda ali ukine obstoječo, če so
za to podani zakonski pogoji.«
3. člen
V 3. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Enote zavoda v pravnem prometu nimajo pooblastil.«

glasi:

4. člen
Prvi odstavek 5. člena odloka se spremeni tako, da se

»Zavod ima pečata okrogle oblike, premera 35 mm in
22 mm. Pečat vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je
grb Republike Slovenije.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2009-6
Postojna, dne 8. julija 2014
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

2367.

Št.

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Postojna za volilno
leto 2014
1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno
povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini
Postojna za volilno leto 2014.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči zneskov, ki
jih določa zakon, ki ureja volilno kampanjo.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati
za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov
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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 občinskemu svetu
in računskemu sodišču.
4. člen
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov
volilne kampanje v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas. Če
pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta
kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov v višini 0,12 EUR le na osnovi dobljenih glasov v
tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet
ali za volitve za župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški
volilne kampanje iz proračuna občine 30. dan po predložitvi
poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v
Občini Postojna (Uradni list RS, št. 53/10).
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-5/2014-2
Postojna, dne 8. julija 2014
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Postojna
za volilno leto 2014

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 in 98/13) in 16. člena Statuta
Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski
svet Občine Postojna na 20. seji dne 8. julija 2014 sprejel
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SEMIČ
2368.

Odlok o razveljavitvi Tehničnega popravka
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Semič

Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – Skl. US), 14. člena Statuta
Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) in 71. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je
Občinski svet Občine Semič na 26. redni seji dne 3. 7. 2014
sprejel

ODLOK
o razveljavitvi Tehničnega popravka Odloka
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Semič
1. člen
Razveljavi se Tehnični popravek Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Semič, sprejet na 25. redni seji
Občinskega sveta Občine Semič dne 8. 5. 2014, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 35/14, z dne 16. 5. 2014.

Stran
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Št.
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2. člen
Razveljavitev tehničnega popravka začne veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-03/2008-330
Semič, dne 3. julija 2014
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

2369.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B,
93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US:
U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09,
61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/0934, 57/12) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS,
št. 57/10 – UPB1) je Občinski svet Občine Semič na 26. redni
seji dne 3. 7. 2014 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra nepremičnini, parcelna št. 2692/10, k.o. 1528-Brezje pri Vinjem Vrhu, v
izmeri 208 m2, vpisana kot last Občine Semič.

Uradni list Republike Slovenije
za namestnico člana: Sonja REHAR, Ulica Ivana
Turšiča 10, 6210 Sežana
za članico: Petra FELICJAN, Povir 20b, 6210 Sežana
za namestnika člana: Marko KOSMAČ, Žirje 3, 6210
Sežana
za člana: Sebastjan FUNA, Štjak 4, 6222 Štanjel
za namestnika člana: Mirko MACAROL, Šepulje 2, 6210
Sežana.
2.
Sedež občinske volilne komisije je v Sežani, Partizanska
cesta 4.
3.
Občinska volilna komisija začne izvrševati mandat z dnem
21. 7. 2014.
4.
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep o
razrešitvi in imenovanju člana Občinske volilne komisije Sežana št. 032-4/2014-16 z dne 12. 6. 2014.
5.
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 032-6/2014-3
Sežana, dne 10. julija 2014
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

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

SLOVENJ GRADEC

Št. 478-42/2010-25
Semič, dne 3. julija 2014
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

SEŽANA
2370.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Sežana

Na podlagi prvega odstavka 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB1,Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno
besedilo, 45/08 in 83/12) in 16. člena Statuta Občine Sežana
(Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na
seji dne 10. 7. 2014 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije Sežana
1.
V Občinsko volilno komisijo Sežana se imenujejo:
žana

za predsednico: Vesna ZOBEC, Rožna pot 6, 6210 Se-

za namestnico predsednice: Ksenija GREGORČIČ MOZETIČ, Šmarje 147, 6210 Sežana
za člana: Božidar DRAGAN, Partizanska cesta 44, 6210
Sežana

2371.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Mestni občini
Slovenj Gradec

Na podlagi 23. in 28. člena. člena Zakona o volilni kampanji in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07
– ZPolS, 11/11, 28/11 – odločba US, 93/13) in 16. člena Statuta
Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08, 53/10)
je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 34. seji dne
9. 7. 2014 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Mestni občini
Slovenj Gradec
I.
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno
povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu
2014 v Mestni občini Slovenj Gradec.
II.
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v
občini. Če pride do ponovitve 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.

Uradni list Republike Slovenije
III.
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadali mandati za svetnike v Občinski svet Mestne občine
Slovenj Gradec, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne
kampanje v višini 0,33 EUR za vsak dobljeni glas, pri čemer
pa skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in
Računskemu sodišču RS.
IV.
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 na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 0,12 EUR na dobljeni glas le na osnovi dobljenih
glasov na ponovnem glasovanju. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev,
razvidnega iz poročila občinskemu svetu in Računskemu
sodišču RS.
V.
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve članov Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec ali
za volitve župana Mestne občine Slovenj Gradec se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Mestne
občine Slovenj Gradec najpozneje v roku 30 dni po predložitvi
poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo
občinskemu svetu in Računskemu sodišču RS.
VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za lokalne
volitve v letu 2014.
Št. 041-0002/2014
Slovenj Gradec, dne 10. julija 2014

Št.

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11 in
98/13) in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni
list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica
na 24. seji dne 2. 7. 2014 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve 2014 v Občini Slovenska Bistrica
1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno
povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v
Občini Slovenska Bistrica.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in
volilne kampanje za volitve županje oziroma župana (v nadalje-

6111

3. člen
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za
članice oziroma člane (v nadaljevanju: člane) občinskega sveta,
imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini
0,30 eura za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih
stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov
volilne kampanje v višini 0,12 eura za vsak dobljeni glas. Če
pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta
kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov v višini 0,12 eura le na osnovi dobljenih glasov v
tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet
ali za volitve za župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški
volilne kampanje iz proračuna Občine Slovenska Bistrica v roku
30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu
sodišču.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-5/2014-24/11
Slovenska Bistrica, dne 2. julija 2014
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

ŠEMPETER - VRTOJBA

SLOVENSKA BISTRICA
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini
Slovenska Bistrica

Stran

vanju: župana) ne smejo preseči zneskov, ki jih določa zakon,
ki ureja volilno kampanjo.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

2372.
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2373.

Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba
(Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter Vrtojba na 37. seji dne 19. 6. 2014 sprejel

SKLEP
o subvencioniranju dijaških vozovnic
1.
Občina Šempeter - Vrtojba zagotavlja v šolskem letu
2014/15, od 1. septembra 2014 dalje, subvencioniranje mesečnih dijaških vozovnic za dijake s stalnim bivališčem v Občini
Šempeter - Vrtojba, v višini 40 % od končne cene vozovnice, ki
jo dijak plača javnemu prevozniku.
Št. 01101-8/2014-13
Šempeter pri Gorici, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

Stran
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2374.

Avtentična razlaga kartografskega dela
in 11. člena Odloka o lokacijskem načrtu
za industrijsko cono Trata

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni
list RS, št. 11/2013-UPB1) je Občinski svet Občine Škofja Loka
na 33. redni seji dne 19. junija 2014 sprejel

AVTENTIČNO RAZLAGO
kartografskega dela in 11. člena Odloka
o lokacijskem načrtu za industrijsko cono Trata
(Uradni list RS, št. 122/06, popr. 31/10)
1. člen
Sprejme se avtentična razlaga kartografskega dela in
11. člena Odloka o lokacijskem načrtu za industrijsko cono
Trata (Uradni list RS, št. 122/06, popr. 31/10), in sicer glede
gradbene meje v funkcionalni enoti f.e. 3 ter glede spremembe
namembnosti vseh objektov znotraj dopustnih dejavnosti.
2. člen
Besedilo 11. člena (namembnost) je potrebno razumeti
v smislu dopuščanja spremembe namembnosti obstoječih
in novo zgrajenih objektov v okviru dopustnih dejavnosti območja.
3. člen
Na listu 4, Ureditvena situacija v sklopu funkcionalne
enote f.e. 3 gradbena meja poteka prek nosilne stene objekta skladno z določbami prvega odstavka 67. člena Zakona
o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 z nadaljnjimi
spremembami in dopolnitvami), v katerem je navedeno, da se
gradbeno dovoljenje izda za celoten objekt ali pa za njegov
del, ki pomeni tehnično, tehnološko ali funkcionalno celoto
in se da samostojno uporabljati, če se objekt gradi oziroma
rekonstruira po delih in to tudi opredeljuje projekt za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
4. člen
Avtentična razlaga je sestavni del odloka.
5. člen
Avtentično razlago se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 350-0002/2014
Škofja Loka, dne 23. junija 2014
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

ŠTORE
2375.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Štore za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08,
100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl.
US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in
16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12) je
Občinski svet Občine Štore na 21. redni seji dne 9. 7. 2014
sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine Štore
za leto 2014
1. člen
(vsebina odloka)
S to spremembo odloka se spremeni prvi odstavek
11. člena Odloka o proračunu Občine Štore za leto 2014
(Uradni list RS, št. 110/13), ki ga je Občinski svet Občine Štore
sprejel na 18. redni seji 17. 12. 2013.
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena Odloka o proračunu
Občine Štore za leto 2014, tako da se glasi:
»Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2014 zadolžijo do skupne višine
600.000,00 EUR, na podlagi prejetega soglasja Občine Štore.«
3. člen
Vsa ostala določila Odloka o proračunu Občine Štore za
leto 2014 ostanejo nespremenjena.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0017/2013-2
Štore, dne 10. julija 2014
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

2376.

Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih
enot za volitve članov občinskega sveta
in volitve župana Občine Štore

Na podlagi 19. do 22. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08
in 83/12) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS,
št. 1/12 in 38/14) je Občinski svet Občine Štore na 21. redni
seji dne 9. 7. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot
za volitve članov občinskega sveta in volitve
župana Občine Štore
1. člen
Prvi odstavek 2. člena Odloka o določitvi volilnih enot
za volitve članov občinskega sveta in volitve župana Občine
Štore se črta.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi
odstavek.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-0002/2013-2
Štore, dne 10. julija 2014
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

TOLMIN
2377.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Tolmin
v letu 2014
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Stran
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VIPAVA
2378.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Vipava
za volilno leto 2014

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 98/13) in 21. člena
Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) je
Občinski svet Občine Tolmin na 34. seji dne 10. 7. 2014
sprejel

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11,
28/11 – odl. US in 98/13) in 16. člena Statuta Občine Vipava
(Uradni list RS, št. 42/11) je Občinski svet Občine Vipava na
30. redni seji dne 10. 7. 2014 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Tolmin v letu 2014

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Vipava za volilno
leto 2014

1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno
povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini
Tolmin v letu 2014.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči zneskov, ki
jih določa zakon, ki ureja volilno kampanjo.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v
višini 0,33 evra za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek
povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu
sodišču.
4. člen
Organizatorji volilne kampanje za župana imajo pravico
do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 evra za
vsak dobljeni glas. Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem
krogu, upravičena do povračila stroškov v višini 0,12 evra le
na osnovi dobljenih glasov v drugem krogu. Skupni znesek
povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu
sodišču.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet
ali za volitve za župana, se delno povrnejo stroški volilne
kampanje na njegovo zahtevo, ki jo mora vložiti ob predložitvi poročila o porabljenih sredstvih občinskemu svetu in računskemu sodišču. Stroški se izplačajo iz proračuna Občine
Tolmin 30. dan po vložitvi zgoraj navedene zahteve, skupaj s
poročilom. Zahteva za izplačilo delne povrnitve stroškov volilne
kampanje mora biti vložena najkasneje v 6 mesecih od dneva
objave uradnega izida volitev.
6. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 041-0001/2014-11
Tolmin, dne 11. julija 2014

1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno
povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini
Vipava.
2. člen
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati
za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov
volilne kampanje v višini 0,33 eura za dobljeni glas, pri čemer
skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o vseh zbranih in
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, ki ga organizator
volilne kampanje predloži občinskemu svetu in računskemu
sodišču.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov
volilne kampanje v višini 0,12 eura za vsak dobljeni glas.
Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena
do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o vseh zbranih in
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, ki ga organizator
volilne kampanje predloži občinskemu svetu in računskemu
sodišču.
4. člen
Organizator volilne kampanje za člane v predstavniških
in individualno voljenih organih lokalnih skupnosti mora v
15 dneh po zaprtju transakcijskega računa predložiti predstavniškemu organu lokalne skupnosti in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za
volilno kampanjo.
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet
ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški
volilne kampanje iz proračuna občine najkasneje 30 dni po
obravnavi poročila na občinskemu svetu in sprejetju sklepa, da
povračilo posameznemu organizatorju pripada.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0410-0003/2014
Vipava, dne 10. julija 2014

Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.
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POPRAVKI

2379.

Tehnični popravek Odloka o zazidalnem načrtu
za območje urejanja VS 9/10 Škofljica

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni
list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na
4. izredni seji, dne 7. 7. 2014, sprejel tehnični popravek Odloka
o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica
(Uradni list RS, št. 48/05 – UPB in 19/08)

TEHNIČNI POPRAVEK
Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja
VS 9/10 Škofljica
1. člen
V Odloku o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS
9/10 Škofljica (Uradni list RS, št. 48/05 – UPB in 19/08)
se v 4. členu, v odstavku kjer so navedeni Pogoji za gradnjo v morfološki enoti 2A/1 in 4A sprejme tehnični popravek
teksta, s tem da se:
– doda pred označbe glede določitve št. etaž besedo
»maksimalno« (primer: namesto P+1+M se upošteva etažnost:
maksimalno P+1+M)
– garaže v poslovnih objektih in v stanovanjskih objektih z
oznako H1, H2 in H3 niso obvezne, kolikor je možno zagotoviti
dovolj parkirnih mest zunaj objekta.
2. člen
Zaradi ureditve služnosti, boljših tehničnih rešitev in požarnega varstva objektov se obstoječi načrt parcelacije na
ožjem delu v coni 4A dopolni po priloženi grafični prilogi.
3. člen
Ta popravek začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-05/2014
Škofljica, dne 7. julija 2014
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.
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VSEBINA
2342.

2343.

2344.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J)

6071

2360.

MINISTRSTVA

Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2014

6080

2346.

2347.

2348.

2349.

2350.
2351.
2352.
2353.

2354.

Sklep o imenovanju člana v 5. okrajni volilni komisiji VIII. volilne enote

6081

BOVEC

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj
malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje
projektov inovacij v Občini Bovec
Sklep o potrditvi višine pristojbin za uporabo prodajnih mest na tržnici v Bovcu

2364.
2365.
6082
6082

BREŽICE

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) »GRAMOZNICA BORŠT«

6082

ČRNOMELJ

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega
prostorskega načrta Kočevje

6089

6090

IDRIJA

Odlok o pokopališki dejavnosti in urejanju pokopališč ter pogrebni dejavnosti na območju Občine
Idrija
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rožna ID
12/1 CU v Idriji
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turističnem vodenju v Občini Idrija

2366.
2367.

2368.
2369.

DOBRNA

Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za
leto 2014

6091

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Miren - Kostanjevica

6097

NAKLO

2356.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji
za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne
službe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini
Nova Gorica
Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje
in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve
2014
Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova
Gorica v letu 2014

2373.

Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic

2375.

2377.

6103

6104
6105
6106
6108
6108
6109

6109
6110

6110

SLOVENJ GRADEC

6110

SLOVENSKA BISTRICA

ŠEMPETER - VRTOJBA

6111
6111

ŠKOFJA LOKA

Avtentična razlaga kartografskega dela in 11. člena
Odloka o lokacijskem načrtu za industrijsko cono
Trata

6112

ŠTORE

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Štore za leto 2014
Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot
za volitve članov občinskega sveta in volitve župana Občine Štore

6112
6112

TOLMIN

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Tolmin v letu 2014

6113

VIPAVA

2378.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve v Občini Vipava za volilno leto 2014

2379.

Tehnični popravek Odloka o zazidalnem načrtu za
območje urejanja VS 9/10 Škofljica

6102

6104

SEŽANA

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

6098

6102

Odlok o razveljavitvi Tehničnega popravka Odloka
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Semič
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

2372.

2374.

6104

SEMIČ

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Mestni občini Slovenj Gradec

2376.

NOVA GORICA

POSTOJNA

Odlok o komunalnih taksah Občine Postojna
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Postojna za leto 2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Postojna
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve v Občini Postojna za volilno leto 2014

2371.

6096

6103

OSILNICA

Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za
leto 2014
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Osilnica

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Sežana

6095
6096

NOVO MESTO

Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto za volitve predstavnika romske skupnosti
Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega
imenika pripadnikov romske skupnosti v Mestni
občini Novo mesto
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Novo mesto

2370.

MIREN - KOSTANJEVICA

Odlok o ureditvi in pravilih cestnega prometa
v Občini Naklo

2358.

2362.
2363.

2355.

2357.

2361.

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

OBČINE
2345.

2359.

6113

POPRAVKI

6114
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