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DRŽAVNI ZBOR
590.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
Sveta za radiodifuzijo

Na podlagi 100. člena Zakona o medijih (Uradni list RS,
št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1 in
90/10 – odl. US) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji dne 1. marca
2016 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi
Sveta za radiodifuzijo
1.
Odlok o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo (Uradni list
RS, št. 62/01, 115/06, 100/07 in 30/12) se v besedilu IV. točke
spremeni v naslednjem:
razreši se član:
mag. Borivoj KOS.
2.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 010-02/16-1/6
Ljubljana, dne 1. marca 2016
EPA 1010-VII

SKLEPOM
o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta
na zakonodajnem referendumu o Zakonu
o spremembah in dopolnitvah Zakona
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
(ZZZDR-D), ki je bil 20. decembra 2015
Državni zbor razglaša, da je bila na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D), ki je bil
20. decembra 2015 izveden na podlagi Odloka Državnega
zbora o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih (Uradni list RS, št. 83/15), sprejeta odločitev volivcev,
kot je ugotovljena v Poročilu Državne volilne komisije o izidu
glasovanja in o izidu zakonodajnega referenduma o Zakonu o
spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D), ki je objavljeno v Uradnem listu
Republike Slovenije št. 13/16 z dne 19. 2. 2016, in sicer da je
proti glasovalo več kot petina vseh volivk in volivcev, ki so imeli
pravico glasovati, kar skladno s četrtim odstavkom 90. člena
Ustave Republike Slovenije pomeni, da je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih (ZZZDR-D), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne
3. marca 2015, na referendumu zavrnjen.
Št. 005-02/16-1/2
Ljubljana, dne 29. februarja 2016
EPA 1055-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

592.
591.

Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila
sprejeta na zakonodajnem referendumu o
Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
(ZZZDR-D), ki je bil 20. decembra 2015

Na podlagi 53.b člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno
besedilo) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni
list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in
80/13) se je Državni zbor na seji dne 29. februarja 2016
seznanil s

Leto XXVI

Sklep o ponovnem opravljanju funkcije
poslanke

Na podlagi 14. člena Zakona o poslancih (Uradni list
RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in
48/12) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13)
se je Državni zbor na seji dne 29. februarja 2016 seznanil z
naslednjim

SKLEPOM
Državni zbor na podlagi Odločbe Vlade z dne 25. 2. 2016
ugotavlja, da mag. Margareti Guček Zakošek preneha funkcija
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državne sekretarke v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, zato z današnjim dnem ponovno opravlja funkcijo poslanke.
Št. 020-12/16-5/5
Ljubljana, dne 29. februarja 2016
EPA 1064-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
595.

Sklep o potrditvi poslanskega mandata

Na podlagi 7. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS,
št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in
48/12), 17. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni
list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 54/07 –
odl. US) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni
list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in
80/13) je Državni zbor na seji dne 1. marca 2016 sprejel
naslednji

SKLEP
593.

Sklep o prenehanju mandata poslanki

Na podlagi šeste alineje prvega odstavka in drugega odstavka 9. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12) ter
tretjega odstavka 202. in 112. člena Poslovnika državnega
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo,
105/10 in 80/13) se je Državni zbor na seji dne 29. februarja
2016 seznanil z naslednjim

Potrdi se poslanski mandat Saši Tabakoviću, roj. 20. 4.
1981, stanujočemu v Ljubljani, Erjavčeva cesta 5.
Št. 020-02/16-8/6
Ljubljana, dne 1. marca 2016
EPA 1079-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

SKLEPOM
Državni zbor ugotavlja, da je poslanka mag. Margareta
Guček Zakošek podala pisno izjavo, da odstopa s funkcije poslanke Državnega zbora, zato ji v skladu s šesto alinejo prvega
odstavka in drugim odstavkom 9. člena Zakona o poslancih ter
tretjim odstavkom 202. člena Poslovnika državnega zbora z
današnjim dnem preneha mandat poslanke.
Št. 020-02/16-7/3
Ljubljana, dne 29. februarja 2016
EPA 1065-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

594.

Sklep o prenehanju opravljanja funkcije
poslanca na podlagi drugega odstavka
14. člena Zakona o poslancih

Na podlagi 14. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS,
št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12) in
112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07
– uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) se je Državni zbor
na seji dne 29. februarja 2016 seznanil z naslednjim

596.

Na podlagi drugega odstavka 12.f člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08,
40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 – odl. US, 63/13 – ZS-K,
33/14 in 76/15) ter 112. in 201. člena Poslovnika državnega
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo,
105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji dne 1. marca 2016
sprejel

SKLEP
o razrešitvi članice sveta Javne agencije
Republike Slovenije za varstvo konkurence
V svetu Javne agencije Republike Slovenije za varstvo
konkurence se razreši članica:
Tina ZAJEC, sedaj OSOJNIK.
Št. 310-03/16-2/7
Ljubljana, dne 1. marca 2016
EPA 1049-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

SKLEPOM
Saša Tabaković, ki je opravljal funkcijo poslanca namesto
poslanke mag. Margarete Guček Zakošek v času, ko je ta opravljala funkcijo državne sekretarke, z današnjim dnem preneha
opravljati funkcijo poslanca.
Št. 020-12/16-5/6
Ljubljana, dne 29. februarja 2016
EPA 1064-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

Sklep o razrešitvi članice sveta Javne agencije
Republike Slovenije za varstvo konkurence

MINISTRSTVA
597.

Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru
licenc neodvisnih strokovnjakov za redne
preglede klimatskih sistemov

Na podlagi sedmega odstavka 341. člena ter za izvajanje drugega in petega odstavka 341. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja minister za
infrastrukturo

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o usposabljanju, licencah in registru licenc
neodvisnih strokovnjakov za redne preglede
klimatskih sistemov
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik v zvezi z neodvisnimi strokovnjaki za redne
preglede klimatskih sistemov (v nadaljnjem besedilu: neodvisni
strokovnjaki) določa program usposabljanja, obliko in vsebino
licence neodvisnega strokovnjaka, podrobnejše pogoje za izvajalca usposabljanja ter podrobnejšo vsebino in način vodenja
registra licenc.
2. PROGRAM USPOSABLJANJA
2. člen
(program usposabljanja)
(1) Usposabljanje se izvaja v skladu s Programom za
pridobitev licence neodvisnega strokovnjaka za redne preglede
klimatskih sistemov (v nadaljnjem besedilu: program usposabljanja), ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
(2) Pogoj za uspešno opravljeno usposabljanje je opravljen preizkus znanja.
3. člen
(priprava in izvedba usposabljanja)
Za vsebinsko pripravo in izvedbo usposabljanja ter preizkus znanja je odgovoren izvajalec usposabljanja.
4. člen
(preizkus znanja)
S preizkusom znanja se preverijo strokovna znanja s področij, določenih s programom usposabljanja in usposobljenost
za izvajanje rednih pregledov klimatskih sistemov.
5. člen
(obseg preizkusa znanja)
(1) Preizkus znanja obsega pisni in ustni del, ki ga izvaja
izpitna komisija.
(2) Pisni del obsega vsebino iz celotnega področja programa usposabljanja in traja največ dve šolski uri.
(3) Ustni del obsega preverjanje usposobljenosti za izvajanje rednih pregledov klimatskih sistemov in traja največ eno
šolsko uro.
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7. člen
(potek ustnega dela preizkusa znanja)
(1) Ustni del preizkusa znanja se opravlja pred izpitno
komisijo.
(2) Neodvisni strokovnjak sme pristopiti k opravljanju
ustnega del preizkusa znanja, če izpitni komisiji svojo istovetnost izkaže z osebnim dokumentom, opremljenim s fotografijo.
(3) Predsednik izpitne komisije vodi in skrbi za nemoten
potek ustnega preizkusa znanja.
(4) O poteku ustnega preizkusa znanja izpitna komisija
vodi zapisnik za vsakega neodvisnega strokovnjaka posebej.
(5) Zapisnik podpišejo predsednik in člani izpitne komisije.
8. člen
(ocena uspeha)
(1) Uspeh kandidata pri pisnem delu preizkusa znanja
oceni izpitna komisija na predlog člana izpitne komisije, ki je
pregledal pisno nalogo, z oceno »uspešno« ali »neuspešno«.
Pisni del preizkusa znanja je opravljen uspešno, če je neodvisni
strokovnjak zbral najmanj 75 % možnih točk.
(2) Neodvisni strokovnjak, ki je uspešno opravil pisni del
preizkusa znanja, ima pravico pristopiti k opravljanju ustnega
dela preizkusa znanja. Uspeh ustnega dela preizkusa znanja
oceni izpitna komisija z oceno »uspešno« ali »neuspešno«.
(3) Če je neodvisni strokovnjak ustni del preizkusa znanja
opravil neuspešno, mora ponavljati preizkus znanja v celoti.
(4) Neodvisni strokovnjak lahko ponavlja preizkus znanja
največkrat dvakrat. Če po dvakratnem ponavljanju, preizkusa
znanja ne opravi, lahko pristopi k ponovnem opravljanju preizkusa znanja po ponovnem usposabljanju.
9. člen
(pravica ugovora)
(1) Neodvisni strokovnjak, ki se ne strinja z oceno izpitne
komisije, lahko v roku osmih dni po razglasitvi ocene vloži ugovor pri izpitni komisiji. Ugovor kandidata se zapiše v zapisnik o
opravljanju preizkusa znanja.
(2) O ugovoru odloča ministrstvo, pristojno za energijo (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo). O svoji odločitvi mora neodvisnega strokovnjaka pisno obvestiti.
10. člen
(dokazilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja)
(1) Rezultat preizkusa znanja razglasi predsednik izpitne
komisije ob navzočnosti članov izpitne komisije in neodvisnega
strokovnjaka.
(2) Potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju se izda
na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
11. člen

6. člen

(izpitna komisija)

(potek pisnega dela preizkusa znanja)

(1) Izpitno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana z
univerzitetno izobrazbo, najmanj osmimi leti delovnih izkušenj
in s strokovnimi referencami s področja klimatskih sistemov,
navedenimi v 1. točki 17. člena tega pravilnika.
(2) Izpitno komisijo imenuje izvajalec usposabljanja. Nabor kandidatov za člane izpitne komisije na predlog izvajalca
usposabljanja potrdi ministrstvo.

(1) Pisni del preizkusa znanja se opravlja pisno s testi,
ki jih pripravi izpitna komisija in pod nadzorom vsaj enega od
članov izpitne komisije.
(2) Neodvisni strokovnjak sme pristopiti k opravljanju pisnega del preizkusa znanja, če izpitni komisiji svojo istovetnost
izkaže z osebnim dokumentom, opremljenim s fotografijo.
(3) Neodvisni strokovnjak sme med preizkusom znanja
uporabljati strokovno literaturo, ki jo določi izvajalec usposabljanja.
(4) Izpitna komisija preveri ali neodvisni strokovnjaki
opravljajo preizkus znanja samostojno in v skladu s prejšnjim
odstavkom. Neodvisnega strokovnjaka, ki ne opravlja preizkusa znanja v skladu z navodili izpitne komisije, se na kršitev
opozori. Če s kršitvijo nadaljuje, mu izpitna komisija prepove
nadaljnje opravljanje preizkusa znanja. V tem primeru se šteje,
da neodvisni strokovnjak preizkusa znanja ni opravil.

12. člen
(nezdružljivost članstva v izpitni komisiji)
Kot predsednik ali član izpitne komisije ne sme sodelovati
oseba, ki je:
– v času usposabljanja delodajalec neodvisnemu strokovnjaku,
– v času usposabljanja družbenik ali sodelavec neodvisnega strokovnjaka v istem podjetju ali povezani stranki v
smislu zakona, ki ureja gospodarske družbe,
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– v sorodu z neodvisnim strokovnjakom v ravni ali v stranski vrsti do vključno drugega kolena ali njegov zakonec oziroma
zunaj zakonski partner.
3. OBLIKA IN VSEBINA LICENCE
13. člen
(oblika in vsebina licence)
Licenca neodvisnega strokovnjaka se izda na obrazcu iz
priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
14. člen
(vloga za izdajo licence)
(1) Vloga za izdajo licence neodvisnega strokovnjaka se
vloži na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju in fotografija neodvisnega strokovnjaka.
15. člen
(izkaznica neodvisnega strokovnjaka)
Hkrati z licenco se neodvisnemu strokovnjaku izda izkaznica neodvisnega strokovnjaka za redne preglede klimatskih sistemov na obrazcu iz priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. POGOJI ZA IZVAJALCA USPOSABLJANJA
16. člen
(izvajalec usposabljanja)
Usposabljanje, vključno s preizkusom znanja za pridobitev licence neodvisnega strokovnjaka, izvajajo organizacije (v
nadaljnjem besedilu: izvajalec usposabljanja).
17. člen
(pogoji za izvajalca usposabljanja)
Izvajalec usposabljanja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. imeti mora usposobljene predavatelje:
– s strokovnimi referencami na področju projektiranja, regulacije in krmiljenja, vzdrževanja in servisiranja, meritev in preizkušanja klimatskih sistemov ter energetskih pregledov stavb,
– s poznavanjem predpisov s področja energetike, graditve
objektov in varstva okolja z vidika klimatskih sistemov,
– s poznavanjem predpisov s področja učinkovite rabe
energije, nanašajoč se na stavbe;
2. imeti mora administrativno-tehnično osebje, ki je potrebno za uspešno izvajanje usposabljanja, organiziranja, vodenje
potrebnih evidenc in ima za te naloge primerne strokovne reference;
3. razpolaga z opremo in prostori, ki je potrebna za izvajanje usposabljanja za vsaj 20 udeležencev usposabljanja
in ustrezno avdio-vizualno opremo za opravljanje pedagoške
dejavnost.
18. člen
(zbirka dokumentov o kandidatu)
(1) Izvajalec usposabljanja hrani zapisnike o preizkusa
znanja in izvode potrdila o preizkusu znanja za neodvisne
strokovnjake v skladu z določbami predpisa, ki ureja hrambo
dokumentarnega gradiva.
(2) Izvajalec usposabljanja mora v roku osmih dni po
zaključenem roku preizkusa znanja ministrstvu posredovati
seznam kandidatov, ki so uspešno opravili usposabljanje.
5. VSEBINA IN NAČIN VODENJA REGISTRA LICENC
19. člen
(vsebina registra)
V register licenc neodvisnih strokovnjakov (v nadaljnjem
besedilu: register) se vpisujejo naslednji podatki:

Uradni list Republike Slovenije
1. osebni podatki o neodvisnem strokovnjaku: ime, priimek, enotna matična številka občana, naslov stalnega ali
začasnega prebivališča,
2. podatki o licenci:
– številka in datum izdaje odločbe o licenci,
– številka in datum potrdila o uspešno opravljenem usposabljanju,
– veljavnost licence,
– številka in datum odločbe o odvzemu licence.
20. člen
(način vodenja registra)
(1) Ministrstvo vodi register v obliki informatizirane zbirke
podatkov.
(2) V register se vpisujejo neodvisni strokovnjaki pod
zaporedno številko. Zaporedna številka je sestavljena iz zaporedne številke vpisa v register in številke licence. Zaporedna
številka se ne spreminja tudi ob prenehanju veljavnosti licence
neodvisnega strokovnjaka. Izbrisana zaporedna številka se
ne ponovi. V registru mora biti shranjen vsak podatek, ki je bil
kadarkoli vpisan v bazo.
(3) V primeru spremembe podatkov, vpisanih v register,
mora biti v registru poleg novega shranjen in dostopen tudi
predhodno vpisan podatek in datum njegove spremembe.
V primeru odvzema licence neodvisnega strokovnjaka se vpiše datum odvzema z navedbo razloga (po uradni dolžnosti).
(4) Register je javno dostopen na spletni strani ministrstva.
21. člen
(vpis v register)
Na podlagi odločbe o izdaji licence se neodvisnega strokovnjaka po uradni dolžnosti vpiše v register.
22. člen
(zbirka listin)
(1) Skupaj z registrom se za vsakega neodvisnega strokovnjaka, ki je vpisan v register, vodi zbirka listin.
(2) V zbirko listin se vlagajo vse listine in drugi dokumenti
v zvezi z vpisom, prenehanjem veljavnosti licence oziroma
spremembami vpisa v register.
23. člen
(obvestilo o spremembi podatkov)
Neodvisni strokovnjak mora ministrstvo obvestiti o spremembi podatkov, ki se vpisujejo v register.
6. KONČNI DOLOČBI
24. člen
(prenehanje uporabe)
Z uveljavitvijo tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih
strokovnjakov za preglede klimatskih sistemov (Uradni list RS,
št. 6/10).
25. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-283/2015/12
Ljubljana, dne 28. januarja 2016
EVA 2015-2430-0066
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister
za infrastrukturo

Uradni list Republike Slovenije
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Priloga 1
PROGRAM USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITEV LICENCE NEODVISNEGA
STROKOVNJAKA ZA REDNE PREGLEDE KLIMATSKIH SISTEMOV
1. Predpisi v zvezi s klimatskimi sistemi
1.1. Energetski zakon
1.2. Zakon o graditvi objektov
1.3. Pravilnik o rednih pregledih klimatskih sistemov
1.4. Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb
1.5. Dokumentacija o klimatskih sistemih
2. Klimatske naprave in sistemi
2.1. Termodinamični procesi (hlajenje, procesi z vlažnim zrakom)
2.2. Vrste klimatskih naprav in sistemov
2.3. Izvedbe klimatskih naprav in sistemov
2.4. Učinkovitost klimatskih naprav in sistemov
2.5. Meritve parametrov in ovrednotenje rezultatov meritev
2.6. Primeri dobre prakse
3. Ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti klimatskih sistemov
3.1. Ukrepi za zmanjšanje potreb po hlajenju
3.2. Vzdrževanje in servisiranje klimatskih sistemov
3.3. Regulacija in krmiljenje klimatskih sistemov
3.4. Rekonstrukcija klimatskih sistemov
3.5. Zamenjava klimatskih sistemov in alternativni sistemi
3.6. Študije primerov ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti
4. Potek izvedbe rednega pregleda klimatskega sistema
4.1. Metodologija izdelave rednega pregleda klimatskega sistema
4.2. Popis in pregled dokumentacije o klimatskem sistemu
4.3. Vizualni in funkcionalni pregled klimatskega sistema
4.4. Priprava nasvetov o ukrepih
4.5. Izdelava poročila
4.6. Primeri izdelanih pregledov in poročil
5. Praktična izvedba rednega pregleda klimatskih sistemov
5.1. Individualna izvedba pregleda klimatskih sistemov z izdelavo poročila
5.2. Predstavitev poročil o izvedenih pregledih klimatskih sistemov
5.3. Analiza pregledov in poročil
Usposabljanje za področja od 1. do 4. točke obsega najmanj 20 pedagoških ur oziroma če je
udeležencev manj kot 7, se lahko usposabljanje opravi v manjšem časovnem obsegu, kar pa
ne pomeni zmanjšanje obsega programa.
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Priloga 2
Glava organizacije, pooblaščene
za usposabljanje in preizkus znanja

Na podlagi 14. člena Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih
strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov (Uradni list RS, št. 18/16) in pooblastila
ministra pristojnega za energijo po pogodbi št. XX z dne XX izdaja (IZVAJALEC
USPOSABLJANJA) naslednje

POTRDILO
Kandidat (-ka): …………………………………………………………………….
rojen (-a) ………………………… v/na/pri (kraj rojstva) ……………………………..
Pridobljena izobrazba: ………………………………………………………………….
je dne: ……………………… uspešno opravil (-a):

USPOSABLJANJE
ZA PRIDOBITEV LICENCE NEODVISNEGA STROKOVNJAKA ZA
REDNE PREGLEDE KLIMATSKIH SISTEMOV

Št. potrdila: ………………….

M.P.

Datum izdaje potrdila: ………………….

Predsednik izpitne komisije:
…………………………….
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Priloga 3

VLOGA ZA IZDAJO LICENCE NEODVISNEGA STROKOVNJAKA ZA
REDNE PREGLEDE KLIMATSKIH SISTEMOV

1. IME IN PRIIMEK VLAGATELJA/VLAGATELJICE:

2. DATUM IN KRAJ ROJSTVA:

3. DRŽAVLJANSTVO:

4. EMŠO:

5. STALNO ALI ZAČASNO PREBIVALIŠČE:

6. PRIDOBLJENA IZOBRAZBA:

7. DATUM USPEŠNO OPRAVLJENEGA PREIZKUSA ZNANJA:

8. NAZIV IN NASLOV PODJETJA, KJER JE VLAGATELJ (-ica) ZAPOSLEN (-a):

9. DELOVNO MESTO (kratek opis delovnih nalog):
___________________________________________________________________________
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10. PRIDOBLJENE DELOVNE IZKUŠNJE (kratek opis delovnih izkušenj po posameznih obdobjih):
Delovne izkušnje
po navedenih
obdobjih

Skupno
Opis delovnih izkušenj skladno z zahtevami EZ-1
število
mesecev po
posameznem
obdobju

11. KONTAKTNI PODATKI (telefon, telefaks, elektronski naslov idr.):

Skladno z 341. členom 5. odstavek EZ-1 dovoljujem javno objavo svojih podatkov
(telefonska številka, številka telefaksa, naslov elektronske pošte).
DA/NE
Podpisani (-a)
1. Vlagam vlogo za izdajo licence neodvisnega strokovnjaka za redne preglede klimatskih
sistemov.
2. S podpisom potrjujem resničnost in točnost podatkov, ki sem jih navedel (-a) v vlogi. Za
svojo izjavo prevzemam vso kazensko in materialno odgovornost ter soglašam in dovoljujem
uporabo svojih osebnih podatkov pri obdelavi podatkov, vodenju registra licenc neodvisnih
strokovnjakov in za analitične potrebe ministrstva v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih
podatkov.
Datum:
Fotografija (prilepiti):

Podpis kandidata (-ke):

Uradni list Republike Slovenije

Št.

18 / 4. 3. 2016 /

Stran

PRILOGE:
1. Potrdilo o pridobljeni ustrezni izobrazbi
2. Potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju
3. Kopija osebni dokument
4. Delovna knjižica oziroma pogodba o zaposlitvi ali druga ustrezna listina, iz katere je
razvidno, da ima vlagatelj (-ica) najmanj 2 leti delovnih izkušenj na svojem strokovnem
področju
5. Fotografija
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Priloga 4

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

T: 01 478 80 00
F: 01 478 81 39
E: gp.mzi@gov.si
www.mzi.gov.si

Ministrstvo za infrastrukturo izdaja na podlagi četrtega odstavka 341. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) in 13. člena Pravilnika o usposabljanju, licencah in
registru licenc neodvisnih strokovnjakov za preglede klimatskih naprav (Uradni list RS, št.
18/16) v postopku izdaje licence neodvisnega strokovnjaka za redne preglede klimatskih
sistemov, na zahtevo stranke «IME» «PRIIMEK», «NASLOV», «POŠTA» «KRAJ»,
naslednjo

LICENCO NEODVISNEGA STROKOVNJAKA ZA
REDNE PREGLEDE KLIMATSKIH SISTEMOV
Ime in priimek: …………………………………………………………………….
Rojen (-a) ………………………… v/na/pri (kraj rojstva) ……………………………..
Naslov:
Pošta:
Kraj:
Licenca za neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic velja do
«VELJAVNO_DO».
Št. licence: ………………….

Datum izdaje licence: ………………….
M.P.

Podpisani:………………………………
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Priloga 5
OBRAZEC IZKAZNICE NEODVISNEGA STROKOVNJAKA ZA REDNE
PREGLEDE KLIMATSKIH SISTEMOV

Velikost izvedbe: 85 x 54 mm
Prva stran izkaznice:
(GRAFIČNA PODOBA LICENCE)

REPUBLIKA SLOVENIJA
REPUBLIKA
SLOVENIJA
MINISTRSTVO
ZA OKOLJE
IN PROSTOR

FOTO

MINISTRSTVO ZA INFRASTUKTURO

IZKAZNICA NEODVISNEGA
IZKAZNICA NEODVISNEGA
STROKOVNJAKA
ZA PREGLEDE
STROKOVNJAKA
ZA REDNE
KLIMATSKIH SISTEMOV
PREGLEDE KLIMATSKIH
SISTEMOV

(podpis imetnika)

(ime in priimek)

Hrbtna stran izkaznice:
(GRAFIČNA PODOBA LICENCE)
Imetnik
Energetskega
Imetnik te
te izkaznice
izkazniceima
imav vskladu
skladuz določbami
z določbami
Energetskega
zakona
zakona pridobljeno
pridobljeno licenco
licenco inin jejevpisan
vpisanv vregister
registerlicenc
licenc
neodvisnih
strokovnjakov
za
preglede
klimatskih
sistemov
pripri
neodvisnih
strokovnjakov
za
preglede
klimatskih
sistemov
ministrstvu, pristojnem za okolje.

ministrstvu, pristojnem za energijo.

Zap. št.:

Datum izdaje:
Veljavno do:

Mali pečat:
(podpis ministra)
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Pravilnik o spremembi Pravilnika o zahtevah
za računalniške programe in elektronske
naprave, upravljanje in delovanje
informacijskega sistema ter vsebini, obliki,
načinu in rokih za predložitev podatkov

Na podlagi enajstega odstavka 38. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 –
ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14 in 91/15) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o zahtevah
za računalniške programe in elektronske
naprave, upravljanje in delovanje
informacijskega sistema ter vsebini, obliki,
načinu in rokih za predložitev podatkov
1. člen
V Pravilniku o zahtevah za računalniške programe in
elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev
podatkov (Uradni list RS, št. 35/13, 42/13 – popr. in 57/13) se
Priloga nadomesti z novo Prilogo, ki je priloga in sestavni del
tega pravilnika.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2016.
Št. 007-922/2015
Ljubljana, dne 24. februarja 2016
EVA 2015-1611-0186
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance
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Priloga
VSEBINA, OBLIKA IN NAČIN IZPISA PODATKOV IZ ELEKTRONSKO VODENIH EVIDENC O
IZDANIH RAČUNIH PRI GOTOVINSKEM POSLOVANJU ZAVEZANCA ZA DAVEK
1. Vrsta izpisa podatkov v urejenih strukturiranih računalniških datotekah v standardni obliki
Podatki iz elektronsko vodenih evidenc o izdanih računih zavezanca za davek se zapišejo v naslednje
strukturirane računalniške datoteke v standardni obliki, z naslednjimi imeni:
IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT – zbirni podatki o izdanih računih
IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT – podatki o postavkah na izdanih računih
Podatki se zapišejo v formatu ASCII. Uporabi se kodna stran CP 1250.
Vsak zapis je podrobno opisan v nadaljevanju v tabelaričnem prikazu za posamezno datoteko. Ločilo
med posameznimi polji (stolpci) je podpičje. Prazno polje ne vsebuje nobenega znaka. Zadnje polje
(stolpec) je zaključeno s podpičjem. Vsak zapis končujeta dva posebna kontrolna znaka CR in LF.
1.2 Priprava in predložitev podatkov na nosilcu podatkov
Podatki se zapišejo na standardne računalniške diskete velikosti 3.5 in (1,44 MB) ali na standardne
zgoščenke (CD) kapacitete 700 MB ali na standardne zgoščenke (DVD) kapacitete 4,7 GB. Ne glede
na navedeno lahko zavezanec za davek posreduje podatke tudi na drugih nosilcih podatkov, pri
čemer morajo biti zagotovljeni vsi ustrezni podatki, predpisani s tem pravilnikom.
Na ovojnici nosilca podatkov je čitljivo izpisano:
- naziv in davčna številka zavezanca za davek;
- vrsta izpisa podatkov;
- obdobje izpisa podatkov;
- število zapisov v vsaki datoteki;
- izračunane zgoščene vrednosti podatkov v vsaki datoteki po algoritmih MD5 (32 znakov v
heksadecimalnem formatu) in SHA-1 (40 znakov v heksadecimalnem formatu).
Podatki se osebno predložijo uradni osebi davčnega organa, ki opravlja davčni nadzor.
2. Podrobna vsebina in oblika izpisov podatkov v datoteke
2.1 Izpis zbirnih podatkov o izdanih računih (datoteka IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT)
V datoteko se vpisujejo zbirni podatki o izdanih računih za prodajo blaga ali storitev in njihovih
poznejših spremembah. Posamezna datoteka izpisa zbirnih podatkov o izdanih računih zajema
posamezno koledarsko leto. Če zavezanec za davek na zahtevo davčnega organa predlaga izpis
zbirnih podatkov o izdanih računih v tekočem koledarskem letu, datoteka zajema izpis podatkov do
dneva, ko je bila podana zahteva. V prvi vrstici izpisa zbirnih podatkov o izdanih računih so navedena
imena posameznih polj (razvidna iz tabelaričnega prikaza – krajše ime polja).
Tabelarični prikaz vsebine in oblike datoteke izpisa zbirnih podatkov o izdanih računih:
Ločilo med posameznimi polji je podpičje.
Zap.
št.
1

Tip
polja
AN

2
3
4

AN
AN
AN

Ime polja z opisom
Davčna številka davčnega zavezanca, ki je izdal račun
(8 znakov)
Datum izdaje računa (v obliki LLLLMMDD)
Čas izdaje računa (v obliki UU:MM:SS)
Način dodelitve številke računa (1 znak)

Krajše ime polja
Dav st
Rac dat
Rac cas
Rac nac
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Zap.
št.
5

Tip
polja
AN

6

AN

7

N

8

AN

9

AN

10
11
12

N
N
N

13

N

14

N

15

N

16

AN

17

N

18

N

19

N

20
21

N
N

22

N

23

N

24

N

25

N

26

N

27

N

28

AN

29

AN

30
31
32

AN
AN
AN
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Ime polja z opisom

Krajše ime polja

Številka računa – Oznaka poslovnega prostora (leva
poravnava)
Številka računa - Oznaka elektronske naprave (leva
poravnava)
Številka računa – Zaporedna številka računa (desna
poravnava)
Firma/ime in sedež kupca (prvih 50 znakov, leva
poravnava)
Davčna številka oziroma identifikacijska oznaka za
namene DDV kupca (prvih 20 znakov, leva poravnava)
Vrednost računa (desna poravnava, v obliki -9,99)
Znesek povračil (desna poravnava, v obliki -9,99)
Vrednost za plačilo (desna poravnava, v obliki
-9,99)
Znesek plačila z bankovci in kovanci (desna poravnava,
v obliki -9,99)
Znesek plačila s plačilno kartico (desna poravnava,
v obliki -9,99)
Znesek plačila na drug način (desna poravnava, v obliki 9,99)
Davčna številka davčnega zavezanca v imenu in za račun
katerega je bil izdan račun (8 znakov)
Osnova za DDV 9,5 % (desna poravnava, v obliki
-9,99)
Obračunan DDV 9,5 % (desna poravnava, v obliki
-9,99)
Osnova za DDV 22 % (desna poravnava, v obliki
-9,99)
Obračunan DDV 22 % (desna poravnava, v obliki -9,99)
Osnova za obračun pavšalnega nadomestila 8% (desna
poravnava, v obliki -9,99)
Pavšalno nadomestilo 8% (desna poravnava,
v obliki -9,99)
Ostali davki/dajatve (desna poravnava,
v obliki -9,99)
Vrednost oproščenih dobav (desna poravnava,
v obliki -9,99)
Vrednost dobav po 76.a členu Zakona o davku na dodano
vrednost (desna poravnava, v obliki -9,99)
Vrednost neobdavčljivih dobav (desna poravnava,
v obliki -9,99)
Vrednost dobav, ki se nanaša na posebne ureditve (desna
poravnava, v obliki -9,99)
Oznaka osebe (operaterja) na elektronski napravi (leva
poravnava)
Davčna številka osebe (operaterja) na elektronski napravi
(8 znakov)
Zaščitna oznaka izdajatelja računa (32 znakov)
Enkratna identifikacijska oznaka računa (36 znakov)
Oznaka naknadnega posredovanja računa (1 znak)

Racst pp
Racst en
Racst zap
Kupec
Kupec id
Rac vred
Rac povr
Rac plac
Plac got
Plac kart
Plac ostalo
Dav st zav
Rac 9,5 % DDV osn
Rac 9,5 % DDV
Rac 22 % DDV osn
Rac 22 % DDV
Rac 8 % pav osn
Rac 8 % pav
Rac davki ostalo
Rac oprosc
Rac dob76a
Rac neobd
Rac poseb
Oper oznaka
Oper dav st
Zoi
Eor
Eor nakn
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polja
AN

34

AN

35

N

36

AN

37

AN

38

AN

39

AN

40

AN

41

AN
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43
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45
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Ime polja z opisom

Krajše ime polja
Sprem racst pp

AN

Številka računa, izdanega preko elektronske naprave, ki
se spreminja - Oznaka poslovnega prostora (leva
poravnava)
Številka računa, izdanega preko elektronske naprave, ki
se spreminja - Oznaka elektronske naprave (leva
poravnava)
Številka računa, izdanega preko elektronske naprave, ki
se spreminja - Zaporedna številka računa (desna
poravnava)
Datum izdaje računa, izdanega preko elektronske
naprave, ki se spreminja (v obliki LLLLMMDD)
Čas izdaje računa, izdanega preko elektronske naprave, ki
se spreminja (v obliki UU:MM:SS)
Številka računa iz vezane knjige računov, ki se spreminja
(leva poravnava)
Številka seta računa iz vezane knjige računov, ki se
spreminja (2 znaka)
Serijska številka vezane knjige računov iz katere je bil
izdan račun, ki se spreminja (12 znakov)
Datum izdaje računa iz vezane knjige računov, ki se
spreminja (v obliki LLLLMMDD)
Datum spremembe računa (v obliki LLLLMMDD)

AN

Podatek se vpisuje le v primeru naknadnega
neposrednega spreminjanja podatkov na že izdanem
računu, brez predhodnega storniranja računa in izdaje
novega.
Čas spremembe računa (v obliki UU:MM:SS)

N

AN

Podatek se vpisuje le v primeru naknadnega
neposrednega spreminjanja podatkov na že izdanem
računu, brez predhodnega storniranja računa in izdaje
novega.
Zaporedna številka spremembe računa (desna poravnava)
Podatek se vpisuje le v primeru naknadnega
neposrednega spreminjanja podatkov na že izdanem
računu, brez predhodnega storniranja računa in izdaje
novega.
Opombe (leva poravnava); neobvezno polje – zavezanec
se sam odloči, ali bo kaj vpisal v to polje, sicer ostane
prazno. Vpisujejo se morebitne druge oznake, ki
podrobneje pojasnjujejo zapise v zvezi z vsebino izdanih
računov in njihove spremembe. V tem polju se lahko
oblikuje več podpolj. Če jih je več, je treba pojasniti
začetek in konec posameznega podpolja ter njegovo
vsebino. Ločilo med podpolji je podpičje.

Sprem racst en
Sprem racst zap
Sprem rac dat
Sprem rac cas
Sprem vkr st
Sprem vkr set
Sprem vkr ser
Sprem vkr dat
Sprem nep dat

Sprem nep cas

Sprem nep st

Rac opombe
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Pojasnilo:
V posamezna polja (stolpce) se zapisujejo naslednji podatki:
Zap. št. (stolpec) 1: Vpiše se davčna številka davčnega zavezanca, ki je izdal račun.
Zap. št. (stolpec) 2: Vpiše se datum izdaje računa, ki je naveden na računu.
Zap. št. (stolpec) 3: Vpiše se čas izdaje računa, ki je naveden na računu.
Zap. št. (stolpec) 4: Vpiše se oznaka načina dodeljevanja številk računom:
C – centralno na nivoju poslovnega prostora
B – po posamezni elektronski napravi (blagajna)
Oznaka pojasnjuje na kakšen način se računom dodeljujejo številke.
Številke računov se lahko dodeljujejo centralno na nivoju poslovnega prostora ali posamično na
elektronski napravi za izdajanje računov.
Zap. št. (stolpec) 5, 6, 7: Vpiše se številka izdanega računa. Vpiše se tudi številka dokumenta, ki
spreminja prvotni račun (dobropis, storno,…).
Številka računa je sestavljena iz treh delov:
- Oznaka poslovnega prostora
- Oznaka elektronske naprave za izdajanje računov
- Zaporedna številka računa
Podatki se vpisujejo ločeno.
Zap. št. (stolpec) 8: Vpišejo se podatki o kupcu oziroma naročniku (ime in sedež oziroma stalno
oziroma običajno prebivališče). Podatki se vpišejo, če so navedeni na računu.
Zap. št. (stolpec) 9: Vpiše se davčna številka oziroma identifikacijska številka za namene DDV kupca
oziroma naročnika. Podatek se vpiše, če je naveden na računu.
Zap. št. (stolpec) 10: Vpiše se skupni znesek računa. Vpiše se znesek računa skupaj z DDV in
ostalimi davki/dajatvami, zmanjšan za zneske popustov.
Zap. št. (stolpec) 11: Vpiše se znesek povračil na računu, ki se priznajo kupcu (npr. na podlagi
dobropisa za vračilo embalaže). Podatek se vpiše le, če na računu obstajajo povračila.
Zap. št. (stolpec) 12: Vpiše se znesek računa za plačilo.
Zap. št. (stolpec) 13: Vpiše se znesek plačila računa z bankovci ali kovanci.
Zap. št. (stolpec) 14: Vpiše se znesek plačila računa s plačilno kartico.
Zap. št. (stolpec) 15: Vpiše se znesek plačila računa na drug način (če račun ni bil plačan z gotovino
ali s plačilno kartico).
Zap. št. (stolpec) 16: Vpiše se davčna številka davčnega zavezanca, v imenu in za račun katerega je
bil izdan račun, če je račun izdan v tujem imenu in za tuj račun oziroma če je račun izdal prejemnik
računa v imenu in za račun dobavitelja. Če račun ni bil izdan v tujem imenu in za tuj račun, se
podatek ne vpisuje.
Zap. št. (stolpec) 17: Vpiše se vrednost osnove za obračun DDV po stopnji 9,5 %, po zmanjšanju za
popuste.
Zap. št. (stolpec) 18: Vpiše se znesek obračunanega DDV po stopnji 9,5 %.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

18 / 4. 3. 2016 /

Stran

2109

Zap. št. (stolpec) 19: Vpiše se vrednost osnove za obračun DDV po stopnji 22 %, po zmanjšanju za
popuste.
Zap. št. (stolpec) 20: Vpiše se znesek obračunanega DDV po stopnji 22 %.
Zap. št. (stolpec) 21: Vpiše se vrednost osnove za obračun pavšalnega nadomestila po stopnji 8%,
po zmanjšanju za popuste.
Zap. št. (stolpec) 22: Vpiše se znesek obračunanega pavšalnega nadomestila po stopnji 8 %.
Zap. št. (stolpec) 23: Vpiše se skupni znesek ostalih davkov oziroma dajatev (razen DDV), ki so na
računu.
Zap. št. (stolpec) 24: Vpiše se skupna vrednost dobav blaga ali storitev na računu, ki so v skladu z
Zakonom o davku na dodano vrednost oproščene plačila DDV (po zmanjšanju za popuste).
Zap. št. (stolpec) 25: Vpiše se vrednost dobav, za katere je v skladu s 76.a členom Zakona o davku
na dodano vrednost prejemnik blaga ali storitev plačnik DDV - obrnjena davčna obveznost (po
zmanjšanju za popuste).
Zap. št. (stolpec) 26: Vpiše se vrednost neobdavčljivih dobav blaga ali storitev na računu, ki v skladu
z Zakonom o davku na dodano vrednost niso predmet DDV (po zmanjšanju za popuste).
Zap. št. (stolpec) 27: Vpiše se vrednost dobav, za katere se uporablja posebna ureditev, po kateri se
obdavčuje razlika v ceni, in sicer posebna ureditev za rabljeno blago, umetniške predmete, zbirke in
starine (101. člen Zakona o davku na dodano vrednost). Vpiše se tudi vrednost dobav, za katere se
obračunava in plačuje DDV po posebni ureditvi za potovalne agencije (97. člen Zakona o davku na
dodano vrednost). Vpiše se znesek, ki je zmanjšan za popuste.
Zap. št. (stolpec) 28: Vpiše se oznaka fizične osebe (operaterja), ki izda račun z uporabo
elektronske naprave za izdajanje računov, ki je navedena na računu.
Zap. št. (stolpec) 29: Vpiše se davčna številka fizične osebe (operaterja), ki izda račun z uporabo
elektronske naprave za izdajanje računov. V primeru izdaje računa preko samopostrežnih
elektronskih naprav oziroma ko se račun izda brez prisotnosti fizične osebe, se vpiše davčna številka
zavezanca. Če oseba nima slovenske davčne številke, se podatek ne vpisuje.
Zap. št. (stolpec) 30: Vpiše se zaščitna oznaka izdajatelja računa – ZOI.
Zap. št. (stolpec) 31: Vpiše se enkratna identifikacijska oznaka računa – EOR.
Zap. št. (stolpec) 32: Vpiše se oznaka naknadnega posredovanja računa. Naknadno posredovani
račun je račun, ki je bil izdan brez enkratne identifikacijske oznake računa - EOR (npr. zaradi
prekinitve elektronske povezave z davčnim organom). Vpiše se »1«, če je bil račun izdan brez
enkratne identifikacijske oznake računa - EOR.
Zap. št. (stolpec) 33, 34, 35: Vpiše se številka prvotnega računa v primeru naknadne spremembe
podatkov na prvotnem računu, če je bil prvoten račun izdan preko elektronske naprave.
Podatek se vpiše v primeru, če se z računom, izdanim preko elektronske naprave, spreminja prvoten
račun, ki je bil izdan preko elektronske naprave.
Za vpis številke računa, ki se spreminja, veljajo enaka pravila kot pri vpisu številke računa. Številka
računa je sestavljena iz treh delov:
-

Oznaka poslovnega prostora
Oznaka elektronske naprave za izdajanje računov
Zaporedna številka računa

Podatki se vpisujejo ločeno.
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Zap. št. (stolpec) 36: Vpiše se datum izdaje prvotnega računa v primeru naknadne spremembe
podatkov na prvotnem računu, če je bil prvoten račun izdan preko elektronske naprave. Podatek se
vpiše v primeru, če se z računom, izdanim preko elektronske naprave, spreminja prvoten račun, ki je
bil izdan preko elektronske naprave.
Zap. št. (stolpec) 37: Vpiše se čas izdaje prvotnega računa v primeru naknadne spremembe
podatkov na prvotnem računu, če je bil prvoten račun izdan preko elektronske naprave. Podatek se
vpiše v primeru, če se z računom, izdanim preko elektronske naprave, spreminja prvoten račun, ki je
bil izdan preko elektronske naprave.
Zap. št. (stolpec) 38: Vpiše se številka izdanega računa iz vezane knjige računov, ki se spreminja,
če je bil prvoten račun izdan iz vezane knjige računov. Podatek se vpiše v primeru, če se z računom,
izdanim preko elektronske naprave, spreminja prvoten račun, ki je bil izdan iz vezane knjige računov.
Zap. št. (stolpec) 39: Vpiše se številka posameznega obrazca računa (seta) izdanega iz vezane
knjige računov, ki se spreminja, če je bil prvoten račun izdan iz vezane knjige računov. Podatek se
vpiše v primeru, če se z računom, izdanim preko elektronske naprave, spreminja prvoten račun, ki je
bil izdan iz vezane knjige računov.
Zap. št. (stolpec) 40: Vpiše se serijska številka vezane knjige računov, iz katere je bil izdan račun, ki
se spreminja, če je bil prvoten račun izdan iz vezane knjige računov. Podatek se vpiše v primeru, če
se z računom, izdanim preko elektronske naprave, spreminja prvoten račun, ki je bil izdan iz vezane
knjige računov.
Zap. št. (stolpec) 41: Vpiše se datum izdaje prvotnega računa iz vezane knjige računov, ki se
spreminja, če je bil prvoten račun izdan iz vezane knjige računov. Podatek se vpiše v primeru, če se z
računom, izdanim preko elektronske naprave, spreminja prvoten račun, ki je bil izdan iz vezane knjige
računov.
Zap. št. (stolpec) 42: Vpiše se datum spremembe izdanega računa. Podatek se vpiše le v primeru
naknadnega spreminjanja podatkov na že izdanem računu, brez predhodnega storniranja računa in
izdaje novega.
Zap. št. (stolpec) 43: Vpiše se čas spremembe izdanega računa. Podatek se vpiše le v primeru
naknadnega spreminjanja podatkov na že izdanem računu, brez predhodnega storniranja računa in
izdaje novega.
Zap. št. (stolpec) 44: Vpiše se zaporedna številka spremembe izdanega računa. Podatek se vpiše le
v primeru naknadnega spreminjanja podatkov na že izdanem računu, brez predhodnega storniranja
računa in izdaje novega.
Za spremembo se šteje, če se je spremenila vsebina že izdanega računa. Spremembe računa pred
njegovo izdajo niso predmet vpisa v datoteko.
Vsaka sprememba izvornega izdanega računa se v datoteko vpiše v novo vrstico. Če gre pri
spremembi za zmanjšanje vrednosti izdanega računa, se v ustrezna polja vpišejo pripadajoče
negativne vrednosti, ki ustrezajo zmanjšanju vrednosti izdanega računa. Če gre pri spremembi za
povečanje vrednosti izdanega računa, se v ustrezna polja vpišejo pripadajoče pozitivne vrednosti, ki
ustrezajo povečanju vrednosti izdanega računa. Če sprememba ne vpliva na vrednost izdanega
računa, se v polja z vrednostmi ne vpisuje ničesar.
2.2 Izpis podatkov o postavkah na izdanih računih (datoteka IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT)
V datoteko se vpisujejo podatki o količini, vrsti in vrednosti posameznih postavk na izdanih računih in
njihovih poznejših spremembah. Posamezna datoteka izpisa postavk na izdanih računih zajema
posamezno koledarsko leto. Če zavezanec za davek na zahtevo davčnega organa predlaga izpis
podatkov o postavkah na računih v tekočem koledarskem letu, datoteka zajema izpis podatkov do
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dneva, ko je bila podana zahteva. V prvi vrstici izpisa postavk na izdanih računih morajo biti navedena
imena posameznih polj (razvidna iz tabelaričnega prikaza – krajše ime polja).
Tabelarični prikaz vsebine in oblike datoteke izpisa postavk na izdanih računih:
Ločilo med posameznimi polji je podpičje.
Zap.
Tip
Ime polja z opisom
št.
polja
1
AN
Davčna številka davčnega zavezanca, ki je izdal račun
(8 znakov)
2
AN
Datum izdaje računa (v obliki LLLLMMDD)
3
AN
Čas izdaje računa (v obliki UU:MM:SS)
4
AN
Številka računa – Oznaka poslovnega prostora (leva
poravnava)
5
AN
Številka računa – Oznaka elektronske naprave (leva
poravnava)
6
N
Številka računa – Zaporedna številka računa (desna
poravnava)
7
AN
Davčna številka davčnega zavezanca v imenu in za račun
katerega je bila zaračunana postavka (8 znakov)
8
AN
Oznaka (šifra) blaga oziroma storitve (leva poravnava)
9
AN
Naziv blaga oziroma storitve (prvih 50 znakov, leva
poravnava)
10
N
Količina blaga oziroma storitve
(desna poravnava, v obliki -9,99)
11
AN
Enota mere blaga oziroma storitve (leva poravnava)
12
N
Cena blaga oziroma storitve na enoto mere, skupaj z DDV in
ostalimi davki, zmanjšana za zneske popustov (desna
poravnava, v obliki -9,99)
13
N
Vrednost postavke skupaj z DDV in ostalimi davki, zmanjšana
za zneske popustov (desna poravnava, v obliki -9,99)
14
N
Obračunan DDV po stopnji 9,5 % (desna poravnava,
v obliki -9,99)
15
N
Obračunan DDV po stopnji 22 % (desna poravnava,
v obliki -9,99)
16
N
Pavšalno nadomestilo 8% (desna poravnava, v obliki -9,99)
17
N
Ostali davki/dajatve (desna poravnava, v obliki -9,99)
18
19

N
N

20

N

21

N

22

N

23

AN

Vrednost oproščene dobave (desna poravnava, v obliki -9,99)
Vrednost dobave po 76.a členu Zakona o davku na dodano
vrednost (desna poravnava, v obliki -9,99)
Vrednost neobdavčljive dobave
(desna poravnava, v obliki -9,99)
Vrednost dobave, ki se nanaša na posebne ureditve (desna
poravnava, v obliki -9,99)
Zaporedna številka spremembe računa (desna poravnava) –
enaka vrednost kot v istoimenskem polju v datoteki IZPIS
RAČUNI GLAVE.TXT
Podatek se vpisuje le v primeru naknadnega neposrednega
spreminjanja podatkov na že izdanem računu, brez
predhodnega storniranja računa in izdaje novega
Opombe (leva poravnava); neobvezno polje – zavezanec se
sam odloči, ali bo kaj vpisal v to polje, sicer ostane prazno.
Vpisujejo se morebitne druge oznake, ki podrobneje
pojasnjujejo zapise v zvezi z vsebino postavk na izdanih
računih in njihove spremembe. V tem polju se lahko oblikuje
več podpolj. Če jih je več, je treba pojasniti začetek in konec
posameznega podpolja ter njegovo vsebino. Ločilo med
podpolji je podpičje.

Krajše ime polja
Dav st
Rac dat
Rac cas
Racst pp
Racst en
Racst zap
Dav st zav
Post id
Post opis
Post kol
Post em
Post em cena
Post vrednost
Post 9,5 % DDV
Post 22 % DDV
Post 8 % pav
Post davki ostalo
Post oprosc
Post dob76a
Post neobd
Post poseb
Sprem nep st

Post opombe
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Pojasnilo:
V posamezna polja (stolpce) se zapisujejo naslednji podatki:
Zap. št. (stolpec) 1: Vpiše se davčna številka davčnega zavezanca, ki je izdal račun.
Zap. št. (stolpec) 2: Vpiše se datum izdaje računa, ki je naveden na računu.
Zap. št. (stolpec) 3: Vpiše se čas izdaje računa, ki je naveden na računu.
Zap. št. (stolpec) 4, 5, 6: Vpiše se številka izdanega računa. Vpiše se tudi številka dokumenta, ki
spreminja prvotni račun (dobropis, storno,…).
Številka računa je sestavljena iz treh delov:
- Oznaka poslovnega prostora
- Oznaka elektronske naprave za izdajanje računov
- Zaporedna številka računa
Podatki se vpisujejo ločeno.
Zap. št. (stolpec) 7: Vpiše se davčna številka davčnega zavezanca, v imenu in za račun katerega je
bila zaračunana postavka, če je račun izdan v tujem imenu in za tuj račun oziroma če je račun izdal
prejemnik računa v imenu in za račun dobavitelja. Če postavka ni zaračunana v tujem imenu in za tuj
račun, se podatek ne vpisuje.
Zap. št. (stolpec) 8: Vpiše se oznaka (šifra) blaga oziroma storitve.
Zap. št. (stolpec) 9: Vpiše se naziv blaga oziroma storitve.
Zap. št. (stolpec) 10: Vpiše se količina blaga oziroma storitve.
Zap. št. (stolpec) 11: Vpiše se enota mere blaga oziroma storitve.
Zap. št. (stolpec) 12: Vpiše se končna cena blaga oziroma storitve na enoto mere, skupaj z DDV in
ostalimi davki, zmanjšana za zneske popustov.
Zap. št. (stolpec) 13: Vpiše se vrednost postavke skupaj z DDV in ostalimi davki, zmanjšana za
zneske popustov: »količina blaga oziroma storitve« x »cena blaga oziroma storitve na enoto mere
skupaj z DDV in ostalimi davki, zmanjšana za zneske popustov« (zap. št. 10 x zap. št. 12).
Zap. št. (stolpec) 14: Vpiše se znesek obračunanega DDV po stopnji 9,5 %, preračunan na vrednost
postavke.
Zap. št. (stolpec) 15: Vpiše se znesek obračunanega DDV po stopnji 22 %, preračunan na vrednost
postavke.
Zap. št. (stolpec) 16: Vpiše se znesek obračunanega pavšalnega nadomestila po stopnji 8 %,
preračunan na vrednost postavke.
Zap. št. (stolpec) 17: Vpiše se skupni znesek ostalih davkov oziroma dajatev (razen DDV), ki so
preračunani na vrednost postavke.
Zap. št. (stolpec) 18: Vpiše se vrednost dobave blaga ali storitve, ki je v skladu z Zakonom o davku
na dodano vrednost oproščena plačila DDV (po zmanjšanju za popuste).
Zap. št. (stolpec) 19: Vpiše se vrednost dobave, za katero je v skladu s 76.a členom Zakona o
davku na dodano vrednost prejemnik blaga ali storitev plačnik DDV - obrnjena davčna obveznost (po
zmanjšanju za popuste).
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Zap. št. (stolpec) 20: Vpiše se vrednost neobdavčljive dobave blaga ali storitve, ki v skladu z
Zakonom o davku na dodano vrednost ni predmet DDV (po zmanjšanju za popuste).
Zap. št. (stolpec) 21: Vpiše se vrednost dobave, za katero se uporablja posebna ureditev, po kateri
se obdavčuje razlika v ceni, in sicer posebna ureditev za rabljeno blago, umetniške predmete, zbirke
in starine (101. člen Zakona o davku na dodano vrednost). Vpiše se tudi vrednost dobave, za katero
se obračunava in plačuje DDV po posebni ureditvi za potovalne agencije (97. člen Zakona o davku na
dodano vrednost). Vpiše se znesek, ki je zmanjšan za popuste.
Zap. št. (stolpec) 22: Vpiše se zaporedna številka spremembe računa. Vpisuje se le v primeru
naknadnega neposrednega spreminjanja podatkov na že izdanem računu, brez predhodnega
storniranja računa in izdaje novega. Vrednost je enaka vrednosti istoimenskega polja v datoteki IZPIS
RAČUNI GLAVE.TXT.
Za spremembo se šteje, če se je spremenila vsebina že izdanega računa. Spremembe računa pred
njegovo izdajo niso predmet vpisa v datoteko.
Vsaka sprememba postavke izvornega izdanega računa se v datoteko vpiše v novo vrstico. Če gre pri
spremembi za zmanjšanje vrednosti postavke, se v ustrezna polja vpišejo pripadajoče negativne
vrednosti, ki ustrezajo zmanjšanju vrednosti postavke. Če gre pri spremembi za povečanje vrednosti
postavke, se v ustrezna polja vpišejo pripadajoče pozitivne vrednosti, ki ustrezajo povečanju vrednosti
postavke. Če sprememba ne vpliva na vrednost postavke, se v polja, ki se nanašajo na vrednost
postavke, ne vpisuje ničesar.

Stran

2114 /

Št.

18 / 4. 3. 2016

USTAVNO SODIŠČE
599.

Odločba o ugotovitvi, da je bila osma alineja
prvega odstavka 59.a člena Energetskega
zakona v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-133/13-24
U-I-134/13-22
Datum: 11. 2. 2016

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopkih za oceno ustavnosti,
začetih z zahtevama Upravnega sodišča, na seji 11. februarja
2016

o d l o č i l o:
Osma alineja prvega odstavka 59.a člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo,
70/08, 22/10 in 10/12) je bila v neskladju z Ustavo.

Obrazložitev
A.
1. Upravno sodišče je prekinilo postopka odločanja
o tožbah v upravnem sporu zoper odločbi Ministrstva za
infrastrukturo in prostor, s katerima sta delno in dopolnilno
gradbeno dovoljenje za gradnjo daljnovoda DV 2 x 110 kV
Beričevo–Trbovlje ostali v veljavi. Na podlagi 156. člena
Ustave je vložilo zahtevi, naj Ustavno sodišče oceni ustavnost osme alineje prvega odstavka 59.a člena Energetskega
zakona (v nadaljevanju: EZ).
2. Predlagatelj meni, da je izpodbijana določba, ki ureja
dokazila pravice graditi elektroenergetske vode ali prenosna
omrežja zemeljskega plina, v neskladju s 33. in 69. členom
Ustave. Pristojni organ naj bi na podlagi izpodbijane določbe, upoštevaje izjavo investitorja, da je tožnici v upravnem
sporu vročil ponudbo za sklenitev pogodbe o pridobitvi služnosti, in upoštevaje odločbo pristojnega organa o uvedbi
postopka omejitve lastninske pravice, odločil, da je investitor
s tem izkazal pravico graditi na nepremičnini tožeče stranke
v upravnem sporu. S tem naj bi bila investitorju omogočena
gradnja še pred koncem postopka omejitve lastninske pravice. Postopek razlastitve in obremenitve lastninske pravice
na nepremičnini s služnostjo naj bi bil urejen v Zakonu o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. –
v nadaljevanju ZUreP-1), ki se v skladu s prvim odstavkom
59. člena EZ uporablja tudi za gradnjo in prevzem objektov
in zemljišč, ki so potrebni za prenos in distribucijo električne
energije. Z uvedbo postopka razlastitve ali uvedbo postopka
za ustanovitev služnosti v javno korist naj še ne bi bilo odločeno o omejitvi lastninske pravice, saj naj bi se natančna
vsebina omejitve in izpolnjenost drugih pogojev za omejitev
ugotavljali šele v postopku o ustanovitvi služnosti s posebno
odločbo. Zgolj dejstvo, da je razlastitveni postopek uveden,
po stališču predlagatelja še ne pomeni, da bo v razlastitvenem postopku do omejitve lastninske pravice tudi prišlo.
Omejitev lastninske pravice naj bi smela biti izvedena le v
obsegu, ki naj bi bil potreben za varstvo javne koristi. To pa
naj bi pomenilo, da bi lahko bila natančna vsebina omejitve
lastninske pravice ugotovljena šele v drugi fazi razlastitvenega postopka. Iz ustavnosodne presoje naj bi izhajalo, da
je namen postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske
pravice v vsakem konkretnem primeru ugotavljati, ali so izpolnjeni zakonski pogoji za razlastitev. S tem naj bi se zagotovilo učinkovito pravno varstvo razlastitvenega zavezanca
pred posegi v lastninsko pravico, ki niso v javno korist. Po
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stališču predlagatelja izpodbijana določba takega pravnega
varstva ne zagotavlja. Priznanje pravice graditi na podlagi
šele uvedenega razlastitvenega postopka naj bi pomenilo,
da lahko investitor gradi, še preden naj bi bilo ugotovljeno,
ali so izpolnjeni z zakonom določeni pogoji za poseg na
zemljišču razlastitvenega zavezanca. Investitorju naj bi se
dovoljevala gradnja, ko še ni znano, ali je razlastitev oziroma
omejitev lastniške pravice dopustna in v kolikšnem obsegu
je dopustna. Predlagatelj tudi opozarja na ustaljeno sodno
prakso, po kateri je odprava prvotne odločbe mogoča samo
v primeru, če ta še ni bila izvršena. To pa naj bi pomenilo, da
v primerih, ko se gradnja že izvršuje na podlagi gradbenega
dovoljenja, kasneje izdana odločba o zavrnitvi zahteve za
ustanovitev služnosti na samo gradnjo ne bo več vplivala.
Razlastitveni upravičenec v postopku pred upravnim organom ne bo mogel doseči odstranitve gradnje, čeprav bi bilo v
razlastitvenem postopku ugotovljeno, da razlastitev ni dopustna ali da je omejitev lastninske pravice dopustna v drugačnem obsegu, kot je bila predlagana. Takšna ureditev naj bi
za tožnico v upravnem sporu pomenila dejansko razlastitev.
Razlastitev oziroma omejitev lastninske pravice, ki naj bi
učinkovala na podlagi izpodbijane zakonske določbe, naj bi
onemogočala odpravo neupravičenega posega v lastninsko
pravico. Predlagatelj meni, da potreba po hitrem ukrepanju
za zavarovanje javne koristi ne upravičuje take ureditve,
saj je v ta namen urejena možnost nujnega postopka po
104. členu ZUreP-1 in petem odstavku 59. člena EZ. Zato
predlaga, naj Ustavno sodišče presodi skladnost izpodbijane
ureditve s 33. in 69. členom Ustave.
3. Državni zbor na zahtevi ni odgovoril. Vlada v mnenju
navaja, da so z izpodbijano določbo opredeljena dokazila o
pravici graditi elektroenergetske vode in prenosna omrežja
zemeljskega plina. Prostorska ureditev energetske infrastrukture, kamor spadajo tudi navedeni energetski objekti,
je prostorska ureditev državnega pomena. Energetska infrastruktura naj bi se umeščala v prostor na podlagi državnega
prostorskega načrta. Postopek priprave državnega prostorskega načrta naj bi se vodil s sodelovanjem bodočega
investitorja gradnje in s sodelovanjem prizadete javnosti.
Pred dokončno določitvijo koridorja, po katerem bo prostorska ureditev državnega pomena potekala, naj bi bila o tem
širša javnost seznanjena prek javne razgrnitve. Pri sprejetju
državnega prostorskega načrta mora biti skladno s tretjim
odstavkom 93. člena ZUreP-1 za gradnjo izkazana javna
korist. Investitor gradnje infrastrukture naj bi najprej ponudil odkup oziroma ustanovitev služnosti lastnikom zemljišč,
prek katerih poteka predvidena trasa infrastrukture. Šele če
investitorju ne bi uspelo sporazumno pridobiti pravice, naj
bi se začel postopek prisilne razlastitve oziroma omejitve
lastninske pravice. Investitor naj bi šele na podlagi pravnomočno zaključenega postopka razlastitve pridobil stvarno
pravico, ki bi mu omogočala razpolaganje z nepremičnino.
Vlada navaja, da se v postopku izdaje gradbenega dovoljenja ne odloča o lastninski pravici ali služnosti v javno korist.
V tem postopku naj bi se odločalo, ali je nameravana gradnja
skladna s prostorskim aktom in predpisi o graditvi objektov.
Izdaja gradbenega dovoljenja, preden lahko razlastitveni
upravičenec prevzame posest nepremičnine oziroma izvajanja služnosti, naj ne bi dajalo podlage za poseg v lastninsko
pravico lastnika. Lastnik bi lahko prepovedal dostop do
nepremične in bi lahko vložil tožbo zaradi motenja posesti.
Izpodbijana ureditev naj bi omogočila vodenje vzporednega
postopka odločanja o izdaji gradbenega dovoljenja in postopka razlastitve oziroma pridobitve služnosti. Na ta način
naj bi se bistveno pospešili postopki gradnje energetske
infrastrukture. S pridobitvijo pravice graditi lahko investitor
vloži vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vendar
njegova vloga ne sme odstopati od predvidene trase v državnem prostorskem načrtu. Predlagana gradnja bi morala biti
skladna s traso, s katero je bila javnost seznanjena. Upravni
organ, ki odloča o razlastitvi, naj v postopku ne bi več odločal
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o smislu upravičenosti poteka določene trase, temveč naj bi
le preveril, ali je za konkretno nepremičnino izkazana javna
korist, ki pa naj bi izhajala iz državnega prostorskega načrta.
Upravni organ naj ne bi ustavil postopka razlastitve zaradi
nestrinjanja strank o ustreznosti odškodnine, temveč sta v
takem primeru stranki napoteni na pravdo. Vlada še navaja,
da bi morebitna razveljavitev izpodbijane določbe praktično
onemogočila gradnjo prostorskih ureditev državnega pomena v sprejemljivih časovnih okvirih. Gradnja daljnovodov in
prenosnih plinovodov naj bi bila v javno korist. Pomemben
element javne koristi naj bi bila tudi hitrost gradnje, ki naj bi
vplivala na stroške gradnje.
4. Tožnica iz upravnega spora je predložila Ustavnemu
sodišču vlogo, v kateri je predstavila svoja stališča. Navaja,
da lahko investitor na podlagi odločbe o uvedbi razlastitvenega postopka pridobi gradbeno dovoljenje in zgradi objekt,
čeprav o razlastitvi in omejitvi lastninske pravice ni bilo
odločeno in ni bila plačana odškodnina. Iz sodne prakse
sodišč naj bi izhajalo, da zahtevka zaradi motenja posesti ni
mogoče uspešno uveljavljati, če se na tuje zemljišče posega
na podlagi gradbenega dovoljenja. To naj bi pomenilo, da
zaradi izpodbijane določbe izdaja odločbe o uvedbi razlastitvenega postopka pomeni de facto odločitev o razlastitvi. V
skladu s prakso Evropskega sodišča za človekove pravice
(v nadaljevanju ESČP) naj bi bil v okviru 1. člena Prvega
protokola h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – Prvi
protokol k EKČP) varovan tudi dejanski poseg v lastninsko
pravico. Zato naj bi izpodbijana določba posegala v pravice
iz 33. in 69. člena Ustave. Pogoj za odvzem ali omejitev lastninske pravice naj bi bilo plačilo odškodnine. Ker naj bi se
na podlagi izpodbijane določbe poseglo v lastninsko pravico
pred plačilom odškodnine, naj bi bila izpodbijana določba v
neskladju z 69. členom Ustave.
5. Mnenje Vlade je bilo predloženo predlagatelju in
tožnici v upravnem sporu, ki je zahtevala udeležbo v postopku pred Ustavnim sodiščem. Tožnica v upravnem sporu je
poudarila, da tudi zakonska ureditev v Energetskem zakonu
(Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15 – v nadaljevanju EZ-1)
ni odpravila protiustavnosti, zato je predlagala, naj Ustavno sodišče po načelu koneksitete razširi postopek ocene
ustavnosti tudi na 473., 475. in 522. člen EZ-1. Pojasnila je,
da je služnostni upravičenec že leta 2012 postavil daljnovod
na njenem zemljišču in začel uporabljati omrežje. Zato naj
bi tega leta že začela teči priposestvovalna doba za pridobitev služnosti po 522. členu EZ-1. Tožnica navaja, da bi bilo
mogoče javni interes, ki naj bi bil v hitri gradnji infrastrukture, doseči tudi na drugačen način. Zakonodajalec bi lahko
postopek razlastitve uredil zgolj enostopenjsko in bi lahko
določil, da o razlastitvi celotne trase odloča le en organ, ne
pa različne upravne enote. Zahteva po hitrosti postopka naj
ne bi upravičevala ureditve, ki omogoča gradnjo še pred
plačilom odškodnine. Tožnica se tudi ne strinja z ureditvijo,
ki določa, da se o razlastitvi odloči v enem postopku, o odškodnini pa v drugem postopku, ki se lahko začne šele po
koncu razlastitvenega postopka.
B. – I.
6. Če sodišče pri odločanju meni, da je zakon ali del
zakona, ki bi ga moralo uporabiti, protiustaven, mora na podlagi 156. člena Ustave in prvega odstavka 23. člena Zakona
o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) prekiniti
postopek in z zahtevo začeti postopek za oceno njegove
ustavnosti. V obravnavanem primeru je zahtevi za oceno
ustavnosti vložilo Upravno sodišče, ki je prekinilo postopka v posamičnih zadevah, v katerih bo moralo presoditi o
zakonitosti delnega in dopolnilnega gradbenega dovoljenja
za gradnjo daljnovoda DV 2 x 110 kV Beričevo–Trbovlje.
Ker izpodbijana določba ureja dokazila pravice graditi elektroenergetske vode z nazivno napetostjo 110 kV in več ali
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prenosna omrežja zemeljskega plina v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, je v okoliščinah obravnavanega primera
ta določba upoštevna za odločanje Upravnega sodišča.
7. Med postopkom za oceno ustavnosti izpodbijane
določbe je bila na spornem zemljišču parcelna številka
208/56, k. o. Kleče, na podlagi sodbe Upravnega sodišča
št. I U 1370/2013 z dne 20. 5. 2014 pravnomočno ustanovljena služnost v javno korist. Vendar je tožnica iz upravnega
spora vložila revizijo zoper navedeno sodbo, o kateri Vrhovno sodišče še ni odločilo. Zato je izpodbijana določba še
vedno upoštevna za odločanje Upravnega sodišča.1
8. Z uveljavitvijo EZ-1 je med postopkom presoje EZ
prenehal veljati. Ker je sodišče prekinilo postopek v posamičnih zadevah in z zahtevama začelo postopek za oceno
ustavnosti izpodbijane določbe, ki je prenehala veljati, zakon
pa bo v postopkih moralo uporabiti, so pogoji za ustavnosodno presojo iz drugega odstavka 47. člena ZUstS izpolnjeni.
B. – II.
9. Predlagatelj izpodbija osmo alinejo prvega odstavka
59.a člena EZ, ki je določala, da se je kot dokazilo pravice
graditi štela tudi izjava investitorja, da je vročil lastnikom
ponudbo za sklenitev pogodbe o pridobitvi služnosti oziroma ponudbo za sklenitev pogodbe o pridobitvi lastninske ali
stavbne pravice v javno korist v skladu s tretjim oziroma četrtim odstavkom 59. člena tega zakona in odločbo pristojnega
upravnega organa o uvedbi postopka razlastitve oziroma
potrdilo, da je začet postopek za pridobitev služnosti v javno
korist. Zatrjuje, da izpodbijana zakonska ureditev omogoča
investitorju začetek gradnje na nepremičnini, na kateri še
ni pridobil lastninske pravice ali služnosti v javno korist v
razlastitvenem postopku oziroma postopku za ustanovitev
služnosti v javno korist (v nadaljevanju razlastitveni postopek). Zato naj bi bila v neskladju s 33. in 69. členom Ustave.
10. Vlada v mnenju zatrjuje, da izdano gradbeno dovoljenje ne daje podlage za poseg v lastninsko pravico in ne
daje podlage za prevzem posesti na nepremičnini z namenom gradnje. Po stališču Vlade mora investitor za izvedbo
gradbenih del na določeni nepremičnini poleg pridobitve
dokončnega gradbenega dovoljenja v razlastitvenem postopku pridobiti še lastninsko pravico ali služnost v javno
korist ali pravico do posesti.2 Vlada tudi zatrjuje, da lahko
lastnik nepremičnine kljub izdanemu gradbenemu dovoljenju
prepove dostop do svoje nepremičnine in vloži tožbo zaradi
motenja posesti.
11. Glede na različno razlago zakonskega besedila
Vlade in predlagatelja je moralo Ustavno sodišče najprej
razložiti pomen izpodbijane določbe.
12. Izpodbijana določba ureja posebnosti pri pridobitvi
gradbenega dovoljenja za gradnjo elektroenergetskih vodov
z nazivno napetostjo 110kV in več ter prenosnih omrežij
zemeljskega plina. Gradbeno dovoljenje je po svoji naravi
odločba, s katero pristojni upravni organ dovoli gradnjo in
določi konkretne pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati.3
Z izdanim gradbenim dovoljenjem nosilec pridobi pravico
zgraditi objekt pod pogoji, določenimi v gradbenem dovo1 Primerjaj s sklepom Ustavnega sodišča št. U-I-143/13 z
dne 2. 10. 2014.
2 V 59. členu EZ so bile urejene posebnosti razlastitvenega
postopka zaradi gradnje energetske infrastrukture. V petem odstavku 59. člena EZ so bili določeni pogoji za pridobitev posesti v
razlastitvenem postopku oziroma postopku za ustanovitev služnosti
v javno korist. Razlastitveni upravičenec je posest lahko pridobil na
podlagi nepravnomočne odločbe prve stopnje, če so bili izpolnjeni
pogoji za nujni postopek in če je razlastitveni upravičenec pri sodišču položil znesek v višini ocenjene odškodnine za nepremičnino in
polovico ocenjene odškodnine za morebitno škodo (peti odstavek
59. člena EZ in 104. člen ZUreP-1).
3 S. Ristanović in N. Koselj v: N. Koselj in L. Štravs (ur.),
Gradbeno in uporabno dovoljenje, Uradni list Republike Slovenije,
Ljubljana 2012, str. 187.
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ljenju. Gradnja novega objekta se lahko začne le na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja (prvi odstavek
3. člena Zakona o graditvi objektov, Uradni list RS, št. 102/04
– uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 126/07, 108/09,
57/12, 110/13 in 19/15 – v nadaljevanju ZGO-1). Pogoj pravnomočnosti iz prvega odstavka 3. člena ZGO-1 ni absoluten.
Drugi odstavek 3. člena ZGO-1 dopušča začetek gradnje
objektov tudi že po dokončnosti gradbenega dovoljenja na
lastno odgovornost investitorja. S 3. členom ZGO-1 so določeni formalni pogoji za začetek gradnje, torej pogoji za
neposredno izvajanje del.4 Pravnomočno oziroma dokončno
gradbeno dovoljenje daje investitorju pravico začeti gradnjo.
Ta pravica pa po naravi stvari vsebuje tudi pravico do posesti in uporabe te nepremičnine, v obsegu, ki ga investitor
potrebuje za gradnjo.
13. Pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja je izkazana pravica graditi.5 Dokazilo o pravici graditi je dokazilo o
lastninski ali drugi stvarni pravici ali kateri drugi pravici, na
podlagi katere lahko investitor na določenem zemljišču ali
objektu izvaja gradnjo (6. 1. točka 2. člena ZGO-1). V prvem
odstavku 56. členu ZGO-1 so določene listine, na podlagi
katerih je mogoče šteti, da je pravica graditi izkazana.6
Izkazana pravica graditi zagotavlja, da je razmerje med lastnikom in investitorjem gradnje (če to ni ena in ista oseba)
pravno urejeno.
14. Člen 59.a EZ je poleg dokazil pravice graditi, ki jih
določa prvi odstavek 56. člena ZGO-1, določal še dodatna
dokazila, s katerimi je investitor lahko izkazoval pravico
graditi. Na podlagi prvega odstavka 59.a člena EZ je lahko investitor izkazal pravico graditi tudi z listinami, ki niso
dokazovale, da je investitor že pridobil lastninsko ali drugo
stvarno pravico ali katero drugo pravico, na podlagi katere
bi lahko na določenem zemljišču ali objektu izvajal gradnjo,
temveč so dokazovale obstoj drugih dejstev. Na podlagi
izpodbijane določbe je pravico graditi dokazoval z listinami,
ki sta dokazovali, da je lastniku nepremičnine ponudil sporazumno sklenitev pogodbe in da je bil uveden razlastitveni
postopek. Če investitor pred izdajo odločbe v razlastitvenem
postopku kljub izdanemu gradbenemu dovoljenju ne bi smel
začeti graditi, kot zatrjuje Vlada, potem ne bi bilo treba dodatno urediti dokazila pravice graditi iz osme alineje prvega
odstavka 59.a člena EZ. Nepravnomočna upravna odločba
o razlastitvi oziroma omejitvi lastninske pravice, ki je ob izpolnjenih pogojih iz petega odstavka 59. člena EZ pogoj za
pridobitev posesti v razlastitvenem postopku, že na podlagi
četrte alineje prvega odstavka 56. člena ZGO-1 šteje za
dokazilo pravice graditi.7
15. EZ ni določal, da bi gradbeno dovoljenje, ki je bilo
izdano na podlagi dokazila iz osme alineje prvega odstavka
59.a člena EZ, imelo kakšne drugačne učinke kot gradbeno
dovoljenje, izdano na podlagi dokazil iz prvega odstavka
4 J. Breznik in J. Duhovnik v: J. Breznik (red.), Zakon o
graditvi objektov s komentarjem (ZGO-1), GV Založba, Ljubljana
2010, str. 62.
5 Primerjaj s 6. točko prvega odstavka 66. člena ZGO-1.
6 Prvi odstavek 56. člena ZGO-1 določa: "Za dokazilo o pravici graditi po tem zakonu velja:
– izpisek iz zemljiške knjige, iz katerega izhaja, da ima investitor na določeni nepremičnini lastninsko ali kakšno drugo stvarno
oziroma obligacijsko pravico, ki mu omogoča gradnjo oziroma
izvajanje del na takšni nepremičnini,
– notarsko overjena pogodba z dokazilom o vložitvi predloga
za vpis pogodbe o pridobitvi lastninske ali kakšne druge stvarne
oziroma obligacijske pravice na določeni nepremičnini v zemljiško
knjigo, ki investitorju dovoljuje gradnjo oziroma izvajanje del na
takšni nepremičnini,
– pravnomočna sodna ali upravna odločba, ki izkazuje pravico graditi oziroma izvajati dela na nepremičnini, ali
– druga listina, ki v skladu z zakonom izkazuje pravico graditi
oziroma izvajati dela na določeni nepremičnini."
7 Glej J. Breznik v: J. Breznik (red.), nav. delo, str. 170.
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56. člena ZGO-1. V tretjem odstavku 59.a člena EZ je zakonodajalec izrecno določil, da investitor infrastrukture prične
gradbena dela v skladu z gradbenim dovoljenjem. Iz navedenega torej izhaja, da je investitor na podlagi izvršljivega
gradbenega dovoljenja, ki je bilo izdano na podlagi izpodbijane določbe, lahko začel graditi energetsko infrastrukturo,
ne glede na potek razlastitvenega postopka, ki je samostojni upravni postopek.8 Pri izpodbijani določbi gre torej
za presojo položaja uporabe tuje nepremičnine za gradnjo
energetske infrastrukture na podlagi gradbenega dovoljenja
v obdobju od dejanskega začetka uporabe nepremičnine za
gradnjo energetske infrastrukture do izdaje odločbe v razlastitvenem postopku.
16. Predlagatelj zatrjuje, da je izpodbijana določba v
neskladju s 33. in 69. členom Ustave. Ustava v 33. členu
varuje lastninsko svobodo posameznika. Njen namen je
nosilcu temeljnih pravic zavarovati svobodo ravnanja na premoženjskem področju. Ima dvojni varovalni učinek. Varuje
konkretni položaj imetnika pravice pred oblastnimi posegi v
njegovo lastninsko sfero, izraža razmerje med posameznikom in skupnostjo ter varuje pravni institut lastnine oziroma
lastninske pravice. Zajema naslednje elemente: svobodo
pridobivanja lastnine, uživanje lastnine, pravico do odtujevanja lastnine in zaupanje v pridobljene pravice. Lastninska
pravica je sestavljena iz različnih upravičenj, katerih vsebino
je treba zakonsko urediti. Zato ustavni pojem lastnine dobi
vsebino šele z zakonsko ureditvijo. Ustava v prvem odstavku
67. člena pooblašča zakonodajalca, da določi način pridobivanja in uživanja lastnine tako, da bo zagotovljena njena
gospodarska, socialna in ekološka funkcija.9
17. Prvi odstavek 67. člena Ustave daje zakonodajalcu
pooblastilo, da z zakoni določi vsebino lastninske pravice,
69. člen Ustave pa mu omogoča zakonske omejitve ali celo
odvzem lastninske pravice. Iz 69. člena Ustave izhaja ne
samo, da lastninska pravica ni absolutna, temveč da se jo
lahko v javnem interesu omeji ali odvzame, vendar le pod
pogoji, določenimi v Ustavi.10 Navedena določba Ustave
torej omogoča poseg v pravico do zasebne lastnine, kot jo
zagotavlja 33. člen Ustave. Pri razlastitvi je presoja ustavne
dopustnosti posega v lastninsko pravico vsebovana že v
69. členu Ustave. Ustava v 69. členu določa, da je razlastitev
8 Takšna razlaga pa izhaja tudi iz zakonodajnega gradiva
(Predlog zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo
avtocest v Republiki Sloveniji, Poročevalec DZ, št. 15/95, EPA 1095
– hitri postopek) pri sprejetju Zakona o ureditvi določenih vprašanj
v zvezi z graditvijo avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 35/95 – ZUDVGA), ki je vseboval enako določbo (13. člen).
Iz obrazložitve izhaja, da se gradnja začne na podlagi enotnega
gradbenega dovoljenja, preden je investitor pridobil vsa zemljišča.
V obrazložitvi je navedeno, da "gre za poseg v posest, prenos lastninske pravice pa se uredi v določenem roku sporazumno, ali če v
tem roku ne pride do sporazumne ureditve prenosa nepremičnine,
se uvede razlastitveni postopek".
9 Tudi iz dosedanje ustavnosodne presoje izhaja, da lastninske pravice, ki jo zagotavlja Ustava v 33. členu (pravica do zasebne
lastnine), ni mogoče obravnavati brez 67. člena Ustave, ki govori
o gospodarski, socialni in ekološki funkciji lastnine. Ta člen Ustave
izhaja iz predpostavke, da mora imeti lastnina poleg individualistične funkcije tudi funkcijo za celotno družbeno skupnost. Lastnikova
pravica mora služiti tudi uresničevanju svobode in osebnostnega
razvoja drugih oziroma celotne družbene skupnosti. Prvi odstavek
67. člena Ustave dopušča in nalaga zakonodajalcu, da določi
vsebino lastnine (odločba št. U-I-40/06 z dne 11. 10. 2006, Uradni
list RS, št. 112/06, in OdlUS XV, 70). Ustavno jamstvo lastnine
predpostavlja obstoj lastnine kot pravnega instituta. Kaj je predmet
zasebne lastnine in katera so varovana lastninska upravičenja,
določa pravni red ob spoštovanju namena ustavnega jamstva
ter ob upoštevanju gospodarskih in družbenih razmerij nasploh
(odločba št. Up-156/98 z dne 11. 2. 1999, Uradni list RS, št. 17/99,
in OdlUS VIII, 118).
10 Povzeto po M. Avbelj v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave
Republike Slovenije, Dopolnitev – A, Fakulteta za državne in evropske študije, Ljubljana 2011, str. 1003.
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nepremičnine mogoča le proti nadomestilu v naravi ali proti
odškodnini in pod pogoji, ki jih določa zakon.
18. Čeprav posamezne omejitve lastninskih upravičenj ni mogoče šteti za razlastitev ali omejitev lastninske
pravice iz 69. člena Ustave, to samo po sebi še ne pomeni,
da lastnik nepremičnine ne bi bil upravičen do posebne
denarne odmene. V primerih, ko omejitve lastninskih upravičenj bistveno spreminjajo način uživanja lastnine, zmanjšajo
njeno vrednost, posebej prizadenejo le določenega lastnika
oziroma ožji krog lastnikov ali niso predvidljive za lastnika,
mora biti zaradi načela sorazmernosti lastnikom nepremičnin
zagotovljena ustrezna denarna odmena za takšen poseg. To
odmeno pa mora predvideti zakonodajalec v zakonu, ki ureja
tako omejitev lastninskih upravičenj.11
19. Predmet presoje v tem postopku ni zakonska določba, ki bi urejala odvzem lastninske pravice ali ustanovitev
služnosti v javno korist, temveč zakonska določba, ki ureja
posebnosti pri pridobitvi gradbenega dovoljenja za gradnjo
energetske infrastrukture. Gradnja energetske infrastrukture
na tuji nepremičnini na podlagi gradbenega dovoljenja povzroči omejitve lastninskih upravičenj. Vendar pa gradbeno
dovoljenje, ki je izdano na podlagi izpodbijane določbe,
ne more biti podlaga za odvzem ali omejitev lastninske
pravice.12 To pomeni, da izpodbijana zakonska določba ne
pomeni neposredne zakonske podlage za razlastitev. Zato
je Ustavno sodišče izpodbijano določbo presojalo z vidika
33. člena Ustave.
20. Ustavno sodišče je moralo presoditi, kakšne so
omejitve lastninskih upravičenj na podlagi izpodbijane določbe. V tretjem odstavku 100. člena ZUreP-1 je določeno,
da dokler razlastitveni postopek ni pravnomočno končan, ni
dopusten promet z nepremičnino ali njeno bistveno spreminjanje, razen prodaje razlastitvenemu upravičencu oziroma
prodaje tretji osebi, če se razlastitveni upravičenec strinja.
To pomeni, da je bila lastnikova pravica do razpolaganja z
nepremičnino na podlagi samega zakona bistveno omejena
že z izdajo sklepa upravnega organa o začetku razlastitvenega postopka.13 Lastnik pa je bil na podlagi izvršljivega
gradbenega dovoljenja, ki je temeljilo na izpodbijani določbi,
dolžan še dodatno trpeti rabo svoje nepremičnine za potrebe
postavitve energetske infrastrukture in njenega obratovanja.
Lastnik je bil dolžan dopustiti izvajanje vseh del, ki so bila
potrebna za postavitev, preureditev, obratovanje, nadzor,
vzdrževanje in rekonstrukcijo energetske infrastrukture, in
dopustiti neoviran dostop do svojega zemljišča ob kateremkoli času. Lastnik tudi ni imel možnosti varovati svoje posesti
v postopku motenja posesti, kot zmotno zatrjuje Vlada. Iz
ustaljene sodne prakse namreč izhaja, da v postopkih motenja posesti ni podana protipravnost, če izvajalec opravlja
Primerjaj z G. Virant v: Šturm L. (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske
študije, Ljubljana 2002, str. 640–645.
12 Lastninska ali stavbna pravica v javno korist in služnost v
javno korist lahko nastanejo le na dva načina: na podlagi pogodbe
med razlastitvenim upravičencem in lastnikom nepremičnine ali z
upravno odločbo, s katero se lastnik razlastnini ali se ustanovi služnost v javno korist. (Primerjaj z M. Tratnik in R. Vrenčur, Omejitve
lastninske pravice in posebni pravni režimi na nepremičninah, GV
Založba, Ljubljana 2009, str. 64.)
13 Energetska infrastruktura je prostorska ureditev državnega pomena (sedma alineja drugega odstavka 2. člena Zakona
o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor,
Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12 – v nadaljevanju
ZUPUDPP). V 52. členu ZUPUDPP so urejene posebnosti glede
razlastitve in omejitve lastninske pravice pri prostorskih ureditvah
državnega pomena. Iz tretjega odstavka 52. člena ZUPUDPP izhaja, da se postopek razlastitve ali omejitve lastninske pravice pri
prostorskih ureditvah državnega pomena uvede z izdajo sklepa o
začetku razlastitvenega postopka ali postopka omejitve lastninske
pravice. Zoper ta sklep pa pritožba ni dovoljena (tretji odstavek
52. člena ZUPUDPP).
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gradbena dela na podlagi dokončnega upravnega akta –
gradbenega dovoljenja.14 Poudariti pa je treba, da je lahko
investitor na podlagi izpodbijane določbe gradil le daljnovode, kablovode in plinovodna omrežja, ne pa vse energetske
infrastrukture.15
21. Glede na obseg rabe nepremičnine nelastnikov (investitorjev gradnje energetske infrastrukture) zaradi gradnje
energetske infrastrukture, obveznost lastnikov nepremičnin,
da dopustijo takšno rabo nepremičnine, ni več v mejah določitve načina uživanja lastnine, temveč so obveznosti in omejitve lastnikov nepremičnin že takšne narave, da pomenijo
poseg v pravico do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave.16
22. Zato je treba ustavno dopustnost izpodbijane določbe, ki pomeni poseg v lastninsko pravico, presoditi v skladu
s tretjim odstavkom 15. člena Ustave, ki določa, da se človekove pravice ali temeljne svoboščine lahko omejijo samo
s pravicami drugih in v primerih, ki jih določa ta Ustava. Če
zakonodajalec sledi ustavno dopustnemu cilju in če je omejitev skladna z načeli pravne države (2. člen Ustave), in sicer
s tistim izmed teh načel, ki prepoveduje prekomerne posege države (splošno načelo sorazmernosti), je po ustaljeni
ustavnosodni presoji omejitev človekove pravice dopustna.17
23. Iz mnenja Vlade je razvidno, da je bil cilj izpodbijane ureditve zagotoviti zveznost in hitrost gradnje energetske infrastrukture. Energetska infrastruktura je linijski
objekt, ki lahko izpolnjuje svoj namen le, če je zgrajena od
začetne do končne točke. Z izpodbijano določbo se je želelo preprečiti, da bi zaradi drugih nedokončanih postopkov
prišlo do večletnih zamud pri gradnji energetskih objektov.
Gradnja energetske infrastrukture je v javno korist, ker je
njena funkcija zadovoljevanje potreb širše javnosti, zato je
bilo zagotavljanje hitrosti in učinkovitosti gradnje energetske
infrastrukture ustavno dopusten cilj za poseg v pravico do
zasebne lastnine.
24. Izpodbijana zakonska določba omogoča vzporeden postopek odločanja o izdaji gradbenega dovoljenja in
o razlastitvi oziroma ustanovitvi služnosti v javno korist.
Zato omogoča bistveno pospešitev gradnje energetske infrastrukture in je primeren ukrep za zagotovitev hitrosti ter
učinkovitosti gradnje energetske infrastrukture. Energetska
infrastruktura poteka preko velikega števila zemljišč, na
katerih je treba pridobiti ali lastninsko pravico ali služnost v
javno korist. Ureditev, ki bi določala, da lahko investitor pridobi gradbeno dovoljenje šele po vseh končanih postopkih
za pridobitev lastninske pravice ali služnosti v javno korist,
bi onemogočila hitro gradnjo energetske infrastrukture od
začetne do končne točke. Učinkovito delovanje energetske
infrastrukture je zagotovljeno le, če je zgrajena od začetne
14 Primerjaj sklepe Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp
2046/2005 z dne 1. 6. 2005, št. I Cp 1559/2000 z dne 10. 4. 2000
in št. I Cp 1314/2009 z dne 16. 4. 2009.
15 Posamezni elementi energetske infrastrukture so opredeljeni v 3. do 7. členu Uredbe o energetski infrastrukturi (Uradni list
RS, št. 62/03, 88/03, 75/10 in 53/11). Energetsko infrastrukturo
lahko delimo na infrastrukturo, namenjeno proizvodnji, prenosu in
distribuciji električne energije in zemeljskega plina. Prvi odstavek
59.a člena EZ ureja dokazila pravice graditi le energetske vode
z nazivno napetostjo 110 kV in prenosna omrežja zemeljskega plina. Iz opredelitve elementov energetske infrastrukture v
zvezi s prvim odstavkom 59.a člena EZ izhaja, da na podlagi
izpodbijane določbe ni mogoče pridobiti gradbenega dovoljenja
za vse elemente energetske infrastrukture. Te določbe ni bilo
mogoče uporabiti na primer pri pridobitvi gradbenega dovoljenja
za gradnjo termoelektrarne, hidroelektrarne, razdelilne postaje,
dispečerskega centra.
16 Ustavno sodišče je že sprejelo stališče, da napeljava električnih vodov preko zemljišča brez soglasja njegovega lastnika
pomeni poseg v lastninsko pravico (odločba Ustavnega sodišča
št. Up-89/05 z dne 7. 12. 2006, Uradni list RS, št. 138/06).
17 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-18/02 z dne 24. 10.
2003 (Uradni list RS, št. 108/03, in OdlUS XII, 86).
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do končne točke, zato mora biti pridobitev pravice gradnje
odvisna od aktivnosti investitorja gradnje in pristojnega državnega organa in ne more biti odvisna od ravnanja vsakega
posameznega lastnika. Le tako je mogoče zagotoviti enoten
začetek gradnje celotne energetske infrastrukture. Drugega
načina, ki bi dosegel isti cilj, ni. Zato je izpodbijana ureditev
tudi nujna za dosego ustavno dopustnega cilja.
25. Pri presoji sorazmernosti v ožjem smislu je Ustavno
sodišče tehtalo potrebo po hitri in učinkoviti gradnji energetske infrastrukture zaradi zadovoljevanja potreb prebivalstva
in gospodarstva ter težo posega v pravico do zasebne
lastnine.
26. Po eni strani je moralo Ustavno sodišče upoštevati,
da je gradnja energetske infrastrukture v javno korist, saj
zagotavlja oskrbo z elektriko, zemeljskim plinom in toploto.
Energetska infrastruktura je javna infrastruktura, ki je namenjena zadovoljevanju potreb širše skupnosti (prvi odstavek
59. člena EZ). Pri tehtanju sorazmernosti posega v pravico
do zasebne lastnine lastnikov je moralo Ustavno sodišče
upoštevati, da zasebni interes ne sme škodovati javnemu.
27. Energetska infrastruktura je kot prostorska ureditev
državnega pomena (sedma alineja drugega odstavka 2. člena ZUPUDPP) umeščena v prostor z državnim prostorskim
aktom. Postopek sprejetja državnega prostorskega načrta
se vodi skupaj s postopkom celovite presoje vplivov na
okolje, postopkom presoje vplivov na okolje in postopkom
presoje sprejemljivosti (prvi odstavek 4. člena ZUPUDPP).
S postopkom priprave državnega prostorskega načrta mora
biti seznanjena tudi javnost (25. člen ZUPUDPP). Ustavno
sodišče je torej upoštevalo, da je bil lastnik že ob sprejetju
državnega prostorskega načrta dolžan računati na omejitve
lastninskih upravičenj in so bile navedene omejitve zanj v
precejšni meri predvidljive.
28. Iz izpodbijane določbe izhaja, da morata biti izpolnjena dva pogoja za pridobitev pravice graditi, ki je omogočala izdajo gradbenega dovoljenja. Prvi pogoj je bil, da je
bil investitor predhodno dolžan lastniku ponuditi sklenitev
pogodbe o pridobitvi lastninske ali stavbne pravice v javno
korist ali o pridobitvi služnosti v javno korist (tretji in četrti odstavek 59. člena EZ). To pomeni, da je imel lastnik možnost
prostovoljne sklenitve pogodbe o prodaji nepremičnine ali o
ustanovitvi služnosti, v kateri se je z investitorjem dogovoril
za ustrezno odškodnino ali nadomestilo v naravi. Ponudba
je morala vsebovati cenitev sodno zapriseženega cenilca.18
S tem je bilo onemogočeno, da bi investitor lastniku ponudil
zgolj simbolično odškodnino in tako le navidezno omogočil
lastniku prostovoljno sklenitev pogodbe o prodaji nepremičnine ali o ustanovitvi služnosti v javno korist.
29. Drugi pogoj za pridobitev pravice graditi je bila izdaja sklepa o začetku razlastitvenega postopka. Izdaja sklepa
o začetku razlastitvenega postopka ima dve posledici. Izdaja
sklepa o začetku razlastitvenega postopka pomeni, da je
upravni organ v konkretnem postopku za konkretno nepremičnino ugotovil, da je javna korist izkazana.19 To pomeni,
da investitor ni mogel pridobiti gradbenega dovoljenja in
začeti graditi, dokler ni upravni organ za konkretno nepremičnino že ugotovil, da je javna korist za poseg v lastninsko
pravico izkazana. S sklepom pa je upravni organ tudi uvedel
razlastitveni postopek. Treba je upoštevati, da lastnik nepreGlej tretji in četrti odstavek 59. člena EZ.
Iz prvega odstavka 100. člena ZUreP-1 izhaja, da sklep o
uvedbi razlastitvenega postopka ali postopka za omejitev lastninske pravice pomeni, da je javna korist za konkretno nepremičnino
izkazana. Če je za konkretno nepremičnino razlastitveni namen
določen skladno s prvim in drugim odstavkom 93. člena ZUreP-1
in prvim odstavkom 52. člena ZUPUDPP, je javna korist izkazana,
če je predvidena v prostorskem aktu, s katerim se načrtujejo prostorske ureditve državnega pomena.
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mičnine ni mogel sam začeti razlastitvenega postopka in ni
imel tudi nobenega pravnega sredstva, da bi k temu prisilil
investitorja.20 S tem je zakonodajalec zagotovil lastniku, da
je investitor z gotovostjo predlagal uvedbo razlastitvenega
postopka. V razlastitvenem postopku pa je upravni organ za
konkretno zemljišče v ustreznem postopku sicer po začetku
gradnje, torej po posegu v lastninsko pravico, ugotavljal, ali
so bili izpolnjeni z zakonom določeni pogoji za omejitev lastninske pravice v javno korist. S tem so bile tudi izpolnjene
procesne predpostavke za začetek nepravdnega postopka
za določitev nadomestila v naravi oziroma odškodnine.21 Z
uporabo pravnih sredstev je bil lastniku nepremičnine zagotovljen tudi sodni nadzor konkretne omejitve lastninske pravice in višine ustrezne odškodnine ali nadomestila v naravi.
30. Predlagatelj opozarja, da iz ustaljene sodne prakse
izhaja, da je odprava prvotne odločbe (gradbenega dovoljenja), s katero se vzpostavlja pravno stanje, ki je obstajalo pred
njeno izdajo, mogoča samo v primeru, če ta še ni bila izvršena.
Če pa je bilo gradbeno dovoljenje že izvršeno, je mogoča le
razveljavitev gradbenega dovoljenja. To pa naj bi pomenilo, da
lastnik ni mogel doseči odstranitve gradnje, če se je v sodnem
postopku izkazalo, da je gradbeno dovoljenje nezakonito.
31. Ustavno sodišče je upoštevalo, da je moral pristojni
organ v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo
energetske infrastrukture presojati, ali je predlagani projekt
skladen s sprejetim državnim prostorskim načrtom. Pred
izdajo gradbenega dovoljenja je moral preveriti, ali državni
prostorski načrt predvideva potek energetske infrastrukture v
predlagani obliki prek konkretnega zemljišča. To pomeni, da
je obstajala majhna možnost, da bi kasneje izdana odločba
o razlastitvi ali ustanovitvi služnosti v javno korist odstopala
od izdanega gradbenega dovoljenja. Vendar pa je obstajala
možnost, da je sodišče v sodnem postopku ugotovilo nezakonitost gradbenega dovoljenja.
32. Iz ustaljene sodne prakse22 res izhaja, da je gradbeno dovoljenje mogoče odpraviti le, če odločba še ni bila
izvršena in pridobljene pravice še niso bile izkoriščene. Če je
bila na podlagi gradbenega dovoljenja energetska infrastruktura že grajena, tudi kasneje izdana odločba o zavrnitvi zahteve za ustanovitev služnosti ali izdana odločba o ustanovitvi
služnosti v drugačnem obsegu, kot je bilo izdano gradbeno
dovoljenje, ne more več vplivati na zgrajeno energetsko infrastrukturo. Lastnik torej v upravnem postopku in upravnem
sporu ni mogel doseči odprave gradbenega dovoljenja in s
tem odprave vseh posledic, torej tudi odstranitve energetske infrastrukture. Vendar pa je imel lastnik nepremičnine
v takem primeru stvarnopravno varstvo ali odškodninsko
varstvo. Lastnik nepremičnine je lahko svojo lastninsko pravico varoval na podlagi 99. člena Stvarnopravnega zakonika
(Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13 – SPZ).23 Zagotovljeno
pa mu je bilo tudi odškodninsko sodno varstvo. Lastniku
je morala biti zagotovljena odškodnina, ki je v največji mogoči meri odpravljala posledice nedopustnega ravnanja in
20 Iz ustaljene sodne prakse izhaja, da imata uporaba nepremičnine in opustitev investitorja, da bi uvedel postopek razlastitve
ali ustanovitve služnosti v javno korist, elemente civilnega delikta.
Zato je v takem primeru investitor odgovoren po določbah o splošni
odškodninski odgovornosti (primerjaj s sodbo Vrhovnega sodišča
št. III Ips 59/2010 z dne 7. 9. 2010 in s sodbama Višjega sodišča
št. I Cpg 1002/2013 z dne 4. 2. 2014 in št. II Cp 1803/2014 z dne
12. 11. 2014).
21 Primerjaj s sklepom Vrhovnega sodišča št. III Ips
59/2010.
22 Primerjaj s sodbama Vrhovnega sodišča št. I Up 314/2001
z dne 13. 2. 2002 in št. X Ips 516/2007 z dne 8. 12. 2010 in s
sklepom Vrhovnega sodišča št. I Up 688/2001 z dne 7. 4. 2005.
23 Primerjaj s sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 212/2013 z
dne 18. 9. 2014.
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vzpostavljala položaj, ki bi po vsej verjetnosti obstajal, če
nedopustnega ravnanja ne bi bilo.24
33. Po drugi strani pa je moralo Ustavno sodišče upoštevati, da gradbeno dovoljenje, ki je temeljilo na izpodbijani
določbi, omogoča precejšne omejitve lastninske pravice (glej
20. točko obrazložitve). Izpodbijana določba je omogočala investitorju, da je na podlagi gradbenega dovoljenja smel še pred
izdajo odločbe o razlastitvi ali odločbe o ustanovitvi služnosti
v javno korist uporabljati nepremičnino za gradnjo energetske
infrastrukture v tolikšnem obsegu, kot bi smel po izdaji navedene odločbe. Praviloma je lahko razlastitveni upravičenec pri
gradnji energetske infrastrukture prevzel posest na razlaščeni
nepremičnini po pravnomočnosti odločbe o razlastitvi in plačilu
odškodnine (103. člen ZUreP). Pred pravnomočnostjo odločbe o razlastitvi pa so bili pogoji za prevzem posesti izpolnjeni
le, če je bil postopek razlastitve nujen in če je razlastitveni
upravičenec pri sodišču položil znesek v višini ocenjene odškodnine za nepremičnino, ki je bila predmet razlastitve ali
omejitve lastninske pravice, in varščino za morebitno škodo,
povzročeno z nujnim postopkom v višini ene polovice ocenjene
odškodnine (peti odstavek 59. člena EZ). Izpodbijana določba
je torej lastnikom zemljišč, na katerih se je gradila energetska
infrastruktura na podlagi izpodbijane določbe, določila dodatno
breme v primerjavi z lastniki, pri katerih je do takšne omejitve
prišlo na podlagi odločbe o razlastitvi ali o ustanovitvi služnosti.
Po mnenju Ustavnega sodišča je izpodbijani poseg v lastninsko
pravico take narave, da bi morala biti zaradi spoštovanja načela sorazmernosti lastnikom zemljišča zagotovljena posebna
denarna odmena za uporabo zemljišča za čas od začetka dejanske gradnje energetske infrastrukture in do izdaje odločbe
o razlastitvi ali ustanovitvi služnosti v javno korist ali pridobitve
pravice do posesti v skladu s petim odstavkom 59. člena EZ.
34. Iz te obrazložitve že izhaja, da je bil lastnik nepremičnine upravičen do odškodnine v razlastitvenem postopku.25
Tako iz ZUreP-126 kot iz ZUPUDPP27 izhaja, da je odškodnina
24 Primerjaj s sklepom Vrhovnega sodišča št. II Ips 874/2009.
Iz sodne prakse ESČP izhaja, da je treba razlikovati med primeri
nedopustne razlastitve (zasegi), ki zahtevajo polno odškodnino, in
primeri, ko je razlastitev sicer dopustna in ji za njeno zakonitost manjka
le izplačilo odškodnine. V prvem primeru je prizadeta oseba upravičena do odškodnine, ki v največji mogoči meri odpravlja posledice
nedopustnega ravnanja in vzpostavlja položaj, ki bi po vsej verjetnosti
obstajal, če nedopustnega ravnanja ne bi bilo. V drugem primeru je
ustrezna odškodnina v višini tržne vrednosti zemljišča v času odvzema
posesti valorizirana z namenom odprave učinkov inflacije v vmesnem
obdobju in z obrestmi, predpisanimi za uporabo tujega denarja (sodba
ESČP v zadevi Guiso–Gallisay proti Italiji z dne 22. 12. 2009).
25 Temeljni zakon, ki ureja odvzem in omejitev lastninske
pravice v javno korist, je ZUreP-1, ki ureja tudi odškodnino in
nadomestno nepremičnino, ki pripada lastniku za razlaščeno nepremičnino (105.–107. člen ZUreP-1), oziroma odškodnino zaradi
omejitev lastninske pravice (osmi odstavek 110. člena ZUreP-1).
Ker prostorske ureditve s področja energetske infrastrukture za
oskrbo z električno energijo in oskrbo z zemeljskim plinom in nafto
sodijo med prostorske ureditve državnega pomena, je ocenjevanje vrednosti nepremičnin na podlagi tretjega odstavka 69. člena
ZUPUDPP urejeno v tem zakonu. Določbe ZUPUDPP, ki urejajo
odškodnino pri razlastitvi, so se začele uporabljati 1. 1. 2012 (drugi
odstavek 72. člena ZUPUDPP). V skladu s 67. členom ZUPUDPP
pa so se določbe ZUreP-1 uporabljale tudi po 1. 1. 2012, če je
investitor lastniku vročil ponudbo za sporazumni prenos lastninske
pravice oziroma ustanovitve služnosti. To pomeni, da je bil način
določanja odškodnine za razlastitvene upravičence v času veljavnosti EZ (15. 10. 1999 do 22. 3. 2014) določen v obeh predpisih.
26 V skladu s 105. členom ZUreP-1 je lastniku pripadala za
razlaščeno nepremičnino ustrezna odškodnina oziroma enakovredna nadomestna nepremičnina. Odškodnina je obsegala vrednost
nepremičnine glede na njeno dejansko rabo in stranske stroške,
povezane z razlastitvijo. Odškodnina pri ustanovitvi služnosti je
obsegala zmanjšano vrednost nepremičnine ali dejansko škodo in
izgubljeni dobiček (osmi odstavek 110. člena ZUreP-1).
27 V 53. členu ZUPUDPP je določeno, da se odškodnina zaradi omejitve lastninske pravice določi na način, kot je s tem zakonom
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sestavljena iz dveh delov, in sicer iz t. i. odškodnine za izgubo
pravice in iz t. i. odškodnine za stranske stroške. Pri določitvi
vrednosti nepremičnine oziroma služnosti v javno korist se
je stanje nepremičnine presojalo na dan uvedbe razlastitvenega postopka ob upoštevanju namembnosti zemljišča pred
uveljavitvijo prostorskega akta, ki je podlaga za razlastitev.28
Tržna vrednost nepremičnine oziroma zmanjšana vrednost
nepremičnine zaradi ustanovitve služnosti pa se je ugotavljala
v trenutku odločanja o odškodnini, torej na dan, ki je najbližji
odločitvi nepravdnega ali pravdnega sodišča.29 Pri odškodnini
za stranske stroške je bil lastnik upravičen samo za tiste stroške, ki so bili neposredna posledica razlastitve. Iz navedenega
izhaja, da zakonodajalec ni določil, da bi lahko pristojni organi
pri določitvi odškodnine upoštevali še "posebno žrtev" lastnikov nepremičnin, pri katerih je do posega v lastninsko pravico
prišlo pred izdajo odločbe o razlastitvi ali odločbe o ustanovitvi
služnosti ali pred pridobitvijo pravice do posesti v skladu s petim odstavkom 59. člena EZ.30 Zakonodajalec bi moral izrecno
predvideti plačilo ustrezne denarne odmene za navedeni čas.
35. Ker zakonodajalec ni predvidel plačila ustrezne
denarne odmene za čas od dejanske uporabe nepremičnine
zaradi gradnje energetske infrastrukture do izdaje odločbe o
razlastitvi ali ustanovitve služnosti v javno korist oziroma pridobitve pravice do posesti v razlastitvenem postopku, je izpodbijana določba pomenila prekomeren poseg v lastninsko
pravico iz 33. člena Ustave. Zato je bila osma alineja prvega
odstavka 59.a člena EZ v neskladju s 33. členom Ustave.
C.
36. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena in drugega odstavka 47. člena ZUstS v sestavi:
predsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodnika
dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Ernest
Petrič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec.
Sodnik dr. Mitja Deisinger je bil pri odločanju o tej zadevi izločen. Ustavno sodišče je odločbo sprejelo s šestimi glasovi
proti enemu. Proti je glasoval sodnik Mozetič.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik
določen za ocenjevanje nepremičnin po tem zakonu. Ocenjevanje
vrednosti je urejeno v 55. do 59. členu ZUPUDPP. Lastniku so
pripadali odškodnina za vrednost nepremičnine oziroma pravic na
njih, nadomestilo za škodo in drugi stroški (druga alineja prvega
odstavka 55. člena ZUPUDPP).
28 V skladu z ZUPUDPP se za državne prostorske ureditve
ta določba ne uporablja. Ta zakon pa ni določil, da se upošteva
namembnost zemljišča pred uveljavitvijo prostorskega akta, ki je
podlaga za razlastitev. ZUPUDPP tudi ne določa časovnih točk, ki
so pomembne za določitev višine odškodnine.
29 Glej sklep Višjega sodišča št. I Cp 2870/2013 z dne 22. 1.
2014.
30 Iz ustaljene sodne prakse izhaja, da so imeli lastniki nepremičnin, pri katerih je do posega v lastninsko pravico prišlo pred
pridobitvijo pravice do posesti, v razlastitvenem postopku dve
možnosti. Prva je bila, da je lastnik nepremičnine poleg pravice
do odškodnine v razlastitvenem postopku uveljavljal še pravico
do dodatnega nadomestila (t. i. uporabnina) po 198. členu Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo – OZ) od dejanskega posega v lastninsko pravico do
izvedbe razlastitvenega postopka. Druga možnost pa je bila, da
je pri odmeri odškodnine v razlastitvenem postopku zatrjeval, da
je do uporabe nepremičnine prišlo pred koncem razlastitvenega
postopa. V takem primeru pa je sodišče odmerilo odškodnino v
razlastitvenem postopku glede na tržno vrednost nepremičnine
oziroma tržno vrednost služnosti ob dejanskem posegu v lastninsko pravico, valorizirano z namenom odprave učinkov inflacije v
vmesnem obdobju in z obrestmi, predpisanimi z uporabo tujega
denarja. Lastniku nepremičnine je torej bilo zagotovljeno nadomestilo za čas od dejanskega posega v lastninsko pravico do izvedbe
razlastitvenega postopka (primerjaj s sklepi Vrhovnega sodišča
št. II Ips 874/2009 z dne 16. 9. 2010, št. III Ips 46/2014 z dne 2. 9.
2014 in št. II Ips 213/2013 z dne 18. 9. 2014).

Stran

2120 /
600.

Št.

18 / 4. 3. 2016

Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o registraciji
istospolne partnerske skupnosti v neskladju
z Ustavo

Številka: U-I-255/13-15
Datum: 18. 2. 2016

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Upravnega sodišča Republike Slovenije, na
seji 18. februarja 2016

o d l o č i l o:
1. Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti
(Uradni list RS, št. 65/05) je v neskladju z Ustavo.
2. Protiustavnost iz prejšnje točke mora Državni zbor
odpraviti v šestih mesecih po objavi te odločbe v Uradnem listu
Republike Slovenije.
3. Do odprave ugotovljene protiustavnosti iz 1. točke
tega izreka se postopek registracije skupnosti opravi v uradnih
prostorih upravne enote, pri kateri želita bodoča partnerja registrirati skupnost, sme pa se opraviti tudi na drugem mestu,
če to zahtevata bodoča partnerja in za to navedeta pomembne
razloge.

Obrazložitev
A.
1. Upravno sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju
predlagatelj) je v upravnem sporu zaradi ugotovitve nezakonitosti odločbe upravne enote, s katero je bila zavrnjena zahteva
tožnic za registracijo istospolne partnerske skupnosti izven uradnih prostorov, kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin
ter plačila odškodnine, prekinilo postopek ter vložilo zahtevo
za oceno ustavnosti 6. člena Zakona o registraciji istospolne
partnerske skupnosti (v nadaljevanju ZRIPS). Pojasnjuje, da se
izpodbijana odločba sklicuje na 13. člen Pravilnika o registraciji
istospolnih partnerskih skupnosti (Uradni list RS, št. 55/06 in
91/11), ki v prvem odstavku določa, da se postopek registracije
istospolne partnerske skupnosti opravi v uradnih prostorih, ki
jih določi načelnik upravne enote, po 14. členu tega pravilnika
pa se registracija opravi v času, ki ga določi načelnik pristojne upravne enote v okviru uradnih ur in glede na možnosti
posamezne upravne enote. Predlagatelj ugotavlja, da tretji
odstavek 28. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo
– v nadaljevanju ZZZDR) bodočima zakoncema daje možnost
zahtevati sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov,
medtem ko 6. člen ZRIPS, ki ureja postopek registracije istospolne partnerske skupnosti, smiselno enake možnosti, torej
zahtevati registracijo istospolne partnerske skupnosti izven
uradnih prostorov, za istospolne partnerje ne predvideva. Slednji naj bi tako glede obličnosti registracije istospolne skupnosti
ne bili v enakopravnem položaju z raznospolnimi partnerji.
Predlagatelj trdi, da je v 6. členu ZRIPS protiustavna pravna
praznina, ki je v neskladju s 14. členom Ustave, ker istospolnim
partnerjem ne omogoča zahtevati registracije svoje skupnosti
izven uradnih prostorov.
2. Zahteva je bila na podlagi prvega odstavka 28. člena
Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) poslana
Državnemu zboru, ki v odgovoru meni, da izpodbijani zakon ne
povzroča diskriminacije. Pojasnjuje, da je postopek registracije
istospolne partnerske skupnosti kot življenjske skupnosti dveh
oseb istega spola urejen v 6. členu ZRIPS, ki v tretjem odstavku
določa, da bodoča partnerja istočasno in osebno pred uradno
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osebo podata po ustnem soglasju pisno izjavo, da želita registrirati skupnost. Državni zbor poudarja, da ZRIPS ne določa
obvezne registracije istospolne partnerske skupnosti v uradnih
prostorih, niti je ne prepoveduje izven uradnih prostorov. Iz
prvega odstavka 7. člena ZRIPS izhaja možnost registracije
partnerske skupnosti v uradnih prostorih, pri čemer morajo biti
za to izpolnjeni določeni standardi. ZZZDR nasprotno v drugem
odstavku 28. člena določa, da se zakonska zveza sklepa javno
in slovesno v posebej določenih uradnih prostorih, ki jih določa
upravna enota, po predhodnem soglasju ministra, pristojnega
za upravo, v tretjem odstavku 28. člena pa določa možnost
sklenitve zakonske zveze na drugem mestu, če to zahtevata zakonca in zato navedeta pomembne razloge. Pravilnik o
sklepanju zakonske zveze (Uradni list RS, št. 71/03 in nasl.)1
to možnost podrobneje opredeljuje. Posebna oblika sklenitve
zakonske zveze pred pristojnim organom, v uradnih prostorih
in v svečani obliki je po mnenju Državnega zbora določena
tradicionalno zaradi slavnostnih in dokaznih razlogov. Skladno
s trendi v sodobnih družinskopravnih zakonodajah pa ZZZDR
posameznikom, ki želijo pri sklenitvi zakonske zveze uveljaviti
lastne vrednostne nazore, dopušča odstop od tradicionalnega
sklepanja zakonske zveze (tudi) tako, da se ta pod določenimi
pogoji lahko sklene izven uradnih prostorov. Primerjava zakonske ureditve sklenitve zakonske zveze in registracije istospolne
partnerske skupnosti po prepričanju Državnega zbora pokaže,
da ZRIPS glede možnosti registracije izven uradnih prostorov
in izven uradnega časa ni diskriminatoren: ZZZDR določa obvezno javno in slavnostno sklenitev zakonske zveze v uradnih
prostorih in zato tudi nujno izjemo, po kateri lahko zakonca
zahtevata sklenitev zakonske zveze na drugem mestu, ZRIPS
pa ne določa obvezne sklenitve v uradnih prostorih, zato tudi
določitev izjeme ni potrebna. ZRIPS tako po oceni Državnega
zbora daje širok zakonski okvir za ureditev teh vprašanj s podzakonskim predpisom. Navaja, da za urejanje s podzakonskim
predpisom ni potrebno izrecno zakonsko pooblastilo, je pa
bistveno, da se normativna ureditev giblje v okviru pravic in
obveznosti, ki jih določa zakon. Državni zbor tako ocenjuje, da
do neutemeljenega razlikovanja med možnostjo za sklenitev
zakonske zveze in registracijo istospolne partnerske skupnosti
izven uradnih prostorov pride na ravni podzakonskih predpisov, saj ne glede na to, da ZRIPS dopušča širše možnosti za
določitev prostorov in časa sklenitve registrirane istospolne
partnerske skupnosti kot ZZZDR za sklenitev zakonske zveze,
Pravilnik o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti ista
vprašanja ureja ožje kot Pravilnik o sklenitvi zakonske zveze.
Državni zbor zato meni, da gre v obravnavani zadevi za vprašanje ustavnosti in zakonitosti Pravilnika o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti, to vprašanje pa lahko na podlagi
125. člena Ustave predlagatelj reši tako, da pri odločanju sam
izloči nezakonite ali protiustavne podzakonske predpise (t. i.
exceptio illegalis).
3. Mnenje je poslala tudi Vlada. Ker ZRIPS ne določa
uradnega prostora za registracijo, je po mnenju Vlade to vprašanje na podlagi 7. člena ZRIPS predmet podzakonskega urejanja. Vlada pojasnjuje, da je pri Ministrstvu za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti v pripravi Predlog pravilnika
o spremembah in dopolnitvah 13. in 14. člena Pravilnika o
registraciji istospolnih partnerskih skupnosti, v okviru katerega
se pripravljajo spremembe glede določitve uradnih prostorov in
uradnega časa za registracijo istospolne partnerske skupnosti
ter glede možnosti registracije istospolne partnerske skupnosti
izven uradnih prostorov ali izven uradnega časa za registracijo
po vzoru Pravilnika o sklepanju zakonske zveze.
4. Odgovor Državnega zbora in mnenje Vlade sta bila
poslana predlagatelju. Predlagatelj se ne strinja z Državnim
zborom, da ZRIPS ne onemogoča registracije istospolne partnerske skupnosti izven uradnih prostorov. Na podlagi pri1 Med postopkom pred Ustavnim sodiščem je začel veljati nov Pravilnik o sklepanju zakonske zveze (Uradni list RS,
št. 67/13).
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merjave 28. člena ZZZDR in ZRIPS predlagatelj sklepa, da
registracija istospolne partnerske skupnosti izven uradnih prostorov ni mogoča. V nasprotnem primeru bi zakonodajalec to
izrecno zapisal v zakon. Protiustavnost izpodbijanega predpisa
predlagatelj vidi v tem, da ZRIPS ne daje nobenega zagotovila, da bo s podzakonskim predpisom istospolnim partnerjem
omogočeno, da bodo svojo skupnost lahko registrirali tudi izven
uradnih prostorov, pri sklenitvi zakonske zveze pa je ta možnost
zakonsko zagotovljena.
B.
5. Predlagatelj zatrjuje, da je 6. člen ZRIPS v neskladju s
14. členom Ustave, ker istospolnim partnericam in partnerjem
(v nadaljevanju partnerjem) ne omogoča zahtevati registracije
svoje skupnosti izven uradnih prostorov tako, kot to možnost
ZZZDR daje bodočima zakoncema pri sklenitvi zakonske zveze.
6. ZRIPS postopek registracije skupnosti ureja v 6. členu.
Osebi, ki imata namen registrirati istospolno partnersko skupnost, se najmanj 30 dni pred nameravano registracijo prijavita pri upravni enoti, pri kateri želita opraviti registracijo, in priložita s podzakonskim predpisom določene listine. Če upravna enota pri preverjanju, ali so izpolnjeni zakonski pogoji za
registracijo, ugotovi, da pogoji za registracijo niso izpolnjeni,
z odločbo zavrne registracijo (prvi in drugi odstavek 6. člena
ZRIPS). V zvezi s samo registracijo zakon določa, da oba
partnerja istočasno in pred uradno osebo upravne enote, ki jo
določi načelnik oziroma načelnica upravne enote, podata po
ustnem soglasju pisno izjavo, da želita registrirati skupnost.
Pred podpisom izjave uradna oseba vpraša oba partnerja, ali
želita registrirati skupnost, ter ju opozori na pravne posledice
registracije, tako da pred podanim ustnim soglasjem bodočima partnerjema prebere 8. člen ZRIPS o njunih medsebojnih
pravicah in obveznostih. Skupnost je veljavno registrirana z
dnem podpisa izjave partnerjev o tem, da želita registrirati
skupnost, in se po izraženem soglasju partnerjev in podpisu
izjave vpiše v register istospolnih skupnosti, ki ga vodi upravna enota (tretji, četrti, peti in šesti odstavek 6. člena ZRIPS).
Prvi odstavek 7. člena ZRIPS ministra, pristojnega za delo,
družino in socialne zadeve, pooblašča, da v sodelovanju z
ministrom, pristojnim za notranje zadeve, izda podzakonski
predpis, s katerim med drugim predpiše tudi minimalne standarde za uradne prostore in njihovo opremljenost.
7. Pravilnik o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti
v V. poglavju pod naslovom Minimalni standardi za uradne
prostore in njihovo opremljenost v 13. členu določa, da se postopek registracije skupnosti opravi v uradnih prostorih upravne
enote, pri kateri želita bodoča partnerja registrirati skupnost,
uradne prostore upravne enote pa določi načelnik te upravne enote. Registracijo opravi matičar ob navzočnosti obeh
partnerjev (prvi in drugi odstavek 13. člena tega pravilnika).
Uradni prostor mora biti svetel in urejen, v njem pa morajo biti
postavljeni državni simboli, skladno s predpisi, ki urejajo njihovo uporabo (tretji odstavek 13. člena tega pravilnika).
8. ZZZDR določa, da se zakonska zveza sklepa javno in
slovesno v posebej določenih uradnih prostorih, ki jih določi
upravna enota po predhodnem soglasju ministra, pristojnega
za upravo (drugi odstavek 28. člena ZZZDR). Zakonska zveza
se sme skleniti tudi na drugem mestu, če to zahtevata bodoča
zakonca in navedeta za to pomembne razloge (tretji odstavek
28. člena ZZZDR).
9. Pravilnik o sklepanju zakonske zveze določa, da javno
in slovesno sklepanje zakonske zveze poteka v uradnih prostorih, ki so določeni za sklepanje zakonske zveze (prvi odstavek
6. člena), ter ureja minimalne standarde za uradne prostore
(8., 9. in 10. člen). V nadaljevanju ureja primere sklepanja
zakonske zveze izven uradnih prostorov zaradi opravičljivih
razlogov (tj. tistih, ki onemogočajo prisotnost bodočih zakoncev v uradnih prostorih, npr. huda bolezen, 16. člen Pravilnika
o sklepanju zakonske zveze) in iz drugih razlogov (17. člen
Pravilnika o sklepanju zakonske zveze). Sklepanje zakonske
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zveze izven uradnih prostorov zaradi opravičljivih razlogov za
bodoča zakonca ne predstavlja povečanih stroškov.
10. Ustavno sodišče je zatrjevano neenakost istospolnih
partnerjev v primerjavi z bodočimi zakonci glede možnosti
registracije partnerske skupnosti oziroma sklenitve zakonske
zveze izven uradnih prostorov presojalo z vidika splošnega
načela enakosti pred zakonom, ki ga zagotavlja drugi odstavek 14. člena Ustave. Splošno načelo enakosti pred zakonom
terja, da zakonodajalec bistveno enake položaje ureja enako,
različne pa različno, razen če za različno obravnavanje enakih položajev obstajajo razumni in stvarni razlogi. Z vidika
primerjave obeh razmerij glede možnosti sklenitve zakonske
zveze oziroma registracije partnerske skupnosti izven uradnih
prostorov je pomembno, da gre tako pri sklenitvi zakonske zveze kot pri registraciji partnerske skupnosti za svoboden izraz
volje skleniti z zakonom urejeno skupnost moža in žene (prvi
odstavek 3. člena ZZZDR) oziroma dveh žensk ali dveh moških
(2. člen ZRIPS), ki obe temeljita na medsebojnem spoštovanju,
zaupanju in pomoči (8. člen ZRIPS in 44. člen ZZZDR).
11. Iz povzetkov obeh ureditev izhaja, da možnost sklenitve zakonske zveze oziroma registracije istospolne partnerske
skupnosti izven uradnih prostorov v pravnem redu ni urejena na
enak način za istospolno in za raznospolno usmerjene osebe.
ZZZDR v tretjem odstavku 28. člena, ko določa, da se sme
zakonska zveza skleniti tudi na drugem mestu, če to zahtevata
bodoča zakonca in navedeta za to pomembne razloge, upravni
organ pooblašča, da po prostem preudarku presodi razloge, ki
jih bodoča zakonca navajata v vlogi za sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov, in izmed več pravno enako mogočih
(alternativnih) odločitev izbere tisto, ki jo šteje spričo danih
okoliščin v konkretnem primeru glede na javni interes (korist)
za najsmotrnejšo in najprimernejšo.2 Ker ZRIPS drugače od
ZZZDR, kot poudarja Državni zbor, ne določa obvezne registracije v uradnih prostorih, tudi določitev izjeme ni potrebna.
ZRIPS torej glede spornega vprašanja ne določa ničesar: ne
določa (obvezne) registracije v uradnih prostorih, kot tudi ne
daje možnosti za registracijo izven uradnih prostorov. Pritrditi
je sicer Državnemu zboru, da izvedbe postopka registracije
izven uradnih prostorov ZRIPS ne prepoveduje. A odločbo po
prostem preudarku lahko organ izda le, če ima zakonodajalčevo bodisi izrecno3 bodisi posredno4 pooblastilo za tako
odločanje.5 Konkretni upravni akt mora biti nato izdan v mejah
zakonskega pooblastila in v skladu z zakonskim namenom, ki
pooblašča upravni organ k izdajanju akta po prostem preudarku. Takega pooblastila za odločanje o vlogi za registracijo istospolne partnerske skupnosti izven uradnih prostorov ZRIPS ne
vsebuje. To nedvomno izhaja tako iz samega besedila zakona
kot tudi iz primerjave ZRIPS z ZZZDR.6
12. Da bi zadostil drugemu odstavku 120. člena Ustave,
mora zakon vse bistvene sestavine za delovanje upravnih
organov določiti tako, da lahko prizadeti ugotovi svoj pravni
položaj že na podlagi zakona. V skladu z legalitetnim načelom
2 V. Androjna in E. Kerševan, Upravno procesno pravo,
Upravni postopek in upravni spor, GV Založba, Ljubljana 2006,
str. 80.
3 Pooblastilo za odločanje po prostem preudarku je upravnemu organu dano z izrecno zakonsko normo, ki pove, da organ
odloča po prostem preudarku (L. Šturm, Omejitev oblasti, ustavna
izhodišča javnega prava, Nova revija, Ljubljana 1998, str. 240).
4 Pogostejši so primeri, kjer zakonska norma uporabi izraze
"lahko", "more" ali "sme" (prav tam).
5 V. Androjna in E. Kerševan, nav. delo, str. 82. Primerjaj tudi
odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-69/92 z dne 10. 12. 1992 (Uradni
list RS, št. 61/92, in OdlUS I, 102), št. U-I-92/99 z dne 20. 9. 2001
(Uradni list RS, št. 82/01, in OdlUS X, 158) in št. U-I-65/08 z dne
25. 9. 2008 (Uradni list RS, št. 96/08, in OdlUS XVII, 49).
6 Pri opredelitvi meja in namena pooblastila za odločanje po
prostem preudarku je poleg besedila določbe treba upoštevati tudi
njeno sobesedilo, druge določbe zakona in morebitno ureditev v
drugih zakonih s primerljivim predmetom urejanja (L. Šturm, nav.
delo, str. 238).
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za delovanje uprave mora biti namen pooblastila za odločanje
upravnega organa po prostem preudarku določen že v zakonu
ali iz njega jasno razviden.7 Ker mora pooblastilo za odločanje
po prostem preudarku izhajati iz zakona, tega vprašanja tudi
ni mogoče urediti le s podzakonskim predpisom. Ustavno sodišče je že leta 1992 odločilo, da ni postala del pravnega reda
Republike Slovenije določba prvega stavka tretjega odstavka
209. člena ZUP, po kateri se tudi s podzakonskim predpisom
lahko določi, da upravni organ odloča po prostem preudarku.8
13. Iz zakonodajnega gradiva razlogi za izpodbijano ureditev v ZRIPS, ki istospolnim partnerjem ne omogoča zahtevati
registracije skupnosti izven uradnih prostorov, niso razvidni.
Razumnih in stvarnih razlogov za ureditev, ki dopušča sklenitev
zakonske zveze izven uradnih prostorov upravne enote na eni
strani, registracije istospolnih partnerskih skupnosti izven uradnih prostorov na drugi strani pa ne, tudi nasprotni udeleženec
v tem postopku ni izkazal. Gre za modaliteto v postopku sklenitve zakonske zveze oziroma registracije istospolne partnerske
skupnosti, ki sama po sebi v pravnem smislu ni konstitutivna,
za udeležence pa ima svečanost ob tem dogodku (lahko) pomembno simbolno vrednost.9
14. Ker ZRIPS v zvezi z možnostjo registracije istospolne
partnerske skupnosti izven uradnih prostorov upravnemu organu ne daje pooblastila za odločanje po prostem preudarku,
tako kot je to pooblastilo upravnemu organu dano, ko gre za
odločanje o sklepanju zakonske zveze izven uradnih prostorov, je v neskladju z načelom enakosti iz drugega odstavka
14. člena Ustave.10
15. Ker gre za to, da izpodbijani zakon ne vsebuje ureditve,
ki bi jo zaradi spoštovanja načela enakosti moral vsebovati, je
Ustavno sodišče na podlagi 48. člena ZUstS sprejelo ugotovitveno odločbo (1. točka izreka) in za odpravo ugotovljene protiustavnosti določilo rok šestih mesecev (2. točka izreka). Hkrati
je na podlagi pooblastila iz drugega odstavka 40. člena ZUstS
določilo način izvršitve odločbe (3. točka izreka), da se v vmes
nem času, do sprejetja ustrezne zakonske rešitve, prekine protiustavno stanje. Do odprave ugotovljene protiustavnosti velja,
da se postopek registracije skupnosti opravi v uradnih prostorih
upravne enote, pri kateri želita bodoča partnerja registrirati skupnost, sme pa se opraviti tudi na drugem mestu, če to zahtevata
bodoča partnerja in za to navedeta pomembne razloge.
C.
16. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
48. člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS v sestavi:
predsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer,
dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Ernest Petrič, dr. Jadranka Sovdat
in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik
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Odločba o ugotovitvi kršitve človekove pravice
in sklep o zavrženju pobude

Številka: U-I-193/15-9
Up-915/15-17
Datum: 18. 2. 2016

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in odločanja o ustavni pritožbi Odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, o. p., d. o. o., Ljubljana, Aleša Rojsa, Ljubljana, Simona Žgavca, Ljubljana, in Gregorja Pajka, Ljubljana, ki
jih zastopa Odvetniška družba Kozinc in partnerji, o. p., d. o. o.,
Ljubljana, na seji 18. februarja 2016

o d l o č i l o:
1. Z izvedenimi preiskovalnimi dejanji na podlagi odredbe
Okrožnega sodišča na Ptuju št. I Kpd 39959/2015 z dne 25. 11.
2015 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča na Ptuju št. I Kpd
39959/2015 z dne 1. 12. 2015 in odredbe Okrožnega sodišča
na Ptuju št. I Kpd 39959/2015 z dne 25. 11. 2015 so bile kršene
pravice iz 35. člena, prvega odstavka 36. člena in prvega odstavka 37. člena Ustave ter pravici iz prvega odstavka 23. člena
in iz 25. člena Ustave.
2. Prepovedujejo se nadaljnji posegi v odvetniško zasebnost na podlagi odredb iz prejšnje točke. Preiskovalna dejanja
se ne smejo izvajati brez navzočnosti predstavnika Odvetniške
zbornice Slovenije ter brez spoštovanja jamstev, ki za hišno
preiskavo odvetniške pisarne, preiskavo elektronskih naprav
ter zaseg predmetov, listin in naprav odvetnika izhajajo iz
3. in 4. točke izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-115/14,
Up-218/14 z dne 21. 1. 2016 (Uradni list RS, št. 8/16).
3. Predmeti, podatki, listine in dokumentacija v vseh oblikah, ki so bili zaseženi v preiskovalnih dejanjih pri pritožnikih,
opravljenih na podlagi odredb iz 1. točke tega izreka, morajo
biti nemudoma dani na vpogled pritožnikom, pri katerih so se
preiskovalna dejanja izvedla, njihovim morebitnim odvetnikom
oziroma zastopnikom in predstavniku Odvetniške zbornice Slovenije. Pritožniki in predstavnik Odvetniške zbornice Slovenije
imajo pravico ugovarjati njihovemu zasegu na način in po postopku, določenem v 3. točki izreka odločbe Ustavnega sodišča
št. U-I-115/14, Up-218/14.
4. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS,
št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14) in
Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08,
35/09 in 97/14) se zavrže.

Obrazložitev
7 Po drugem odstavku 6. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo in nasl. – v nadaljevanju ZUP) mora biti v upravnih zadevah,
v katerih je organ po zakonu ali po predpisu samoupravne lokalne
skupnosti upravičen odločati po prostem preudarku, odločba izdana v mejah pooblastila in v skladu z namenom, za katerega mu
je pooblastilo dano. Namen in obseg pooblastila določa zakon ali
predpis lokalne skupnosti, ki vsebuje pooblastilo za odločanje po
prostem preudarku.
8 Odločba št. U-I-98/91 z dne 10. 12. 1992 (Uradni list RS,
št. 61/92, in OdlUS 1, 101).
9 Odločba avstrijskega Ustavnega sodišča št. G18/2013 z
dne 19. 6. 2013 o razveljavitvi določbe takrat veljavnega zakona,
ki je urejal osebna stanja (Personenstandsgesetz), ki je registracijo
istospolne partnerske skupnosti dopuščal (samo) v uradnih prostorih upravne enote.
10 Primerjaj odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-295/99 z dne
18. 5. 2000 (Uradni list RS, št. 54/2000, in OdlUS IX, 113).

A.
1. Okrožno sodišče je na podlagi prvega odstavka
214. člena in prvega odstavka 215. člena Zakona o kazenskem
postopku (v nadaljevanju ZKP) izdalo odredbo, s katero je
odredilo hišno preiskavo poslovnih in drugih prostorov odvetniške družbe ter prostorov, ki jih uporabljajo pritožniki odvetniki,
zaradi verjetnosti, da se odkrijejo predmeti in sledovi kaznivega
dejanja, pomembni za kazenski postopek zoper osumljene osebe, med katerimi niso bili navedeni pritožniki. Odrejeni so bili
tudi zasegi predmetov, listin ter elektronskih naprav in nosilcev
podatkov v elektronski obliki, ki naj bi bili v zvezi z namenom
preiskave. Izvršitev odredb je bila prepuščena delavcem Policije, odrejena pa je bila tudi navzočnost predstavnika Odvetniške
zbornice Slovenije (v nadaljevanju OZS). Hišna preiskava naj
bi bila opravljena tako, da se iščejo izrecno navedeni spisi o
zastopanju pravnih in fizičnih oseb, navedena korespondenca
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med določenimi pravnimi in fizičnimi osebami ter uporabniški
profili (računi) na način, da bo varovano varstvo pravic in zaupnosti strank odvetniške pisarne. Okrožno sodišče je na podlagi drugega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 219.a člena
ZKP izdalo odredbo, s katero je odredilo zaseg, zavarovanje in
preiskavo elektronskih naprav oziroma elektronskih podatkov
uporabnika informacijskega sistema družb, ki so na strežnikih,
oblačnih storitvah, varnostnih kopijah in drugih spominskih
medijih, ki jih uporablja odvetniška družba, pri čemer je za
pritožnike odvetnike kot uporabnike odredilo zaseg in zavarovanje elektronskih podatkov v celoti, preiskavo elektronskih
podatkov pa je omejilo z navedbo, naj se preiščejo zgolj tisti, ki
se nanašajo na očitano kaznivo dejanje, ki naj bi bilo storjeno
v določenem obdobju. Podana naj bi bila verjetnost, da nosilci
elektronskih podatkov odvetniške družbe vsebujejo podatke,
ki so v zvezi z namenom preiskave in so pomembni za predkazenski oziroma kazenski postopek. S prav tako izpodbijanim
sklepom je Okrožno sodišče popravilo pomoto v poimenovanju
družbe, v kateri so nosilci elektronskih podatkov.
2. Zoper navedene sodne odredbe vlagajo ustavno pritožbo odvetniška družba in odvetniki, pri katerih so bile opravljene
hišne preiskave. Vlagajo tudi pobudo za začetek postopka za
oceno ustavnosti 214. do 224. člena ZKP in 8. člena Zakona
o odvetništvu (v nadaljevanju ZOdv), to je za oceno ustavnosti zakonske ureditve hišne preiskave, zasega predmetov ter
zasega in preiskave elektronskih naprav, kadar se navedena
preiskovalna dejanja opravijo pri odvetniku. Pritožniki, ki so
hkrati pobudniki, trdijo, da so tako izpodbijana zakonska ureditev kot tudi izpodbijane sodne odločbe v neskladju z ustavnimi
in konvencijskimi pravicami: pravico do enakega varstva pravic
(22. člen Ustave), pravico do sodnega varstva (23. člen Ustave), pravico do pravnega sredstva (25. člen Ustave), pravnimi
jamstvi v kazenskem postopku (29. člen Ustave), pravicami zasebnosti in osebnostnimi pravicami (35. člen Ustave), nedotakljivostjo stanovanja (36. člen Ustave), varstvom tajnosti pisem
in drugih občil (37. člen Ustave), varstvom osebnih podatkov
(38. člen Ustave) ter s pravicami iz 6. in 13. člena Konvencije
o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list
RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP). Izpodbijana
ureditev in sodne odločbe naj bi bile tudi v neskladju z načelom
iz 137. člena Ustave.
3. Pobudniki navajajo, da izpodbijana zakonska ureditev
ne vsebuje posebnih določb, ki bi zagotavljale varstvo posebnega položaja odvetništva, kot izhaja iz 137. člena Ustave,
in varstvo zaupnega razmerja med odvetnikom in njegovimi
strankami. Zatrjujejo protiustavnost ZKP in ZOdv, kolikor naj
bi v nasprotju z Ustavo ne urejala dopustnosti preiskave odvetniške pisarne in drugih prostorov, ki jih uporablja odvetnik,
zasega predmetov in elektronskih naprav odvetnika ter učinkovitih pravnih sredstev, ki naj bi zagotavljala spoštovanje
predvsem pravice do zasebnosti, ki varuje zaupnost razmerja
med odvetnikom in njegovo stranko, pa tudi drugih človekovih
pravic odvetnikovih strank.
4. Pritožniki opozarjajo, da niso osumljenci v predkazenskem postopku in da v kazenskem postopku nimajo na voljo
drugih pravnih sredstev. Menijo, da so izpodbijani posamični
akti izdani na podlagi protiustavne zakonske ureditve preiskav
pri odvetniku in je že zato prišlo do kršitev tudi na konkretni
ravni. Obseg preiskave naj bi bil po izpodbijani odredbi za hišno
preiskavo nesorazmeren, saj naj bi sodišče odredilo preiskavo
celotne odvetniške družbe, tako v prostorskem pogledu kot glede podatkov in listin, ki naj se zasežejo, zavarujejo in pregledajo. Hišna preiskava naj bi bila dovoljena v bistveno preširokem
obsegu, pri čemer naj ne bi bil kršen le 8. člen ZOdv, pač pa
tudi človekove pravice. Glede pritožnikov odvetnikov naj bi bil
po odredbi dovoljen pregled vseh prostorov, ki jih uporabljajo,
pri tem pa je bila opredelitev predmetov in dokumentacije, ki
naj se zaseže, tako pavšalna in ohlapna, da ne zagotavlja nobenih omejitev zasega, omogoča pa pregled vsebine celotne
odvetniške pisarne. Menijo, da o obsegu vpogleda in zasega
v tem primeru ni odločil sodnik, temveč se je odločitev dejan-
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sko prenesla na policijo, ki mora na kraju samem v nasprotju
z ustavnimi zahtevami opraviti vpogled v vsebine, varovane
s komunikacijsko zasebnostjo, in po lastni presoji odločiti o
zasegu. Menijo, da je s tem policiji oziroma izvršilni veji oblasti
omogočeno, da arbitrarno in brez učinkovite sodne kontrole
pregleduje vsebino komunikacije med odvetniki in njihovimi
strankami, s tem pa posega v zaupen odnos med njimi.
5. Poseg v zasebnost pritožniki obema odredbama očitajo
v delu, v katerem naj bi preiskovalna sodnica dovolila pregled
elektronskih podatkov, preden se ti zasežejo. V odredbi za
preiskavo elektronskih naprav (skupaj s popravnim sklepom)
naj ne bi bile navedene elektronske naprave, ki naj se pregledajo, pač pa naj bi odredba dovoljevala pregled nedoločenega
števila in (sodišču v času izdaje) nepoznanih naprav. Z izdajo
in izvršitvijo take odredbe naj bi bila kršena zakonska določba,
ki zahteva preizkus verjetnosti, ali (točno določena) naprava
vsebuje elektronske podatke, na podlagi katerih je mogoče
osumljenca ali obdolženca identificirati, odkriti ali prijeti in odkriti sledove kaznivega dejanja, ki so pomembni za kazenski
postopek ali ki jih je mogoče uporabiti kot dokaz v kazenskem
postopku (prvi odstavek 219.a člena ZKP). Hkrati naj bi bilo
poseženo v ustavna in konvencijska jamstva komunikacijske
zasebnosti. Pritožniki menijo, da izdaja odredbe za preiskavo
elektronskih naprav kot poseg v pravico do komunikacijske zasebnosti ne prestane testa po drugem odstavku 8. člena EKČP.
Poseg naj ne bi bil skladen s pravom, pa tudi ne konkreten in
specifičen, v delu, v katerem je začrtana časovna omejitev, naj
bi bil arbitraren. Poleg tega naj poseg z odredbo, izdano vnaprej za nedoločeno število komunikacijskih sredstev, ki sodniku,
ki poseg odreja, niso znana, ne bi bil preverljiv. Odredba naj ne
bi vsebovala podatkov, ki bi omogočali identifikacijo elektronske
naprave, utemeljitev razlogov za preiskavo (razen dokaznega
standarda), niti opredelitve vsebine podatkov, ki naj se iščejo.
Odsotnost take obrazložitve pa naj ne bi omogočala naknadne
sodne kontrole.
6. Ustavno sodišče je s sklepom senata št. Up-915/15 z
dne 7. 12. 2015 ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo. Hkrati
je do končne odločitve zadržalo izvrševanje izpodbijanih sodnih
odločb in določilo način izvrševanja svoje odločitve tako, da je
do končne odločitve Ustavnega sodišča prepovedalo opravljanje nadaljnjih preiskovalnih dejanj na njihovi podlagi. V skladu s
prvim odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v
nadaljevanju ZUstS) je o sprejemu ustavne pritožbe obvestilo
Okrožno sodišče na Ptuju. Odločitev o morebitnem sprejemu
pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti ZKP in ZOdv
je pridržalo za kasnejše odločanje.
7. Odvetniška družba je 14. 1. 2016 dopolnila ustavno pritožbo. Navaja, da sta izpodbijana odredba št. I Kpd 39959/2015
z dne 25. 11. 2015 (o dovolitvi hišne preiskave) ter predlog Specializiranega državnega tožilstva št. SDT-Ktpp-z/47/2015/BL
skoraj popolnoma identična. Na podlagi tega sklepa naj bi
sodišče pri izdaji odredbe obrazložitev predloga tožilstva dejansko prekopiralo v svojo obrazložitev, vključno s slovničnimi in
tipkarskimi napakami. Nadalje sklepa, da je med tožilstvom in
sodiščem prišlo do tesnejšega stika, ki je omogočal izmenjavo
vsebine dokumenta tožilstva v elektronski obliki. Na podlagi
tega izpodbijanim sodnim odredbam oziroma ravnanju državnih organov pri njihovi izdaji očita, da preiskovalna dejanja ne
temeljijo na obrazloženi odločbi sodišča. Zato naj bi bile kršene
pravice iz 22., 23. in 25. člena Ustave. Pritožnica meni, da so s
takim ravnanjem preiskovalnega sodnika, ki naj bi prepisanemu
predlogu tožilstva dodal le skopo parafrazo abstraktnih zakonskih pogojev za izvedbo odrejenega ukrepa, zabrisane ločnice
med sodno in izvršilno vejo oblasti, izenačeni naj bi bili tudi fazi
predlaganja in odločanja. Odločitev preiskovalnega sodnika bi
se morala odraziti v obrazložitvi odredbe, v danem primeru pa
naj bi šlo zgolj za odobritev posega v človekove pravice in svoboščine. Izrazito pomanjkljiva obrazložitev izpodbijanih odredb
naj bi kazala na odsotnost vsebinske odločitve preiskovalnega
sodnika. Posebno težo zatrjevane kršitve pritožnica vidi tudi v
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tem, da bi ob spoštovanju načela enakosti preiskovalni sodnik
moral posebej obrazložiti svoj odstop od stališča Ustavnega
sodišča, ki ga je to v sklepu o zadržanju izvrševanja izpodbijanih aktov izrazilo v bistveno enakem primeru v zadevi
št. U-I-115/14, Up-218/14. Nadalje izpodbijanim sodnim odredbam oziroma ravnanju državnih organov pri njihovi izdaji
očita, da v postopku pred Okrožnim sodiščem na Ptuju ni bilo
zagotovljeno, da bi o njenih pravicah in dolžnostih odločalo neodvisno in nepristransko sodišče (kršitev 23. člena Ustave). Z
uporabo metode "kopiranja in lepljenja" v takem obsegu in ker
je šlo le za predlog ene stranke, ki ga je preiskovalni sodnik le
odobril, je po mnenju pritožnice porušen videz nepristranskosti.
8. Pritožnica je ustavno pritožbo dopolnila tudi 15. 2.
2016, pri čemer utemeljuje, zakaj naj bi bil ta primer drugačen
od primera, o katerem je Ustavno sodišče odločilo z odločbo
št. U-I-115/14, Up-218/14.
B. – I.
9. V obravnavo je bila sprejeta ustavna pritožba zoper
dve odredbi Okrožnega sodišča na Ptuju, ki se nanašata na
preiskovalna dejanja pri odvetniški družbi in odvetnikih, ki niso
bili osumljeni kaznivega dejanja. Preiskovalna sodnica je izdala
prvo odredbo za hišno preiskavo poslovnih in drugih prostorov
pritožnice ter prostorov, ki jih uporabljajo pritožniki odvetniki.
Z odredbo so bili preiskovalci, delavci Policije, pooblaščeni za
zaseg (pregled in ustrezno zavarovanje) predmetov in listin,
in sicer tako listinskih dokumentov kot elektronskih naprav. Z
drugo odredbo je preiskovalna sodnica odredila zaseg, zavarovanje in preiskavo elektronskih naprav oziroma elektronskih
podatkov uporabnika sistema družb, ki so na strežnikih, oblačnih storitvah, varnostnih kopijah in drugih spominskih medijih,
ki jih uporablja pritožnica, pri čemer je za pritožnike odvetnike
kot uporabnike odredilo zaseg in zavarovanje elektronskih podatkov v celoti, preiskavo elektronskih podatkov pa je omejilo z
navedbo, naj se preiščejo zgolj tisti, ki se nanašajo na očitano
kaznivo dejanje, ki naj bi bilo storjeno v obdobju po 1. 3. 2015.
10. Ustavno sodišče je vpogledalo v zapisnik o preiskavi stanovanja in drugih prostorov po odredbi sodišča
št. D2927517/K1640326/13 z dne 2. 12. 2015. Iz njega izhaja,
da so preiskovalci tega dne opravili preiskavo prostorov Odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji ter prostorov,
ki jih uporabljajo odvetniki Aleš Rojs, Simon Žgavec in Gregor
Pajek. Zasegli so 45 enot različne dokumentacije. Gre za
listinsko dokumentacijo, del katere je bil zapečaten, del pa ne,
elektronske naprave (USB-ključ, najden v pisarni pritožnika
Rojsa, USB-ključ in CD-ROM, najdena v pisarni pritožnika
Pajka, trije USB-ključi, najdeni v pisarni pritožnika Žgavca),
najdene in zapečatene v pisarnah pritožnikov, ter strežniške podatke, elektronsko pošto in uporabniške direktorije pritožnikov
odvetnikov. Slednje je po odredbi izročil zaposleni pri družbi,
ki skrbi za vzdrževanje informacijske tehnologije in opreme pri
pritožnici, ti pa so se, zaseženi na prenosnem disku Policije,
prav tako zapečatili.
11. Iz navedenega zapisnika izhaja, katere osebe so bile
pri posameznih preiskovalnih dejanjih navzoče in kakšne ugovore so podale zoper preiskovalna dejanja. Predstavnik OZS
je bil navzoč v času celotne preiskave v prostorih pritožnice.
Prav tako so bili navzoči zastopnik pritožnice in pooblaščenec
pritožnika Rojsa ter pritožnika Žgavec in Pajek, ali pa jim je bila
navzočnost omogočena (in so sami izbrali, da ne bodo navzoči
ves čas preiskovalnega dejanja).
12. Pritožniki so sami ali po zastopnikih ter pooblaščencih
podali ugovore, in sicer tako pred izvedbo preiskovalnih dejanj
glede njihove dopustnosti in zoper odredbi o njihovi dovolitvi kot
tudi po izvedbi preiskovalnih dejanj glede zasega posameznih
predmetov ali vrste predmetov (elektronske naprave, strežniški podatki). Pred izvedbo preiskovalnih dejanj sta zastopnika
pritožnice in pooblaščenec pritožnika Rojsa ugovarjala izvedbi
zasega in preiskave zaradi protiustavnosti in nezakonitosti
sodnih aktov ter nasprotovanja stališču Ustavnega sodišča,
izraženemu v sklepu št. Up-218/14 z dne 11. 12. 2014. Na-
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sprotovala sta zbiranju in prepisu elektronskih podatkov, ki se
ne nanašajo na vsebino odredb, predvsem tistih, ki se nanašajo na stranke, posle in osebne podatke oseb, ki niso zajete
v odredbah in ki niso dale soglasja za razkritje teh podatkov.
Zastopnik pritožnice, ki je bil hkrati pooblaščenec pritožnika
Rojsa, je poudaril, da podpisi na zapečatenih predmetih ne
pomenijo strinjanja z zasegom ali strinjanja, da se vsebina
dokumentacije nanaša na predmet odredbe. Pritožnik Pajek
je podal smiselno enake ugovore, dodatno pa izpostavil, da so
na njemu zaseženih listinah tudi ročni zapiski, ki se nanašajo
na zadeve in stranke, ki niso v ničemer povezane z zadevo, ki
je predmet preiskave, in da brez soglasja strank ne dovoljuje
zasega teh listin. Smiselno enake ugovore in navedbe je pred
pričetkom izvajanja preiskovalnih ukrepov podal tudi pritožnik
Žgavec, predstavnik OZS pa se je že podanim ugovorom pridružil, dodal pa je še, da gre za nedopusten in nezakonit poseg
v pravice strank do njihovega zaupnega razmerja z odvetnikom
ter da zaseg elektronskih podatkov v vsakem primeru pomeni
poseg v zaupno razmerje med odvetniki in vsemi drugimi strankami, ki niso vpletene v predmet tega kazenskega postopka.
Po izvedbi preiskovalnih dejanj so pritožnica in pritožniki podali
ugovore glede posameznih zaseženih predmetov, ker da se
listine neposredno ne nanašajo na vsebino odredbe oziroma
ker morda vsebujejo podatke o drugih strankah odvetnikov in
o zaupnih razmerjih z njimi. Ugovarjali so tudi neselektivnemu
zasegu podatkov na elektronskih nosilcih in zatrjevali, da so
med njimi tudi taki, ki so zaščiteni z odvetniško zaupnostjo. Med
njimi naj bi bili zaupni podatki po zakonu, ki ureja bančništvo,
ob dopustnosti uporabe službene pošte za zasebne namene pa
so med zaseženimi podatki tudi zasebni podatki posameznih
odvetnikov in njihovih družinskih članov. Poudarjajo, da vsi ti
podatki nimajo nikakršne povezave s sodno odredbo in z odvetniškim delom. Pooblaščenec pritožnika Rojsa, ki je bil hkrati zastopnik pritožnice, je ugovarjal tudi zasegu elektronskih
podatkov zaposlenemu pri družbi, ki je skrbnik in vzdrževalec
njihove računalniške opreme.
13. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-915/15 z dne
7. 12. 2015 ob sprejemu ustavne pritožbe v obravnavo zadržalo
izvrševanje izpodbijanih sodnih odločb Okrožnega sodišča na
Ptuju ter določilo način izvrševanja svoje odločitve. Do končne odločitve Ustavnega sodišča je prepovedalo opravljanje
nadaljnjih preiskovalnih dejanj na podlagi izpodbijanih sodnih
odločb, prepovedalo pregledovanje zaseženih listin, predmetov
in elektronskih naprav oziroma njihovih kopij ter naložilo uslužbencem Policije, da jih ob navzočnosti predstavnika OZS ter
predstavnika odvetniške družbe ali odvetnika, kateremu so bili
zaseženi, zapečatijo; morebitne kopije elektronskih podatkov,
narejene ob odpečatenju, pa uničijo.
14. Ustavno sodišče je vpogledalo tudi v zapisnik o zapečatenju št. D2927517/K1640326, ki je bil v skladu z omenjenim sklepom Ustavnega sodišča 8. 12. 2015 sestavljen v
prostorih Nacionalnega preiskovalnega urada. Ob navzočnosti predstavnika OZS in pritožnika Žgavca kot predstavnika
vseh pritožnikov so bili vsi zaseženi predmeti dani na vpogled
navzočim, nato pa skupno zapečateni. Navzoča policista sta
izjavila, da policija ni naredila kopij elektronskih podatkov. Pred
zapečatenjem sta predstavnik pritožnikov in predstavnik OZS
podala pripombe, ugovore in zahteve glede stanja zapečatenih
predmetov, njihove hrambe ter dostopa posameznih preiskovalcev do njih.
15. Dopolnitve ustavne pritožbe z dne 15. 2. 2016 Ustavno sodišče ni upoštevalo pri odločanju, ker je bila vložena po
roku, dovoljenem za vložitev ustavne pritožbe (prvi odstavek
52. člena ZUstS).1
B. – II.
16. Ustavno sodišče je o enakem ustavnopravnem
primeru že odločilo. Z odločbo št. U-I-115/14, Up-218/14
1 Glej npr. sklep Ustavnega sodišča št. Up-297/02 z dne
27. 1. 2004.
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je ugotovilo, da so bile z izvedenimi preiskovalnimi dejanji
na podlagi sodnih odredb za enaka preiskovalna dejanja v
odvetniških družbah in pri odvetnikih, ki niso bili osumljenci
kaznivih dejanj, kršene pravice do odvetniške zasebnosti
(pravice iz 35. člena, prvega odstavka 36. člena in prvega
odstavka 37. člena) ter pravica do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena in pravica do pravnega sredstva
iz 25. člena Ustave. Presodilo je, da se je protiustavnost
zakonske ureditve odrazila tudi v izvedbi preiskovalnih dejanj v postopkih, izvedenih na podlagi izpodbijanih odredb.
Predstavnik OZS ni imel možnosti biti navzoč pri preiskavah
v vseh prostorih (pri preiskavah osebnih avtomobilov in stanovanj odvetnikov), ne on ne preiskovani odvetnik pa nista
mogla uveljavljati svojih ugovorov, da je v konkretnem primeru preiskovalno dejanje neupravičeno zajelo podatke, ki niso
cilj preiskave, na način, ki bi do odločitve nepristranskega
organa – sodnika – preprečil dostop preiskovalcev do podatkov in preprečil nastop nepopravljivih posledic za odvetniško
zasebnost. Ob zgolj zabeleženju njihovih ugovorov je policija
samostojno odločila o zasegih. Zoper odločitev policije ni bilo
zagotovljeno sodno varstvo, ker pa se pritožniki niso mogli
pritožiti zoper odredbi o preiskovalnih dejanjih, tudi pravica
do pravnega sredstva ni bila zagotovljena.
17. Na podlagi zakonske ureditve hišne preiskave odvetniške pisarne, preiskave elektronskih naprav ter zasega
predmetov, listin in naprav odvetnika, za katero je Ustavno
sodišče ugotovilo protiustavnost z odločbo št. U-I-115/14,
Up-218/14, so bile izdane in (do zadržanja nadaljnje izvedbe
preiskovalnih dejanj s sklepom št. Up-915/15 z dne 7. 12.
2015) izvedene tudi izpodbijane sodne odločbe. Ustavno
sodišče je že v sklepu št. Up-915/15 opozorilo, da gre za
enaka primera. Razlogi, na katerih temelji odločitev o ustavni
pritožbi v zadevi št. U-I-115/14, Up-218/14, so zato odločilnega pomena tudi v tem primeru. Preiskovalna dejanja
proti pritožnici in pritožnikom so bila prav tako opravljena na
podlagi protiustavne zakonske ureditve. Pritožniki so pred
izvedbo preiskovalnih dejanj in po njej podajali očitke tako
glede sodnih odločb samih kot glede obsega, zasega in pregledovanja podatkov, vendar ti ugovori niso zaustavili dela
preiskovalcev in niso nemudoma s suspenzivnim učinkom
prenesli odločanja o obsegu izvedbe preiskovalnega dejanja
na sodnika. Ugovore so preiskovalci zgolj zabeležili in samostojno, ne da bi bilo proti njihovi odločitvi zagotovljeno sodno
varstvo, odločili o tem, katere listine in elektronske naprave
bodo zasežene. Zaseženi predmeti, listine in elektronski
podatki so še vedno pri preiskovalcih. Njihovo zapečatenje
v celoti je bilo odrejeno šele s sklepom Ustavnega sodišča
št. Up-915/15. S tem je bilo v postopku izvrševanja preiskovalnih dejanj protipravno poseženo v odvetniško zasebnost
(35. člen, prvi odstavek 36. člena in prvi odstavek 37. člena
Ustave). Ker je bila odločitev o posegu v odvetniško zasebnost v celoti prepuščena preiskovalcem in se po podanih
ugovorih ni prenesla na sodnika, je bila kršena pravica do
sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave. Ker
ni bila mogoča pritožba zoper sodne odločbe, ki so bile podlaga tem preiskovalnim dejanjem, je bila kršena tudi pravica
do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave.
18. Razlogi, zaradi katerih je Ustavno sodišče izdalo
ugotovitveno odločbo v zadevi št. U-I-115/14, Up-218/14,
narekujejo enako odločitev tudi v tej zadevi. Ker z vidika
posegov v odvetniško zasebnost, ki so bili že izvršeni, ni
mogoča drugačna odločitev in ker drugače posledic kršitev
človekovih pravic v samem postopku odločanja o ustavni
pritožbi ni mogoče odpraviti (četrti odstavek 15. člena Ustave), taka odločitev pa je potrebna, ker je treba zavarovati
pritožnike pred nadaljnjimi posegi v odvetniško zasebnost,
je Ustavno sodišče izdalo odločbo o ugotovitvi, da so bile z
izpodbijanimi sodnimi odločbami kršene človekove pravice
(1. točka izreka).
19. Ugotovitev kršitev pomeni zgolj odločitev o dopustnosti posegov v odvetniško zasebnost v delu, v katerem
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so bila preiskovalna dejanja pred sklepom št. Up-915/15
že opravljena. Izpodbijana sodna odredba (s popravnim
sklepom) dopušča ne le zaseg in zavarovanje elektronskih
podatkov, pač pa tudi njihov pregled. Ta izpodbijana akta
torej sama dajeta podlago za nadaljnje izvajanje preiskovalnih dejanj, izpodbijana odredba za hišno preiskavo pa
dejansko še vedno povzroča pravne učinke, saj preiskovalna dejanja (lahko) sledijo zasegom, izvedenim na njeni
podlagi. Iz razlogov, omenjenih v prejšnji točki obrazložitve
te odločbe, ne prideta v poštev delna razveljavitev izpodbijanih sodnih aktov, kolikor ti še učinkujejo, in v tem delu
vrnitev zadeve pristojnemu preiskovalnemu sodniku v novo
odločanje, hkrati pa je treba učinkovito zavarovati odvetniško
zasebnost pred nadaljnjimi nedopustnimi posegi. Zato je
Ustavno sodišče prepovedalo nadaljevanje poseganja, ne
da bi se pri tem upoštevala jamstva, ki jih zagotavlja Ustava
in ki jih je Ustavno sodišče z odločitvijo o oceni ustavnosti
ZKP in ZOdv razložilo v odločbi št. U-I-115/14, Up-218/14
(2. točka izreka).
20. Tudi v tem primeru zgolj z navedeno prepovedjo
še ni mogoče izboljšati položaja, do katerega je prišlo, ker
so se do sklepa Ustavnega sodišča št. Up-915/15 preiskovalna dejanja opravljala na podlagi zakonske ureditve,
ki ni dajala zagotovil za ustrezno spoštovanje odvetniške
zasebnosti, tako da bi se preprečili nedopustni posegi vanjo. Zato je Ustavno sodišče določilo na podlagi drugega
odstavka 40. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena
ZUstS še način izvršitve te odločitve. Način izvršitve odločbe
o ugotovljeni protiustavnosti ZKP in ZOdv iz 3. točke izreka
in 60. do 63. točke obrazložitve ter 4. točke izreka odločbe
št. U-I-115/14, Up-218/14 se do odprave ugotovljenih protiustavnosti uporablja za vse bodoče primere preiskovalnih
dejanj pri odvetnikih. Torej se mora uporabiti tudi v obravnavani zadevi, kolikor ni Ustavno sodišče v 3. točki izreka
te odločbe za pritožnico in pritožnike določilo drugačnega,
posebnega načina izvršitve te odločbe. Tako je ravnalo, ker
so bila preiskovalna dejanja zoper pritožnike v času izdaje
te odločbe že začeta, a še ne končana. Zaustavljena so bila
s sklepom Ustavnega sodišča št. Up-915/15. V skladu z
načinom izvršitve 3. točke izreka te odločbe bodo pritožniki
lahko uveljavljali svoje ugovore tako v postopku odločanja o
tem, ali je dopusten vpogled v posamezne listine in podatke
elektronskih naprav, ki so bile zasežene, kot v primeru, če
bi o njihovem zasegu dokončno odločil pristojni sodnik, tudi
zoper same izdane sodne odredbe (3. točka izreka). Kršitev,
do katerih je že prišlo, zaradi njihove nepovratnosti tako
sicer ne bo mogoče odpraviti (zato le ugotovitev njihove
kršitve v 1. točki izreka te odločbe), mogoče pa je preprečiti
njihovo nadaljevanje.
B. – III.
21. Pobudniki navajajo, da izpodbijajo 214. do 224. člen
ZKP in 8. člen ZOdv, vendar je iz vsebine njihovih navedb
razvidno, da zatrjujejo obstoj t. i. protiustavne pravne praznine glede dopustnosti in izvajanja treh preiskovalnih dejanj,
kadar se ta izvajajo pri odvetniku: hišne preiskave, preiskave
elektronskih naprav in zasega stvari.
22. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti
lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek
24. člena ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je
pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese
oziroma v njegov pravni položaj. Po ustaljeni ustavnosodni
presoji mora biti pravni interes neposreden in konkreten, morebitna ugoditev pobudnikovemu predlogu pa mora privesti
do izboljšanja njegovega pravnega položaja.
23. Ustavno sodišče je že odločilo o ustavnosti ZKP in
ZOdv z vidika očitkov, ki jih uveljavljajo pobudniki. Z odločbo
št. U-I-115/14, Up-218/14 je ugotovilo, da sta ZKP in ZOdv
v neskladju z Ustavo. Ker ne urejata posebnosti (presoja-
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nih treh) preiskovalnih dejanj pri odvetniku na način, ki bi
preprečil nedopustne posege v odvetniško zasebnost, sta v
neskladju s 35. členom, prvim odstavkom 36. člena in prvim
odstavkom 37. člena Ustave. Ker odvetniku in predstavniku
OZS ne dajeta učinkovitega pravnega sredstva zoper sodne
odredbe, na podlagi katerih se izvajajo preiskovalna dejanja,
in zoper odločitve sodišč o obsegu podatkov, ki jih je mogoče
vpogledati, zaseči in preiskati v odvetniški pisarni, sta v neskladju tudi s 25. členom Ustave. Ker izpodbijana zakonodaja
ne omogoča sodne kontrole odločitve policije o vpogledu,
zasegu in preiskavi teh podatkov, je v neskladju tudi s prvim
odstavkom 23. člena Ustave. Državnemu zboru je Ustavno
sodišče naložilo, naj protiustavnost odpravi v roku enega leta
po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Da
bi bil do odprave ugotovljene protiustavnosti na eni strani zagotovljen učinkovit pregon kaznivih dejanj, na drugi strani pa
preprečeno, da bi se z načinom izvedbe preiskovalnih dejanj
nedopustno nepovratno posegalo v odvetniško zasebnost, pri
čemer ne odvetniku ne predstavniku OZS zoper take posege v
ustavno visoko varovane vrednote ni zagotovljeno učinkovito
pravno sredstvo oziroma v določenem delu niti sodno varstvo
ne, in da bi torej v tem času zavarovalo človekove pravice,
je Ustavno sodišče določilo način izvršitve svoje odločbe. Z
njim je vzpostavilo minimalna jamstva ureditve (obravnavanih)
preiskovalnih dejanj, kadar se opravljajo pri odvetniku. Več od
tega pobudniki z novo oceno ustavnosti navedenih zakonov
ne bi mogli doseči. Zato ne izkazujejo pravnega interesa za
novo oceno ustavnosti izpodbijane zakonske ureditve. Ustavno sodišče je zato njihovo pobudo zavrglo (4. točka izreka).
C.
24. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
tretjega odstavka 25. člena, prvega odstavka 48. člena v
zvezi s prvim odstavkom 49. člena in drugega odstavka
40. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS in
druge alineje tretjega odstavka v zvezi s petim odstavkom
46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS,
št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger,
dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka
Korpič - Horvat, dr. Ernest Petrič, dr. Jadranka Sovdat in Jan
Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik

602.

Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega
sodišča in o zavrženju pobude

Številka: U-I-6/13-12
Up-24/13-16
Datum: 11. 2. 2016

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi in v postopku za preizkus pobude družbe Zabret, d. o. o.,
Kranj, ki jo zastopa Ivan Šalinovič, odvetnik v Ljubljani, na seji
11. februarja 2016

o d l o č i l o:
1. Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 370/2011 z dne
13. 9. 2012 se razveljavi in zadeva se vrne Vrhovnemu sodišču
v novo odločanje.
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 172.
do 175. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS,
št. 117/06, 125/08 in 110/09) se zavrže.

Uradni list Republike Slovenije
Obrazložitev
A.
1. Z izpodbijano sodbo je Vrhovno sodišče zavrnilo
pritožničino revizijo zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U
1943/2010 z dne 5. 7. 2011, s katero je bila zavrnjena pritožničina tožba zoper sklep Davčne uprave Republike Slovenije, Davčnega urada Velenje, št. DT-42910-11/2009,22-01
z dne 1. 12. 2009, potrjen z odločbo Ministrstva za finance
št. DT-499-29-34/2010 z dne 15. 11. 2010. Z navedenim sklepom je bilo odločeno, da se zoper davčno dolžnico (družbo
ATM SL, d. o. o., Velenje) opravi davčna izvršba dolžnega zneska neplačanega davka z rubežem denarne terjatve, ki jo ima
davčna dolžnica do pritožnice (1. točka izreka), in pritožnici naloženo, naj znesek zarubljene terjatve v višini 27.885,60 EUR
plača na predpisan račun (2. točka izreka).
2. Odločitev Vrhovnega sodišča temelji na stališču, da
gre pri vprašanju obstoja denarne terjatve davčne dolžnice
do pritožnice za predhodno vprašanje v smislu 147. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10
in 82/13 – v nadaljevanju ZUP), o katerem sme v postopku
davčne izvršbe z rubežem denarne terjatve odločati davčni
organ. Po presoji Vrhovnega sodišča to ne posega v pravico
pritožnice, da pred sodiščem splošne pristojnosti, ki je pristojno za meritorno presojo vprašanja obstoja denarne terjatve iz civilnopravnega razmerja, uveljavlja povračilo oziroma
vzpostavi terjatev do davčne dolžnice za znesek plačanega
davka v postopku davčne izvršbe. Rešeno predhodno vprašanje namreč ne more biti ovira za odločanje o tem vprašanju v postopku pri pristojnem sodišču in se tudi ne more šteti
za pravnomočno rešeno zadevo. Če pa bo pristojno sodišče
predhodno vprašanje kasneje drugače rešilo, bo podan obnovitveni razlog iz 4. točke 260. člena ZUP.
3. V ustavni pritožbi pritožnica zatrjuje kršitev 22., 23.,
24. in 25. člena Ustave ter prvega odstavka 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP).
Nasprotuje stališču Vrhovnega sodišča, na katerem temelji
izpodbijana sodba. Zatrjuje, da je davčni organ z odločanjem
o predhodnem vprašanju prevzel vlogo civilnega sodišča in
sprejel meritorno odločitev, ker ji je na podlagi predhodnega odločanja naložil obveznost, ne da bi pred tem imela
možnost sodelovanja v kontradiktornem sodnem postopku
in dokazovanja, da ni dolžnica davčnega dolžnika. Hkrati z
ustavno pritožbo vlaga tudi pobudo za začetek postopka za
oceno ustavnosti celotne ureditve davčne izvršbe na denarne terjatve davčnega dolžnika (172. do 175. člen Zakona o
davčnem postopku – v nadaljevanju ZDavP-2/09), v kateri
izpodbija ustavno neprijazno razlago te ureditve, ker naj bi
bila prav tako v neskladju s prvim odstavkom 6. člena EKČP.
4. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo s sklepom
št. Up-24/13 z dne 6. 3. 2014 sprejelo v obravnavo. Na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in
109/12 – v nadaljevanju ZUstS) je Ustavno sodišče o tem
obvestilo Vrhovno sodišče in prvostopenjski davčni organ.
5. Ustavno sodišče je pobudo poslalo Državnemu zboru. Državni zbor odgovarja, da pobudnica ni navedla razlogov neskladnosti izpodbijanih členov z Ustavo, zato naj ne bi
bile podane procesne predpostavke za presojo izpodbijanih
zakonskih določb. V zvezi z zatrjevanjem kršitve pravice do
sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave pa
meni, da iz te pravice ne izhaja pravica do točno določene
oblike sodnega varstva, kar pomeni, da se tudi z zagotovitvijo sodnega varstva v upravnem sporu udejanja ta pravica.
6. Mnenje o pobudi je poslala tudi Vlada, ki meni, da
pobuda ni utemeljena. V postopku davčne izvršbe z rubežem
denarne terjatve naj ne bi bilo ovire za reševanje predhodnega vprašanja glede obstoja denarne terjatve. Táko upravičenje davčnega organa naj bi bilo primerno tudi z vidika
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dolžnika davčnega dolžnika, kar je v več primerih potrdilo
Vrhovno sodišče. Ugovor dolžnika davčnega dolžnika, ki ga
dovoljuje zakon, naj bi predstavljal ustrezno pravno sredstvo, dolžnik davčnega dolžnika pa naj bi imel naknadno
tudi možnost pred stvarno in krajevno pristojnim sodiščem
izpodbijati obstoj denarne terjatve po izdanih računih.
7. Odgovor Državnega zbora in mnenje Vlade sta bila
poslana pobudnici, ki nanju ni odgovorila.
8. Ustavno sodišče je vpogledalo v spis zadeve davčne izvršbe davkov pravnih oseb zoper davčno dolžnico in
pritožnico, ki se je vodila pred Davčno upravo Republike
Slovenije, Davčnim uradom Velenje, št. 42910-11/2009. Od
davčnega organa je prav tako zahtevalo podatke o izvedenih plačilih pritožnice na podlagi odločbe št. DT-4291011/2009,29-16022-04 z dne 2. 12. 2010, ki je bila izdana na
podlagi izpodbijanega sklepa o izvršbi.
B. – I.
9. Pritožnica nasprotuje stališču Vrhovnega sodišča,
da sme davčni organ v postopku davčne izvršbe v okviru
odločanja o predhodnem vprašanju odločiti, da za dolžnika davčnega dolžnika (tretjega) sporna denarna terjatev
obstaja, in na podlagi te odločitve nato zarubljeno denarno
terjatev davčnega dolžnika od tretjega tudi prisilno izterjati.
Zatrjuje, da to stališče tretjemu krši pravico iz prvega odstavka 23. člena Ustave in prvega odstavka 6. člena EKČP,
ker ji preprečuje, da bi kot tožena stranka sodelovala v kontradiktornem sodnem postopku in dokazovala, da denarna
terjatev ne obstaja.
10. Pravica do sodnega varstva iz prvega odstavka
23. člena Ustave je pravica vsakogar, da o njegovih pravicah
in dolžnostih ter o obtožbah proti njemu brez nepotrebnega
odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom
ustanovljeno sodišče. Ta pravica je zagotovljena tudi s prvim odstavkom 6. člena EKČP. Smisel pravice do sodnega
varstva je v zagotovilu, da bo sodišče v razumnem roku
vsebinsko odločilo o zadevi, ki mu je predložena v odločitev.1
Gre za jamstvo odločitve o pravicah in obveznostih oziroma
odločitve o tem, ali je tožbeni zahtevek po materialnem pravu utemeljen ali ne.2 Pravica dobiti od sodišča odločitev v
sporu (right to obtain "determination" of the dispute) je tudi
po ustaljeni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice
(v nadaljevanju ESČP) sestavni del pravice, ki jo zagotavlja
prvi odstavek 6. člena EKČP.3 Odločitev v sporu pomeni, da
sodišče odloči o tem, katera stranka ima prav. Zato je sodno
varstvo način za razreševanje sporov o (civilnih) pravicah
in obveznostih. Ker sodi v okvir pravice do sodnega varstva
tudi vsakomur zagotovljena pravica do učinkovitega sodnega varstva njegovih pravic, mora imeti stranka možnost, da
učinkovito brani svoje pravice, interese in pravne koristi.4
Sestavni del pravice do sodnega varstva je tako tudi pravica
stranke, da dokazuje dejstva, iz katerih izvira njen zahtevek,
oziroma dejstva, iz katerih izhajajo njeni ugovori.
11. V obravnavani zadevi gre za davčno izvršbo, ki se
vodi zoper davčno dolžnico za izterjavo njene davčne obveznosti. Prvostopni davčni organ je začel davčno izvršbo
z rubežem denarne terjatve davčne dolžnice do pritožnice.
S sklepom o uvedbi davčne izvršbe je pritožnici naložil,
naj plača znesek zarubljene denarne terjatve na predpisan
račun. Pritožnica je v ugovoru zoper sklep o uvedbi davčne
1 Odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-110/03, Up-631/03 z dne
14. 4. 2005 (Uradni list RS, št. 46/05, in OdlUS XIV, 21) in št. Up76/03, U-I-288/04 z dne 17. 3. 2005 (Uradni list RS, št. 34/05, in
OdlUS XIV, 110).
2 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-200/09 z dne 20. 5.
2010 (Uradni list RS, št. 50/10, in OdlUS XIX, 5).
3 Glej sodbo ESČP v zadevi Kutić proti Hrvaški z dne 1. 3.
2002.
4 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-110/03, Up-631/03 z
dne 4. 4. 2005 (Uradni list RS, št. 46/05, in OdlUS XIV, 21).
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izvršbe zatrjevala, da nima dolga do davčne dolžnice. Drugostopni davčni organ je njen ugovor zavrnil, ker je ugotovil,
da pritožnica ni predložila dokazov, ki bi izkazovali spornost
denarne terjatve do nje.
12. Za izterjavo davčne obveznosti se davčna izvršba opravi v primeru, če davčni zavezanec svojih davčnih
obveznosti ne izpolni v roku, ki je določen v izvršilnem
naslovu (prvi odstavek 44. člena v zvezi s prvim odstavkom
143. člena in prvim odstavkom 145. člena ZDavP-2/09). Za
dosego tega namena je predmet davčne izvršbe lahko vsako
dolžnikovo premoženje ali pravica, če ni z zakonom izvzeta
iz davčne izvršbe,5 rubež denarne terjatve, ki jo ima davčni
dolžnik do svojega dolžnika, pa je izvršilno sredstvo, ki se
uporablja pri davčni izvršbi na denarno terjatev davčnega
dolžnika (172. do 175. člen ZDavP-2/09). Uporaba tega
izvršilnega sredstva omogoča, da se poplačilo davčnega
dolga v znesku zarubljene denarne terjatve naloži tretji osebi kot dolžniku davčnega dolžnika (173. člen ZDavP-2/09)6
oziroma da se od nje ta znesek celo izterja (prvi odstavek
175. člena ZDavP-2/09).7
13. Cilj izvršbe z rubežem denarne terjatve, ki jo ima
dolžnik do svojega dolžnika, je v utrjevanju položaja upnika,
da ta čim prej pride do poplačila svoje denarne terjatve, torej
do uresničitve svoje pravice do sodnega varstva iz prvega
odstavka 23. člena Ustave. Vendar pa ne more biti cilj izvršilnega postopka, da upnik pride do poplačila svoje denarne
terjatve za vsako ceno (ne iz premoženja dolžnika, ampak
nekoga tretjega). Ustavno sodišče je že zavzelo stališče, da
v primeru, če zaradi uvedbe izvršilnega postopka pride do
posega v premoženje tretje osebe, mora imeti ta zagotovilo,
da bo svoje pravice lahko učinkovito varovala.8
14. Tudi cilj davčne izvršbe ne more biti, da država –
upnica pride do poplačila svoje denarne terjatve iz premoženja tretje osebe, ne da bi ta imela možnost uresničiti svojo
pravico do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena
Ustave in s tem preprečiti poseg v svoje premoženje. Četudi
v premoženje davčnega dolžnika sodijo njegove denarne
terjatve, rubež denarne terjatve pa je zato sredstvo davčne
izvršbe, to ne pomeni, da je državi – upnici dana možnost, da
v okviru davčne izvršbe izterja zarubljeno denarno terjatev iz
premoženja tretje osebe – zatrjevanega dolžnika davčnega
dolžnika, ne da bi pred tem o obstoju za tretjo osebo sporne
denarne terjatve odločilo sodišče. Davčna izvršba se sme
zaradi plačila davčne obveznosti opraviti na premoženju
davčnega dolžnika, zato je ključno, da ni nobenega dvoma
o tem, da premoženje, na katero se poseže z davčno izvršbo, pripada njemu. Povsem očitno pa je izključeno, da v
premoženje davčnega dolžnika sodijo sredstva, ki pripadajo
tretji osebi in iz katerih bi se lahko poplačale denarne terjatve davčnega dolžnika. Zato je v primeru, če tretja oseba
5 Če je izvršba na določeno premoženje ali premoženjsko
pravico z zakonom omejena, je to premoženje ali premoženjska
pravica lahko predmet izvršbe v delu, ki presega zakonsko določene omejitve (prvi odstavek 144. člena ZDavP-2/09). Za izterjavo
davka je dovoljeno seči tudi na vse vrste posojil ali predplačil,
ki jih dolžnik prejme od tretjih oseb (drugi odstavek 144. člena
ZDavP-2/09).
6 S sklepom o izvršbi na denarno terjatev se davčnemu
dolžniku zarubi denarna terjatev, ki jo ima do svojega dolžnika,
dolžniku davčnega dolžnika pa naloži, naj zarubljeni znesek denarne terjatve plača na predpisane račune (prvi odstavek 173. člena
ZDavP-2/09). Rubež denarnih sredstev se opravi z dnem, ko je
sklep o izvršbi na denarno terjatev vročen dolžniku davčnega dolžnika (drugi odstavek 173. člena ZDavP-2/09).
7 Če dolžnik davčnega dolžnika ne ravna po sklepu o izvršbi
na denarno terjatev in ne vloži ugovora v določenem roku, se davek
izterja od njega. Davčni organ izda odločbo, s katero mu naloži, naj
v 15 dneh plača znesek, ki je enak znesku zarubljene terjatve, ki
bi jo moral po sklepu o izvršbi plačati na predpisane račune (prvi
odstavek 175. člena ZDavP-2/09).
8 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-110/03, Up-631/03
z dne 14. 4. 2005.
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v pravočasno vloženem in obrazloženem ugovoru zatrjuje
spornost denarne terjatve zoper njo,9 davčni organ soočen
s sporom med davčnim dolžnikom in tretjo osebo o obstoju
denarne terjatve iz civilnopravnega razmerja, kar pomeni,
da zatrjevani dolžnikov dolžnik svoje domnevne obveznosti
ne bo prostovoljno izpolnil (zastavlja se vprašanje, ali predstavlja denarna terjatev premoženje davčnega dolžnika, na
katero je mogoče poseči z davčno izvršbo).
15. Reševanje spora med davčnim dolžnikom in njegovim domnevnim dolžnikom (tretjo osebo) o obstoju denarne
terjatve v postopku davčne izvršbe je v interesu davčnega
dolžnika, zoper katerega se opravlja davčna izvršba, in očitno tudi države, ki nastopa v vlogi upnice ter hkrati odloča v
davčni izvršbi. Davčni dolžnik ima interes, da državni organ
namesto njega začne in kot oblastni organ vodi postopek
za realizacijo njegove denarne terjatve in tudi odloči o poplačilu njegove denarne terjatve. Država zasleduje javno
korist, da se zagotovi učinkovito pobiranje davkov in (čim
prej) pride do poplačila davčnega dolga. Vendar razlaga, po
kateri odločitev upravnega organa, sprejeta v okviru reševanja predhodnega vprašanja, da sporna terjatev obstaja,
zadostuje za poseg v premoženje tretje osebe, pomeni, da
do posega v premoženje tretjega pride, ne da bi bil pred
tem opravljen postopek pred sodiščem in ne da bi za tak
poseg obstajal izvršilni naslov. Ustavno sodišče mora zato
odgovoriti na vprašanje, ali stališče Vrhovnega sodišča, po
katerem je dopustno davčno izvršbo opraviti na premoženju
tretje osebe zaradi izterjave tej osebi tujega davčnega dolga
kljub temu, da je ta oseba pravočasno ugovarjala, da denarna terjatev davčnega dolžnika zoper njo ne obstaja, posega
v njeno pravico, da o njenih obveznostih odloča sodišče na
tako omejujoč način, da pomeni kršitev pravice iz prvega
odstavka 23. člena Ustave.
16. Davčni dolžnik bi za realizacijo svoje denarne terjatve iz civilnopravnega razmerja zoper tretjo osebo moral
izposlovati odločitev, na podlagi katere bi sodišče dovolilo
izvršbo zoper njegovega dolžnika. To odločitev bi sodišče
v primeru spora sprejelo v kognicijskem kontradiktornem
postopku. Pred pravdnim sodiščem bi imela tretja oseba
– domnevni dolžnik davčnega dolžnika možnost, da se kot
tožena stranka brani in dokazuje neutemeljenost tožbenega
zahtevka. V sodnem postopku bi se nato pretehtala zatrjevanja obeh strank, šele pravnomočna dajatvena sodba pa
bi imela učinke izvršilnega naslova. Ugotovitev davčnega
organa o obstoju za tretjo osebo sporne denarne terjatve
v okviru odločanja o predhodnem vprašanju in razlaga, da
ta odločitev dopušča prisilno izvršbo zoper tretjo osebo za
izterjavo njej tujega davčnega dolga, pa učinkuje tako, da
tretja oseba postane dolžnica, ne da bi bila k temu zavezana z izvršilnim naslovom, v katerem bi bil ta njen status
pravnomočno ugotovljen, in ne da bi imela možnost predočiti
sodišču svoje ugovore zoper zatrjevane dolžnosti. Poleg
tega je izključeno, da z odločanjem o predhodnem vprašanju davčni organ odloči z učinkom pravnomočnosti o tistih
vprašanjih, o katerih odloča pristojni organ, zato deli rešitev
predhodnega vprašanja po nepristojnem organu usodo dejstev in okoliščin, ugotovljenih v upravnem postopku.10 Tretji
osebi tako preostane, če se z odločitvijo o obstoju terjatve
ne strinja, da kot tožnica začne sodni postopek in izposluje
sodno odločitev o tem, da je plačala dolg, ki ga ni bila dolžna
9 Dolžnik davčnega dolžnika lahko zoper sklep o izvršbi
na denarno terjatev ugovarja v osmih dneh po prejemu sklepa
pri davčnem organu, ki je izdal sklep (prvi odstavek 174. člena
ZDavP-2/09). Ugovarja lahko, da davčnemu dolžniku ni dolžan,
da je dolg pogojen ali da dolg še ni dospel v plačilo in tudi ne
bo v enem letu od prejema sklepa (drugi odstavek 174. člena
ZDavP-2/09).
10 E. Kerševan, Upravno procesno pravo, Upravni postopek
in upravni spor, GV Založba, Ljubljana 2006, str. 320.
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plačati. Šele v tem postopku se bo pravnomočno izkazalo, ali
je zahtevek davčnega dolžnika utemeljen oziroma ali je tožnik resnično upnik in toženec resnično njegov dolžnik, torej
o tem, ali med njima sploh obstaja denarna terjatev. Stališče
Vrhovnega sodišča, da za izvršbo z rubežem denarne terjatve zadostuje, da se o obstoju sporne denarne terjatve odloči
kot o predhodnem vprašanju v okviru davčne izvršbe, zato
v bistvu izničuje pravico tretje osebe do sodnega varstva iz
prvega odstavka 23. člena Ustave, ker ji preprečuje, da bi
v kognicijskem kontradiktornem sodnem postopku imela kot
tožena stranka možnost zavarovati svoj položaj pred posegom v svoje premoženje. Takšno učinkovanje odločanja o
obstoju sporne denarne terjatve v postopku davčne izvršbe
pomeni za tretjo osebo očitno prehudo breme. Ker odločanje
o predhodnem vprašanju ne ustvarja učinkov izvršilnega naslova, ne more predstavljati podlage za naložitev obveznosti
tretji osebi, naj poplača tuji davčni dolg, če tretja oseba ne
soglaša s tem, da vstopa v davčni postopek kot dolžnica
davčnega dolžnika.
17. Glede na navedeno stališče Vrhovnega sodišča, po
katerem za prisilno izvršbo zoper pritožnico zadostuje, da o
obstoju zanjo sporne terjatve davčnega dolžnika zoper njo
odloča upravni organ kot o predhodnem vprašanju v izvršbi
zoper davčnega dolžnika, krši pravico do sodnega varstva
iz prvega odstavka 23. člena Ustave in prvega odstavka
6. člena EKČP. Zato je Ustavno sodišče izpodbijano sodbo
razveljavilo in zadevo vrnilo Vrhovnemu sodišču v novo odločanje (1. točka izreka).
B. – II.
18. Drugi odstavek 24.b člena ZUstS določa, kaj mora
vsebovati pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
zakona ali drugega predpisa. Med drugimi zahtevami je
izrecno določeno, da mora pobuda vsebovati razloge neskladnosti izpodbijanih členov predpisa z Ustavo ali zakonom
(drugi odstavek 24.b člena v zvezi s prvo in tretjo alinejo
prvega odstavka 24.b člena ZUstS). Pobudnica mora torej
jasno navesti, v čem je protiustavnost izpodbijane zakonske
norme oziroma protiustavnost ali nezakonitost podzakonskega predpisa. Jasno in določno morajo biti navedeni razlogi, iz
katerih se zakonski določbi očita protiustavnost. Predvidevanje, da bo Ustavno sodišče morebiti zgolj iz trditev, s katerimi
se utemeljuje kršitev človekovih pravic, usmerjenih zoper
sodno odločbo, sámo ugotavljalo, koliko so lahko takšni
očitki upoštevni tudi kot razlogi za protiustavnost zakona, in
jih presojalo v okviru pobude, ki je posebno pravno sredstvo,
tej zahtevi ne zadosti (tako že v sklepu Ustavnega sodišča
št. U-I-87/11, Up-512/10 z dne 6. 6. 2011).
19. Po tretjem odstavku 25. člena ZUstS Ustavno sodišče pobudo zavrže, če niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 24.b člena ZUstS. Ker pobuda ne izpolnjuje pogojev
iz teh določb ZUstS, jo je Ustavno sodišče zavrglo (2. točka
izreka), ne da bi pobudnico pozvalo k njeni dopolnitvi. Če bi
očitane kršitve človekovih pravic zahtevale poprejšnjo presojo ZDavP-2/09 zaradi odločitve o ustavni pritožbi, bi Ustavno
sodišče namreč na podlagi drugega odstavka 59. člena
ZUstS sámo začelo postopek za oceno njegove ustavnosti.
C.
20. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena in tretjega odstavka 25. člena
ZUstS v sestavi: predsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa,
dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar,
dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik
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DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
603.

Sklep o prevzemu mandata poslanke
Državnega zbora Republike Slovenije

SKLEP
Državna volilna komisija je v postopku ugotavljanja komu
pripada mandat poslanca državnega zbora za preostanek mandatne dobe zaradi prenehanja mandata poslanca

s k l e n i l a:
Zaradi prenehanja mandata poslanke mag. Margarete
Guček Zakošek, postane za preostanek mandatne dobe poslanec Saša Tabaković, roj. 20. 4. 1981, stanujoč v Ljubljani,
Erjavčeva cesta 5.

Obrazložitev
A.
1. Državna volilna komisija je dne 29. 2. 2016 prejela obvestilo Državnega zbora RS, da je na podlagi 9. člena Zakona
o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – ZPos – UPB2, 109/08,
39/11 in 48/12) poslanki mag. Margareti Guček Zakošek prenehal mandat.
B.
2. Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB
in 54/07 – odločba US) postane poslanec za preostanek
mandatne dobe tisti kandidat z iste liste kandidatov, ki bi
bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen poslanec, ki mu je prenehal
mandat.
3. Na predčasnih volitvah v državni zbor 13. julija 2014,
bi bil, če ne bi bila izvoljena poslanka mag. Margareta Guček
Zakošek, v 5. volilni enoti (Celje), iz iste liste kandidatov:
»SMC Stranka Mira Cerarja« (sedaj: STRANKA MODERNEGA
CENTRA), izvoljen Saša Tabaković, roj. 20. 4. 1981, stanujoč
v Ljubljani, Erjavčeva cesta 5, ki je prejel 2.801 glas oziroma
33,00 % glasov liste v volilni enoti.
4. DVK je g. Saša Tabakovića pisno obvestila, da ima
pravico prevzeti mandat poslanke za preostanek mandatne
dobe. Saša Tabaković je v skladu s tretjim odstavkom 17. člena
ZVDZ pisno obvestil DVK, da je pripravljen postati poslanec za
preostanek mandatne dobe državnega zbora.
C.
Državna volilna komisija je sprejela sklep na podlagi
17. in 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list
RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB in 54/07 – odločba US), v zvezi
z 9. členom Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05
– ZPos-UPB2, 109/08, 39/11 in 48/12) v sestavi: predsednik
Anton Gašper Frantar ter člani Peter Golob, Miha Klun, Slavko
Vesenjak, Miroslav Pretnar, Sašo Stojanovič Lenčič. Sklep je
sprejela soglasno.
Št. 001-2/2016-4
Ljubljana, dne 29. februarja 2016
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik

Št.

18 / 4. 3. 2016 /

Stran

2129

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
604.

Splošni akt o spremembah in dopolnitvi
Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih
frekvenc (NURF-3b)

Na podlagi 27. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14
– odl. US, 81/15) izdaja direktor Agencije za komunikacijska
omrežja in storitve Republike Slovenije

SPLOŠNI AKT
o spremembah in dopolnitvi Splošnega akta
o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-3b)
1. člen
S tem splošnim aktom se spreminja in dopolnjuje Splošni
akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-3) (Uradni list
RS, št. 91/13, 31/15, popr. 42/15).
2. člen
Ta splošni akt je bil sprejet ob upoštevanju postopka
informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in
pravil za storitve informacijske družbe (TRIS št. 2015/571/SI).
3. člen
V Prilogi "A.1 Osnovna tabela / Basic table" se v tabeli v
celoti črtajo vrstice za frekvenčne pasove:
174 – 223 MHz, 223 – 230 MHz, 440 – 450 MHz, 470 –
790 MHz, 1452 – 1492 MHz, 1900 – 1930 MHz, 2200 – 2290 MHz,
2290 – 2300 MHz, 2300 – 2400 MHz, 3410 – 3600 MHz, 3600
– 3800 MHz, 5850 – 5925 MHz, 5925 – 6700 MHz, 6700 –
7075 MHz, 7075 – 7145 MHz, 17,30 – 17,70 GHz, 17,70 –
18,10 GHz, 18,10 – 18,40 GHz, 18,40 – 18,60 GHz, 18,60
– 18,80 GHz, 18,80 – 19,30 GHz, 19,30 – 19,70 GHz, 19,70
– 20,10 GHz, 20,10 – 20,20 GHz, 27,50 – 28,50 GHz, 28,50
– 29,10 GHz, 29,50 – 29,90 GHz, 29,90 – 30,00 GHz, 40,50 –
41,00 GHz, 41,00 – 42,50 GHz, 42,50 – 43,50 GHz
in se v celoti nadomestijo z vrsticami iz priloge tega splošnega
akta.
4. člen
V prilogi "B) Kratice / Abbreviations:" se v tabeli dodajo
kratice in opisi za
DA2GC, ESOMPs, GSO, NGSO in SDL
iz priloge tega splošnega akta. Vse kratice v tabeli se uredijo
glede na abecedni vrstni red kratic.
5. člen
V prilogi "C.1.1 Zakon in podzakonski akti / Legislation:":
– vrstica "7" se črta in se nadomesti z vrstico iz priloge
tega splošnega akta.
6. člen
V prilogi "C.3.2 Sklepi EU / EU decisions, recommendations:":
– vrstice od "2" do "32" postanejo vrstice od "3" do "33",
– v tabelo se doda vrstica "2" iz priloge tega splošnega
akta.
7. člen
V prilogi "C.5.1 odločbe / decissions:":
– vrstica "18" se črta,
– vrstice od "1" do "17" postanejo vrstice od "6" do "22",
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– vrstica "40" se črta,
– vrstice od "19" do "39" postanejo vrstice od "23" do "43",
– vrstica "41" postane vrstica "44",
– v tabelo se dodajo vrstice od "1" do "5" iz priloge tega
splošnega akta.
– vrstica "7" se črta in se nadomesti z vrstico iz priloge
tega splošnega akta.
8. člen
V prilogi "C.5.1.1 odločbe (ostali dokumenti) / decissions
(other documents):":
– vrstica "1" se črta in se nadomesti z vrstico iz priloge
tega splošnega akta,
– vrstica "26" se črta,
– vrstice od "27" do "42" postanejo vrstice od "26" do "41".
9. člen
V prilogi "C.5.2":
– vrstice od "1" do "72" postanejo vrstice od "3" do "74,
– v tabelo se dodata vrstici "1" in "2" iz priloge tega splošnega akta.
KONČNA DOLOČBA
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 16. februarja 2016
EVA 2015-3330-0055
direktor
Franc Dolenc l.r.

K temu splošnemu aktu so dali soglasje:
Ministrstvo za obrambo
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za infrastrukturo
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija

381-7/2016-7 z dne 1. 2. 2016
007-7/2015/9 (11-08) z dne 25. 1. 2016
010-70/2015-494-00851546 z dne 28. 1. 2016
405-3/2016/6 z dne 25. 1. 2016

Osnovna tabela / Basic table

5.269, 5.270, 5.271, 5.284,
5.285, 5.286

440-450
FIXED
MOBILE except aeronautical
mobile
Radiolocation

5.243, 5.246, 5.247

223-230
BROADCASTING
Fixed
Mobile

5.235, 5.237, 5.243

174-223
BROADCASTING

MOBILE except aeronautical
mobile
Radiolocation

5.286

5.286

BROADCASTING
Fixed
Mobile

BROADCASTING

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
Radiolokacijska

RADIODIFUZNA
Fiksna
Mobilna

RADIO DIFUZNA

G:
440,0 – 441,250 MHz
442,75 – 443,7 MHz
445,65 – 446,0 MHz
446,2 – 446,5 MHz
C/G:
446,0 – 446,2 MHz

C/G:
225 – 230 MHz

C

Obrambni sistemi:
kopenski vojaški sistemi:
440,0 – 441,250 MHz
442,75 – 443,7 MHz
445,65 – 446,5 MHz
NJFA
Razred B
Kopenska mobilna:
ECC/DEC/(06)06
ERC/REC T/R 25-08
HCM
PMR/PAMR:
PMR:
enojne frekvence:
441,250 – 442,75 MHz
443,7 – 445,65 MHz
446,5 – 450 MHz
PMR 446:
ECC/DEC/(15)05
446,0 – 446,1 MHz
RTTE SC51
446,1 – 446,2 MHz
RTTE SC99
osebni klic:
krajevni osebni klic:
441,250 – 442,75 MHz
443,7 – 445,65 MHz
446,5 – 450 MHz

Radiodifuzna:
GE'06
radiodifuzna (prizemeljska):
174 – 230 MHz
ITU-R BT.1306
ITU-R BT 1368
ITU-T H.264
ISO/IEC 14496-3
ISO/IEC 14496-10
DVB-T2
DVB-T
T-DAB
SpA RDS
DAB+
ETSI TS 102 563
Obrambni sistemi:
kopenski vojaški sistemi:
225 – 380 MHz
NJFA
Razred A

Radiodifuzna:
GE'06
radiodifuzna (prizemeljska):
174 – 230 MHz
ITU-R BT.1306
ITU-R BT 1368
ITU-T H.264
ISO/IEC 14496-3
ISO/IEC 14496-10
DVB-T2
DVB-T
T-DAB
SpA RDS
DAB+
ETSI TS 102 563

Defence systems:
Land military systems:
440,0 – 441,250 MHz
442,75 – 443,7 MHz
445,65 – 446,5 MHz
NJFA
Class B
Land mobile:
ECC/DEC/(06)06
ERC/REC T/R 25-08
HCM
PMR/PAMR:
PMR:
Simplex:
441,250 – 442,75 MHz
443,7 – 445,65 MHz
446,5 – 450 MHz
PMR 446:
ECC/DEC/(15)05
446,0 – 446,1 MHz
RTTE SC51
446,1 – 446,2 MHz
RTTE SC99
Paging:
On-site paging:
441,250 – 442,75 MHz
443,7 – 445,65 MHz
446,5 – 450 MHz

Broadcasting:
GE'06
Broadcasting (terrestrial):
174 – 230 MHz
ITU-R BT.1306
ITU-R BT 1368
ITU-T H.264
ISO/IEC 14496-3
ISO/IEC 14496-10
DVB-T2
DVB-T
T-DAB
SpA RDS
DAB+
ETSI TS 102 563
Defence systems:
Land military systems:
225 – 380 MHz
NJFA
Class A

Broadcasting:
GE'06
Broadcasting (terrestrial):
174 – 230 MHz
ITU-R BT.1306
ITU-R BT 1368
ITU-T H.264
ISO/IEC 14496-3
ISO/IEC 14496-10
DVB-T2
DVB-T
T-DAB
SpA RDS
DAB+
ETSI TS 102 563

300 296

300 224

brezODRF (S) / "0"

MZ (P), brezODRF-T (S) /
FF1, "0"

MZ (P) / BCE

DU (P) / "0"

300 086, 300 113
300 219, 300 296
300 341, 300 390
300 471, 301 166
302 561

300 401

BC (P) / BCRVHF

DU (P) / "0"

302 755
302 296
302 077

BC (P) / BCTVVHF
BC (P) / BCTVVHF
BC (P) / BCRVHF

300 744, 302 998

300 401

BC (P) / BCRVHF

brezODRF-T (S) / "0"

302 755
302 296
302 077

300 744, 302 998

BC (P) / BCTVVHF
BC (P) / BCTVVHF
BC (P) / BCRVHF

brezODRF-T (S) / "0"

govorne komunikacije

PMR446 je omejena na

PMR446 limited to voice
communications.

Št.

470 – 790 MHz

440 – 450 MHz

440 – 450 MHz

223 – 230 MHz

223 – 230 MHz

174 – 223 MHz

174 – 223 MHz

(3. člen)
V tabeli se črtane vrstice nadomestijo z:

A.1

A) Tabela uporabe radijskih frekvenc / NTFA:

Priloge / Annexes:
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2 290 – 2 300 MHz

5.392

2 200-2 290
SPACE OPERATION (spaceto-Earth) (space-to-space)
EARTH EXPLORATIONSATELLITE (space-to-Earth)
(space-to-space)
FIXED
MOBILE 5.391
SPACE RESEARCH (spaceto-Earth) (space-to-space)

5.341, 5.342, 5.345

5.392

5.392

SPACE OPERATION (space-toEarth) (space-to-space)
EARTH EXPLORATIONSATELLITE (space-to-Earth)
(space-to-space)
FIXED
MOBILE 5.391
SPACE RESEARCH (space-toEarth) (space-to-space)

5.388

5.388

STORITEV ZA VESOLJSKO
OBRATOVANJE (vesolje –
Zemlja) (vesolje – vesolje)
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(vesolje – Zemlja) (vesolje –
vesolje)
FIKSNA
MOBILNA 5.391
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (vesolje – Zemlja)
(vesolje – vesolje)

FIXED
MOBILE 5.388A

5.341, 5.345

5.341, 5.345

FIKSNA
MOBILNA 5.388A

BROADCASTING
BROADCASTING-SATELLITE
5.208B
Fixed
Mobile except aeronautical
mobile

RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA SATELITSKA
5.208B
Fiksna
Mobilna razen zrakoplovne
mobilne

G:
2 200 – 2 255 MHz
C/G:
2 255 – 2 290 MHz

C

C

Obrambni sistemi:
kopenski vojaški sistemi:
fiksna radiorelejna povezava
(vojaška):
2 200 – 2 255 MHz
2 255 – 2 290 MHz
NJFA
Razred A
Kopenska mobilna:
SAP/SAB in ENG/OB:
brezžične kamere:
2 255 – 2 300 MHz
ERC/REC 25-10
Fiksna:
točka-točka:
SAP/SAB točka-točka video
povezave:
2 255 – 2 300 MHz
ERC/REC 25-10
Satelitski sistemi (civilni):
storitev vesoljskih raziskav:
2 200 – 2 300 MHz
storitev za vesoljsko obratovanje:
2 200 – 2 290 MHz
EESS:
2 200 – 2 290 MHz

TRA-ECS:
1 920 – 1 980 MHz
2012/688/EU
RTTE SC9
Kopenska mobilna:
digitalni celični sistemi:
IMT:
prizemeljski del
UMTS:
243/2012/EU/RSPP
128/1999/EC
RTTE SC9
ERC/REC/(01)01
HCM
UMTS/IMT2000
TDD
1 900 – 1 920 MHz
FDD
1 920 – 1 980 MHz
MCA:
ML:
1 920 – 1 980 MHz
2008/295/EC
2008/294/EC
2013/654/EU
DA2GC
1 900 – 1 920 MHz
ECC/DEC/(15)02

TRA-ECS:
MFCN SDL
1 452 – 1 492 MHz
(EU) 2015/750
ECC/REC/(15)01

Satellite systems (civil):
Space research:
2 200 – 2 300 MHz
Space operations:
2 200 – 2 290 MHz
EESS:
2 200 – 2 290 MHz

Defence systems:
Land military systems:
Fixed radio relay
(military):
2 200 – 2 255 MHz
2 255 – 2 290 MHz
NJFA
Class A
Land mobile:
SAP/SAB and ENG/OB:
Cordless cameras:
2 255 – 2 300 MHz
ERC/REC 25-10
Fixed:
Point-to-Point:
SAP/SAB P to P video links:
2 255 – 2 300 MHz
ERC/REC 25-10

TRA-ECS:
1 920 – 1 980 MHz
2012/688/EU
RTTE SC9
Land mobile:
Digital cellular:
IMT:
terrestrial
UMTS:
243/2012/EU/RSPP
128/1999/EC
RTTE SC9
ERC/REC/(01)01
HCM
UMTS/IMT2000
TDD
1 900 – 1 920 MHz
FDD
1 920 – 1 980 MHz
MCA:
ML:
1 920 – 1 980 MHz
2008/295/EC
2008/294/EC
2013/654/EU
DA2GC
1 900 – 1 920 MHz
ECC/DEC/(15)02

TRA-ECS:
MFCN SDL
1 452 – 1 492 MHz
(EU) 2015/750
ECC/REC/(15)01

SAP/SAB and ENG/OB:
Radio microphones:
470 – 694 MHz
ERC/REC 25-10
Radio astronomy:
608 – 614 MHz
Continuum measurements
VLBI observations

SAP/SAB in ENG/OB:
radijski mikrofoni:
470 – 694 MHz
ERC/REC 25-10
Radioastronomska:
608 – 614 MHz
stalne meritve
VLBI

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

FZ (S) / BCE
Ch ≤ 25 MHz

FZ (S) / BCE
Ch ≤ 25 MHz

DU (P) / "0"
DU (S) / "0"

DU (P) / "0"

ZEKom&38 (P), RTTE SC9
(S) / BCE, "0"

302 217

302 064

302 217

301 908

301 908

ZEKom&38 (P), RTTE SC9
(S) / BCE, "0"

Du= +190 MHz
brezODRF (S) / "0"

301 908

301 908

300 422, 300 454
302 998

302 755
302 296

300 744, 302 998

301 908

ZEKom&38 (P), RTTE SC9
(S) / BCE, "0"

ZEKom&38 (P), RTTE SC9
(S) / BCE, "0"

brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

BC (P), brezODRF-T (S) /
BCTVUHF, "0"

ZEKom&38 (P), RTTE SC9
(S) / BCE, "0"

Ref.: 38105-13/2015/7 z dne
09. 06. 2015

TRA-ECS is possible in
accordance with EC and/or
CEPT documents based on
the "Mandate to CEPT to
develop harmonised
technical conditions for the

je možna samo v skladu z
dokumenti, ki jih bosta
Komisija in/ ali CEPT izdala na
osnovi "Mandata CEPT-u za
razvoj usklajenih tehničnih
pogojev v EU za pas 694 –
790 MHz (700 MHz) za
brezžične širokopasovne in
ostale storitve v podporo
politiki urejanja spektra v EU"
ter ob upoštevanju odločitev o
uvedbi PPDR storitev.

Ref.: 38105-13/2015/7 z
dated on 09. 06. 2015

decision to introduce PPDR
services.

policy objectives" and
taking into account the

694-790 MHz ('700 MHz')
frequency band in the EU
for the provision of wireless
broadband and other uses
in support of EU spectrum

Use of the frequencies for

Uporaba frekvenc zaTRA-ECS
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2 200 – 2 290 MHz

2 200 – 2 290 MHz

1 900 – 1 930 MHz

1 900 – 1 930 MHz

1 452 – 1 492 MHz

1 452-1 492
FIXED
MOBILE except aeronautical
mobile
BROADCASTING
BROADCASTINGSATELLITE 5.208B

5.149, 5.306, 5.311A, , 5.312A

5.149, 5.306, 5.311A, 5.312A

TRA-ECS:
MFCN:
IMT:
694 – 790 MHz
RTTE SC9
ECC/DEC/(15)01
Broadcasting:
Broadcasting (terrestrial):
470 – 694 MHz
GE'06
ITU-R BT.1306
ITU-R BT 1368
ITU-T H.264
ISO/IEC 14496-3
ISO/IEC 14496-10
DVB-T2
DVB-T

TRA-ECS:
MFCN:
IMT:
694 – 790 MHz
RTTE SC9
ECC/DEC/(15)01
Radiodifuzna:
radiodifuzna (prizemeljska):
470 – 694 MHz
GE'06
ITU-R BT.1306
ITU-R BT 1368
ITU-T H.264
ISO/IEC 14496-3
ISO/IEC 14496-10
DVB-T2
DVB-T

Št.

1 452 – 1 492 MHz

BROADCASTING
Mobile
Radio astronomy

RADIODIFUZNA
Mobilna
Radioastronomska

C

2132 /

470 – 790 MHz

5.149, 5.291A, 5.294, 5.296,5.300,
5.304, 5.306, 5.311A, 5.312,
5.312A

470-790
BROADCASTING

Stran

Uradni list Republike Slovenije

FIXED
FIXED-SATELLITE (Earth-tospace)
MOBILE

5.150

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja –
vesolje)
MOBILNA

5.150

FIXED
FIXED-SATELLITE (space-toEarth)
Mobile

FIXED
FIXED-SATELLITE (space-toEarth)
MOBILE except aeronautical
mobile 5.430A

FIXED
MOBILE 5.384A
Amateur
Radiolocation

C

C

C

C

Satelitski sistemi (civilni):
fiksna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
5 850 – 6 700 MHz
Kopenska mobilna:
ITS:
5 875 – 5 925 MHz
2008/671/EC
5 855 – 5 875 MHz
ECC/REC/(08)01
digitalni celični sistemi:
DA2GC
5 855 – 5 875 MHz
ECC/DEC/(15)03
Fiksna:
BWA:
BFWA:
5 725 – 5 875 MHz
ECC/REC/06)04

TRA-ECS:
3 410 – 3 800 MHz
243/2012/EU/RSPP
2008/411/EC
2014/276/EU
RTTE SC9
ECC/DEC/(11)06
ECC/REC/(15)01
ECC/REC/(11)06
Satelitski sistemi (civilni):
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
3 600 – 4 200 MHz
ROES
3 400 – 4 200 MHz
ESV:
3 700 – 4 200 MHz
ECC/DEC/(05)09

TRA-ECS:
3 410 – 3 800 MHz
243/2012/EU/RSPP
2008/411/EC
2014/276/EU
RTTE SC9
ECC/DEC/(11)06
ECC/REC/(15)01
ECC/REC/(11)06
Kopenska mobilna:
BWA:
RTTE SC9
ERC/REC 14-03
HCM
FWA 3.5 GHz
FDD:
3 410 – 3 435 MHz
FDD:
3 510 – 3 535 MHz
Satelitski sistemi (civilni):
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
ROES:
3 400 – 4 200 MHz

TRA-ECS:
2 300 – 2 400 MHz
ECC/DEC/(14)02
ECC/REC/(15)04
ECC/REC/(14)04
Kopenska mobilna:
SAP/SAB in ENG/OB:
brezžične kamere:
2 300 – 2 400 MHz
ECC/REC/(15)04
ERC/REC 25-10
Fiksna:
točka-točka:
SAP/SAB točka-točka video
povezave:
2 300 – 2 400 MHz
ECC/REC/(15)04
ERC/REC 25-10
:
radioamaterska:
2 300 – 2 450 MHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
Amateur:
2 300 – 2 450 MHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS

Satellite systems (civil):
FSS Earth stations:
(Earth-to-space)
5 850 – 6 700 MHz
Land mobile:
ITS:
5 875 – 5 925 MHz
2008/671/EC
5 855 – 5 875 MHz
ECC/REC/(08)01
Digital cellular:
DA2GC
5 855 – 5 875 MHz
ECC/DEC/(15)03
Fixed:
BWA:
BFWA:
5 725 – 5 875 MHz
ECC/REC/06)04

TRA-ECS:
3 410 – 3 800 MHz
243/2012/EU/RSPP
2008/411/EC
2014/276/EU
RTTE SC9
ECC/DEC/(11)06
ECC/REC/(15)01
ECC/REC/(11)06
Satellite systems (civil):
FSS Earth stations:
(space-to-Earth)
3 600 – 4 200 MHz
ROES
3 400 – 4 200 MHz
ESV:
3 700 – 4 200 MHz
ECC/DEC/(05)09

TRA-ECS:
3 410 – 3 800 MHz
243/2012/EU/RSPP
2008/411/EC
2014/276/EU
RTTE SC9
ECC/DEC/(11)06
ECC/REC/(15)01
ECC/REC/(11)06
Land mobile:
BWA:
RTTE SC9
ERC/REC 14-03
HCM
FWA 3.5 GHz
FDD:
3 410 – 3 435 MHz
FDD:
3 510 – 3 535 MHz
Satellite systems (civil):
FSS Earth stations:
(vesolje – Zemlja)
ROES:
3 400 – 4 200 MHz

:

TRA-ECS:
2 300 – 2 400 MHz
ECC/DEC/(14)02
ECC/REC/(15)04
ECC/REC/(14)04
Land mobile:
SAP/SAB and ENG/OB:
Cordless cameras:
2 300 – 2 400 MHz
ECC/REC/(15)04
ERC/REC 25-10
Fixed:
Point-to-Point:
SAP/SAB P to P video links:
2 300 – 2 400 MHz
ECC/REC/(15)04
ERC/REC 25-10

Satellite systems (civil):
Space research:
2 200 – 2 300 MHz

Land mobile:
SAP/SAB and ENG/OB:
Cordless cameras:
2 255 – 2 300 MHz
ERC/REC 25-10
Fixed:
Point-to-Point:
SAP/SAB P to P video links:
2 255 – 2 300 MHz
ERC/REC 25-10

brezODRF (S) / "0"

ZEKom&38 (P), RTTE SC9
(S) / BCE, "0"

302 502

302 571

MZ (P), FZ (P), brezODRF (S)
/ BCE, BCE, "0"
MZ (P),FZ (P), brezODRF (S)
/ BCE, BCE, "0"

301 447

301 443

301 443
brezODRF (S) / "0"

SAT (P) / BCE

301 443
brezODRF (S) / "0"

302 326, 302 623
302 774

301 443

301 443

302 326, 302 623
302 774

302 326, 302 623
302 774

301 783

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

ZEKom&38 (P), RTTE SC9
(S) / BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
brezODRF (S) / "0"

ZEKom&38 (P), RTTE SC9
(S) / BCE, "0"

ZEKom&38 (P), RTTE SC9
(S) / BCE, "0"

RA (S) / "0"

302 217

302 064

FZ (S) / BCE
Ch ≤ 25 MHz

FZ (S) / BCE
Ch ≤ 25 MHz

301 908

302 217

302 064

ZEKom&38 (P), RTTE SC9
(S) / BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

FZ (S) / BCE
Ch ≤ 25 MHz

FZ (S) / BCE
Ch ≤ 25 MHz

Current primary use of
frequency band 2300 2400 MHz(Land mobile,
Fixed) is possible until
01. 01. 2017.
Uporaba frekvenčnega pasu
2300 - 2400 MHz za obstoječe
sisteme (kopenska mobilna,
fiksna) na primarni osnovi je
možna do 01. 01. 2017.

BFWA under noninterference conditions
only..

TRA-ECS is possible in
accordance with the
"Mandate to CEPT to
develop harmonised
technical conditions for the
2300-2400 MHz ('2.3 GHz')
band for the provision of
wireless broadband (WBB)
electronic communications
services".
je možna samo v skladu z
dokumenti, ki jih bosta
Komisija in/ ali CEPT izdala na
osnovi "Mandata CEPT-u za
razvoj usklajenih tehničnih
pogojev v EU za pas 2300 2400 MHz (2,3 GHz) za
brezžične širokopasovne
storitve"

BFWA ne sme zahtevati
zaščite in ne sme povzročati
motenj.

Use of the frequencies for

Uporaba frekvenc zaTRA-ECS

Stran

5 925 – 6 700 MHz

5.150

5 850-5 925
FIXED
FIXED-SATELLITE (Earth-tospace)
MOBILE

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje –
Zemlja)
Mobilna

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje –
Zemlja)
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne 5.430A

FIKSNA
MOBILNA 5.384A
Radioamaterska
Radiolokacijska

FIXED
MOBILE except aeronautical
mobile
SPACE RESEARCH (deep
space) (space-to-Earth)

Kopenska mobilna:
SAP/SAB in ENG/OB:
brezžične kamere:
2 255 – 2 300 MHz
ERC/REC 25-10
Fiksna:
točka-točka:
SAP/SAB točka-točka video
povezave:
2 255 – 2 300 MHz
ERC/REC 25-10
Satelitski sistemi (civilni):
storitev vesoljskih raziskav:
2 200 – 2 300 MHz
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5 850 – 5 925 MHz

5 850 – 5 925 MHz

3 600-4 200
FIXED
FIXED-SATELLITE (spaceto-Earth)
Mobile

5.150, 5.282, 5.395

2 300-2 450
FIXED
MOBILE 5.384A
Amateur
Radiolocation

FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (globoko vesolje)
(vesolje – Zemlja)

C

Št.

3 600 – 3 800 MHz

3 600 – 3 800 MHz

3 410 – 3 600 MHz

3 410 – 3 600 MHz

2 300 – 2 400 MHz

2 300 – 2 400 MHz

2 290 – 2 300 MHz

2 290-2 300
FIXED
MOBILE except aeronautical
mobile
SPACE RESEARCH (deep
space) (space-to-Earth)

Uradni list Republike Slovenije

2133

17,70 – 18,10 GHz

5.514

17.3-17.7
FIXED-SATELLITE (Earth-tospace) 5.516
FIXED-SATELLITE (space-toEarth) 5.516A, 5.516B
Radiolocation

5.458, 5.459

7 075-7 145
FIXED
MOBILE

FIXED-SATELLITE (Earth-tospace) 5.516
FIXED-SATELLITE (space-toEarth) 5.516A, 5.516B
Radiolocation

5.458

5.458

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja –
vesolje) 5.516
FIKSNA SATELITSKA (vesolje –
Zemlja) 5.516A, 5.516B
Radiolokacijska

FIXED
Earth exploration-satellite
(passive)

5.458, 5.458A, 5.458B, 5.458C

5.458, 5.458A, 5.458B, 5.458C

FIKSNA
Storitev satelitskega raziskovanja
Zemlje (pasivno)

FIXED
FIXED-SATELLITE (Earth-tospace) 5.441
Earth exploration-satellite
(passive)

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja –
vesolje) 5.441
Storitev satelitskega raziskovanja
Zemlje (pasivno)

G:
17,3 – 17,7 GHz

C

C

Satelitski sistemi (civilni):
napajalne povezave:
za BSS storitve
(Zemlja – vesolje):
17,3 – 18,1 GHz
ITU RR AP30A
ECC/DEC/(05)08
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
GSO ESOMPs:
17,3 – 20,2 GHz
ECC/DEC/(13)01
NGSO ESOMPs:
17,3 – 20,2 GHz
ECC/DEC/(15)04
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
17,3 – 17,7 GHz
NJFA
Razred B

Fiksna:
točka-točka:
HCM
6 425 – 7 100 MHz
ERC/REC 14-02
7 100 – 7 125 MHz
ECC/REC/(14)06
7 125 – 7 425 MHz
ECC/REC/(02)06
Dodatek. 1/1.1
Satelitski sistemi (civilni):
EESS:
pasivni senzorji (satelit):
meritev temperature morja
na površini:
6 425 – 7 250 MHz

Fiksna:
točka-točka:
HCM
6 440 – 6 760 MHz
ERC/REC 14-02
6 760 – 6 777 MHz
ECC/REC/(14)06
6 780 – 7 100 MHz
ERC/REC 14-02
Satelitski sistemi (civilni):
fiksna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
6 725 – 7 025 MHz
ITU RR AP30B
mobilna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
6 925 – 7 075 MHz
EESS:
pasivni senzorji (satelit)
meritev temperature morja
na površini:
6 425 – 7 250 MHz

Satellite systems (civil):
Feeder links:
for the BSS service
(Earth-to-space):
17,3 – 18,1 GHz
ITU RR AP30A
ECC/DEC/(05)08
FSS Earth stations:
(space-to-Earth)
GSO ESOMPs:
17,3 – 20,2 GHz
ECC/DEC/(13)01
NGSO ESOMPs:
17,3 – 20,2 GHz
ECC/DEC/(15)04
Defence systems:
Radiolocation (military):
17,3 – 17,7 GHz
NJFA
Class B

Fixed:
Point-to-Point:
HCM
6 780 – 7 100 MHz
ERC/REC 14-02
7 100 – 7 125 MHz
ECC/REC/(14)06
7 125 – 7 425 MHz
ECC/REC/(02)06
Ann. 1/1.1
Satellite systems (civil):
EESS:
Passive sensors (satellite)
sea surface temperature
measurements:
6 425 – 7 250 MHz

Fixed:
Point-to-Point:
HCM
6 440 – 6 760 MHz
ERC/REC 14-02
6 760 – 6 777 MHz
ECC/REC/(14)06
6 780 – 7 100 MHz
ERC/REC 14-02
Satellite systems (civil):
FSS Earth stations:
(Earth-to-space)
6 725 – 7 025 MHz
ITU RR AP30B
MSS Earth stations:
(Earth-to-space)
6 925 – 7 075 MHz
EESS:
Passive sensors (satellite)
sea surface temperature
measurements:
6 425 – 7 250 MHz

Fixed:
Point-to-Point:
HCM
5 925 – 6 167,575 MHz
ERC/REC 14-01
6 167,575 – 6 180,745 MHz
ECC/REC/(14)06
6 182,415 – 6 419,615 MHz
ERC/REC 14-01
6 424,553 – 6 440 MHz
ECC/REC/(14)06
6 440 – 6 760MHz
ERC/REC 14-02
Satellite systems (civil):
FSS Earth stations:
(Earth-to-space)
5 850 – 6 700 MHz
ESV:
5 925 – 6 425 MHz
ECC/DEC/(05)09
EESS:
Passive sensors (satellite):
6 425 – 7 250 MHz
Radio astronomy:
passive applications
6 650 – 6 675,2 MHz

303 979

brezODRF (S) / "0"

FZ (P), DU (S) / "0", "0"

303 978

302 217

301 443

302 217

301 447

301 443

302 217

brezODRF (S) / "0"

SAT (P) / BCE

brezODRF (S) / "0"

Du= - 340 MHz
Ch=20 MHz, 40 MHz
Du= - 342,5 MHz
Ch= 25kHz ... 3,5 MHz
Du= 154 MHz
Ch= 3,5 MHz… 56 MHz…

FZ (P) / BCE

brezODRF (S) / "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

Du= + 340 MHz
Ch= 20 MHz, 40 MHz
Du= + 342,5 MHz
Ch= 25kHz ... 3,5 MHz
Du= - 340 MHz
Ch= 20 MHz, 40 MHz

FZ (P) / BCE

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

Du= + 252,04 MHz
Ch= 29,65 MHz
Du= + 254,808 MHz
Ch= 25kHz … 3,5 MHz
Du= - 252,04 MHz
Ch= 29,65 MHz
Du= - 254,808 MHz
Ch= 25kHz … 3,5 MHz
Du= + 340 MHz
Ch= 20 MHz, 40 MHz

FZ (P) / BCE
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17,30 – 17,70 GHz

17,30 – 17,70 GHz

7 075 – 7 145 MHz

7 075 – 7 145 MHz

6 700 – 7 075 MHz

5.458, 5.458A, 5.458B, 5.458C

6 700-7 075
FIXED
FIXED-SATELLITE (Earth-tospace) (space-to-Earth) 5.441
MOBILE

5.149, 5.440, 5.458

5.149, 5.440, 5.458

Fiksna:
točka-točka:
HCM
5 925 – 6 167,575 MHz
ERC/REC 14-01
6 167,575 – 6 180,745 MHz
ECC/REC/(14)06
6 182,415 – 6 419,615 MHz
ERC/REC 14-01
6 424,553 – 6 440 MHz
ECC/REC/(14)06
6 440 – 6 760 MHz
ERC/REC 14-02
Satelitski sistemi (civilni):
fiksna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
5 850 – 6 700 MHz
ESV:
5 925 – 6 425 MHz
ECC/DEC/(05)09
EESS:
pasivni senzorji (satelit):
6 425 – 7 250 MHz
Radioastronomska:
pasivno
6 650 – 6 675,2 MHz

Št.

6 700 – 7 075 MHz

FIXED
FIXED-SATELLITE (Earth-tospace) 5.457A
Earth exploration-satellite
(passive)

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja –
vesolje) 5.457A
Storitev satelitskega raziskovanja
Zemlje (pasivno)

C

2134 /

5 925 – 6 700 MHz

5.149, 5.440, 5.458

5 925-6 700
FIXED 5.547
FIXED-SATELLITE (Earth-tospace) 5.457A, 5.457B
MOBILE 5.457C

Stran

Uradni list Republike Slovenije

18,80 – 19,30 GHz

5.522A, 5.522C

EARTH EXPLORATIONSATELLITE (passive)
FIXED
FIXED-SATELLITE (space-toEarth) 5.522B
MOBILE except aeronautical
mobile
Space research (passive)

18.6-18.8

18.4-18.6
FIXED
FIXED-SATELLITE (space-toEarth) 5.484A, 5.516B
MOBILE

5.519, 5.521

18.1-18.4
FIXED
FIXED-SATELLITE (space-toEarth) 5.484A, 5.516B
FIXED-SATELLITE (Earth-tospace) 5.520
MOBILE

5.522A

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje –
Zemlja) 5.522B
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
Storitev vesoljskih raziskav
(pasivno)

5.522A

EARTH EXPLORATIONSATELLITE (passive)
FIXED
FIXED-SATELLITE (space-toEarth) 5.522B
MOBILE except aeronautical
mobile
Space research (passive)

FIXED
FIXED-SATELLITE (space-toEarth) 5.484A
MOBILE

5.519

5.519

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje –
Zemlja) 5.484A
MOBILNA

FIXED
FIXED-SATELLITE (space-toEarth) 5.484A
FIXED-SATELLITE (Earth-tospace) 5.520
METOROLOGICAL-SATELLITE
(space-to-Earth)

FIXED
FIXED-SATELLITE (space-toEarth) 5.484A
FIXED-SATELLITE (Earth-tospace) 5.516

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje –
Zemlja) 5.484A
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja –
vesolje 5.520
METEORLOŠKA SATELITSKA
(vesolje – Zemlja)

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje –
Zemlja) 5.484A
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja –
vesolje) 5.516

C

C

C

C

Fiksna:
točka-točka:
17,70 – 19,70 GHz
ERC/DEC/(00)07
ERC/REC 12-03
HCM
Satelitski sistemi (civilni):
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja):
17,7 – 19,7 GHz
ERC/DEC/(00)07
GSO ESOMPs:
17,3 – 20,2 GHz
ECC/DEC/(13)01
NGSO ESOMPs:
17,3 – 20,2 GHz
ECC/DEC/(15)04
ROES
EESS:
pasivno:
18,60 – 18,80 GHz
storitev vesoljskih raziskav:
18,60 – 18,80 GHz

Fiksna:
točka-točka:
17,70 – 19,70 GHz
ERC/DEC/(00)07
ERC/REC 12-03
HCM
Satelitski sistemi (civilni):
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja):
17,7 – 19,7 GHz
ERC/DEC/(00)07
GSO ESOMPs:
17,3 – 20,2 GHz
ECC/DEC/(13)01
NGSO ESOMPs:
17,3 – 20,2 GHz
ECC/DEC/(15)04
ROES

Fiksna:
točka-točka:
17,70 – 19,70 GHz
ERC/DEC/(00)07
ERC/REC 12-03
HCM
Satelitski sistemi (civilni):
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja):
17,7 – 19,7 GHz
ERC/DEC/(00)07
GSO ESOMPs:
17,3 – 20,2 GHz
ECC/DEC/(13)01
NGSO ESOMPs:
17,3 – 20,2 GHz
ECC/DEC/(15)04
ROES
Meteorološka:
sateliti za opazovanje
vremena:
18,10 – 18,40 GHz

Fiksna:
točka-točka:
17,70 – 19,70 GHz
ERC/DEC/(00)07
ERC/REC 12-03
HCM
Satelitski sistemi (civilni):
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja):
17,7 – 19,7 GHz
ERC/DEC/(00)07
GSO ESOMPs:
17,3 – 20,2 GHz
ECC/DEC/(13)01
NGSO ESOMPs:
17,3 – 20,2 GHz
ECC/DEC/(15)04
napajalne povezave:
za BSS storitve
(Zemlja – vesolje):
17,3 – 18,1 GHz
ITU RR AP30A
ROES

Fixed:
Point-to-Point:
17,70 – 19,70 GHz
ERC/DEC/(00)07
ERC/REC 12-03
HCM
Satellite systems (civil):
FSS Earth stations:
(space-to-Earth):
17,7 – 19,7 GHz
ERC/DEC/(00)07
GSO ESOMPs:
17,3 – 20,2 GHz
ECC/DEC/(13)01
NGSO ESOMPs:
17,3 – 20,2 GHz
ECC/DEC/(15)04
ROES
EESS:
Passive sensors (satellite):
18,60 – 18,80 GHz
Space research:
18,60 – 18,80 GHz

Fixed:
Point-to-Point:
17,70 – 19,70 GHz
ERC/DEC/(00)07
ERC/REC 12-03
HCM
Satellite systems (civil):
FSS Earth stations:
(space-to-Earth):
17,7 – 19,7 GHz
ERC/DEC/(00)07
GSO ESOMPs:
17,3 – 20,2 GHz
ECC/DEC/(13)01
NGSO ESOMPs:
17,3 – 20,2 GHz
ECC/DEC/(15)04
ROES

Fixed:
Point-to-Point:
17,70 – 19,70 GHz
ERC/DEC/(00)07
ERC/REC 12-03
HCM
Satellite systems (civil):
FSS Earth stations:
(space-to-Earth):
17,7 – 19,7 GHz
ERC/DEC/(00)07
GSO ESOMPs:
17,3 – 20,2 GHz
ECC/DEC/(13)01
NGSO ESOMPs:
17,3 – 20,2 GHz
ECC/DEC/(15)04
ROES
Meteorology:
Weather satellites:
18,10 – 18,40 GHz

Fixed:
Point-to-Point:
17,70 – 19,70 GHz
ERC/DEC/(00)07
ERC/REC 12-03
HCM
Satellite systems (civil):
FSS Earth stations:
(space-to-Earth):
17,7 – 19,7 GHz
ERC/DEC/(00)07
GSO ESOMPs:
17,3 – 20,2 GHz
ECC/DEC/(13)01
NGSO ESOMPs:
17,3 – 20,2 GHz
ECC/DEC/(15)04
Feeder links:
for the BSS service
(Earth-to-space):
17,3 – 18,1 GHz
ITU RR AP30A
ROES

301 360

brezODRF (S) / "0"

301 360

brezODRF (S) / "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

301 360

303 979

303 978

brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"

301 360, 301 459
SAT (P), brezODRF-T (S) /
BCE, "0"

302 217

303 979

FZ (P) / BCE
Du= 1 010 MHz
Ch= 13,75 MHz…220 MHz…

303 978
brezODRF (S) / "0"

301 360, 301 459

brezODRF (S) / "0"

SAT (P), brezODRF-T (S) /
BCE, "0"

FZ (P) / BCE
Du= 1 010 MHz
Ch= 13,75 MHz…220 MHz…

302 217

303 979

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

303 978

brezODRF (S) / "0"

301 360, 301 459

SAT (P), brezODRF-T (S) /
BCE, "0"

brezODRF (S) / "0"

302 217

FZ (P) / BCE
Du= 1 010 MHz
Ch= 13,75 MHz…220 MHz…

brezODRF (S) / "0"

301 360

303 979

SAT (P) / BCE

303 978

brezODRF (S) / "0"

301 360, 301 459

SAT (P), brezODRF-T (S) /
BCE, "0"
brezODRF (S) / "0"

302 217

FZ (P) / BCE
Du= 1 010 MHz
Ch= 13,75 MHz…220 MHz…

Št.

18,60 – 18,80 GHz

18,60 – 18,80 GHz

18,40 – 18,60 GHz

18,40 – 18,60 GHz

18,10 – 18,40 GHz

18,10 – 18,40 GHz

17,70 – 18,10 GHz

17.7-18.1
FIXED
FIXED-SATELLITE (space-toEarth) 5.484A
FIXED-SATELLITE (Earth-tospace) 5.516
MOBILE
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Stran

2135

27,50 – 28,50 GHz

5.538, 5.540

27.5-28.5
FIXED 5.537A
FIXED-SATELLITE (Earth-tospace) 5.484A, 5.516B, 5.539
MOBILE

5.524, 5.525, 5.526, 5.527, 5.528

20.1-20.2
FIXED-SATELLITE (space-toEarth) 5.484A, 5.516B
MOBILE-SATELLITE (spaceto-Earth)

5.524

19.7-20.1
FIXED-SATELLITE (space-toEarth) 5.484A, 5.516B
Mobile-satellite (space-toEarth)

FIXED
FIXED-SATELLITE (Earth-tospace) (space-to-Earth) 5.484A,
5.516B, 5.539
5.538, 5.540

5.538, 5.540

5.525, 5.526, 5.527, 5.528

5.525, 5.526, 5.527, 5.528

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja –
vesolje), (vesolje – Zemlja)
5.484A, 5.516B, 5.539

FIXED-SATELLITE (space-toEarth) 5.484A, 5.516B
MOBILE-SATELLITE (space-toEarth)

5.525

FIXED-SATELLITE (space-toEarth) 5.484A, 5.516B
Mobile-satellite (space-to-Earth)

FIKSNA SATELITSKA (vesolje –
Zemlja) 5.484A, 5.516B
MOBILNA SATELITSKA(vesolje
– Zemlja)

5.525

FIKSNA SATELITSKA (vesolje –
Zemlja) 5.484A, 5.516B
Mobilna satelitska (vesolje –
Zemlja)

FIXED
FIXED-SATELLITE (space-toEarth) (Earth-to-space) 5.523B,
5.523C, 5.523D, 5.523E
MOBILE

C

C

C

C

ECC/DEC/(06)03

ECC/DEC/(06)03

ERC/REC T/R 13-02:
Dodatek C
točka-točka:
27,5 – 27,9405 GHz
HCM
točka-več točk:
BWA:
CRS:
27,9405 – 28,4445 GHz
RTTE SC9
ECC/REC/(11)01
HCM
FWA 28 GHz
Satelitski sistemi (civilni):
fiksna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
napajalni linki
za HDTV:
27,5 – 29,5 GHz
ECC/DEC/(05)01
GSO ESOMPs:
27,5 – 29,1 GHz
ECC/DEC/(13)01
NGSO ESOMPs:
27,5 – 29,1 GHz
ECC/DEC/(15)04

Fiksna:

ECC/DEC/(06)02
ROES
ECC/DEC/(05)08

LEST:

HEST:

Satelitski sistemi (civilni):
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja):
19,7 – 20,2 GHz
GSO ESOMPs:
17,3 – 20,2 GHz
ECC/DEC/(13)01
NGSO ESOMPs:
17,3 – 20,2 GHz
ECC/DEC/(15)04
SIT/SUT

ECC/DEC/(06)02
ROES
ECC/DEC/(05)08
Mobilna satelitska:
(vesolje – Zemlja):
19,70 – 20,10 GHz

LEST:

HEST:

Satelitski sistemi (civilni):
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja):
19,7 – 20,2 GHz
GSO ESOMPs:
17,3 – 20,2 GHz
ECC/DEC/(13)01
NGSO ESOMPs:
17,3 – 20,2 GHz
ECC/DEC/(15)04
SIT/SUT

Fiksna:
točka-točka:
17,70 – 19,70 GHz
ERC/DEC/(00)07
ERC/REC 12-03
HCM
Satelitski sistemi (civilni):
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
(Zemlja – vesolje):
17,7 – 19,7 GHz
ERC/DEC/(00)07
GSO ESOMPs:
17,3 – 20,2 GHz
ECC/DEC/(13)01
NGSO ESOMPs:
17,3 – 20,2 GHz
ECC/DEC/(15)04
ROES

ECC/DEC/(06)03

ERC/REC T/R 13-02:
Annex C
Point-to-Point:
27,5 – 27,9405 GHz
HCM
Point-to-Multipoint:
BWA:
CRS:
27,9405 – 28,4445 GHz
RTTE SC9
ECC/REC/(11)01
HCM
FWA 28 GHz
Satellite systems (civil):
FSS Earth stations:
(Earth-to-space)
Feeder links
for HDTV:
27,5 – 29,5 GHz
ECC/DEC/(05)01
GSO ESOMPs:
27,5 – 29,1 GHz
ECC/DEC/(13)01
NGSO ESOMPs:
27,5 – 29,1 GHz
ECC/DEC/(15)04

Fixed:

ECC/DEC/(06)03
ECC/DEC/(06)02
ROES
ECC/DEC/(05)08

LEST:

HEST:

Satellite systems (civil):
FSS Earth stations:
(space-to-Earth):
19,7 – 20,2 GHz
GSO ESOMPs:
17,3 – 20,2 GHz
ECC/DEC/(13)01
NGSO ESOMPs:
17,3 – 20,2 GHz
ECC/DEC/(15)04
SIT/SUT

ECC/DEC/(06)02
ROES
ECC/DEC/(05)08
MSS Earth stations:
(space-to-Earth):
19,70 – 20,10 GHz

LEST:

HEST:

Satellite systems (civil):
FSS Earth stations:
(space-to-Earth) :
19,7 – 20,2 GHz
GSO ESOMPs:
17,3 – 20,2 GHz
ECC/DEC/(13)01
NGSO ESOMPs:
17,3 – 20,2 GHz
ECC/DEC/(15)04
SIT/SUT

Fixed:
Point-to-Point:
17,70 – 19,70 GHz
ERC/DEC/(00)07
ERC/REC 12-03
HCM
Satellite systems (civil):
FSS Earth stations:
(space-to-Earth)
(Earth-to-space):
17,7 – 19,7 GHz
ERC/DEC/(00)07
GSO ESOMPs:
17,3 – 20,2 GHz
ECC/DEC/(13)01
NGSO ESOMPs:
17,3 – 20,2 GHz
ECC/DEC/(15)04
ROES

Fixed:
Point-to-Point:
17,70 – 19,70 GHz
ERC/DEC/(00)07
ERC/REC 12-03
HCM
Satellite systems (civil):
FSS Earth stations:
(space-to-Earth):
17,7 – 19,7 GHz
ERC/DEC/(00)07
GSO ESOMPs:
17,3 – 20,2 GHz
ECC/DEC/(13)01
NGSO ESOMPs:
17,3 – 20,2 GHz
ECC/DEC/(15)04
ROES
301 360

brezODRF (S) / "0"

301 360

303 978
303 979

brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"

302 326

ZEKom&38 (P), RTTE SC9
(S) / BCE, "0"

SAT (P) / BCE

302 217

301 360, 301 459

303 979

FZ (P) / BCE
Du= 1008 MHz
Ch= 3,5 MHz… 56 MHz…

SAT (P), brezODRF-T (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF-T (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF-T (S) /
BCE, "0"
brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

303 978

301 360, 301 459

301 360, 301 428,
301 459

303 979

SAT (P), brezODRF-T (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF-T (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF-T (S) /
BCE, "0"
brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

303 978

brezODRF (S) / "0"

SAT (P), brezODRF-T (S) /
BCE, "0"

301 360, 301 428,
301 459

301 360

brezODRF (S) / "0"

303 979

brezODRF (S) / "0"

SAT (P), brezODRF-T (S) /
BCE, "0"

303 978

brezODRF (S) / "0"

301 360, 301 459

brezODRF (S) / "0"

SAT (P), brezODRF-T (S) /
BCE, "0"

302 217

303 979

FZ (P) / BCE
Du= 1 010 MHz
Ch= 13,75 MHz…220 MHz…

303 978

brezODRF (S) / "0"

301 360, 301 459

SAT (P), brezODRF-T (S) /
BCE, "0"
brezODRF (S) / "0"

302 217

FZ (P) / BCE
Du= 1 010 MHz
Ch= 13,75 MHz…220 MHz…
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27,50 – 28,50 GHz

20,10 – 20,20 GHz

20,10 – 20,20 GHz

19,70 – 20,10 GHz

19,70 – 20,10 GHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje –
Zemlja) (Zemlja – vesolje)
5.523B, 5.523C, 5.523D, 5.523E
MOBILNA

FIXED
FIXED-SATELLITE (space-toEarth) 5.523A
MOBILE

Fiksna:
točka-točka:
17,70 – 19,70 GHz
ERC/DEC/(00)07
ERC/REC 12-03
HCM
Satelitski sistemi (civilni):
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja):
17,7 – 19,7 GHz
ERC/DEC/(00)07
GSO ESOMPs:
17,3 – 20,2 GHz
ECC/DEC/(13)01
NGSO ESOMPs:
17,3 – 20,2 GHz
ECC/DEC/(15)04
ROES

Št.

19,30 – 19,70 GHz

19.3-19.7
FIXED
FIXED-SATELLITE (space-toEarth) (Earth-to-space)
5.523B, 5.523C, 5.523D,
5.523E
MOBILE

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje –
Zemlja 5.523A
MOBILNA

C

2136 /

19,30 – 19,70 GHz

18,80 – 19,30 GHz

18.8-19.3
FIXED
FIXED-SATELLITE (space-toEarth) 5.516B, 5.523A
MOBILE

Stran
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FIXED
FIXED-SATELLITE (Earth-tospace) 5.552
MOBILE except aeronautical
mobile
RADIO ASTRONOMY
5.149, 5.547

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja –
vesolje) 5.552
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
RADIOASTRONOMSKA

5.149, 5.547

5.547, 5.551H, 5.551I

5.547, 5.551H, 5.551I

C

C

C

C

C

ERC/DEC/(99)15
ECC/REC/(01)04
HCM
točka-točka:
42,722 – 43,5 GHz
točka-več točk:
MWS:
42 – 42,722 GHz
Radioastronomska:
opazovanje spektralnih črt:
42,5 – 43,5 GHz

Fiksna:

Satelitski sistemi (civilni):
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja):
40,5 – 42,5 GHz
ECC/DEC/(02)04
Fiksna:
ECC/DEC/(02)04
ERC/DEC/(99)15
ECC/REC/(01)04
HCM
točka-točka:
41,222 - 42 GHz
točka-več točk:
MWS
40,5 – 41,222 GHz
42 – 42,722 GHz

Satelitski sistemi (civilni):
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja):
40,5 – 42,5 GHz
ECC/DEC/(02)04
Fiksna:
ECC/DEC/(02)04
ERC/DEC/(99)15
ECC/REC/(01)04
HCM
točka-več točk:
MWS
40,5 – 41,222 GHz

Satelitski sistemi (civilni):
fiksna satelitska:
(Zemlja – vesolje):
29,5 – 30 GHz
GSO ESOMPs:
29,5 – 30,0 GHz
ECC/DEC/(13)01
NGSO ESOMPs:
29,5 – 30,0 GHz
ECC/DEC/(15)04
SIT/SUT:
ECC/DEC/(05)08
HEST:
ECC/DEC/(06)03
LEST:
ECC/DEC/(06)02
EESS:
28,50 – 30 GHz

Satelitski sistemi (civilni):
fiksna satelitska:
(Zemlja – vesolje):
29,5 – 30 GHz
GSO ESOMPs:
29,5 – 30,0 GHz
ECC/DEC/(13)01
NGSO ESOMPs:
29,5 – 30,0 GHz
ECC/DEC/(15)04
SIT/SUT:
ECC/DEC/(05)08
HEST:
ECC/DEC/(06)03
LEST:
ECC/DEC/(06)02
EESS:
28,50 – 30 GHz

ERC/REC T/R 13-02:
Dodatek C
točka-točka:
28,5 – 28,9485 GHz
HCM
točka-več točk:
BWA:
TS:
28,9485 – 29,4525 GHz
RTTE SC9
ECC/REC/(11)01
HCM
FWA 28 GHz
Satelitski sistemi (civilni):
fiksna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
napajalni linki
za HDTV:
27,5 – 29,5 GHz
ECC/DEC/(05)01
GSO ESOMPs:
27,5 – 29,1 GHz
ECC/DEC/(13)01
NGSO ESOMPs:
27,5 – 29,1 GHz
ECC/DEC/(15)04
EESS:
28,50 – 30 GHz

Fiksna:

ERC/DEC/(99)15
ECC/REC/(01)04
HCM
Point-to-Point:
42,722 – 43,5 GHz
Point-to-Multipoint:
MWS
42 – 42,722 GHz
Radio astronomy:
Spectral line observations:
42,5 – 43,5 GHz

Fixed:

Satellite systems (civil):
FSS Earth stations:
(space-to-Earth):
40,5 – 42,5 GHz
ECC/DEC/(02)04
Fixed:
ERC/DEC/(99)15
ECC/DEC/(02)04
ECC/REC/(01)04
HCM
Point-to-Point:
41,222 - 42 GHz
Point-to-Multipoint:
MWS
40,5 – 41,222 GHz
42 – 42,722 GHz

Satellite systems (civil):
FSS Earth stations:
(space-to-Earth):
40,5 – 42,5 GHz
ECC/DEC/(02)04
Fixed:
ECC/DEC/(02)04
ERC/DEC/(99)15
ECC/REC/(01)04
HCM
Point-to-Multipoint:
MWS
40,5 – 41,222 GHz

Satellite systems (civil):
FSS Earth stations:
(Earth-to-space):
29,5 – 30 GHz
GSO ESOMPs:
29,5 – 30,0 GHz
ECC/DEC/(13)01
NGSO ESOMPs:
29,5 – 30,0 GHz
ECC/DEC/(15)04
SIT/SUT:
ECC/DEC/(05)08
HEST:
ECC/DEC/(06)03
LEST:
ECC/DEC/(06)02
EESS:
28,50 – 30 GHz

Satellite systems (civil):
FSS Earth stations:
(Earth-to-space):
29,5 – 30 GHz
GSO ESOMPs:
29,5 – 30,0 GHz
ECC/DEC/(13)01
NGSO ESOMPs:
29,5 – 30,0 GHz
ECC/DEC/(15)04
SIT/SUT
ECC/DEC/(05)08
HEST:
ECC/DEC/(06)03
LEST:
ECC/DEC/(06)02
EESS:
28,50 – 30 GHz

ERC/REC T/R 13-02:
Annex C
Point-to-Point:
28,5 – 28,9485 GHz
HCM
Point-to-Multipoint:
BWA:
TS:
28,9485 – 29,4525 GHz
RTTE SC9
ECC/REC/(11)01
HCM
FWA 28 GHz
Satellite systems (civil):
FSS Earth stations:
(Earth-to-space)
Feeder links
for HDTV:
27,5 – 29,5 GHz
ECC/DEC/(05)01
GSO ESOMPs:
27,5 – 29,1 GHz
ECC/DEC/(13)01
NGSO ESOMPs:
27,5 – 29,1 GHz
ECC/DEC/(15)04
EESS:
28,50 – 30 GHz

Fixed:

303 978
303 979

brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"

303 979

brezODRF (S) / "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

ZEKom&38 (P), brezODRF-T
(S) / BCE, "0"

FZ (P) / BCE

ZEKom&38 (P), brezODRF-T
(S) / BCE, "0"

FZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF-T (S) /
BCE, "0"

ZEKom&38 (P), brezODRF-T
(S) / BCE, "0"

SAT (P), brezODRF-T (S) /
BCE, "0"

300 748
301 997

302 217

300 748
301 997

302 217

300 748
301 997

303 978
brezODRF (S) / "0"

SAT (P), brezODRF-T (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF-T (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF-T (S) /
BCE, "0"
brezODRF (S) / "0"

301 428, 301 459

SAT (P), brezODRF-T (S) /
BCE, "0"

brezODRF (S) / "0"

SAT (P), brezODRF-T (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF-T (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF-T (S) /
BCE, "0"

303 979

303 978

brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"

301 428, 301 459

SAT (P), brezODRF-T (S) /
BCE, "0"

brezODRF (S) / "0"

301 360

302 326

ZEKom&38 (P), RTTE SC9
(S) / BCE, "0"

SAT (P) / BCE

302 217

FZ (P) / BCE
Du= -1008 MHz
Ch= 3,5 MHz… 56 MHz…

Stran

5.149, 5.547

42.5-43.5
FIXED
FIXED-SATELLITE (Earth-tospace) 5.552
MOBILE except aeronautical
mobile
RADIO ASTRONOMY

5.547, 5.551F, 5.551H, 5.551I

FIXED
BROADCASTING
BROADCASTING-SATELLITE
Mobile

5.547

5.547

FIKSNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA SATELITSKA
Mobilna

FIXED
FIXED-SATELLITE (space-toEarth)
BROADCASTING
BROADCASTING-SATELLITE
Mobile

5.525, 5.526, 5.527, 5.538, 5.540

FIXED-SATELLITE (Earth-tospace) 5.484A, 5.516B, 5.539
MOBILE-SATELLITE (Earth-tospace)
Earth exploration-satellite (Earthto-space) 5.541, 5.543

5.540

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje –
Zemlja)
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA SATELITSKA
Mobilna

5.525, 5.526, 5.527, 5.538, 5.540

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja –
vesolje) 5.484A, 5.516B, 5.539
MOBILNA SATELITSKA(Zemlja –
vesolje)
Storitev satelitskega raziskovanja
Zemlje (Zemlja – vesolje) 5.541,
5.543

5.540

FIXED-SATELLITE (Earth-tospace) 5.484A, 5.516B, 5.539
Earth exploration-satellite (Earthto-space) 5.541
Mobile-satellite (Earth-to-space)

5.540

5.540

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja –
vesolje) 5.484A, 5.516B, 5.539
Storitev satelitskega raziskovanja
Zemlje (Zemlja-vesolje 5.541
Mobilna satelitska (Zemlja –
vesolje)

FIXED
FIXED-SATELLITE (Earth-tospace) 5.484A, 5.516B, 5.523A,
5.539
Earth exploration-satellite (Earthto-space) 5.541

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja –
vesolje) 5.484A, 5.516B, 5.523A,
5.539
Storitev satelitskega raziskovanja
Zemlje (Zemlja – vesolje) 5.541

C
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42,50 – 43,50 GHz

42,50 – 43,50 GHz

41,00 – 42,50 GHz

41-42.5
FIXED
FIXED-SATELLITE (space-toEarth) 5.516B
BROADCASTING
BROADCASTINGSATELLITE
Mobile

5.547

40.5-41
FIXED
FIXED-SATELLITE (space-toEarth)
BROADCASTING
BROADCASTINGSATELLITE
Mobile

5.525, 5.526, 5.527, 5.538,
5.540, 5.542

29.9-30
FIXED-SATELLITE (Earth-tospace) 5.484A, 5.516B, 5.539
MOBILE-SATELLITE (Earthto-space)
Earth exploration-satellite
(Earth-to-space) 5.541, 5.543

5.540, 5.542

29.5-29.9
FIXED-SATELLITE (Earth-tospace) 5.484A, 5.516B, 5.539
Earth exploration-satellite
(Earth-to-space) 5.541
Mobile-satellite (Earth-tospace)

5.540

28.5-29.1
FIXED
FIXED-SATELLITE (Earth-tospace) 5.484A, 5.516B,
5.523A, 5.539
MOBILE
Earth exploration-satellite
(Earth-to-space) 5.541

Št.

41,00 – 42,50 GHz

40,50 – 41,00 GHz

40,50 – 41,00 GHz

29,90 – 30,00 GHz

29,90 – 30,00 GHz

29,50 – 29,90 GHz

29,50 – 29,90 GHz

28,50 – 29,10 GHz

28,50 – 29,10 GHz
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B) Kratice / Abbreviations:
(4. člen

DA2GC
ESOMPs
GSO
NGSO
SDL

Direct Air-to-Ground Communications
Earth stations on mobile platforms
Geostationary-satellite orbit
Non-geostationary-satellite orbit
Supplemental Downlink

neposredna komunikacija zrak-zemlja
zemeljske postaje na mobilnih ploščadih
položaj (orbita) geostacionarnih satelitov
negeostacionarna satelitska tirnica (orbita)
dodatne navzdoljnje povezave

Slovenski dokumenti / National documents (http://www.akos-rs.si):

1.

ECC/DEC/(15)05

(7. člen)
v tabelo se doda:

UK

ECC Decision of 3 July 2015 on the harmonised
frequency
range
446.0-446.2
MHz,
technical
characteristics, exemption from individual licensing and
free carriage and use of analogue and digital PMR 446
applications

ECC sklep z dne 03. 07. 2015 o uskladitvi frekvenčnega pasu YES
446,0 – 446,2 MHz, tehničnih karakteristikah, prosti uporabi in
prenosu preko meje za analogne in digitalne PMR446
aplikacije.

NTFA

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/750 z dne 8. maj 2015 o
harmonizaciji frekvenčnega pasu 1452 MHz–1492 MHz za prizemne
sisteme, ki lahko v Uniji zagotavljajo elektronske komunikacijske
storitve (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 3061)
(Besedilo velja za EGP)
(OJ L 119, 12.5.2015, str. 27–31)

General act on use of system RDS and identification of DAB network
OG RS, no. 67/15

Št.

C.5.1 odločbe / decissions:

CEPT dokumenti / CEPT documents (http://www.ero.dk):

Commission Implementing Decision (EU) 2015/750 of 8 May 2015
on the harmonisation of the 1452-1492 MHz frequency band for
terrestrial systems capable of providing electronic communications
services in the Union (notified under document C(2015) 3061) (Text
with EEA relevance)
(OJ L 119, 12.5.2015, p. 27–31)

C.5

SVN
UK
SVN/UK

(EU) 2015/750

2

V tabelo se doda:

(6. člen)

C.3.2 Sklepi EU / EU decisions, recommendations

EU dokumenti / EU documents (http://eur-lex.europa.eu/):

Splošni akt o uporabi sistema RDS in identifikaciji v DAB omrežjih
UL RS, št. 67/15
http://www.uradni-list.si/1/content?id=123100

C.3

SVN

SpA RDS
Uradni list RS, št.
67/15

7

v tabeli se črtana vrstica nadomesti z:

(5. člen)

C.1.1. Zakon in podzakonski akti / Legislation:

C.1

C) Uporabljeni dokumenti / Used documents:
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ECC/DEC/(15)03

ECC/DEC/(15)02

ECC/DEC/(15)01

3.

4.

5.

UK

ECC/DEC/(13)01

UK

ECC/DEC/(13)03

UK

ECC/REC/(15)04

ECC/REC/(15)01

1.

2.

(9. člen)
V tabelo se doda:

UK

UK

Guidance for the implementation of a sharing framework
between MFCN and PMSE within 2300-2400 MHz
Cross-border
coordination
for
mobile
/
fixed
communications networks (MFCN) in the frequency
bands: 1452-1492 MHz, 3400-3600 MHz and 3600-3800
MHz

Okvirna navodila za uveljavljanje souporabe MFCN in PMSE v YES
pasu 2300 – 2400 MHz
Čez-mejno usklajevanje MFCN v frekvenčnih pasovih 1452 – YES
1492 MHz, 3400 – 3600 ;Hz in 3600 – 3800 MHz

ECC Decision of 15 November 2002 on the designation of ECC odločba z dne 15. 11. 2002 o določitvi radiofrekvenčnega YES
frequency band 2500-2690 MHz for UMTS/IMT-2000
pasu 2500 – 2690 MHz za UMTS/IMT-2000

ECC Decision on the harmonised use of the frequency ECC odločba o usklajeni uporabi pasu 1452 – 1592 MHz za za YES
band 1452-1492 MHz for Mobile/Fixed Communications dodatne navzdoljnje povezave v mobilnih / fiksnih
Networks Supplemental Downlink (MFCN SDL)
komunikacijskih sistemih (MFCN SDL)

C.5.2 priporočila, poročila / recommendations, reports

ECC/DEC/(02)06

UK

NTFA

NTFA

2008/477/EC

(EU) 2015/750

NTFA

NTFA

18 / 4. 3. 2016

26

V tabeli se črta vrstica:

1

(8. člen)
V tabeli se črtana vrstica nadomesti z:

Prosta uporaba in prenos preko meje za zemeljske YES
postaje na mobilnih platformah (ESOMPs) v frekvenčnih
pasovih razpoložljivih za nekoordinirane zemeljske
postaje v fiksno satelitski storitvi (FSS) v pasovih 17,320,2 GHz in 27,5-30,0 GHz.

NTFA

ECC sklep z dne 03. 07. 2015 o usklajeni uporabi YES
širokopasovnega sistema za neposredno komunikacijo zrakzemlja (DA2GC) v frekvenčnem apsu 5855 – 5875 MHz
ECC sklep z dne 03. 07. 2015 o usklajeni uporabi YES
širokopasovnega sistema za neposredno komunikacijo zrakzemlja (DA2GC) v frekvenčnem apsu 1900 – 1920 MHz
ECC sklep z dne 06. 03. 2015 o usklajenih tehničnih pogojih YES
za mobilno/fiksne komunikacijske sisteme (MFCN) v pasu
694 – 790 MHz vključno u ureditvijo v parnem delu (FDD 2x30
MHz) in opcijsko v neparnem delu (MFCN SDL)
NTFA

NTFA

ECC sklep z dne 03. 07. 2015 o uskladitvi, prosti uporabi in YES
prenosu preko meje za kopenske in pomorske zemeljske
postaje na mobilnih ploščadih (ESOMPs) v NGSO FSS
satelitskih sistemih v frekvenčnih pasovih 17,3-20,2 GHz,
27,5-29,1 GHz in 29,5-30,0 GHz.

The use, free circulation, and exemption from individual
licensing of Earth stations on mobile platforms (ESOMPs) in
the frequency bands available for use by uncoordinated FSS
Earth stations within the ranges 17.3-20.2 GHz and 27.5-30.0
GHz

C.5.1.1 odločbe (ostali dokumenti) / decissions (other documents)

7

ECC Decision of 3 July 2015 on the harmonised use, free
circulation and exemption from individual licensing of
Land and Maritime Earth Stations On Mobile Platforms
(ESOMPs) operating with NGSO FSS satellite systems in
the frequency ranges 17.3-20.2 GHz, 27.5-29.1 GHz and
29.5-30.0 GHz
ECC Decision of 3 July 2015 on the harmonised use of
broadband
Direct
Air-to-Ground
Communications
(DA2GC) systems in the frequency band 5855-5875 MHz
ECC Decision of 3 July 2015 on the harmonised use of
broadband
Direct
Air-to-Ground
Communications
(DA2GC) systems in the frequency band 1900-1920 MHz
ECC Decision of 6 March 2015 on Harmonised technical
conditions for mobile/fixed communications networks
(MFCN) in the band 694-790 MHz including a paired
frequency arrangement (Frequency Division Duplex 2x30
MHz) and an optional unpaired frequency arrangement
(Supplemental Downlink)

Št.

UK

UK

UK
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ECC/DEC/(15)04

2.
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605.

Sklep o minimalnem kapitalu pokojninske
družbe

Na podlagi 4. točke 586. člena, drugega odstavka
597. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o
zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja

SKLEP
o minimalnem kapitalu pokojninske družbe
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep določa podrobnejša pravila za izračun minimalnega kapitala pokojninske družbe, vsebino poročila ter roke in
način poročanja minimalnega kapitala.
2. člen
(minimalni kapital)
(1) Višino minimalnega kapitala pokojninske družbe se
izračuna ločeno za:
I. obveznosti iz pogodb, kjer pokojninska družba prevzema tveganja, razen obveznosti iz pogodb pod točkami od
II. do IV. tega odstavka, v višini 4 % zavarovalno-tehničnih
rezervacij,
II. obveznosti iz pogodb, kjer pokojninska družba ne prevzema tveganj in so stroški upravljanja določeni in nespremenljivi za obdobje, daljše od petih let, v višini 1 % zavarovalnotehničnih rezervacij,
III. obveznosti iz pogodb, kjer pokojninska družba ne prevzema tveganj ter stroški upravljanja niso določeni in nespremenljivi, v višini 25 % neto administrativnih stroškov preteklega
poslovnega leta,
IV. obveznosti iz pogodb, ki krijejo nevarnost smrti, v višini
0,3 % tveganega kapitala.

Št.
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(2) Kapital pokojninske družbe mora biti vedno najmanj enak
kapitalskim zahtevam, izračunanim z uporabo določil tega sklepa.
3. člen
(izračun minimalnega kapitala v primeru prenosa portfelja)
V primeru prenosa portfelja pokojninskih zavarovanj prevzemna pokojninska družba izračuna kapitalske zahteve na
osnovi skupnih podatkov prevzemne pokojninske družbe in
podatkov, ki se nanašajo na prevzeti portfelj.
4. člen
(vsebina in roki poročanja)
Pokojninska družba predloži Agenciji za zavarovalni nadzor izpolnjen obrazec MKPD, ki je priloga in sestavni del tega
sklepa, v elektronski obliki, za prvo, drugo in tretje četrtletje v
roku enega meseca po izteku četrtletja, za poslovno leto pa v
roku dveh mesecev po izteku poslovnega leta.
5. člen
(prehodne in končne določbe)
(1) Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Pokojninska družba prvič poroča po določbah tega
sklepa po stanju na dan 31. marec 2016.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
pokojninska družba poroča Agenciji za zavarovalni nadzor za
poslovno leto 2015 v skladu z določbami Sklepa o podrobnejših
pravilih za izračun minimalnega kapitala zavarovalnic (Uradni
list RS, št. 137/06, 25/07, 50/10 in 62/13).
Št. 00701-8/2015-14
Ljubljana, dne 11. februarja 2016
EVA 2015-1611-0140
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
Sergej Simoniti l.r.
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PRILOGA
Pokojninska družba:

MKPD

Na dan:
(zneski so v EUR)

Zahtevani minimalni kapital
Zavarovanja iz prvega odstavka 2. člena tega sklepa
Upoštevani faktor

1

Kosmate zavarovalno‐tehnične rezervacije

2

Čiste zavarovalno‐tehnične rezervacije

3

Lastni delež (večji od [3]/[2] in 0,85)

4

Minimalni kapital ‐ prvi rezultat ([1]*[2]*[4])

5

Neto administrativni stroški preteklega obračunskega obdobja *[1]

6

Tvegani kapital, ki ni negativen, pred odbitkom pozavarovanja

7

Tvegani kapital, ki ni negativen, po odbitku pozavarovanja

8

Lastni delež (večji od [8]/[7] in 0,50)

9

Minimalni kapital ‐ drugi rezultat ([1]*[7]*[9])

10

Vsota prvega in drugega rezultata ([5] + [6] + [10])

11

Minimalni kapital (četrti odstavek 587. člena ZZavar‐1)

12

Zahtevani minimalni kapital (večji od [11] in [12])

13

I.

II.

III.

IV.

4%

1%

25%

0,30%

Skupaj

Uradni list Republike Slovenije
606.

Sklep o poročilu pooblaščenega aktuarja
pokojninske družbe

Na podlagi šestega odstavka 604. člena, prvega odstavka
605. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o
zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja

SKLEP
o poročilu pooblaščenega aktuarja pokojninske
družbe
1. člen
(predmet sklepa)
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino poročila pooblaščenega aktuarja pokojninske družbe (v nadaljnjem besedilu:
poročilo) iz tretjega odstavka 604. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15; v nadaljnjem besedilu:
ZZavar-1).
(2) Sestavni del poročila pooblaščenega aktuarja je tudi
mnenje pooblaščenega aktuarja k letnemu poročilu pokojninske družbe iz prvega odstavka 605. člena ZZavar-1.
(3) V tem sklepu uporabljeni pojem zavarovanec se nanaša tudi na člana, glede na to, kateri pojem pokojninska družba
uporablja.
(4) V tem sklepu uporabljeni pojem premija se uporablja
tako za zavarovalno premijo kot tudi za vplačila v dodatno
zavarovanje.
2. člen
(podlage za izdelavo poročila)
Pri preverjanju, ali pokojninska družba oblikuje zavarovalno-tehnične rezervacije v skladu s predpisi, in ali so
premije izračunane oziroma zavarovalno-tehnične rezervacije
oblikovane tako, da zagotavljajo trajno izpolnjevanje vseh
obveznosti pokojninske družbe iz pogodb pokojninskih zavarovanj, pooblaščeni aktuar upošteva določila sklepa, ki
ureja podrobnejša pravila in minimalne standarde za izračun
zavarovalno-tehničnih rezervacij pokojninskih družb (v nadaljnjem besedilu: sklep o zavarovalno-tehničnih rezervacijah) in
sklepa, ki ureja vrste, razpršenost, usklajenost in lokalizacijo
naložb kritnih skladov pokojninske družbe (v nadaljnjem besedilu: sklep o naložbah).
3. člen
(vsebina poročila)
(1) Denarni zneski, navedeni v poročilu, morajo biti izraženi v eurih. Za preračun iz tuje valute se uporablja srednji tečaj
tečajnice Banke Slovenije na dan, na katerega se aktuarsko
preverjanje nanaša.
(2) V skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, so vrste pogodb iz pokojninskega zavarovanja
pogodbe, ki jih pokojninska družba sklepa na podlagi:
1. pravil upravljanja in potrjenih pokojninskih načrtov;
2. potrjenega pokojninskega načrta za izplačevanje pokojninske rente;
3. splošnih pogojev za pokojninsko rento in
4. drugih pogodb iz naslova dodatnega pokojninskega
zavarovanja.
4. člen
(dolgoročne obveznosti – matematične rezervacije)
V poročilu, ki se nanaša na dolgoročne obveznosti iz pogodb pokojninskih zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati
matematične rezervacije, morajo biti podane najmanj naslednje
informacije:
1. datum, na katerega se aktuarsko preverjanje, ki je
predmet poročila, nanaša;
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2. tabela s podatki o stanju matematičnih, škodnih in
drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij za posamezne pokojninske sklade in kritne sklade za izplačilo rent;
3. opis vseh pravic in obveznosti za posamezne vrste
pogodb pokojninskih zavarovanj, ki jih pokojninska družba
sklepa oziroma jih je sklenila v preteklosti in iz katerih ima še
vedno določene obveznosti, vključno z višino premije in vsemi
upravičenji, med katerimi lahko zavarovanec izbira;
4. splošna načela in sprejete metode vrednotenja, pri
čemer je treba posebej upoštevati:
a. osnove za ugotavljanje morebitnega neskladja med
naravo in trajanjem naložb ter ovrednotenimi obveznostmi,
vključno z upoštevanjem valutne usklajenosti;
b. če je bila pri izračunu matematičnih rezervacij uporabljena neto metoda;
c. ali so nastale negativne rezervacije in ali je bilo storjeno
vse potrebno, da so bile postavljene na vrednost nič, v skladu z
določilom sklepa o zavarovalno-tehničnih rezervacijah;
d. v primeru pogodb pokojninskih zavarovanj, pri katerih
zavarovanci prevzamejo naložbeno tveganje nad zajamčenim
donosom, osnove za oblikovanje rezervacij za zajamčeni donos;
e. osnove za oblikovanje rezervacij za ostala zajamčena
upravičenja in vsa upravičenja, med katerimi zavarovanec lahko izbira, razen zajamčenega donosa;
f. metode, po katerih so bili vnaprej vračunani morebitni
stroški za pogodbe, pri katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje;
5. uporabljene obrestne mere, tablice smrtnosti in invalidnosti ter ostale tablice, ki se uporabljajo v premijskem izračunu po posameznih vrstah pogodb pokojninskih zavarovanj;
6. uporabljena obrestna mera, tablice smrtnosti in invalidnosti ter ostale tablice, ki se uporabljajo za vrednotenje
obveznosti po posameznih vrstah pogodb pokojninskih zavarovanj. Če tablice, ki so uporabljene, niso javne, pa podatke
o vseh stopnjah smrtnosti, invalidnosti in ostalih pojavnostih
(incidencah), ki so bile uporabljene.
7. za vse vrste pogodb pokojninskih zavarovanj, razen
pogodb, kjer zavarovanec prevzema naložbeno tveganje:
a. del kosmatih premij, ki je namenjen za stroške za posamezne vrste pogodb pokojninskih zavarovanj;
b. metoda, po kateri se oblikuje rezervacija za stroške,
ko se premija preneha plačevati, ali ko v prihodnje ni več treba
plačati nobene premije, ali kadar metoda vrednotenja bodočih
premij ne upošteva, ali ko pri rentnih zavarovanjih v izračunu
upoštevani stroški ne pokrivajo stroškov poslovanja;
c. uporabljena metoda vrednotenja obveznosti;
d. če pri vrednotenju pogodb pokojninskih zavarovanj
upoštevane bodoče premije niso v skladu z določili sklepa o
zavarovalno-tehničnih rezervacijah v delu, ki se nanaša na
vrednotenje bodočih premij, dodatna pojasnila, ki prikazujejo,
da so matematične rezervacije, določene v skupnem znesku za
vsako vrsto pogodbe pokojninskega zavarovanja, večje od zneska, ki je izračunan v skladu z določbami sklepa o zavarovalno-tehničnih rezervacijah v delu, ki ureja izračun dolgoročnih obveznosti za vsako vrsto pogodbe pokojninskega zavarovanja;
8. za vse vrste pogodb pokojninskih zavarovanj, pri katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje:
a. vse predpostavke pri vrednotenju obveznosti iz naslova
sklenjenih pogodb pokojninskih zavarovanj, tako v času varčevanja kot v času izplačevanja;
b. če za pokrivanje bodočih stroškov poslovanja pokojninske družbe niso oblikovane eksplicitne rezervacije, podatke o
uporabljeni metodi pri preizkušanju zadostnosti rezervacij, ki je
v skladu z določili sklepa o zavarovalno-tehničnih rezervacijah
v delu, ki se nanaša na stroške;
9. delež matematičnih rezervacij, ki niso pokrite z naložbami v isti valuti;
10. za fakultativne pozavarovalne pogodbe:
a. seštevek pozavarovalnih premij, ki jih je plačala pokojninska družba iz pozavarovalnih pogodb v obračunskem
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letu, na katerega se nanaša aktuarsko poročilo, razčlenjen po
obračunskih obdobjih, kadar je to ustrezno, in skupni znesek
zadržane premije pozavarovatelja na datum vrednotenja;
b. znesek pozavarovalnih premij, ki jih je v obračunskem
letu, na katerega se nanaša aktuarsko poročilo, pokojninska
družba plačala pozavarovalnici, s katero je povezana in skupni
znesek zadržanih premij pozavarovatelja na datum vrednotenja;
11. za vsako obvezno pogodbeno pozavarovanje, kjer je
pokojninska družba cedent in na podlagi katere je na datum
vrednotenja pozavarovanje v veljavi:
a. spisek pozavarovalnic, s katerimi ima pokojninska družba sklenjene pozavarovalne pogodbe;
b. ali sta pokojninska družba in pozavarovalnica povezani
in, če sta povezani, kako sta povezani;
c. vrsta in obseg kritja po pogodbi o pozavarovanju;
d. pozavarovalne premije, ki jih je morala pokojninska
družba plačati po pogodbi o pozavarovanju v obračunskem
letu, na katerega se nanaša poročilo o vrednotenju;
e. znesek zadržane pozavarovalne premije pozavarovatelja na datum vrednotenja;
f. obseg rezervacij za obveznosti pokojninske družbe iz
naslova povračila morebitnih stroškov v primeru prenehanja ali
prekinitve pozavarovalne pogodbe;
g. ali na podlagi pogodbe o pozavarovanju ni mogoče
skleniti novih poslov;
12. za pogodbe pokojninskih zavarovanj z udeležbo na
dobičku:
a. izkaz izida kritnega sklada, če je udeležba na dobičku
pogodbeno odvisna od uspešnosti poslovanja kritnega sklada;
b. uporabljena načela in metode pri razdelitvi dobička,
povečanja ali zmanjšanja vrednosti sredstev, ki so bila upoštevana pri izračunu, stroški in morebitne davčne obremenitve
kritnega sklada;
13. ali so načela, na podlagi katerih je določena razdelitev
dobička med zavarovance in delničarje, navedena v statutu
družbe ali v ostalih aktih na podlagi statuta, v pogodbi pokojninskega zavarovanja, ki jo sklene pokojninska družba, ali v
oglasu pokojninske družbe in, če so, opis načel in napotitev na
dokument, v katerem so navedena;
14. podatki o bonusih za vsako posamezno vrsto pogodbe
pokojninskega zavarovanja, vključno z osnovo za izračun ter
pogoji in oblika, v kateri se bonus poravnava;
15. kadar so stopnje bonusov odvisne od leta sklenitve ali
števila let veljavnosti pogodbe pokojninskega zavarovanja ali
od starosti zavarovanca, vzorčne stopnje v presledkih pet let
od leta sklenitve ali trajanja zavarovanja ali na deset let starosti, odvisno od primera. Kadar so stopnje bonusov odvisne od
formule, mora biti namesto vzorčnih stopenj navedena formula;
16. kadar se za priznanje bonusov za posamezne vrste
pogodb pokojninskih zavarovanj upoštevajo pogoji glede števila let plačevanja premij preden se prizna bonus, podatke o
teh pogojih za vsako posamezno vrsto pogodbe pokojninskega
zavarovanja;
17. izjavo glede prakse v zvezi s plačili bonusov, povezanih z zahtevki, ki bodo nastali v obdobju do naslednjega preverjanja, skupaj s stopnjami, po katerih se takšni bonusi določijo;
18. prikaz lastnih deležev pokojninske družbe v tabelah
maksimalnega kritja iz 2. točke drugega odstavka 594. člena
ZZavar-1.
5. člen
(obveznosti iz zavarovanj, za katere pokojninska družba
oblikuje škodne in druge zavarovalno-tehnične rezervacije)
V poročilu, ki se nanaša na obveznosti iz pogodb pokojninskih zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati škodne in
druge zavarovalno-tehnične rezervacije, morajo biti podane
najmanj naslednje informacije:
1. datum, na katerega se aktuarsko preverjanje, ki je
predmet poročila, nanaša;
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2. tabela s podatki o stanju zavarovalno-tehničnih rezervacij iz 588. člena ZZavar-1, razčlenjena po posameznih
kritnih skladih;
3. opis nevarnosti, ki jih pokojninska družba krije, vključno
z izključitvenimi razlogi in metoda izračuna kosmate premije
oziroma cenik za pogodbe pokojninskih zavarovanj;
4. splošna načela in sprejete metode vrednotenja za
obveznosti pogodb pokojninskih zavarovanj, vključno z osnovami za oblikovanje škodnih in drugih zavarovalno-tehničnih
rezervacij;
5. uporabljene obrestne mere v primeru eksplicitnega
diskontiranja škodnih rezervacij;
6. delež zavarovalno-tehničnih rezervacij, ki je namenjen
za kritje stroškov poslovanja pokojninske družbe;
7. za fakultativne pozavarovalne pogodbe:
a. seštevek pozavarovalnih premij, ki jih je plačala pokojninska družba iz pozavarovalnih pogodb v obračunskem
letu, na katerega se nanaša aktuarsko poročilo, razčlenjen po
obračunskih obdobjih, kadar je to ustrezno, in skupni znesek
zadržane pozavarovalne premije pozavarovatelja na datum
vrednotenja;
b. znesek pozavarovalnih premij, ki jih je v obračunskem
letu, na katerega se nanaša aktuarsko poročilo, pokojninska
družba plačala pozavarovalnici, s katero je pokojninska družba
povezana, in skupni znesek zadržanih pozavarovalnih premij
pozavarovatelja na datum vrednotenja;
8. za vsako obvezno pogodbeno pozavarovanje, kjer je
pokojninska družba cedent in na podlagi katere je na datum
vrednotenja pozavarovanje v veljavi:
a. spisek pozavarovalnic, s katerimi ima pokojninska družba sklenjene pozavarovalne pogodbe;
b. ali sta pokojninska družba in pozavarovalnica povezani
in, če sta povezani, kako sta povezani;
c. vrsta in obseg kritja po pogodbi o pozavarovanju;
d. pozavarovalne premije, ki jih je morala pokojninska
družba plačati po pogodbi o pozavarovanju v obračunskem
letu, na katerega se nanaša poročilo o vrednotenju;
e. znesek zadržanih pozavarovalnih premij pozavarovatelja na datum vrednotenja;
f. obseg rezervacij za obveznosti pokojninske družbe iz
naslova povračila morebitnih stroškov v primeru prenehanja ali
prekinitve pozavarovalne pogodbe;
g. ali na podlagi pogodbe o pozavarovanju ni mogoče
skleniti novih poslov;
9. prikaz lastnih deležev pokojninske družbe v tabelah
maksimalnega kritja iz 2. točke drugega odstavka 594. člena
ZZavar-1.
6. člen
(mnenje pooblaščenega aktuarja k letnemu poročilu)
(1) V mnenju pooblaščenega aktuarja k letnemu poročilu
pokojninske družbe iz 605. člena ZZavar-1 mora biti navedeno:
1. ali pokojninska družba vodi primerne evidence za namene vrednotenja obveznosti iz pokojninskih zavarovanj,
2. ali oblikovane matematične rezervacije, kot jih je oblikovala pokojninska družba, predstavljajo primerne rezervacije za
obveznosti pokojninske družbe, ki izhajajo iz pogodb pokojninskih zavarovanj ali v povezavi z njimi, vključno z vsemi povečanji zaradi razporeditve dobička na podlagi pregleda finančnega
stanja pogodb pokojninskih zavarovanj, na dan vrednotenja,
3. ali oblikovane škodne in druge zavarovalno-tehnične
rezervacije, kot jih je oblikovala pokojninska družba, predstavljajo primerne rezervacije za obveznosti pokojninske družbe, ki
izhajajo iz pogodb pokojninskih zavarovanj ali v povezavi z njimi,
4. ali so bile za namene iz 2. in 3. točke tega odstavka
obveznosti ocenjene v skladu z določili sklepa o zavarovalnotehničnih rezervacijah in sklepa o naložbah,
5. ali za nove tipe pogodb pokojninskega zavarovanja, ki
jih je pokojninska družba začela sklepati med letom, premije in
prihodki iz teh pogodb zadoščajo glede na razumna aktuarska

Uradni list Republike Slovenije
pričakovanja in ob upoštevanju drugih finančnih virov pokojninske družbe, ki so na voljo v ta namen, da bo družba lahko
izpolnila svoje obveznosti iz teh pogodb, zlasti, da bo lahko
oblikovala zadostne matematične rezervacije,
6. višina minimalnega kapitala pokojninske družbe za
potrebe pokojninskih zavarovanj in vpliv predlagane delitve
dobička na višino minimalnega kapitala in solventnost pokojninske družbe.
(2) Pooblaščeni aktuar k mnenju iz prvega odstavka tega
člena priloži dokazila, izjave ali razlage, za katera meni, da so
potrebna.
(3) Za mnenje se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki
ureja revidiranje, o mnenju pooblaščenega revizorja.
7. člen
(uveljavitev)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00701-17/2015-6
Ljubljana, dne 11. februarja 2016
EVA 2015-1611-0165
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
Sergej Simoniti l.r.

607.

Sklep o zavarovalno-tehničnih rezervacijah
pokojninske družbe

Na podlagi 5. točke 586. člena, drugega odstavka
597. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o
zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja

SKLEP
o zavarovalno-tehničnih rezervacijah
pokojninske družbe
1. člen
(predmet sklepa)
(1) Ta sklep določa podrobnejša pravila in minimalne
standarde, ki jih pokojninska družba upošteva pri izračunu
zavarovalno-tehničnih rezervacij iz 588. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15; v nadaljnjem besedilu:
ZZavar-1). Uporablja se za določitev višine obveznosti pokojninske družbe za potrebe, opredeljene v 581., 596., 604. in
605. členu ZZavar-1 ter pri prenosu pogodb dodatnega pokojninskega zavarovanja.
(2) V tem sklepu uporabljeni pojem zavarovanec se nanaša tudi na člana, glede na to, kateri pojem pokojninska družba
uporablja.
(3) V tem sklepu uporabljeni pojem premija se uporablja tako
za zavarovalno premijo kot tudi za vplačila v dodatno zavarovanje.
2. člen
(zavarovalno-tehnične rezervacije)
Zavarovalno-tehnične rezervacije iz prejšnjega člena so
vedno oblikovane v višini, ki zadošča za kritje vseh obveznosti
iz pogodb pokojninskih zavarovanj, ki jih je mogoče predvideti.
3. člen
(pravila za vrednotenje obveznosti)
Zavarovalno-tehnične rezervacije, ki jih pokojninska družba oblikuje in prikazuje v računovodskih izkazih, so določene
v skladu z načeli, opredeljenimi v 4. do 13. členu tega sklepa.
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4. člen
(škodne rezervacije)
(1) Škodne rezervacije za prijavljene in nerešene škode
se praviloma izračunavajo ločeno za vsako prijavljeno in nerešeno škodo posebej na osnovi predvidenih zavarovalnin in stroškov, ki bodo nastali v zvezi z likvidacijo teh škod. Statistične
metode so dopustne, če lahko pričakujemo, da bo izračunana
obveznost vsaj tako visoka, kot bi bila, če bi naredili izračun za
vsako prijavljeno in nerešeno škodo posebej.
(2) Škodne rezervacije upoštevajo tudi nastale, a še neprijavljene škode. Višina rezervacij za nastale, a še neprijavljene
škode, se določi glede na izkušnje preteklih let, upoštevajoč
število škod in povprečno priznano zavarovalnino iz škod, prijavljenih v obračunskem letu, ter pričakovani razvoj v prihodnosti.
(3) Vsi stroški reševanja škod, vključno s cenilnimi stroški,
so vključeni v izračun škodnih rezervacij.
(4) Če je obveznost plačana v obliki rente, se znesek za
te namene določi z uporabo priznanih aktuarskih metod in se
pri tem ne uporabljajo določbe petega, šestega in sedmega
odstavka tega člena.
(5) Implicitno diskontiranje ali zmanjševanje škodnih rezervacij ni dovoljeno, v kolikor pri ugotavljanju višine škodnih
rezervacij za prijavljene in nerešene škode ter škode, ki so nastale in še niso prijavljene, upoštevamo trenutne veljavne cene.
(6) Eksplicitno diskontiranje ali zmanjševanje škodnih rezervacij zaradi upoštevanja donosa je dovoljeno v naslednjih
primerih:
1. pričakovano povprečno obdobje med dnevom poravnave obveznosti in dnevom vrednotenja je najmanj štiri leta,
2. v izračunu celotnih stroškov likvidacije škode, vključno
s škodo, pokojninska družba upošteva faktorje, ki lahko vplivajo
na porast stroškov ali škod,
3. pokojninska družba ima na razpolago ustrezne podatke, da lahko oblikuje zanesljiv model likvidacije škod,
4. obrestna mera se določi v skladu s prvim odstavkom
8. člena tega sklepa.
(7) V primeru diskontiranja ali zmanjševanje, izračunano
na podlagi prejšnjega odstavka, se v poročilu pooblaščenega
aktuarja iz 605. člena ZZavar-1 razkrije:
1. celoten znesek rezervacij pred upoštevanjem diskontiranja ali zmanjšanja,
2. kategorije škod, katerih vrednosti so diskontirane oziroma so bile zmanjšane,
3. za vsako kategorijo škod iz prejšnje točke je pojasnjena:
– metoda, ki je bila uporabljena,
– obrestna mera in
– kriteriji za določitev obdobja, v katerem bodo škode
poplačane (model likvidacije škod).
5. člen
(dolgoročne obveznosti – matematične rezervacije)
(1) Vrednotenje dolgoročnih obveznosti, razen obveznosti, ki so zapadle pred dnevom vrednotenja, se izvaja po
aktuarskih načelih, ki temeljijo na razumnih pričakovanjih zavarovancev in upoštevajo obveznosti pokojninske družbe iz
naslova pogodb pokojninskih zavarovanj. Obveznosti pokojninske družbe so izračunane na previdnih predpostavkah, ki vključujejo primerne presežke za morebitna neugodna odstopanja
upoštevanih faktorjev.
(2) Vrednotenje dolgoročnih obveznosti upošteva vse bodoče obveznosti pokojninske družbe, določene s splošnimi
in posebnimi pogoji ter pokojninskimi načrti oziroma pravili
upravljanja (v nadaljnjem besedilu: splošni pogoji) za vsako
posamezno pogodbo, pri kateri je po ZZavar-1 potrebno oblikovati matematične rezervacije, upoštevajoč premije, ki bodo
še plačane.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se
vrednost dolgoročnih obveznosti določi v skladu z določili 6. do
13. člena tega sklepa tako, da se med drugim upošteva:

Stran

2146 /

Št.

18 / 4. 3. 2016

1. vsa zajamčena izplačila, do katerih je zavarovanec
upravičen, vključno z zajamčeno odkupno vrednostjo;
2. vse bonuse oziroma dobičke, do katerih je zavarovanec upravičen bodisi samostojno bodisi skupaj z drugimi
zavarovanci, ne glede na to, v kakšni obliki so izraženi;
3. vsa upravičenja, med katerimi lahko zavarovanec
izbira na podlagi pogodbe;
4. stroške za izpolnjevanje obveznosti iz pogodb.
(4) Dolgoročne obveznosti se izkazujejo kot matematične rezervacije, ki jih pokojninska družba za posameznega
zavarovanca razčleni na matematične rezervacije po posameznih kritnih skladih.
6. člen
(načela izračuna)
(1) Višina dolgoročnih obveznosti pokojninske družbe
se določi za vsako pogodbo posebej na podlagi prospektivne
računske metode.
(2) Višina dolgoročnih obveznosti pokojninske družbe
v času varčevanja se določi za vsako pogodbo posebej na
podlagi retrospektivne računske metode, kadar zaradi narave
pogodbe prospektivne računske metode ni mogoče uporabiti,
ali kjer se da dokazati, da vrednost izračunane obveznosti ni
manjša od obveznosti, izračunane z uporabo prospektivne
računske metode.
(3) Uporaba ustreznih približkov pri določanju višine
dolgoročnih obveznosti na podlagi prospektivne računske
metode je dovoljena le, kadar je gotovo, da bo izračunana
višina obveznosti, dobljena z njihovo uporabo, vsaj tako visoka, kot bi bila višina obveznosti, če bi uporabljali izračun po
posameznih pogodbah.
(4) Načelo posamičnega izračuna ne sme preprečiti oblikovanja drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij iz 591. člena
ZZavar-1, ki jih ni mogoče opredeliti na ravni zavarovanca.
(5) Kadar ima zavarovanec s pogodbo določeno pravico
do izplačila odkupne vrednosti, so matematične rezervacije v
vsakem trenutku oblikovane vsaj v višini odkupne vrednosti
pogodbe.
(6) Način izračuna pri ugotavljanju višine dolgoročne
obveznosti, vključno z uporabljenimi predpostavkami (kot na
primer obrestna mera, stroški, itd.), se lahko spreminja zgolj
ob razkritju razlogov za spremembe, hkrati pa je potrebno
na primeren način omogočiti nedvoumno ugotavljanje višine
dobička, vezanega na trajanje pogodbe.
(7) Obveznosti za pogodbe, po katerih je zavarovanec
upravičen do udeležbe na dobičku, se ugotavljajo glede na
višino premije in naložb, ki krijejo te obveznosti, upoštevajoč
dosedanjo prakso pokojninske družbe glede časa in načina
delitve dobička ali drugih ugodnosti, ki jih pokojninska družba
nudi zavarovancem.
7. člen
(vrednotenje bodočih premij)
(1) V izračunu dolgoročne obveznosti upoštevana vrednost bodoče premije v nobenem letu ni višja, kot je dejanska
višina obračunane premije. V primeru, da se premija v obdobju trajanja pogodbe spreminja, velja:
1. Če se premija v obdobju trajanja pogodbe spreminja
po enotni stopnji, v izračunu upoštevana vrednost bodoče
premije ni višja, kot je premija (v nadaljnjem besedilu: enotna
premija), ki bi bila ob sklenitvi pogodbe zadostna za pokritje
obveznosti iz te pogodbe, ne upoštevajoč stroškov in morebitnih dodatkov iz naslova dobička. Pri izračunu enotne premije
upoštevamo isti čas plačevanja premij, isto obrestno mero in
iste tablice smrtnosti ali iste ostale tablice (tabele invalidnosti),
ki so uporabljene v izračunu obveznosti pokojninske družbe
po tej pogodbi.
2. Če se premija v obdobju trajanja pogodbe spreminja,
vendar ne po enotni stopnji, v izračunu upoštevana vrednost
premije ni višja od premije, ki jo določimo po postopku, opi-
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sanem v 1. točki tega odstavka, ustrezno modificiranem tako,
da upošteva nihanja v višini premije, ki jo zavarovanec plača
v posameznem letu.
(2) V primeru, če zavarovanec med trajanjem pogodbe z
aneksom k pogodbi izkoristi možnost izbire, ki je opredeljena
v splošnih pogojih, se v skladu s prvim odstavkom tega člena
predpostavi, da so bile te spremembe pravilno ovrednotene
že v trenutku pristopa k pokojninskemu načrtu oziroma ob
sklenitvi pokojninskega zavarovanja.
(3) Za pogodbe, kjer:
1. koristi zavarovanca rastejo s plačilom posamezne
premije ali
2. vrednost premije ni znana do trenutka plačila premije,
bodoče premije in ustrezne obveznosti pokojninske družbe
ni nujno upoštevati toliko časa, dokler je rezervacija, ki krije
nevarnost povečanja obveznosti pokojninske družbe zaradi
plačila bodočih premij, večja od zneska vplačanih premij.
(4) Alternativne metode vrednotenja, različne od metod,
ki so določene v prvem, drugem in tretjem odstavku tega
člena, so dopustne, če je z uporabo alternativne metode
zagotovljeno, da bo rezervacija večja, kot bi bila z uporabo
metod, opisanih v prejšnjih odstavkih.
8. člen
(obrestna mera)
(1) Obrestna mera, ki se upošteva v izračunu sedanje
vrednosti bodočih izplačil in vplačil za potrebe vrednotenja
dolgoročnih obveznosti, ne sme presegati vrednosti, določene s previdno ugotovitvijo donosnosti naložb, ki krijejo te
obveznosti, in v primernem obsegu tudi donosnosti, ki jo
pričakujemo od bodočih naložb.
(2) Maksimalna obrestna mera iz četrtega odstavka tega
člena upošteva poročila in napovedi Evropske centralne banke glede obrestnih mer. Vrednost maksimalne obrestne mere
se določi med naslednjima vrednostima:
1. 60 % tehtane kuponske obrestne mere obveznic Republike Slovenije, nominiranih v eurih, ki imajo na dan ugotavljanja maksimalne obrestne mere zapadlost daljšo od enega
leta, pri čemer je utež delež nominalne vrednosti posamezne
obveznice v skupni nominalni vrednosti v izračunu upoštevanih obveznic in
2. letnim donosom pri preostali zapadlosti deset let iz krivulje donosnosti euro območja (Euro area yield curve) državnih obveznic euro območja z bonitetno oceno AAA, ki jo objavlja Evropska centralna banka na spletni stani: https://www.
ecb.europa.eu/stats/money/yc/html/index.en.html.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena se lahko
določi tudi maksimalno obrestno mero za pogodbe, nominirane v drugih valutah, če je predpisana maksimalna obrestna
mera za pogodbe, nominirane v eurih, previsoka za izračun
matematičnih rezervacij, nominiranih v drugih valutah. Pri določanju maksimalne obrestne mere za pogodbe, nominirane
v drugih valutah, se upošteva obrestno mero, ki jo za izračun
matematičnih rezervacij določa pristojni nadzorni organ tiste
države, za katere valuto se določa maksimalna obrestna
mera.
(4) Maksimalna letna obrestna mera, ki jo pokojninska
družba lahko uporabi pri vrednotenju dolgoročnih obveznosti
iz pogodb pokojninskih zavarovanj, ki v izračunu premije in
obveznosti upoštevajo garantirano obrestno mero, znaša:
1. 4 % za pogodbe z začetkom zavarovanja pred 1. 3.
2005,
2. 2,75 % za pogodbe z začetkom zavarovanja od
vključno 1. 3. 2005 do 30. 6. 2015,
3. 1,75 % za pogodbe z začetkom zavarovanja od
vključno 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016 in
4. 1,25 % za pogodbe z začetkom zavarovanja od
vključno 1. 7. 2016.
(5) V primeru, da pokojninski načrt za čas varčevanja
določa tudi faktorje za odmero pokojnine in se zavarovanec
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odloči za sklenitev rentnega zavarovanja po teh faktorjih, se
za določitev maksimalne obrestne mere za izračun obveznosti
v času izplačevanja pokojninskih rent upošteva datum začetka zavarovanja po pokojninskem načrtu za čas varčevanja.
9. člen
(tablice smrtnosti in ostale tablice)
(1) Vsota obveznosti za posamezne vrste pogodb je, kjer
je to ustrezno, določena na osnovi previdno izbranih tablic
smrtnosti in ostalih tablic.
(2) Pokojninska družba pri ugotavljanju obveznosti za
rentna oziroma doživljenjska pokojninska zavarovanja upošteva verjetnost preživetja najmanj v višini, kot to določajo
slovenske rentne tablice smrtnosti SIA65 iz leta 2010, ki so
priloga in sestavni del tega sklepa.
10. člen
(stroški)
(1) Rezervacije za stroške, povezane z izplačevanjem
obveznosti iz naslova dolgoročnih pogodb se implicitno upoštevajo v matematičnih rezervacijah in niso manjše od previdno določene vrednosti, ki je potrebna za kritje stroškov
izpolnjevanja obveznosti, če bi pokojninska družba prenehala
s sklepanjem novih pogodb eno leto po datumu vrednotenja.
(2) Pri določanju vrednosti rezervacije, omenjene v prejšnjem odstavku, se upoštevajo dejanski stroški pokojninske
družbe, povezani s poravnavanjem obveznosti iz naslova
dolgoročnih pogodb v preteklem letu, kot tudi vpliv inflacije na
bodoče stroške, spremembe cen in zaslužkov.
11. člen
(izbirna upravičenja zavarovanca)
Matematične rezervacije vključujejo tudi možen porast
obveznosti pokojninske družbe zaradi odločitve zavarovancev, da izkoristijo dopustne spremembe v okviru pogodbe
oziroma pogodbene možnosti.
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12. člen
(negativne obveznosti)
Izračunane negativne obveznosti iz dolgoročnih pogodb
pokojninska družba postavi na vrednost nič.
13. člen
(spremembe načina vrednotenja obveznosti)
Spreminjanje načina vrednotenja obveznosti ni dovoljeno,
če bi se s tem zmanjšala izkazana obveznost pokojninske družbe.
14. člen
(poročanje)
Pokojninska družba Agenciji za zavarovalni nadzor poroča o stanju zavarovalno-tehničnih rezervacij na zadnji dan
vsakega trimesečja na način, predpisan s Sklepom o zavarovalno-statističnih podatkih (Uradni list RS, št. 9/16).
15. člen
(prehodne in končne določbe)
(1) Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Pokojninska družba prvič poroča po določbah tega
sklepa po stanju na dan 31. marec 2016.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena pokojninska družba poroča Agenciji za zavarovalni nadzor za poslovno leto 2015 v skladu z določbami Sklepa o podrobnejših pravilih in minimalnih standardih za izračun zavarovalno-tehničnih
rezervacij (Uradni list RS, št. 3/01, 69/01, 85/05, 66/08 in 94/14).
Št. 00701-12/2015-8
Ljubljana, dne 11. februarja 2016
EVA 2015-1611-0146
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
Sergej Simoniti l.r.
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Priloga - Slovenske rentne tablice smrtnosti SIA65, 2010

Starost

SIA65
Moški q_x

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

0.01842
0.00149
0.00070
0.00049
0.00042
0.00035
0.00027
0.00021
0.00017
0.00016
0.00018
0.00020
0.00022
0.00025
0.00029
0.00035
0.00042
0.00048
0.00052
0.00056
0.00059
0.00062
0.00064
0.00065
0.00064
0.00063
0.00061
0.00060
0.00058
0.00056
0.00055
0.00055
0.00057
0.00061
0.00068
0.00076
0.00083
0.00089
0.00093
0.00095
0.00097
0.00099
0.00104
0.00110
0.00119
0.00129
0.00140
0.00153
0.00166
0.00180
0.00198
0.00220
0.00245
0.00271
0.00299
0.00328
0.00358
0.00391
0.00431
0.00477
0.00531

SIA65
Ženske
q_y
0.01860
0.00147
0.00081
0.00052
0.00038
0.00029
0.00023
0.00018
0.00014
0.00012
0.00011
0.00011
0.00012
0.00013
0.00016
0.00019
0.00023
0.00025
0.00027
0.00028
0.00027
0.00027
0.00027
0.00026
0.00026
0.00026
0.00027
0.00028
0.00028
0.00029
0.00030
0.00031
0.00033
0.00034
0.00036
0.00037
0.00039
0.00041
0.00043
0.00046
0.00049
0.00053
0.00057
0.00063
0.00069
0.00077
0.00086
0.00096
0.00107
0.00118
0.00128
0.00139
0.00149
0.00158
0.00166
0.00169
0.00173
0.00177
0.00183
0.00189
0.00195

Starost

SIA65
Moški q_x

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

0.00590
0.00652
0.00717
0.00753
0.00779
0.00816
0.00859
0.00913
0.00979
0.01055
0.01138
0.01238
0.01345
0.01455
0.01571
0.01701
0.01857
0.01989
0.02172
0.02424
0.02764
0.03213
0.03782
0.04471
0.05270
0.06160
0.07108
0.07958
0.08797
0.09627
0.10464
0.11334
0.12271
0.13305
0.14981
0.16356
0.17813
0.19349
0.20965
0.22657
0.24424
0.26262
0.28167
0.30132
0.32153
0.34223
0.36333
0.38475
0.42006
0.45697
0.49536
0.53512
0.57609
0.61810
0.66098
0.70451
0.74847
0.79262
0.83671
1.00000

SIA65
Ženske
q_y
0.00195
0.00197
0.00200
0.00205
0.00214
0.00226
0.00243
0.00266
0.00294
0.00328
0.00367
0.00410
0.00460
0.00518
0.00588
0.00663
0.00758
0.00881
0.01042
0.01252
0.01522
0.01860
0.02272
0.02754
0.03287
0.03806
0.04355
0.04930
0.05533
0.06175
0.06868
0.07628
0.08469
0.09402
0.11130
0.12398
0.13768
0.15241
0.16819
0.18503
0.20292
0.22184
0.24176
0.26266
0.28446
0.30712
0.33055
0.35465
0.37932
0.40444
0.42987
0.45947
0.50420
0.55079
0.59902
0.64865
0.69940
0.75098
0.80304
1.00000
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Korekcije starosti za slovenske rentne tablice smrtnosti SIA65

Moški rojeni
od leta
do leta
1950
1951
1953
1954
1959
1960
1965
1966
1970
1971
1977
1978
1983
1984
1990
1991
1996
1997
2000

Korekcija
starosti
2
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6

Ženske rojene
od leta
do leta
1950
1951
1952
1953
1958
1959
1965
1966
1971
1972
1979
1980
1986
1987
1995
1996
2000

2/2

Korekcija
starosti
2
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
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Sklep o premoženju kritnih skladov
pokojninskih družb za dodatno invalidsko
in dodatno družinsko pokojnino
ter za izplačevanje pokojninskih rent
in o poročanju o naložbah teh kritnih skladov
ter naložbah pokojninskih družb, ki niso
financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij

Na podlagi 6. točke prvega odstavka 586. člena, drugega
odstavka 597. člena, tretjega odstavka 598. člena in 2. točke
prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni
list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja

SKLEP
o premoženju kritnih skladov pokojninskih družb
za dodatno invalidsko in dodatno družinsko
pokojnino ter za izplačevanje pokojninskih rent
in o poročanju o naložbah teh kritnih skladov ter
naložbah pokojninskih družb, ki niso financirane
iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep predpisuje:
1. podrobnejše vrste in lastnosti premoženja kritnih skladov, ki jih je pokojninska družba oblikovala za dodatno invalidsko in dodatno družinsko pokojnino iz 3. točke, ter kritnih
skladov, ki jih je pokojninska družba oblikovala za izplačevanje
pokojninskih rent iz 4. točke petega odstavka 592. člena Zakona o zavarovalništvu (v nadaljnjem besedilu: ZZavar-1), in
njihovo vrednotenje;
2. druge vrste naložb, ki so glede na varnost, donosnost in
tržnost primerne za kritne sklade iz prejšnje točke (v nadaljnjem
besedilu: kritni sklad) in omejitve za te naložbe;
3. podrobnejšo vsebino poročil o vrstah, razpršenosti,
usklajenosti in lokalizaciji naložb kritnih skladov ter o vrednosti in vrstah naložb pokojninskih družb, ki niso financirane iz
zavarovalno-tehničnih rezervacij, in način ter roke poročanja.
(2) Določbe tega sklepa se nanašajo tudi na naložbe premoženja Prvega pokojninskega sklada v skladu s 606. členom
ZZavar-1 in kritnega sklada za izplačevanje poklicnih pokojnin
v skladu s 609. členom ZZavar-1.
2. člen
(vrste in lastnosti premoženja kritnih skladov)
(1) Premoženje kritnega sklada, ob omejitvah iz 599. člena ZZavar-1, lahko predstavljajo samo naslednje naložbe:
1. naložbe iz 1. do 18. točke prvega odstavka 598. člena
ZZavar-1,
2. kratkoročne terjatve iz naslova obresti, dividend, najemnin in drugih podobnih donosov od naložb iz 1. do 5. in 12. ter
17. točke prvega odstavka 598. člena ZZavar-1,
3. terjatve do zavarovalnic in pozavarovalnic za pozavarovalne premije z dospelostjo do treh mesecev,
4. terjatve iz naslova prodaje vrednostnih papirjev in drugih naložb, nastale zaradi zamika pri poravnavi.
(2) Za druge dolžniške vrednostne papirje iz 2. in 3. točke
prvega odstavka 598. člena ZZavar-1 štejejo tudi sestavljeni
vrednostni papirji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– glavnica oziroma osnova sestavljenega vrednostnega
papirja je dolžniški vrednostni papir;
– donos sestavljenega vrednostnega papirja je lahko vezan na obrestne mere, cene lastniških vrednostnih papirjev,
indekse, vrednosti točk skladov, valutne tečaje ipd.;
– izdajatelj sestavljenega vrednostnega papirja je pravna
oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, državi podpisnici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru oziroma državi
članici OECD oziroma se z vrednostnim papirjem trguje na
organiziranem trgu vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji,
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državi podpisnici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru oziroma državi članici OECD;
– sestavljeni vrednostni papir oziroma izdajatelj sestavljenega vrednostnega papirja ima primerno bonitetno oceno
oziroma za sestavljeni vrednostni papir jamči tretja oseba, ki je
pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, državi podpisnici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru oziroma
državi članici OECD s primerno bonitetno oceno;
– zagotovljeno je najmanj 100-odstotno vračilo glavnice
vrednostnega papirja ob zapadlosti.
(3) Premoženje kritnega sklada lahko predstavljajo tudi
vlaganja v sklade zasebnega lastniškega kapitala, pri čemer
skupni znesek teh vlaganj ne sme presegati 1 % zavarovalnotehničnih rezervacij. Ne glede na prejšnji stavek vložek v hedge
sklad, kot obliko skladov zasebnega lastniškega kapitala, ni
dovoljena naložba premoženja kritnega sklada.
(4) Za zavarovanje terjatev iz naslova posojil iz 9. točke
prvega odstavka 598. člena ZZavar-1 se lahko upoštevajo
le likvidni vrednostni papirji iz 1. in 2. točke prvega odstavka
598. člena ZZavar-1, ocenjeni s primerno bonitetno oceno, ter
likvidni vrednostni papirji iz 4. točke prvega odstavka 598. člena
ZZavar-1.
(5) Posojila iz 10. točke prvega odstavka 598. člena
ZZavar-1 so ustrezno zavarovana, kadar vrednost zavarovanja
presega vrednost odobrenega posojila skupaj z obračunanimi
obrestmi, morebitnimi sodnimi stroški in zamudnimi obrestmi,
kot tudi z morebitnimi stroški izvedbe odprodaje zastavljenega
ali pridržanega premoženja.
(6) Primerna bonitetna ocena iz drugega in četrtega odstavka tega člena je ocena, ki ni nižja od ocene BBB- pri Standard & Poor's oziroma Fitch-IBCA oziroma Baa3 pri Moody's
oziroma primerljiva ocena, ki so jo izdale druge bonitetne
agencije, ki so registrirane ali certificirane v skladu z Uredbo 1060/2009/ES o bonitetnih agencijah, oziroma centralne
banke, ki izdajajo bonitetne ocene in so izvzete iz navedene
uredbe.
3. člen
(naložbe kritnega sklada, povezane z vrednostjo enote
premoženja investicijskega sklada oziroma vrednostjo enote
premoženja kritnega sklada)
Naložbe kritnega sklada, kjer so upravičenja, ki gredo
zavarovalcu na podlagi pogodbe pokojninskih zavarovanj neposredno povezana z vrednostjo enote premoženja tega kritnega sklada, lahko obsegajo samo likvidne vrednostne papirje,
s katerimi se trguje na organiziranih trgih, in enote premoženja kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive
vrednostne papirje, katerih poslovanje je usklajeno z zakonom, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje,
oziroma katerih poslovanje je usklajeno s predpisi držav članic
Evropske unije ali države podpisnice Sporazuma o ustanovitvi
Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3. 1.
1994; v nadaljnjem besedilu: država članica), sprejetimi zaradi
prenosa Direktive 2009/65 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov
o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive
vrednostne papirje (KNPVP) (UL L št. 302 z dne 17. 11. 2009).
4. člen
(vrednotenje naložb)
(1) Naložbe iz 2. člena tega sklepa se vrednotijo v skladu
z veljavnimi mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (Uredba 1606/2002/ES in Uredba 1725/2003/ES s spremembami, v nadaljnjem besedilu: MSRP) ter tem sklepom.
(2) Vrednost vseh posojil in terjatev, ki se lahko vključijo
med naložbe premoženja kritnega sklada, je potrebno vrednotiti preudarno, ter pri tem upoštevati tveganje zneskov, ki
niso unovčljivi. Premoženje kritnega sklada se vrednoti brez
obveznosti, ki so nastale za njihovo pridobitev. Terjatve kritnega
sklada do tretjih oseb se upoštevajo kot naložbe premoženja
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kritnega sklada le v znesku, zmanjšanem za pripoznane obveznosti kritnega sklada do teh istih tretjih oseb.
(3) Pri odločanju o tem, ali je trg za nek finančni instrument delujoč, se poleg meril in sodil, navedenih v MSRP,
uporabijo tudi merila in sodila, ki so predpisana za določanje
likvidnih finančnih instrumentov v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3,
78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J in 63/13 – ZS-K) in Direktivo
2004/39/ES o trgih finančnih instrumentov. Če se na podlagi
navedenih meril in sodil ugotovi, da trg za finančni instrument ni
delujoč, pokojninska družba določi pošteno vrednost z uporabo
ustrezne tehnike ocenjevanja vrednosti (modela vrednotenja),
ki je skladna z MSRP.
(4) Pokojninska družba lahko za merjenje poštene vrednosti finančnega sredstva, za katerega ne obstaja delujoč trg,
če to finančno sredstvo predstavlja za pokojninsko družbo
pomembno naložbo, uporabi interni/lastni model vrednotenja,
če ga predhodno pregleda pooblaščeni revizor, ki revidira njeno
letno poročilo, in ga pokojninska družba v roku osmih dni po
prejemu skupaj z modelom vrednotenja predloži Agenciji za
zavarovalni nadzor ter če pokojninska družba v letnem poročilu
razkrije vsa pojasnila v zvezi z uporabljenim modelom vrednotenja, navedena v MRS 32, MRS 39 in MSRP 7.
(5) Če ni mogoče z zanesljivostjo izmeriti poštene vrednosti finančnih naložb v kapitalske instrumente:
– ki kotirajo na organiziranem trgu, vendar ta trg za kapitalske instrumente ni delujoč, ali
– ki ne kotirajo na organiziranem trgu,
njihova knjigovodska vrednost praviloma ne sme presegati
knjigovodske vrednosti sorazmernega deleža v kapitalu izdajateljice teh instrumentov.
5. člen
(način in roki poročanja)
(1) Pokojninska družba Agenciji za zavarovalni nadzor
posreduje poročilo o vrstah, lastnostih, vrednostih in lokalizaciji
naložb premoženja kritnega sklada ter o vrednosti in vrsti naložb pokojninske družbe, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij, po stanju na zadnji dan vsakega trimesečja, v
roku enega meseca po izteku posameznega obdobja, v obliki,
predpisani z Navodilom o načinu elektronskega poročanja o
naložbah, ki je priloga in sestavni del tega sklepa (v nadaljevanju: Navodilo).
(2) Ne glede na določbo drugega odstavka 1. člena tega
sklepa zavarovalnica, ki upravlja Prvi pokojninski sklad iz pr-

Št.

18 / 4. 3. 2016 /

Stran

2151

vega odstavka 606. člena ZZavar-1, in upravljavec Kritnega
sklada za izplačevanje poklicnih pokojnin iz prvega odstavka
609. člena ZZavar-1 poročata o vrednosti rezervacij za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev posameznega sklada.
(3) V primeru nakupa sestavljenega vrednostnega papirja
iz drugega odstavka 2. člena tega sklepa pokojninska družba pošlje Agenciji za zavarovalni nadzor obvestilo s kratkim
opisom tega sestavljenega vrednostnega papirja v petnajstih
delovnih dneh od nakupa. Če bonitetna ocena izdajatelja oziroma sestavljenega vrednostnega papirja iz drugega odstavka
2. člena tega sklepa pade pod naložbeni razred, pokojninska
družba o tem nemudoma obvesti Agencijo za zavarovalni nadzor.
(4) Pokojninska družba, ki je vložila sredstva v sklade
zasebnega lastniškega kapitala iz tretjega odstavka 2. člena
tega sklepa, Agenciji za zavarovalni nadzor predloži obvestilo
o nakupu in kratek opis tega sklada v roku petnajstih delovnih
dni od nakupa.
6. člen
(likvidacija kritnega sklada SODPZ)
Določila tega sklepa se uporabljajo za Kritni sklad Sklada
obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja do njegove
likvidacije, v skladu z 38. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 102/15).
7. člen
(prvo poročanje)
Zavezanci za poročanje po tem sklepu prvič poročajo po
stanju na dan 31. marec 2016.
8. člen
(uveljavitev)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00701-2/2016-7
Ljubljana, dne 18. februarja 2016
EVA 2016-1611-0029
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
Sergej Simoniti l.r.
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PRILOGA

Navodilo
o načinu elektronskega poročanja o naložbah

I. Osnovno
(1) Poročevalci oddajo poročilo o vrstah, lastnostih, vrednostih in lokalizaciji naložb premoženja
kritnega sklada ter o vrednosti in vrsti naložb pokojninske družbe, ki niso financirane iz zavarovalnotehničnih rezervacij (v nadaljevanju: poročilo) v sistem elektronskega poročanja Agencije za
zavarovalni nadzor.
(2) Naložbe se v poročilo vnašajo posamično. Poročevalci pri sestavi poročila uporabljajo šifrante, ki
so navedeni v tem navodilu. Denarni zneski v poročilu se izkazujejo v EUR, zaokroženi na dve
decimalni mesti. Vrednosti v tujih valutah se preračunajo v EUR po tečaju tečajnice Banke Slovenije
– referenčni tečaji ECB, ki je veljal na dan, za katerega se pripravlja poročilo.
(3) Seštevki knjigovodskih vrednosti naložb v poročilu (zaporedna številka (27) II. točke tega
navodila), razvrščeni po posameznih kontih (zaporedna številka (28) II. točke tega navodila), se
morajo ujemati z vrednostmi v bilanci stanja poročevalca, sestavljenimi za namene poročanja
Agenciji za zavarovalni nadzor. V kolikor se seštevki knjigovodskih vrednosti naložb razlikujejo od
saldov teh kontov v poslovnih knjigah poročevalca, ali od knjigovodske vrednosti vseh sredstev v
bilanci stanja poročevalca, mora poročevalec pojasniti razloge za razlike (v nadaljevanju: pojasnilo
razlik). Poročevalec pripravi in pošlje Agenciji za zavarovalni nadzor pojasnilo razlik v roku kot je
določen za predložitev trimesečnih oziroma nerevidiranih letnih računovodskih izkazov.
II. Poročevalec vnaša podatke o naložbah v sistem elektronskega poročanja kot sledi:
(1) Datum, na katerega se poročilo nanaša: vpiše se dvomestna oznaka dneva in meseca ter
štirimestna oznaka leta.
(2) Matična številka poročevalca: vpiše se številka iz Poslovnega registra Slovenije pri Agenciji
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: Poslovni register
Slovenije).
(3) Matična številka kritnega sklada: vpiše se številka iz Poslovnega registra Slovenije.
(4) Vrsta poročila: vpiše se oznaka iz šifranta vrste poročila, ki je naveden v nadaljevanju tega
navodila.
(5) Vrsta naložb (CIC koda naložbe): vpiše se koda v skladu s Tabelo z dopolnilnimi identifikacijskimi
kodami, kot jih določa Priloga V in opredeljuje Priloga VI Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2450
o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s predlogom za predložitev informacij nadzornim
organom (UL L št. 347 z dne 31. 12. 2015), v skladu z Direktivo 2009/138 Evropskega parlamenta in
Sveta.1
(6) Naziv izdajatelja (pogodbenika): vpiše se firma izdajatelja (pogodbenika).
1

https://eiopa.europa.eu/regulation‐supervision/insurance/reporting‐format
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(7) Država izdajatelja (pogodbenika): vpiše se koda države izdajatelja (pogodbenika) iz šifranta
držav (standard ISO 3166-1-alpha-2 koda države). Če je izdajatelj (pogodbenik) institucija evropske
skupnosti, se vpiše kratica EU, če je izdajatelj mednarodna institucija (mednarodna vladna
organizacija, vključno z mednarodnimi finančnimi institucijami, kot sta na primer Mednarodni
denarni sklad in Mednarodna banka za obnovo in razvoj, ali zveza držav, ki presega državne meje in
na katero države članice prenesejo določene pristojnosti, in njuni organi), se vpiše kratica XA.
(8) ISO koda države trgovanja: vpiše se država, kjer je finančni instrument uvrščen v trgovanje. Če
se s finančnim instrumentom trguje na večih trgih, se vpiše država trga, ki je bil podlaga za
določitev vrednosti finančnega instrumenta.
(9) Matična številka izdajatelja (pogodbenika): vpiše se matična številka izdajatelja (pogodbenika),
če je ta rezident, iz Poslovnega registra Slovenije; prazno polje za nerezidenta; oziroma številka
5980003 za domačo fizično osebo.
(10) Sektor izdajatelja (pogodbenika): se vpiše po šifrantu sektorja, kot ga določa razdelek S.06.02
Priloge II Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2450 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v
zvezi s predlogom za predložitev informacij nadzornim organom (UL L št. 347 z dne 31. 12. 2015), v
skladu z Direktivo 2009/138 Evropskega parlamenta in Sveta (gospodarski sektor izdajatelja na
podlagi zadnje različice statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti (NACE standardna klasifikacija dejavnosti). Šifrant sektorjev (šifrant sektorjev rezidentov je pripravljen v
skladu z Uredbo (EU) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o
uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Rev 2.
(11) Naziv končnega lastnika izdajatelja (lastnika skupine): Merila za presojo, kdo je končni lastnik,
ki je upravljavsko, kapitalsko ali kako drugače udeležen v izdajatelju, določajo 14. do 18. člen
ZZavar-1. V stolpcu (33) Opombe, se navede odstotek delnic (deleža), ki ga ima navedeni končni
lastnik. V primeru naložb v investicijske sklade se lastniške povezave nanašajo na upravljavca
sklada. Če je končni lastnik izdajatelja država, se v tabelo vpiše naziv predzadnjega lastnika
izdajatelja.
(12) ISIN koda vrednostnega papirja.
(13) Oznaka vrednostnega papirja: vpiše se oznaka vrednostnega papirja na domačem trgu (če je
vrednostni papir vpisan v KDD, se vpiše oznaka vrednostnega papirja, ki jo določi KDD) ali na tujem
trgu ali oznaka iz šifranta domačih vrednostnih papirjev, izdanih v tujini, ki je naveden v
nadaljevanju tega navodila.
(14) Vrsta vrednostnega papirja: vpiše se CFI kode po standardu ISO 10962, in sicer se vpiše
petmestna koda.
(15) Količina (število enot vrednostnega papirja).
(16) Izvirna vrednost naložbe, vrednotena v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega
poročanja (Uredba 1606/2002/ES in Uredba 1725/2003/ES s spremembami, v nadaljevanju: MSRP) in
tem sklepom.
(17) Poštena vrednost naložbe: vpiše se podatek o pošteni vrednosti naložbe, vrednotene v skladu z
MSRP in tem sklepom.
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(18) Način (metoda) določitve poštene vrednosti naložbe iz zaporedne številke (17) tega člena: v
kolikor naložba kotira na organiziranem trgu, se v tabelo vpiše kratica QMP; v kolikor za naložbo ne
obstaja delujoči trg in je poštena vrednost določena na podlagi cenitve pooblaščenega cenilca
vrednosti, se v tabelo vpiše kratica CPCV; v kolikor za naložbo ne obstaja delujoči trg in je poštena
vrednost določena na podlagi lastnega modela vrednotenja, se v tabelo vpiše kratica LMV.
(19) Kategorija finančnih instrumentov: v primeru uvrstitve finančnega instrumenta v kategorijo
»finančna sredstva po pošteni vrednosti skozi poslovni izid« se v tabelo vpiše kratica FVPL, v
primeru uvrstitve finančnega instrumenta v kategorijo »finančna sredstva v posesti do zapadlosti« se
v tabelo vpiše kratica HTM, v primeru uvrstitve finančnega instrumenta v kategorijo »posojila in
terjatve« se v tabelo vpiše kratica LAR, v primeru uvrstitve finančnega instrumenta v kategorijo
»finančna sredstva razpoložljiva za prodajo« se v tabelo vpiše kratica AFS.
(20) Naložbe v (s poročevalcem) povezane osebe, kot so opredeljene v 14. do 18. členu ZZavar-1:
vpiše se oznaka iz šifranta povezanih oseb, ki je naveden v nadaljevanju tega navodila.
(21) Valuta naložbe v skladu s šifrantom valut, ki je naveden v nadaljevanju tega navodila.
(22) Obrestna mera – realni del v %.
(23) Referenčna obrestna mera: npr. 3M EURIBOR.
(24) Datum naložbe.
(25) Datum zapadlosti.
(26) Prevrednotovalni popravek kapitala: v primeru okrepitve se vpiše s predznakom (+), v primeru
oslabitve pa s predznakom (-).
(27) Knjigovodska vrednost naložbe.
(28) Številka konta: vpiše se številka konta, na katerem je evidentirana knjigovodska vrednost
naložbe skladno s Sklepom o kontnem okviru za zavarovalnice (Uradni list RS, št. 104/15).
(29) Bonitetna ocena vrednostnega papirja: vpiše se le bonitetno oceno, izdano s strani bonitetnih
agencij, ki so registrirane ali certificirane v skladu z Uredbo 1060/2009/ES, in centralne banke, ki
izdajajo bonitetne ocene in so izvzete iz te uredbe.
(30) Bonitetna ocena izdajatelja vrednostnega papirja: vpiše se bonitetna ocena izdajatelja
vrednostnega papirja, izdana s strani bonitetnih agencij oziroma centralnih bank, ki izpolnjujejo
enake kriterije kot so navedeni pod zaporedno številko (29) tega navodila. V primeru dolžniških
vrednostnih papirjev, katerih izdajatelji nimajo lastne bonitetne ocene, se lahko vpiše tudi
bonitetno oceno pravne osebe, ki za vrednostni papir jamči.
(31) Naziv bonitetne agencije oziroma centralne banke, ki je izdelala oceno: če za isti vrednostni
papir oziroma izdajatelja obstajajo bonitetne ocene različnih bonitetnih agencij, poročevalec izmed
obstoječih vpiše v tabelo najnižjo.
(32) Zunanji upravljavec premoženja kritnega sklada: v kolikor so sredstva kritnega sklada dana v
upravljanje zunanjemu upravljavcu, se v tabelo vpiše matična številka upravljavca.
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(33) Opombe:
– če gre za naložbo »potrdilo o vlogi«, se vpiše oznaka potrdila, število potrdil pri posameznem
izdajatelju, ki imajo enake pogoje in njihova skupna nominalna vrednost, v primeru ostalih naložb
pa morebitna druga pojasnila v zvezi s posamezno naložbo;
– če gre za naložbo v nepremičnino, se v polju »naziv izdajatelja (pogodbenika)« navede vrsto
nepremičnine (poslovni prostor, stanovanje …) in njen naslov, ostala polja, ki se nanašajo na
pogodbenika, pa so prazna. Če gre za naložbo v obliki gotovine, so polja, ki se nanašajo na
pogodbenika, prazna.
III. ŠIFRANTI, ki se uporabljajo pri izpolnitvi poročila:
Seznam šifrantov:
1. šifrant držav
2. šifrant valut
3. šifrant finančnih instrumentov
4. šifrant vrste poročila
5. šifrant povezanih oseb
1. šifrant držav: ISO 3166-1-alpha-2 (alpha pomeni uporabo dvomestne črkovne kode, primer: SI za
Slovenijo)
2. šifrant valut: ISO 4217 (uporaba numerične kode, primer: 978 za EUR)
3. šifrant finančnih instrumentov: CFI koda po standardu ISO 10962
4. šifrant vrste poročila:
4.1. KS: naložbe, ki predstavljajo kritni sklad:
4.1.1. KSDIDP: kritni sklad za dodatno invalidsko in dodatno družinsko pokojnino
4.1.2. KSIPR: kritni sklad za izplačevanje pokojninskih rent
4.1.3. KSDPZ: kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje (ZPIZ-2)
4.2. LVDZ: naložbe, ki so financirane iz lastnih virov drugih vrst zavarovanj, razen naložb za
pokrivanje rezervacij za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev pokojninskega sklada
4.3. RNZVS: rezervacije za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev pokojninskega sklada
5. šifrant povezanih oseb:
- OD odvisna družba
- PD pridružena družba
- DPD kakorkoli drugače s poročevalcem povezana oseba, kot jih opredeljujejo 14. do 18. člen
ZZavar-1
- ND nepovezana družba
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Sklep o izračunu kapitala in kapitalski
ustreznosti pokojninskih družb

Na podlagi 1. do 3. točke 586. člena, drugega odstavka
597. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o
zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja

SKLEP
o izračunu kapitala in kapitalski ustreznosti
pokojninskih družb
1. člen
(1) Ta sklep določa podrobnejši način izračuna kapitala
pokojninske družbe, in sicer:
1. način in obseg upoštevanja posameznih postavk pri
izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti,
2. podrobnejše lastnosti in vrste postavk, ki se upoštevajo
pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti,
3. podrobnejše lastnosti podrejenih dolžniških instrumentov iz tretjega odstavka 584. člena in nelikvidnih sredstev iz
drugega odstavka 585. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni
list RS, št. 93/15; v nadaljnjem besedilu: ZZavar-1).
(2) Ta sklep določa tudi podrobnejšo vsebino poročil za
potrebe izračunavanja oziroma ugotavljanja višine kapitala in
kapitalske ustreznosti ter roke in način poročanja (v nadaljevanju: izkaz kapitalske ustreznosti).
2. člen
(razpoložljivi kapital)
Razpoložljivi kapital pokojninske družbe se izračuna po
pravilih ter z upoštevanjem omejitev iz ZZavar-1 in tega sklepa
na način, da se temeljnemu kapitalu prišteje dodatni kapital, od
njune vsote pa se odštejejo odbitne postavke.
3. člen
(izpolnjevanje kapitalskih zahtev)
(1) Pokojninska družba izpolnjuje kapitalske zahteve, če
je razpoložljivi kapital enak ali presega znesek zahtevanega
minimalnega kapitala.
(2) Pokojninska družba ne izpolnjuje kapitalskih zahtev,
če je razpoložljivi kapital manjši od zahtevanega minimalnega
kapitala. V tem primeru pokojninska družba izkazuje kapitalsko
neustreznost ali primanjkljaj razpoložljivega kapitala.
4. člen
(izkaz kapitalske ustreznosti)
(1) Pokojninska družba izkaže kapitalsko ustreznost na
obrazcu »Izkaz kapitalske ustreznosti KUS-PD« (v nadaljnjem
besedilu: obrazec KUS-PD), ki je Priloga 1 in sestavni del tega
sklepa ter ga predloži Agenciji za zavarovalni nadzor po stanju
na zadnji dan koledarskega trimesečja v naslednjih rokih:
– za prvo trimesečje najkasneje do 30. aprila,
– za drugo trimesečje najkasneje do 31. julija,
– za tretje trimesečje najkasneje do 31. oktobra in
– za četrto trimesečje najkasneje v dveh mesecih po
preteku koledarskega leta.
(2) V primeru zahteve Agencije za zavarovalni nadzor
iz prvega odstavka 293. člena ZZavar-1 pokojninska družba
predloži izkaz kapitalske ustreznosti po stanju na zadnji dan
meseca, ki je naveden v zahtevi.
5. člen
(temeljni kapital)
(1) Pri izračunu temeljnega kapitala pokojninske družbe
se upoštevajo naslednje postavke:
1. vplačani osnovni kapital pokojninske družbe, razen na
podlagi kumulativnih prednostnih delnic vplačanega osnovnega
kapitala,
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2. kapitalske rezerve, razen kapitalskih rezerv, povezanih
s kumulativnimi prednostnimi delnicami,
3. rezerve iz dobička,
4. preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let,
5. presežek iz prevrednotenja v zvezi s sredstvi, ki niso
financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij.
(2) Pri izračunu temeljnega kapitala so naslednje postavke odbitne:
1. lastne delnice,
2. neopredmetena dolgoročna sredstva,
3. prenesena čista izguba iz prejšnjih let in izguba tekočega leta.
(3) Temeljni kapital, izračunan na podlagi prejšnjih odstavkov tega člena, mora biti vedno najmanj enak znesku, ki ga pokojninska družba izračuna v skladu s predpisom o podrobnejših
pravilih za izračun minimalnega kapitala pokojninskih družb, kot
je predpisan s prvim do tretjim odstavkom 587. člena ZZavar-1.
Ne glede na višino izračunanega minimalnega kapitala kapital
pokojninske družbe nikoli ne sme biti nižji od zneska, določenega v četrtem odstavku 587. člena ZZavar.
6. člen
(upoštevanje postavk temeljnega kapitala)
(1) Vplačani osnovni kapital pokojninske družbe, razen
na podlagi kumulativnih prednostnih delnic vplačanega osnovnega kapitala, je enak stanju vplačanega osnovnega kapitala
brez osnovnega kapitala, vplačanega na podlagi kumulativnih
prednostnih delnic, kot je na zadnji dan trimesečja vpisan v
sodnem registru.
(2) Postavko "Presežek iz prevrednotenja kapitala v zvezi
s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij" v obrazcu KUS-PD, pokojninska družba izračuna v skladu
z obrazcem PPK-PD, ki je Priloga 2 in sestavni del tega sklepa
ter ga v predpisani obliki predloži skupaj z obrazcem KUS-PD
iz 4. člena tega sklepa.
7. člen
(dodatni kapital)
(1) Pri izračunu dodatnega kapitala pokojninske družbe
upoštevajo naslednje postavke:
1. vplačani osnovni kapital na podlagi kumulativnih prednostnih delnic,
2. kapitalske rezerve, povezane s kumulativnimi prednostnimi delnicami,
3. podrejeni dolžniški instrumenti,
4. druge postavke.
(2) Podrejeni dolžniški instrumenti iz 3. točke prejšnjega
odstavka so lahko:
1. podrejeni dolžniški kapital, ki ima lastnosti in izpolnjuje
pogoje, določene v 9. členu tega sklepa (v nadaljnjem besedilu:
podrejeni dolg) in
2. vrednostni papirji ter drugi finančni instrumenti, ki nimajo določenega roka zapadlosti in izpolnjujejo pogoje, določene
v 10. členu tega sklepa (v nadaljnjem besedilu: finančni instrumenti z nedoločenim rokom zapadlosti).
(3) Med druge postavke iz 4. točke prvega odstavka tega
člena se štejejo postavke iz prve in druge alineje drugega odstavka 584. člena ZZavar-1.
8. člen
(postavke dodatnega kapitala)
(1) Postavke dodatnega kapitala iz prvega odstavka
7. člena tega sklepa se lahko pri izračunu kapitala upoštevajo
v skupnem obsegu največ do 50 odstotkov temeljnega ali zahtevanega minimalnega kapitala, in sicer nižjega izmed obeh
navedenih.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko podrejeni dolg z določenim rokom zapadlosti in vplačani osnovni
kapital na podlagi kumulativnih prednostnih delnic z določeno
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dobo trajanja s pripadajočimi kapitalskimi rezervami upoštevata
največ do 25 odstotkov temeljnega ali zahtevanega minimalnega kapitala, in sicer nižjega izmed obeh navedenih.
(3) Za postavko dodatnega kapitala iz 3. točke prvega
odstavka 7. člena tega sklepa, izdanega v obliki posojila, pokojninska družba predloži Agenciji za zavarovalni nadzor sklep
uprave ali upravnega odbora pokojninske družbe (v nadaljnjem
besedilu: pristojni organ) o izdaji podrejenega dolga, pogodbo
med pokojninsko družbo in imetniki podrejenega dolga ter
dokazilo o vplačilu podrejenega dolga.
(4) Za postavko dodatnega kapitala iz 3. točke prvega
odstavka 7. člena tega sklepa, izdanega v obliki vrednostnih
papirjev, pokojninska družba predloži Agenciji za zavarovalni
nadzor sklep pristojnega organa pokojninske družbe o izdaji
podrejenih dolžniških instrumentov, odločbo klirinško depotne
družbe o vpisu podrejenih dolžniških instrumentov v register
vrednostnih papirjev, prospekt izdanih podrejenih dolžniških
instrumentov skupaj z dokazili o vplačilih in seznam imetnikov
podrejenih dolžniških instrumentov.
9. člen
(podrejeni dolg kot postavka dodatnega kapitala)
(1) Pokojninska družba lahko podrejeni dolg upošteva
kot postavko pri izračunu dodatnega kapitala, če ta izpolnjuje
naslednje pogoje:
1. iz pogodbe med pokojninsko družbo in imetnikom podrejenega dolga izrecno izhaja, da ima imetnik v primeru stečaja oziroma likvidacije pokojninske družbe pravico do poplačila
šele po poplačilu drugih upnikov,
2. je v celoti vplačan oziroma se sme upoštevati le vplačani znesek,
3. pogodba med pokojninsko družbo in podrejenim upnikom ne sme vsebovati nobene klavzule, ki bi mu omogočila
izplačilo pred dogovorjenim rokom zapadlosti, razen v primeru
stečaja oziroma likvidacije pokojninske družbe, oziroma če ni
s tem sklepom drugače določeno,
4. pogodba mora vsebovati določilo, ki pokojninski družbi
omogoča zadržati izplačilo obresti,
5. pogodbo med pokojninsko družbo in podrejenim upnikom je mogoče spremeniti le na podlagi predhodno pridobljenega soglasja Agencije za zavarovalni nadzor.
(2) Pokojninska družba lahko kot postavko pri izračunu
dodatnega kapitala upošteva tako podrejeni dolg z določenim
rokom zapadlosti kot tudi podrejeni dolg, ki nima določenega
roka zapadlosti.
(3) Podrejeni dolg z določenim rokom zapadlosti mora,
poleg izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega člena,
izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. pogodbeni rok zapadlosti je najmanj pet let,
2. pokojninska družba obseg vključevanja podrejenega
dolga v dodatni kapital postopoma znižuje z 20-odstotnim
kumulativnim diskontom za zadnjih pet let, ki preostajajo do
njegovega dospetja na način, da se pri izračunu dodatnega
kapitala po stanju na dan, ki je:
– pet let ali manj kot pet in več kot štiri leta pred dnevom
izplačila celotnega ali delnega zneska vplačanega dolžniškega
instrumenta, za ta del zneska upošteva 20 % diskont,
– v primeru manj kot štiri leta in več kot tri leta se upošteva
40 % diskont,
– v primeru manj kot tri leta in več kot dve leti se upošteva
60 % diskont,
– v primeru manj kot dve leti in več kot eno leto se upošteva 80 % diskont,
– če preostaja do datuma izplačila eno leto ali manj kot
eno leto, se upošteva 100 % diskont, zato ta znesek ne šteje
več v izračun dodatnega kapitala.
Agencija za zavarovalni nadzor dovoli predčasno odplačilo podrejenega dolga z določenim rokom zapadlosti, če pokojninska družba predloži vlogo za izdajo soglasja o predčasnem
odplačilu in izračun zagotavljanja kapitalske ustreznosti pred
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odplačilom in po njem, najmanj šest mesecev pred poplačilom
dolga in če je zagotovljena kapitalska ustreznost pokojninske
družbe.
(4) Podrejeni dolg, ki nima določenega roka zapadlosti,
mora poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena izpolnjevati
še pogoj, da je lahko izplačan le, če je podano petletno predhodno obvestilo Agenciji za zavarovalni nadzor, razen če:
1. ne predstavlja več sestavine dodatnega kapitala, ali
2. je za predčasno odplačilo posebej zahtevano predhodno soglasje Agencije za zavarovalni nadzor. V tem primeru
pokojninska družba predloži vlogo za izdajo soglasja najmanj
šest mesecev pred datumom nameravanega poplačila in pri
tem predloži načrt zagotavljanja kapitalske ustreznosti pred
odplačilom in po njem.
Agencija za zavarovalni nadzor dovoli odplačilo le, če ni
ogrožena kapitalska ustreznost pokojninske družbe.
10. člen
(finančni instrumenti z nedoločenim rokom zapadlosti
kot postavka dodatnega kapitala)
(1) Vrednostni papirji in drugi finančni instrumenti z nedoločenim rokom zapadlosti lahko predstavljajo postavko dodatnega kapitala, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. imetnik teh instrumentov ima pravico do poplačila šele
po poplačilu drugih upnikov,
2. vplačani morajo biti v celoti,
3. ne morejo biti unovčeni na prinosnikovo zahtevo in tudi
ne brez predhodnega soglasja Agencije za zavarovalni nadzor,
4. pokojninska družba mora imeti možnost, da zadrži
izplačilo obresti iz naslova teh instrumentov,
5. listine, ki urejajo izdajo teh instrumentov, morajo določati sposobnost absorpcije izgube iz naslova dolga in neplačanih obresti, istočasno pa tudi, da pokojninska družba lahko
nadaljuje poslovanje.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor ne izda soglasja iz
3. točke prvega odstavka tega člena za izplačilo prej kot 5 let
in en dan po vpisu, če nima dokazila oziroma druge ustrezne
potrditve, da bo pokojninska družba tudi po tem izplačilu dosegala potrebno višino kapitala in kapitalske ustreznosti.
11. člen
(odbitne postavke pri izračunu razpoložljivega kapitala)
(1) Pri izračunu razpoložljivega kapitala pokojninske družbe se seštevek temeljnega in dodatnega kapitala zmanjša za
udeležbo v drugih zavarovalnicah, pozavarovalnicah, zavarovalnih holdingih, pokojninskih družbah, bankah, borzno-posredniških družbah, družbah za upravljanje in drugih finančnih institucijah, če navedeni subjekti skladno s predpisi izračunavajo
kapitalsko ustreznost.
(2) Pokojninska družba je udeležena v osebi iz prejšnjega
odstavka, če je posredno ali neposredno imetnik poslovnega
deleža, delnic ali drugih pravic v tej osebi, na podlagi katerih
pridobi najmanj 20-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj
20-odstotni delež v kapitalu te osebe, kot določa drugi odstavek
13. člena ZZavar-1.
(3) Pri izračunu kapitala pokojninske družbe se seštevek
temeljnega in dodatnega kapitala zmanjša tudi za naložbe v
podrejene dolžniške instrumente in druge naložbe v osebe iz
prvega odstavka tega člena, ki se pri ugotavljanju kapitalske
ustreznosti teh oseb upoštevajo pri izračunu njihovega kapitala
in v katerih je pokojninska družba udeležena.
(4) Udeležbe iz prvega odstavka tega člena in naložbe pokojninske družbe iz tretjega odstavka tega člena, ki zmanjšujejo
seštevek temeljnega in dodatnega kapitala, predstavljajo vse
udeležbe oziroma vse naložbe pokojninske družbe ne glede na
vir. Udeležbe iz prvega odstavka tega člena prikaže pokojninska družba na obrazcu NAL-1-PD, naložbe iz tretjega odstavka
tega člena pa na obrazcu NAL-2-PD, ki sta Priloga 3 in sestavni
del tega sklepa in ju pokojninska družba v predpisani obliki
predloži skupaj z obrazcem KUS-PD iz 4. člena tega sklepa.
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(5) Pri izračunu kapitala pokojninske družbe se seštevek
temeljnega in dodatnega kapitala zmanjša tudi za nelikvidna
sredstva.
(6) Nelikvidna sredstva so naložbe pokojninske družbe
v delnice borze, klirinško depotne družbe, terjatve iz naslova
vplačil v jamstveni sklad pri klirinško depotni družbi, terjatve iz
naslova vplačil v druge sklade, ki so namenjeni vzajemnemu
jamstvu za izpolnitev obveznosti več oseb, in druga sredstva, ki
jih ni mogoče unovčiti v času, ki je potreben zaradi pravočasne
izpolnitve zapadlih denarnih obveznosti.
12. člen
(način poročanja)
Pokojninska družba predloži s tem sklepom predpisane
obrazce v sistem elektronskega poročanja Agencije za zavarovalni nadzor.
13. člen
(prehodne in končne določbe)
(1) Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Pokojninska družba po tem sklepu prvič izračuna kapitalsko ustreznost po stanju na dan 31. marec 2016.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
pokojninske družbe poročajo Agenciji za zavarovalni nadzor
za poslovno leto 2015 v skladu z določbami Sklepa o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih
zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic (Uradni list RS,
št. 83/04, 95/04, 65/05, 31/06, 38/06, 25/07, 17/08, 99/10,
62/13 in 65/14).
Št. 00701-21/2015-7
Ljubljana, dne 18. februarja 2016
EVA 2015-1611-0196
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
Sergej Simoniti l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

18 / 4. 3. 2016 /

Stran

PRILOGA 1
Pokojninska družba _______________________________

KUS-PD
Stran 1

Izkaz kapitalske ustreznosti na dan _________________
Računovodski izkazi so: revidirani; nerevidirani
(Zneski v EUR)
Znesek

TEMELJNI KAPITAL (583. člen ZZavar-1)
Tekoče leto

Predhodno leto

Vplačani osnovni kapital, razen na podlagi kumulativnih prednostnih delnic
vplačanega osnovnega kapitala

1

Kapitalske rezerve, razen kapitalskih rezerv povezanih s kumulativnimi
prednostnimi delnicami

2

Rezerve iz dobička

3

Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let

4

Presežek iz prevrednotenja sredstev, ki niso financirana iz zavarovalnotehničnih rezervacij

5

Lastne delnice

6

Neopredmetena sredstva

7

Prenesena čista izguba iz prejšnjih let in izguba tekočega leta

8

Temeljni kapital (1+2+3+4+5-6-7-8)

9

Minimalni kapital v skladu s 587. členom ZZavar-1

10

Izpolnjevanje zahteve iz četrtega odstavka 587. člena ZZavar-1 (9-10)

11
Znesek

DODATNI KAPITAL (584. člen ZZavar-1)
Tekoče leto
Vplačani osnovni kapital na podlagi kumulativnih prednostnih delnic

12

Kapitalske rezerve povezane s kumulativnimi prednostnimi delnicami

13

Podrejeni dolžniški instrumenti

14

Vrednost matematičnih rezervacij (prva alineja drugega odstavka 584.
člena ZZavar-1)

15

Polovica nevplačanega vpoklicanega kapitala (druga alineja drugega
odstavka 584. člena ZZavar-1)

16

Dodatni kapital (12+13+14+15+16), vendar ne več kot 50% glede na
nižjega izmed temeljnega oziroma minimalnega kapitala

17

Predhodno leto

2159
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Pokojninska družba _______________________________
KUS-PD
Izkaz kapitalske ustreznosti na dan _________________

Stran 2

Računovodski izkazi so: revidirani; nerevidirani
Zneski v EUR
RAZPOLOŽLJIVI KAPITAL IN IZKAZ KAPITALSKE USTREZNOSTI
Tekoče leto

(585. člen ZZavar-1)
Skupaj temeljni in dodatni kapital (9+17)

18

Udeležba (1. točka prvega odstavka 585. člena ZZavar-1)

19

Naložbe (2. točka prvega odstavka 585. člena ZZavar-1)

20

Nelikvidna sredstva (22+23+24+25)

21

Znesek
Predhodno leto

Naložbe v delnice borze, klirinško depotne družbe (drugi odstavek 585.
člena ZZavar-1)

22

Terjatve iz naslova vplačil v jamstveni sklad pri klirinško depotni družbi
(drugi odstavek 585. člena ZZavar-1)

23

Terjatve iz naslova vplačil v druge sklade, ki so namenjeni vzajemnemu
jamstvu za izpolnitev obveznosti večih oseb (drugi odstavek 585. člena
ZZavar-1)

24

Druga sredstva, ki jih ni mogoče unovčiti v času, ki je potreben zaradi
pravočasne izpolnitve zapadlih denarnih obveznosti (drugi odstavek 585.
člena ZZavar-1)

25

Razpoložljivi kapital zavarovalnice (18-19-20-21)

26

Zahtevani minimalni kapital

27

Presežek oziroma primanjkljaj kapitala (26-27)

28

Datum:

Sestavil:

Podpis odgovorne osebe:

Uradni list Republike Slovenije
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PRILOGA 2
Presežek iz prevrednotenja v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno‐tehničnih rezervacij
PPK‐PD
Pokojninska družba _____________________________________
Stanje na dan:
Računovodski izkazi so: revidirani; nerevidirani

Presežek iz prevrednotenja v zvezi z opredmetenimi osnovnimi
sredstvi
Presežek iz prevrednotenja v zvezi s finančnimi naložbami v kapital
družb v skupini, pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb
Presežek iz prevrednotenja v zvezi s finančnimi sredstvi
razpoložljivimi za prodajo
Presežek iz prevrednotenja v zvezi z drugimi finančnimi
instrumenti
Drugi presežki iz prevrednotenja
Skupaj (1+2+3+4+5)

Presežek iz prevrednotenja v zvezi z naložbami, ki predstavljajo
kritne sklade za pokojninska zavarovanja
Presežek iz prevrednotenja v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz
zavarovalno‐tehničnih rezervacij (6‐7)

Datum:

Tekoče leto

(Zneski v EUR)
Znesek
Predhodno leto

Tekoče leto

Znesek
Predhodno leto

1
2
3
4
5
6

7
8

Sestavil:

Podpis odgovorne osebe:
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PRILOGA 3

Pokojninska družba _______________________________
NAL-1-PD
Udeležba v drugih zavarovalnicah, pozavarovalnicah, zavarovalnih holdingih, pokojninskih družbah, bankah,
borzno-posredniških družbah, družbah za upravljanje in drugih finančnih institucijah, če skladno s predpisi
izračunavajo kapitalsko ustreznost, v katerih je pokojninska družba udeležena skladno z drugim odstavkom
13. člena ZZavar-1 (1. točka prvega odstavka 585. člena ZZavar-1) na dan: __________________

Višina kapitala
Ime pravne osebe

Vrednost

pravne osebe (v

Posredni/neposr Oblika oziroma Vir udeležbe

naložbe v

EUR)

edni imetnik

EUR

tip udeležbe

(ZTR/LV)

Skupaj pravna oseba

SKUPAJ (vse pravne osebe)

Datum:

Sestavil:

Podpis odgovorne osebe:

Pokojninska družba _______________________________
NAL-2-PD
Naložbe v podrejene dolžniške instrumente in druge naložbe v osebe iz 1. točke prvega odstavka 585.
člena ZZavar-1, ki se pri ugotavljanju kapitalske ustreznosti teh oseb upoštevajo pri izračunu njihovega
kapitala in v katerih je pokojninska družba udeležena skladno z drugim odstavkom 13. člena ZZavar-1 (2.
točka prvega odstavka 585. člena ZZavar-1) na dan: __________________

Ime pravne osebe

Oblika oziroma tip naložbe

Vir naložbe (ZTR/LV) Vrednost naložbe v EUR

SKUPAJ

Datum:

Sestavil:

Podpis odgovorne osebe:

Uradni list Republike Slovenije
610.

Sklep o uporabi modulov tržnega tveganja
in tveganja neplačila nasprotne stranke

Na podlagi 10. točke prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu
(Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja

SKLEP
o uporabi modulov tržnega tveganja in tveganja
neplačila nasprotne stranke
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep določa podrobnejša pravila o uporabi modula
tržnega tveganja in modula tveganja neplačila nasprotne stranke iz 210. do 213. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list
RS, št. 93/15; v nadaljnjem besedilu: ZZavar–1) ter iz 164. do
202. člena Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35 z dne
10. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju
dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L
št. 12 z dne 17. januarja 2015, str. 1; v nadaljnjem besedilu:
Delegirana uredba).
2. člen
(opredelitev pojmov)
V tem sklepu pojem kratka pozicija lastniških vrednostnih
papirjev pomeni kratko pozicijo, povezano z lastniškim kapitalom
iz prodaje na kratko v smislu točke (b) prvega odstavka 2. člena
Uredbe (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 14. marca 2012 o prodaji na kratko in določenih vidikih
poslov kreditnih zamenjav (UL L št. 86 z dne 24. marca 2012).
3. člen
(zaslužki zaposlencev)
(1) Kadar so pripoznane obveznosti za zaslužke zaposlencev v skladu s poglavjem II Delegirane uredbe, ki se nanaša na
vrednotenje sredstev in obveznosti, jih zavarovalnice in pozavarovalnice (v nadaljnjem besedilu: zavarovalnice) upoštevajo pri
izračunu kapitalskih zahtev za modul tržnega tveganja in modul
tveganja neplačila nasprotne stranke. V ta namen zavarovalnice upoštevajo naravo zaslužkov in naravo vseh pogodbenih
dogovorov z institucijo za poklicno pokojninsko zavarovanje, kot
določa Direktiva 2003/41/ES (Direktiva Evropskega parlamenta
in Sveta o dejavnosti in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko
zavarovanje z dne 3. junija 2003 – UL L št. 235 z dne 23. septembra 2003; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/41/ES), ali
drugo zavarovalnico, ki zagotavlja te zaslužke.
(2) Če je upravljanje sredstev za kritje obveznosti za zaslužke zaposlencev, oddano v izvajanje zunanjim izvajalcem,
navedeno zavarovalnice upoštevajo pri izračunu kapitalskih
zahtev za modul tržnega tveganja in modul tveganja neplačila
nasprotne stranke, če so zavarovalnice kot ustanoviteljsko
podjetje (točka (c) 6. člen Direktive 2003/41/ES) odgovorne za
kakršno koli izgubo vrednosti teh sredstev.
4. člen
(vpliv nakupnih opcij na trajanje)
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6. člen
(podmodul tveganja obrestne mere)
(1) Zavarovalnice v izračun kapitalske zahteve za podmodul tveganja obrestne mere vključijo vsa sredstva in obveznosti, ki so občutljive na spremembo obrestne mere.
(2) Zavarovalno-tehnične rezervacije se preračunajo v
skladu s scenariji z uporabo časovne strukture netvegane
obrestne mere po postopku pretresa, ki zajema obremenjevanje osnovne časovne strukture netvegane obrestne mere in
upoštevanje uskladitvene prilagoditve, prilagoditve za nestanovitnost ali prehodnega ukrepa za netvegano obrestno mero v
skladu s 639. členom ZZavar-1, če se le ti uporabljajo.
(3) Vrednost sredstev je preračunana v skladu s scenariji z
obremenjevanjem samo osnovne časovne strukture netvegane
obrestne mere, pri čemer kakršen koli odmik od osnovne časovne
strukture netvegane obrestne mere ostaja nespremenjen. Navedeno lahko vključuje uporabo vrednotenja z uporabo notranjega
modela z namenom določitve vrednosti sredstev v izjemni situaciji.
(4) Zavarovalnice zagotovijo, da so vrednosti sredstev
pred obremenitvijo pridobljene z uporabo modelskega vrednotenja, skladne z javno objavljenimi tržnimi cenami ustreznih
sredstev na aktivnih trgih.
7. člen
(naložbe z značilnostmi lastniških in dolžniških vrednostnih
papirjev)
(1) Kadar sredstva izkazujejo značilnosti dolžniških in
lastniških vrednostnih papirjev, zavarovalnice upoštevajo obe
lastnosti pri določanju, katere podmodule tveganja standardne
formule je treba uporabiti.
(2) Zavarovalnice upoštevajo ekonomsko vsebino sredstva
pri določitvi uporabe podmodulov tveganja standardne formule.
(3) Kadar je mogoče sredstvo obravnavati kot sestavljeno
strukturo ločenih komponent, zavarovalnice, kadar je to ustrezno, izvedejo ustrezne teste izjemnih situacij za vsako od teh
komponent posebej.
(4) Kadar sredstva ni mogoče obravnavati kot sestavljene
strukture ločenih komponent, zavarovalnice pri določanju, katerega od podmodulov tveganja standardne formule uporabiti,
izhajajo iz tega, ali v ekonomskem smislu prevladujejo značilnosti dolžniških ali lastniških vrednostnih papirjev.
8. člen
(kratke pozicije lastniških vrednostnih papirjev)
(1) Kadar zavarovalnice posedujejo kratke pozicije lastniških vrednostnih papirjev, te v izračunu kapitalske zahteve
za tveganje lastniških vrednostnih papirjev uporabijo samo za
nadomeščanje dolgih pozicij lastniških vrednostnih papirjev, če
so izpolnjene zahteve iz 208. do 215. člena Delegirane uredbe.
(2) Zavarovalnice v izračunu kapitalske zahteve za tveganje lastniških vrednostnih papirjev zanemarijo vse preostale
kratke pozicije lastniških vrednostnih papirjev.
(3) Zaradi upoštevanja stresov na lastniške vrednostne
papirje se vrednost preostalih kratkih pozicij lastniških vrednostnih papirjev ne sme povečati.
9. člen
(podmodul tržne koncentracije)

Pri določanju trajanja obveznic in posojil z nakupnimi opcijami zavarovalnice upoštevajo možnost, da jih posojilojemalec
ne bo unovčil, v primeru, ko se poslabša njegova kreditna sposobnost, poveča kreditni pribitek ali povečajo obrestne mere.

Ne glede na drugi pododstavek tretjega odstavka 187. člena Delegirane uredbe, zavarovalnice ne smejo pripisati dejavnika tveganja v višini nič odstotkov naložbam v subjekte, ki so
v lasti subjektov, vključenih na seznam iz tretjega odstavka
187. člena Delegirane uredbe.

5. člen

10. člen

(povprečno trajanje za podmodul tveganja lastniških
vrednostnih papirjev: pristop, ki temelji na trajanju)

(transakcije posojanja vrednostnih papirjev
in podobne pogodbe)

Zavarovalnice povprečno trajanje iz 213. člena ZZavar-1
razlagajo kot trajanje agregatnih denarnih tokov obveznosti.

(1) Kadar zavarovalnice določajo kapitalske zahteve
za posojanje vrednostnih papirjev ali najemanje posojil in
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pogodbe o začasni prodaji ali začasnem odkupu, vključno
z likvidnostnimi zamenjavami, bi morale upoštevati priznanje izmenjanih postavk v bilanci stanja v skladu z Direktivo
2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti
zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L št. 335
z dne 17. decembra 2009, str. 1) zadnjič spremenjena z
Direktivo 2014/51/EU Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 16. aprila 2014 o spremembi Direktive 2003/71/ES
in Direktive 2009/138/ES ter Uredb (ES) št. 1060/2009,
(EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010 glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropskega organa za
zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropskega organa za vrednostne papirje in
trge) (Omnibus II) (UL L št. 153 z dne 22. maja 2014, str. 1),
(v nadaljnjem besedilu: Direktiva Solventnost II). Prav tako bi
morale upoštevati pogodbene pogoje in tveganja, ki izhajajo
iz transakcije ali pogodbe.
(2) Če posojeno sredstvo ostaja v bilanci stanja zavarovalnice in prejeto sredstvo ni priznano, zavarovalnice:
a) uporabijo ustrezne podmodule tržnega tveganja za
posojeno sredstvo;
b) vključijo posojeno sredstvo v izračun kapitalske zahteve za tveganje neplačila nasprotne stranke za izpostavljenosti tipa 1 iz 199. člena Delegirane uredbe (v nadaljnjem
besedilu: Izpostavljenost tipa 1), pri čemer morajo upoštevati
zmanjševanje tveganja, ki ga zagotavlja prejeto sredstvo,
če se priznava kot zavarovanje s premoženjem v skladu z
zahtevami iz 214. člena Delegirane uredbe.
(3) Če je prejeto sredstvo priznano in posojeno sredstvo ne ostane v bilanci stanja zavarovalnice, zavarovalnice:
a) za prejeto sredstvo uporabijo ustrezne podmodule
tržnega tveganja;
b) posojeno sredstvo upoštevajo v izračunu kapitalske zahteve za tveganja neplačila nasprotne stranke za
Izpostavljenosti tipa 1 na podlagi bilančne vrednosti posojenega sredstva ob izmenjavi, če pogodbeni pogoji in pravni
predpisi v primeru insolventnosti posojilojemalca povzročajo
tveganje, da posojeno sredstvo ne bo vrnjeno, čeprav je bilo
prejeto sredstvo vrnjeno.
(4) Če sta posojeno in prejeto sredstvo priznana v
bilanci stanja v skladu z Direktivo Solventnost II, zavarovalnice:
a) uporabijo ustrezne podmodule tržnega tveganja za
posojeno in izposojeno sredstvo;
b) vključijo posojeno sredstvo v izračun kapitalske zahteve za tveganje neplačila nasprotne stranke za Izpostavljenosti tipa 1, pri čemer upoštevajo zmanjševanje tveganja,
ki ga zagotavlja prejeto sredstvo, če se priznava kot zavarovanje s premoženjem v skladu z zahtevami iz 214. člena
Delegirane uredbe.
c) upoštevajo obveznosti, navedene v svoji bilanci stanja, ki so posledica dogovora o posojilu, v izračunu kapitalske zahteve za podmodul tveganja obrestne mere.
11. člen
(zaveze, ki lahko ustvarijo plačilne obveznosti)
(1) Kot je določeno v točki (e) drugega odstavka
189. člena Delegirane uredbe, je kapitalska zahteva za Izpostavljenosti tipa 1 v modulu tveganja neplačila nasprotne
stranke uporabljena za pravno zavezujoče zaveze, ki jih je
zavarovalnica zagotovila ali se je o njih dogovorila.
(2) Če v dogovoru o zavezi ni izrecno omenjena nobena
nominalna vrednost, zavarovalnice določijo ustrezno izgubo
ob neplačilu, kot je določeno v petem odstavku 192. člena
Delegirane uredbe, na podlagi predvidenega nominalnega
zneska.
(3) Predviden nominalni znesek iz prejšnjega odstavka
je največji znesek, za katerega se pričakuje, da bo plačan v
primeru kreditnega dogodka nasprotne stranke.

Uradni list Republike Slovenije
12. člen
(uveljavitev)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00701-3/2016-7
Ljubljana, dne 18. februarja 2016
EVA 2016-1611-0039
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
Sergej Simoniti l.r.

611.

Sklep o omejitvah glede sredstev
in referenčnih vrednosti pri zavarovanjih
z naložbenim tveganjem

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega
odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS,
št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja

SKLEP
o omejitvah glede sredstev in referenčnih
vrednosti pri zavarovanjih z naložbenim
tveganjem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa omejitve glede sredstev in referenčnih
vrednosti (v nadaljnjem besedilu: referenčne vrednosti), na
katere so lahko vezana upravičenja iz zavarovalnih pogodb,
pri katerih zavarovalec prevzema naložbeno tveganje, kadar
je zavarovalec lahko fizična oseba (v nadaljnjem besedilu:
zavarovanja z naložbenim tveganjem).
(2) Omejitve glede referenčnih vrednosti, na katere so lahko vezana upravičenja iz zavarovalnih pogodb iz predhodnega
odstavka, se nanašajo na:
1. vrste dopustnih povezav,
2. omejitve v zvezi s sredstvi notranjega sklada zavarovalnice in
3. druga pravila.
II. VRSTE DOPUSTNIH POVEZAV
2. člen
(splošna pravila in načela)
(1) Upravičenja pri zavarovanjih z naložbenim tveganjem
so lahko vezana na naslednje referenčne vrednosti ali njihove
kombinacije, in to le neposredno:
1. vrednost, prihodke od, ali gibanje vrednosti enot premoženja enega ali več kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (v nadaljnjem besedilu:
KNPVP), ki so dopustni po določilih 3. člena tega sklepa, ali
2. vrednost, prihodke od, ali gibanje vrednosti enega ali
več prenosljivih vrednostnih papirjev, ki so dopustni po določilih
4. člena tega sklepa, ali
3. vrednost sredstev v notranjem skladu zavarovalnice,
oblikovanem v zvezi z zavarovanji z naložbenim tveganjem,
oziroma vrednost enote notranjega sklada zavarovalnice, kadar
je notranji sklad zavarovalnice razdeljen na enote, ali
4. indeks, ki je dopusten po določilih 5. člena tega sklepa
(v nadaljnjem besedilu: dopustne povezave).

Uradni list Republike Slovenije
(2) Zavarovalnica zagotavlja, da so referenčne vrednosti v zavarovalni pogodbi določene pregledno, nedvoumno in
razumljivo.
(3) Zavarovalnica zagotavlja, da so vrednosti dopustnih
povezav vselej določene pošteno in pravilno.
(4) Pričakuje se, da zavarovalnica pri presoji primernosti
referenčne vrednosti uporablja načelo preudarne osebe, kot
je opredeljeno v oddelku 5 Smernic o sistemu upravljanja
(EIOPA-BoS-14/253 SL).
3. člen
(dopustni KNPVP)
KNPVP, na katerih vrednost, prihodke iz njihovega naslova ali njihovo gibanje so lahko neposredno vezana upravičenja
pri zavarovanjih z naložbenim tveganjem, so KNPVP, katerih
poslovanje je usklajeno z Zakonom o investicijskih skladih
in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15;
v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3) oziroma katerih poslovanje
je usklajeno s predpisi držav članic Evropske unije ali držav
podpisnic Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3. januarja 1994; v nadaljnjem
besedilu: države članice), sprejetimi zaradi prenosa Direktive
2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija
2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih
naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L št. 302 z dne 17. novembra 2009).
4. člen
(dopustni prenosljivi vrednostni papirji)
(1) Dopustni prenosljivi vrednostni papirji, na katerih vrednost, prihodke iz njihovega naslova ali gibanje vrednosti so
lahko neposredno vezana upravičenja pri zavarovanjih z naložbenim tveganjem, so prenosljivi vrednostni papirji, v zvezi s
katerimi sta izpolnjena oba navedena pogoja:
1. uvrščeni so v trgovanje ali se z njimi trguje na organiziranem trgu v državi članici s seznama iz 1. točke prvega
odstavka 237. člena ZISDU-3, in
2. zanje obstaja likviden trg, kot ga določa ena od spodaj
navedenih alineji:
– s predpisi, ki urejajo trg finančnih instrumentov v Republiki Sloveniji,
– s 17. točko prvega odstavka 2. člena Uredbe (EU)
št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja
2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU)
št. 648/2012 (UL L št. 173 z dne 12. 6. 2014),
– s 25. točko drugega odstavka 4. člena Direktive
2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja
2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive
2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L št. 173 z dne 12. 6.
2014), in predpisi, izdanimi na njeni podlagi.
(2) Organiziran trg iz prvega odstavka tega člena je vsak
organiziran trg, uvrščen na Seznam reguliranih trgov, ki ga
skladno s 47. členom Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS
in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter
o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS (UL L št. 145 z dne
30. 4. 2004) javno objavlja Evropska Komisija oziroma Evropski
nadzorni organ za vrednostne papirje in trge (ESMA).
(3) Kadar je prenosljivi vrednostni papir namenjen zgolj
profesionalnim vlagateljem, se šteje, da je pogoj iz prvega odstavka tega člena izpolnjen, če je uvrščen v trgovanje na trgu iz
1. ali 2. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3 in če izdajatelj jamči za njegovo likvidnost. Zavarovalnica na svoji spletni
strani redno objavlja tržne vrednosti teh vrednostnih papirjev.
5. člen
(dopustni indeksi)
Indeksi, na katere so lahko neposredno vezana upravičenja
pri zavarovanjih z naložbenim tveganjem, so indeksi, ki izpolnju-
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jejo pogoje, ki jih v zvezi z zadostno razpršenostjo, reprezentativnostjo in primernostjo objave, predpisuje ZISDU-3 in splošen akt
o naložbah investicijskih skladov, izdan na njegovi podlagi.
III. OMEJITVE V ZVEZI S SREDSTVI NOTRANJEGA
SKLADA ZAVAROVALNICE
6. člen
(področje uporabe omejitev v zvezi s sredstvi)
Omejitve, določene v III. poglavju tega sklepa, veljajo za
sredstva v notranjem skladu zavarovalnice, kadar so upravičenja iz naslova zavarovalnih pogodb neposredno povezana z
vrednostjo sredstev notranjega sklada zavarovalnice oziroma,
kadar je notranji sklad zavarovalnice razdeljen na enote, z
vrednostjo enote notranjega sklada zavarovalnice (v nadaljnjem besedilu: sredstva notranjega sklada zavarovalnice).
7. člen
(vrste dopustnih sredstev notranjega sklada)
Sredstva notranjega sklada zavarovalnice so lahko le
tiste vrste sredstev, ki so po določilih ZISDU-3 dopustne vrste
naložb in drugih sredstev KNPVP.
8. člen
(dopustna izpostavljenost do posamezne osebe)
Pri sredstvih notranjega sklada zavarovalnice se upoštevajo pravila o dopustni izpostavljenosti do posamezne osebe,
ki veljajo za KNPVP po določilih ZISDU-3.
9. člen
(dopustna izpostavljenost do oseb, vključenih v skupino)
Pri sredstvih notranjega sklada zavarovalnice se upoštevajo
pravila o dopustni izpostavljenosti do oseb, vključenih v skupino, ki
veljajo za KNPVP po določilih ZISDU-3, pri čemer izpostavljenosti
iz drugega odstavka 239. člena ZISDU-3 niso dopustne.
10. člen
(izpostavljenost v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti)
Pri pridobivanju in uporabi izvedenih finančnih instrumentov
se pri sredstvih notranjega sklada zavarovalnice, upoštevajo pravila o izpostavljenosti v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti,
ki veljajo za KNPVP po določilih ZISDU-3, pri čemer izpostavljenosti iz petega odstavka 243. člena ZISDU-3 niso dopustne.
11. člen
(izpostavljenost v zvezi z enotami ciljnih skladov)
(1) Pri sredstvih notranjega sklada zavarovalnice se upoštevajo pravila o izpostavljenosti v zvezi z enotami ciljnih skladov, ki veljajo za KNPVP po določilih ZISDU-3.
(2) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena,
pravila o izpostavljenosti v zvezi z enotami ciljnih skladov ne
veljajo za notranji sklad zavarovalnice, ki v skladu z zavarovalno pogodbo vlaga sredstva le v KNPVP.
IV. DRUGA PRAVILA
12. člen
(zadolževanje, poroštva, zastava premoženja in nekrita
prodaja finančnih instrumentov)
(1) Pri zadolževanju za račun notranjega sklada zavarovalnice se upoštevajo pravila o zadolževanju, ki veljajo za
KNPVP po določilih ZISDU-3.
(2) Za račun notranjega sklada zavarovalnice ni dovoljeno dajati poroštev oziroma na drugačen način jamčiti tretjim
osebam, niti dati drugih posojil, ki niso dopustna za KNPVP po
določilih ZISDU-3.
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(3) Sredstev notranjega sklada zavarovalnice ni dovoljeno
zastaviti niti jih kako drugače obremeniti, razen, kadar je to
dopustno po pravilih o zastavi oziroma drugih obremenitvah
premoženja, ki veljajo za KNPVP po določilih ZISDU-3.
(4) Za račun notranjega sklada zavarovalnice ni dovoljeno skleniti pogodbe o prodaji oziroma prodati prenosljivih
vrednostnih papirjev, instrumentov denarnega trga ali drugih
finančnih instrumentov, ki so med sredstvi notranjega sklada,
če notranji sklad zavarovalnice ob sklenitvi pogodbe oziroma
prodajnega posla ni njihov imetnik in zanje nima zadostnega
kritja na računu finančnih instrumentov.
13. člen
(uskladitev s sklepom)
Ta sklep se ne uporablja za zavarovalne pogodbe, ki
začnejo veljati pred uveljavitvijo tega sklepa.
14. člen
(uveljavitev)
Ta sklep začne veljati 1. junija 2016.
Št. 00701-1/2015-12
Ljubljana, dne 18. februarja 2016
EVA 2015-1611-0095
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
Sergej Simoniti l.r.

612.

Sklep o podrobnejših pravilih glede skrbniških
storitev za notranji sklad zavarovalnice

Na podlagi sedmega odstavka 239. člena in druge točke
prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni
list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja

SKLEP
o podrobnejših pravilih glede skrbniških storitev
za notranji sklad zavarovalnice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep določa:
1. podrobnejša pravila glede skrbniških storitev za notranji sklad zavarovalnice (v nadaljnjem besedilu: notranji sklad
zavarovalnice),
2. podrobnejša pravila glede ločitve premoženja notranjega sklada zavarovalnice,
3. podrobnejša pravila glede vrste poslov, katerih upravljavec notranjega sklada zavarovalnice ne sme sklepati za
račun notranjega sklada zavarovalnice (v nadaljnjem besedilu:
prepovedani posli z določenimi osebami),
4. način izračuna čiste vrednosti sredstev notranjega sklada in vrednosti enote notranjega sklada zavarovalnice, kadar je
notranji sklad zavarovalnice razdeljen na enote, ter
5. način in roke za objavo čiste vrednosti sredstev notranjega sklada zavarovalnice oziroma vrednosti enote notranjega
sklada zavarovalnice, kadar je notranji sklad zavarovalnice
razdeljen na enote.
2. člen
(pravni okvir)
(1) Pri smiselni uporabi določil Zakona o investicijskih
skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in

Uradni list Republike Slovenije
81/15; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3) se za namene tega
sklepa:
– namesto pojma »družba za upravljanje« uporablja pojem »zavarovalnica«,
– namesto pojma »investicijski sklad« oziroma »vzajemni
sklad« uporablja pojem »notranji sklad zavarovalnice«,
– namesto pojma »imetnik enote« uporablja pojem »zavarovalnica« in
– namesto pojma »pravila upravljanja oziroma statut investicijskega sklada« uporablja pojem »pravila upravljanja, določena z zavarovalno pogodbo in drugimi pravili, ki na podlagi
določil zavarovalne pogodbe veljajo za zavarovalno razmerje
(v nadaljnjem besedilu: zavarovalna pogodba)«.
(2) Nobena oseba ne more delovati kot upravljavec notranjega sklada zavarovalnice in hkrati biti njegov skrbnik.
II. PODROBNEJŠA PRAVILA GLEDE SKRBNIŠKIH
STORITEV ZA NOTRANJI SKLAD ZAVAROVALNICE
3. člen
(smiselna uporaba določb ZISDU-3 o skrbniških storitvah
v zvezi z upravljanjem vzajemnih skladov)
(1) Če ni s tem sklepom drugače določeno, se za opravljanje skrbniških storitev za notranji sklad zavarovalnice smiselno
uporabljajo določila ZISDU-3 o skrbniških storitvah v zvezi z
upravljanjem vzajemnih skladov, razen določil 7. točke prvega
odstavka 165. člena, drugega do šestega odstavka 169. člena,
četrtega odstavka 174. člena, 175. člena in 176. člena ZISDU-3.
(2) Skrbnik Agenciji za zavarovalni nadzor na njeno zahtevo posreduje poročila in informacije o vseh zadevah, pomembnih za opravljanje nadzora nad opravljanjem skrbniških storitev
za notranji sklad zavarovalnice.
(3) Če skrbnik pri opravljanju skrbniških storitev za notranji sklad zavarovalnice ugotovi nepravilnost, ki je posledica
aktivnosti zavarovalnice, ki upravlja notranji sklad zavarovalnice, oziroma druge osebe, ki upravlja premoženje notranjega
sklada zavarovalnice, in bi lahko pomenila kršitev določil zavarovalne pogodbe oziroma določil Zakona o zavarovalništvu
(Uradni list RS, št. 93/15, v nadaljnjem besedilu: ZZavar-1) in
na njegovi podlagi izdanih predpisov, o tem obvesti Agencijo
za zavarovalni nadzor.
(4) Za poročanje skrbnika Agenciji za zavarovalni nadzor
o zadevah iz drugega in tretjega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določila podzakonskega predpisa, sprejetega
na podlagi petega odstavka 167. člena ZISDU-3, ki ureja poročanje skrbnika Agenciji za trg vrednostnih papirjev.
4. člen
(obveščanje o sklenjeni pogodbi o opravljanju skrbniških
storitev)
Zavarovalnica v osmih dneh obvesti Agencijo za zavarovalni nadzor o sklenitvi oziroma o vsaki spremembi pogodbe o
opravljanju skrbniških storitev za notranji sklad zavarovalnice
iz 7. člena tega sklepa.
5. člen
(prenos opravljanja posameznih skrbniških storitev
na drugo osebo)
Za namen tega sklepa opravljanje storitev poravnalnih
sistemov finančnih instrumentov, kot je določeno v 20. členu
Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10
– ZTFI UPB3, 78/11, 55/12, 105/12, 63/13; v nadaljnjem besedilu: ZTFI), ali opravljanje podobnih storitev s poravnalnimi
sistemi finančnih instrumentov tretjih držav, ne šteje za prenos
funkcij skrbništva.
6. člen
(skrbniške storitve)
(1) Pri opredelitvi obsega skrbniških storitev za notranji
sklad zavarovalnice se smiselno upoštevajo določila ZISDU-3,
ki opredeljujejo obseg skrbniških storitev za vzajemni sklad.
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(2) Dodatno k skrbniškim storitvam iz prvega odstavka
tega člena, skrbnik na podlagi pogodbe o opravljanju skrbniških
storitev zavarovalnici redno zagotavlja tudi podroben popis
vseh sredstev notranjega sklada zavarovalnice.
(3) Za potrebe izvajanja aktivnosti iz tega sklepa mora zavarovalnica zagotoviti vsa ustrezna pooblastila in soglasja, na
podlagi katerih ima skrbnik dostop oziroma možnost vpogleda
v evidence premoženja notranjega sklada zavarovalnice, ki se
zaradi objektivnih razlogov nahaja pri tretjih osebah.
(4) Za namen tega sklepa skrbnik v zvezi s hrambo
sredstev notranjega sklada zavarovalnice iz 2. točke prvega
odstavka 165. člena ZISDU-3:
1. glede finančnih instrumentov:
– ima v skrbništvu vse finančne instrumente, ki jih je
mogoče registrirati v centralnem depoju in poddepoju, oziroma
na računu finančnih instrumentov, odprtem v poslovnih knjigah
skrbnika, ter vse finančne instrumente, ki so lahko skrbniku
fizično izročeni;
– zagotovi, da so vsi finančni instrumenti, ki jih je mogoče
registrirati v centralnem depoju in poddepoju oziroma na računu finančnih instrumentov, odprtem v poslovnih knjigah skrbnika v skladu z ZTFI, registrirani v poslovnih knjigah skrbnika
na ločenih računih, odprtih v korist notranjega sklada zavarovalnice ali na ime zavarovalnice, ki deluje za račun notranjega
sklada zavarovalnice, zato da se lahko v vsakem trenutku v
skladu z veljavnimi predpisi jasno ugotovi, da pripadajo notranjemu skladu zavarovalnice;
2. glede drugih sredstev:
– preveri, da so takšna sredstva evidentirana v korist
notranjega sklada zavarovalnice ali so v lasti zavarovalnice, ki
deluje v korist notranjega sklada zavarovalnice, in sicer tako,
da na podlagi informacij ali dokumentov, ki jih zagotovi zavarovalnica, ter na podlagi zunanjih dokazov, če so na voljo, oceni,
ali so v korist notranjega sklada zavarovalnice ali v lasti zavarovalnice, ki deluje za račun notranjega sklada zavarovalnice;
– vodi evidenco navedenih sredstev, za katere je prepričan, da so v lasti notranjega sklada zavarovalnice ali zavarovalnice, ki deluje za račun notranjega sklada zavarovalnice, in
to evidenco posodablja.
7. člen
(pogodba o opravljanju skrbniških storitev)
(1) Zavarovalnica za račun notranjega sklada zavarovalnice sklene s skrbnikom pogodbo o opravljanju skrbniških
storitev.
(2) S pogodbo o opravljanju skrbniških storitev se uredi tudi pretok informacij, ki se štejejo za potrebne, da lahko
skrbnik opravlja funkcije za notranji sklad zavarovalnice, za
katerega je bil imenovan kot skrbnik.
(3) Za pogodbo o opravljanju skrbniških storitev notranjega
sklada zavarovalnice se smiselno uporabljajo določila podzakonskega predpisa, izdanega na podlagi 176. člena ZISDU-3,
ki ureja pogodbo o opravljanju skrbniških storitev, katere pogodbena stranka je družba za upravljanje države članice.
8. člen
(ponovna uporaba sredstev notranjega sklada zavarovalnice)
(1) Skrbnik ali tretja oseba, na katero je bila prenesena
funkcija skrbništva v skladu z določili tega sklepa, sredstev
notranjega sklada zavarovalnice, ki jih ima v skrbništvu, ne sme
ponovno uporabiti za lasten račun. Ponovna uporaba zajema
vse posle s sredstvi notranjega sklada zavarovalnice v skrbništvu, tudi in ne samo prenos, zastavitev, prodajo in posojanje.
(2) Sredstva notranjega sklada zavarovalnice, ki so v
skrbništvu pri skrbniku, se lahko ponovno uporabijo le, kadar:
1. je ponovna uporaba opravljena za račun notranjega
sklada zavarovalnice,
2. skrbnik izpolnjuje navodila zavarovalnice v imenu notranjega sklada zavarovalnice,
3. je ponovna uporaba v korist notranjega sklada zavarovalnice in v interesu zavarovalcev, ter
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4. je posel krit z visokokakovostnim in likvidnim zavarovanjem, ki ga notranji sklad zavarovalnice prejme v okviru
ureditve prenosa lastninskih pravic.
(3) Tržna vrednost zavarovanja iz 4. točke prejšnjega
odstavka je vseskozi najmanj tolikšna, kot je tržna vrednost
ponovno uporabljenih sredstev, povečana za ustrezno premijo.
9. člen
(odškodninska odgovornost skrbnika)
(1) Skrbnik odgovarja zavarovalnici za škodo oziroma izgubo, ki jo je povzročil premoženju notranjega sklada z ravnanjem,
ki je v nasprotju z določili prvega odstavka 169. člena ZISDU-3.
(2) Skrbnik odgovarja zavarovalnici za škodo iz prvega odstavka tega člena tudi, kadar jo je povzročila tretja oseba, na katero je bilo preneseno opravljanje posameznih skrbniških storitev.
(3) Odškodninske odgovornosti skrbnika iz prvega in drugega odstavka tega člena ni mogoče niti izključiti niti omejiti.
III. PODROBNEJŠA PRAVILA GLEDE LOČITVE
PREMOŽENJA NOTRANJEGA SKLADA ZAVAROVALNICE
10. člen
(smiselna uporaba določb ZISDU-3 o ločitvi premoženja
vzajemnega sklada od premoženja družbe za upravljanje
in od premoženja skrbnika)
(1) Zavarovalnica zagotovi ločitev premoženja notranjega
sklada zavarovalnice od premoženja zavarovalnice in drugega
premoženja, ki ga zavarovalnica upravlja, kakor tudi od premoženja upravljavca notranjega sklada zavarovalnice in od
drugega premoženja, ki ga upravljavec notranjega sklada zavarovalnice upravlja, kadar zavarovalnica upravljanje premoženja
notranjega sklada zavarovalnice prenese na drugo osebo, ter
od premoženja skrbnika.
(2) Če ni s tem sklepom drugače določeno, se za zagotavljanje ločitve premoženja notranjega sklada zavarovalnice
od premoženja zavarovalnice oziroma od premoženja upravljavca notranjega sklada zavarovalnice, ter od premoženja
skrbnika notranjega sklada zavarovalnice, smiselno uporabljajo
določila ZISDU-3 o ločitvi premoženja vzajemnega sklada od
premoženja družbe za upravljanje in od premoženja skrbnika,
razen določil drugega odstavka 179. člena in tretjega odstavka
182. člena ZISDU-3.
11. člen
(posebni denarni račun)
(1) Na poseben denarni račun notranjega sklada zavarovalnice iz prvega odstavka 182. člena ZISDU-3 se sprejemajo
tudi vplačila zavarovalnih premij v notranji sklad zavarovalnice,
s tega računa pa se opravljajo tudi izplačila odkupnih vrednosti.
(2) Skrbnik ne sme izvršiti naloga zavarovalnice za izplačilo v breme posebnega denarnega računa, če bi bilo tako
izplačilo v nasprotju s tem sklepom oziroma zavarovalno pogodbo.
12. člen
(ločitev naložb v nepremičnine)
Za naložbe notranjega sklada zavarovalnice v nepremičnine zavarovalnica zagotovi, da se lastninska pravica v
zemljiški knjigi vknjiži v korist notranjega sklada zavarovalnice.
IV. PODROBNEJŠA PRAVILA GLEDE PREPOVEDANIH
POSLOV Z DOLOČENIMI OSEBAMI
13. člen
(smiselna uporaba določb ZISDU-3)
(1) Če ni s tem sklepom drugače določeno, se za prepovedane posle z določenimi osebami smiselno uporabljajo
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določila ZISDU-3, ki urejajo vrste poslov, ki niso dopustne pri
upravljanju vzajemnega sklada.
(2) Ne glede na določilo sedmega odstavka 162. člena
ZISDU-3, o naložbah oziroma poslih iz navedenega člena
ZISDU-3 skrbnik notranjega sklada zavarovalnice polletno poroča Agenciji za zavarovalni nadzor.
14. člen
(obveščanje o povezanih osebah)
Zavarovalnica ob sklenitvi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev obvesti skrbnika o osebah, ki so povezane z njo,
in ga tekoče obvešča o spremembah teh povezav.
V. NAČIN IZRAČUNA ČISTE VREDNOSTI SREDSTEV
NOTRANJEGA SKLADA ZAVAROVALNICE IN VREDNOSTI
ENOTE NOTRANJEGA SKLADA ZAVAROVALNICE, KADAR
JE NOTRANJI SKLAD ZAVAROVALNICE RAZDELJEN
NA ENOTE
15. člen
(smiselna uporaba določb ZISDU-3)
Če ni s tem sklepom drugače določeno, se za način izračuna čiste vrednosti sredstev notranjega sklada zavarovalnice
in vrednosti enote notranjega sklada (v nadaljnjem besedilu:
vrednost enote premoženja notranjega sklada) zavarovalnice,
kadar je notranji sklad razdeljen na enote, smiselno uporabljajo
določila ZISDU-3, ki urejajo izračun čiste vrednosti vzajemnega
sklada in vrednosti enote vzajemnega sklada.
16. člen
(obračunsko obdobje za izračun čiste vrednosti sredstev)
(1) Ne glede na določila 225. člena ZISDU-3, mora biti
obračunsko obdobje za izračun čiste vrednosti sredstev notranjega sklada zavarovalnice usklajeno z zavarovalno pogodbo,
in traja največ en mesec.
(2) Obračunsko obdobje traja od prvega dne po obračunskem dnevu predhodnega obračunskega obdobja in se konča
na obračunski dan.
17. člen
(čista vrednost sredstev in vrednost enote premoženja)
(1) Zavarovalnica po stanju na obračunski dan izračuna
čisto vrednost sredstev notranjega sklada zavarovalnice (v
nadaljnjem besedilu: ČVS) in vrednost enote premoženja notranjega sklada zavarovalnice (v nadaljnjem besedilu: VEP) na
način, določen v tem sklepu.
(2) ČVS se izračuna tako, da se od vrednosti sredstev
notranjega sklada zavarovalnice odštejejo finančne in poslovne
obveznosti notranjega sklada zavarovalnice.
(3) VEP po stanju na obračunski dan (t) se izračuna po
naslednji enačbi:
VEP(t) =

ČVS(t)
E(t-1)

pri čemer navedene oznake pomenijo:
t: obračunski dan,
t-1: predhodni dan,
E: število enot premoženja notranjega sklada zavarovalnice, izkazanimi v evidencah enot premoženja notranjega sklada
zavarovalnice.
VEP se izračuna na štiri decimalna mesta natančno.
(4) Obračunsko obdobje za izračun ČVS in VEP je obdobje med dvema zaporednima obračunskima dnevoma.
18. člen
(evidence enot premoženja notranjega sklada)
Zavarovalnica za vsak notranji sklad zavarovalnice, ki je
razdeljen na enote, vodi evidenco enot premoženja notranjega
sklada zavarovalnice.
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19. člen
(računovodski postopki)
(1) Zavarovalnica sprejme, izvaja in vzdržuje računovodske politike in postopke za pravilno in natančno pripoznavanje,
merjenje, vrednotenje in poročanje o sredstvih in obveznostih
notranjega sklada zavarovalnice, v skladu z mednarodnimi
standardi računovodskega poročanja, določenimi z Uredbo
(ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
19. julija 2002 o uporabi mednarodni računovodskih standardov
(UL L št. 243 z dne 11. septembra 2002, str. 609) in Uredbo
Komisije (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu
z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L št. 320 z dne 29. novembra 2008, str. 1), s spremembami
(v nadaljnjem besedilu: MSRP), določili ZZavar-1, tem sklepom
in z drugimi predpisi, izdanimi na podlagi ZZavar-1.
(2) Zavarovalnica vodi računovodstvo in poslovne knjige
za vsak notranji sklad zavarovalnice ločeno, in sicer tako, da
je mogoče za vsak notranji sklad zavarovalnice ob vsakem
času neposredno ugotoviti njegova sredstva in obveznosti do
virov sredstev.
(3) Sredstva notranjega sklada zavarovalnice sestavljajo
vsa sredstva, izkazana v bilanci stanja notranjega sklada zavarovalnice, kot je predpisana v sklepu, ki ureja letno poročilo
in trimesečne računovodske izkaze zavarovalnic.
(4) ČVS iz drugega odstavka 17. člena se izračuna v
skladu s shemami računovodskih izkazov notranjega sklada
zavarovalnice, in drugimi pravili računovodskega poročanja notranjega sklada zavarovalnice, predpisanimi v sklepu, ki ureja
letno poročilo in trimesečne računovodske izkaze zavarovalnic.
20. člen
(postopki pri izračunu ČVS in VEP)
(1) Zavarovalnica zagotovi, da se ČVS in VEP vsakega
notranjega sklada zavarovalnice izračunata na podlagi računovodskih politik in postopkov iz 19. člena tega sklepa, ter da
se vsa vplačila in izplačila obračunajo po pravilni ČVS oziroma
VEP.
(2) Zavarovalnica vzpostavi in uresničuje takšen sistem
upravljanja, ki omogoča čimprejšnjo ugotovitev napak pri vrednotenju sredstev in obveznosti notranjega sklada zavarovalnice, izračunu ČVS in VEP ter odpravo nepravilnosti, ki so
nastale zaradi ugotovljenih napak pri vrednotenju.
VI. NAČIN IN ROKI ZA OBJAVO ČISTE VREDNOSTI
SREDSTEV NOTRANJEGA SKLADA ZAVAROVALNICE
OZIROMA VREDNOSTI ENOTE NOTRANJEGA SKLADA,
KADAR JE NOTRANJI SKLAD ZAVAROVALNICE
RAZDELJEN NA ENOTE
21. člen
(smiselna uporaba določb ZISDU-3)
(1) Če ni s tem sklepom drugače določeno, se za način
in roke za objavo ČVS notranjega sklada zavarovalnice in
VEP notranjega sklada zavarovalnice, kadar je notranji sklad
zavarovalnice razdeljen na enote, smiselno uporabljajo določila ZISDU-3, ki urejajo način in roke za objavo čiste vrednosti
vzajemnega sklada oziroma vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada.
(2) Način in roki za objavo ČVS in VEP, kadar je notranji
sklad zavarovalnice razdeljen na enote, obsegajo tudi ravnanje
v primeru napake pri izračunu ČVS in VEP notranjega sklada
zavarovalnice.
(3) Pri odpravljanju nepravilnosti, ki so nastale zaradi
ugotovljenih napak pri vrednotenju, se smiselno uporabljajo določila podzakonskega predpisa, izdanega na podlagi 224. člena
ZISDU-3, ki urejajo ravnanje v primeru napake pri izračunu
ČVS oziroma VEP vzajemnega sklada.
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22. člen
(način in rok objave podatkov o ČVS in podatkov o VEP)
(1) Zavarovalnica v zvezi s poslovanjem notranjega sklada zagotovi, da se za vsak notranji sklad zavarovalnice redno
objavlja podatek o ČVS in, kadar je notranji sklad zavarovalnice
razdeljen na enote, tudi podatek o VEP.
(2) Zavarovalnica podatke iz prvega odstavka tega člena
objavi na svoji javni spletni strani v petnajstih dneh po obračunskem dnevu.
(3) Zavarovalnica zagotovi, da skrbnik notranjega sklada
zavarovalnice pred objavo podatkov o ČVS in podatkov o VEP
preveri pravilnost izračuna podatkov o ČVS oziroma VEP. Zavarovalnica o preveritvi iz prejšnjega stavka smiselno uporablja
določila ZISDU-3.
(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena zavarovalnica
zagotovi, da sta pred objavo na javni spletni strani zavarovalnice,
podatek o ČVS na zadnji dan vsakega koledarskega leta in podatek o VEP na zadnji dan vsakega koledarskega leta revidirana
v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje.
Ne glede na drugi odstavek tega člena zavarovalnica zagotovi objavo revidiranega podatka o ČVS na zadnji dan koledarskega leta in revidiranega podatka o VEP na zadnji dan
koledarskega leta na svoji javni spletni strani najkasneje v šestih
mesecih po preteku koledarskega leta.
(5) Če je podatek o ČVS oziroma VEP revidiran v skladu z
zakonom, ki ureja revidiranje, zavarovalnica v objavi podatka o
ČVS oziroma VEP to izrecno navede.
(6) Zavarovalnica skupaj z objavo ČVS oziroma VEP na
svojih spletnih straneh objavi tudi revizorjevo poročilo, če je
podatek o ČVS oziroma VEP revidiran v skladu z zakonom, ki
ureja revidiranje.
23. člen
(uskladitev s sklepom)
Zavarovalnica za obstoječe notranje sklade sklene pogodbo o opravljanju skrbniških storitev v skladu s tem sklepom v
roku 3 mesecev od uveljavitve tega sklepa.
24. člen
(uveljavitev)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00701-19/2015-10
Ljubljana, dne 18. februarja 2016
EVA 2015-1611-0179
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
Sergej Simoniti l.r.

613.

Aneks h Kolektivni pogodbi o oblikovanju
pokojninskega načrta za javne uslužbence

Na podlagi 33. člena Kolektivne pogodbe o oblikovanju
pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS,
št. 11/04, 34/04 – popr., 43/06 – ZKolP, 66/07, 103/09 in 11/12)
podpisniki kolektivne pogodbe sklenejo

ANEKS
h Kolektivni pogodbi o oblikovanju
pokojninskega načrta za javne uslužbence
1. člen
S tem aneksom h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence se Kolektivna pogodba o
oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni
list RS, št. 11/04, 34/04 – popr., 43/06 – ZKolP, 66/07, 103/09
in 11/12) uskladi z določbami Zakona o kolektivnem dodatnem
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pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list
RS, št. 126/03 in 32/15) in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13
– ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206,
85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15).
2. člen
V Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta
za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04, 34/04 – popr.,
43/06 – ZKolP, 66/07, 103/09 in 11/12) se v 1. členu besedilo
»zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 26/03 – uradno prečiščeno besedilo, 40/03 – odl. US,
63/03 – odl. US in ZIPRS0304-A, 135/03 in 2/04 – ZDSS-1,
v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1)« nadomesti z besedilom »v
skladu z zakonom, ki ureja dodatno pokojninsko zavarovanje«.
3. člen
V 7. členu se besedilo »po ZPIZ-1« nadomesti z besedilom »v skladu z zakonom, ki ureja dodatno pokojninsko
zavarovanje,«.
4. člen
V drugem odstavku 11. člena se besedilo »51. členom
zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02)« nadomesti z besedilom »zakonom, ki ureja delovna razmerja«.
5. člen
V 13. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Skladno z zakonom, ki ureja dodatno pokojninsko zavarovanje, se lahko ZVPS preoblikuje v podsklad krovnega
pokojninskega sklada, ki bo izvajal naložbeno politiko življenjskega cikla.«.
6. člen
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zajamčena donosnost znaša 50 % povprečne donosnosti, ki je izračunana skladno z metodologijo, predpisano s strani
ministra za finance.«.
7. člen
V 20. členu se besedilo »s 360. členom ZPIZ-1« nadomesti z besedilom »z zakonom, ki ureja dodatno pokojninsko
zavarovanje,«.
8. člen
V 26. členu se v prvi alineji besedilo »362. člena ZPIZ-1«
nadomesti z besedilom »zakona, ki ureja dodatno pokojninsko
zavarovanje«.
V drugi alineji se besedilo »363. člena ZPIZ-1 za čas od
pridobitve pravice do predčasne dodatne starostne pokojnine
do pridobitve pravice do pokojnine po predpisih o obveznem
pokojninskem zavarovanju« nadomesti z besedilom »zakona,
ki ureja dodatno pokojninsko zavarovanje«.
9. člen
V 28. členu se kratica »ZPIZ-1« nadomesti z besedilom
»zakona, ki ureja dodatno pokojninsko zavarovanje«.
10. člen
V 29. členu se kratica »ZPIZ-1« nadomesti z besedilom
»zakonom, ki ureja dodatno pokojninsko zavarovanje«.
11. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00711-13/2015
Ljubljana, dne 29. januarja 2016
EVA 2015-2611-0068
Vlada Republike Slovenije
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica za delo,
družino, socialne zadeve
in enake možnosti
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Reprezentativni sindikati javnega
sektorja
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA,
ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE
Branimir Štrukelj l.r.
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE
– PERGAM
Milan Štimec
NI PODPISAL
SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI,
IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI
DEJAVNOSTI SLOVENIJE
Bojan Hribar l.r.
GLOSA – SINDIKAT KULTURE IN
NARAVE SLOVENIJE
Mitja Šuštar l.r.
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV
SLOVENIJE
Frančišek Verk
NI PODPISAL
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE
Radivoj Uroševič l.r.
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE
Dušan Pečnik
NI PODPISAL
SINDIKAT ZDRAVSTVA
IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
Zvonko Vukadinovič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
kojninskega načrta za javne uslužbence vpisan v evidenco
kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih
pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 23/3.

614.

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

K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N
v Republiki Sloveniji, januar 2016
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih na domačem trgu januarja 2016 v primerjavi z
decembrom 2015 je bil –0,001.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu januarja 2016 v primerjavi z istim
mesecem prejšnjega leta je bil –0,015.
3. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin januarja 2016 v primerjavi z decembrom 2015 je bil –0,014.
4. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin januarja
2016 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil –0,005.
Št. 9621-34/2016/5
Ljubljana, dne 26. februarja 2016
EVA 2016-1522-0006
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

SINDIKAT DELAVCEV
V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE
Jelka Mlakar l.r.
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90
SLOVENIJE
Peter Majcen
NI PODPISAL
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA
SLOVENIJE
Aleksander Ogrizek
NI PODPISAL
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV
LJUBLJANSKE UNIVERZE
dr. Tomaž Sajovic l.r.
SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH
USTVARJALCEV RTV
Peter Kosmač l.r.
SIFARM – SINDIKAT FARMACEVTOV
SLOVENIJE
Damir Domjan
NI PODPISAL
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE –
PERGAM
Matija Cevc
NI PODPISAL
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti je dne 5. 2. 2016 izdalo potrdilo št. 02047-3/2007-10
o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi o oblikovanju po-

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
januar 2016

615.

Poročilo o gibanju plač za december 2015

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

POROČILO
o gibanju plač za december 2015
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za december 2015 je znašala 1.594,93 EUR in je bila
za 5,0 % nižja kot za november 2015.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za december 2015 je znašala 1.035,58 EUR in je bila
za 4,3 % nižja kot za november 2015.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–december 2015 je znašala 1.555,89 EUR.
Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–december 2015 je znašala 1.013,23 EUR.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje oktober–december 2015 je znašala 1.606,55 EUR.
Št. 9611-55/2016/4
Ljubljana, dne 25. februarja 2016
EVA 2016-1522-0007
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE
BOVEC
616.

722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEEOPR. DOLG.
SREDSTEV

Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 14/10 in 84/10),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12 in 14/13) in
Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) je
Občinski svet Občine Bovec na 11. redni seji dne 25. 2. 2016
sprejel

73

74

ODLOK
o proračunu Občine Bovec za leto 2016

1. člen
S tem odlokom se za Občino Bovec za leto 2016 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA PRORAČUNA

I.

70

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

v EUR

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)

8.718.092,77

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.913.492,14

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

2.945.147,00

700 DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK

2.373.212,00

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

236.335,00

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

335.600,00

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)

968.345,14

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

736.765,14

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

2.300,00

712 GLOBE IN DENARNE KAZNI

4.380,00

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
72

38.500,00

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

31.500,00

720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

740 TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ

4.205.070,64

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

567.529,99

782 PREJETA SRED. IZ PROR. EU
ZA STRUKTURNO POLITIKO

567.529,99

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

8.665.132,79

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

1.955.576,48

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 SREDSTVA, IZLOČENA
V REZERVE
41

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
410 SUBVENCIJE

42

43

535.978,00
80.615,00
1.311.753,48
24.830,00
2.400,00
1.568.159,21
38.200,00

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

576.400,00

412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM

158.825,00

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

794.734,21

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

4.888.507,10

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

4.888.507,10

INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)

252.890,00

431 INVES. TRANSF. PRAV.
IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. POR.

198.800,00

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

54.090,00

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (prih.-odhod.)

52.959,98

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

186.400,00

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

4.205.070,64

II.

706 DRUGI DAVKI
71

500,00

TRANSFERNI PRIHODKI

787 PREJETA SREDSTVA OD
DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Določa se v
naslednjih zneskih:
A.

500,00

730 PREJETE DONACIJE
IZ DOMAČIH VIROV

741 PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SRED.
PRORAČ. EU
78

1. SPLOŠNA DOLOČBA

PREJETE DONACIJE (730+731)

31.500,00
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IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751)
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0,00

750 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
752 KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0,00

441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

0

442 PORABA SREDSTEV KUPNIN
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV
(IV.-V.)

0,00

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0,00

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

1.923.825,76
1.923.825,76

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE
SREDSTEV NA RAČUNIH)

–1.870.865,78

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–1.923.825,76

XI.

NETO FINANCIRANJE

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČ.
OB KONCU PRET. LETA

52.959,98
1.986.616,53

Sestavni deli Odloka o proračunu Občine Bovec za leto
2016 so:
a. Splošni del proračuna
Bilanca prihodkov in odhodkov po ekonomski klasifikaciji
Račun finančnih terjatev in naložb
Račun financiranja
b. Bilanca odhodkov – po programski klasifikaciji javno
finančnih izdatkov
izdatki razporejeni po področjih proračunske porabe,
glavnih programih in podprogramih
c. Načrt razvojnih programov
d. Kadrovski načrt
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem se sprejema samostojno.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena in prvem
odstavku 80. člena Zakona o javnih financah (v nadaljnjem
besedilu: ZJF), tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse, ki se namenijo za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne
opreme v gasilskih enotah;
2. prihodki turistične takse, ki se namenijo za izvajanje
dejavnosti in storitev spodbujanja razvoja turizma;
3. prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih
cest, ki se namenijo za vzdrževanje gozdnih cest;

4. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov;
5. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
6. transferni prihodki iz državnega proračuna in proračuna Evropske unije za sofinanciranje posameznih projektov;
7. prihodki iz naslova koncesijske dajatve od posebnih
iger na srečo, ki se namenijo za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo;
8. izvirni prihodki krajevnih skupnosti, ki se namenijo za
financiranje izdatkov, predvidenih v finančnih načrtih krajevnih
skupnosti;
9. prihodki od komunalnih prispevkov, ki se namenijo za
gradnjo komunalne opreme;
10. prihodki iz naslova poslovnega najema gospodarske
javne infrastrukture, ki se namenijo za obnovitvene in razširitvene investicije v gospodarsko javno infrastrukturo;
11. prihodki iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo, ki se namenijo za izvajanje ukrepov
varstva in vlaganj v naravne vire;
12. prihodki iz naslova koncesijske dajatve za posek in
prodajo lesa, ki se namenijo za izvajanje ukrepov za gradnjo
infrastrukture lokalnega pomena.
Prihodki iz naslova okoljskih dajatev iz 4. in 5. točke
prejšnjega odstavka se lahko porabijo za:
1. gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih
obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi
operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja
na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s
komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov, in
2. zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih,
vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih
za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja.
Namenska sredstva, ki niso porabljena v tekočem letu,
razen sredstev, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno
dejavnostjo, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe
med posameznimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu septembru in konec leta z zaključnim
računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za
leto 2016 in o njegovi realizaciji.
6. člen
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni uporabljati dodeljena sredstva le za namene, ki so opredeljeni v proračunu.
Župan mora v primeru, da je ugotovljena neracionalna poraba dodeljenih sredstev pri posameznem proračunskem porabniku, začasno (s soglasjem občinskega sveta
pa dokončno) ustaviti financiranje posamezne proračunske
postavke.
Uporabniki na račun občinskega proračuna ne smejo
prevzemati obveznosti, ki bi presegale z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
7. člen
Uporabnik sredstev proračuna lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen
v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice
porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu
za tekoče leto in predvidene obveznosti v načrtu razvojnih
programov za naslednja leta.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
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Župan je pooblaščen za potrjevanje investicijske dokumentacije projektov, ki so uvrščeni v načrt razvojnih programov.
Župan lahko spremeni vrednost projektov v načrtu razvojnih programov katerih vrednost se spremeni do 20 %.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto,
se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve
občinskega sveta.
8. člen
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih
se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno
področje.
Poraba sredstev za opravljene naloge na posameznih
področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za
posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo, izstavljenega računa, zahtevka oziroma sklepa
župana ali naloga za izplačilo, ki ga odobri župan.
Vsi proračunski uporabniki morajo za nabavo opreme,
investicijska in vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije,
skleniti pogodbo z izvajalcem oziroma uporabnikom storitve v
skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
9. člen
Pravni posli krajevnih skupnosti, ki jih sklene krajevna
skupnost brez predhodnega soglasja župana, so nični. Ne
glede na določilo prejšnjega odstavka lahko krajevna skupnost veljavno sklepa pravne posle in prevzema obveznosti
brez predhodnega soglasja župana, vendar le v okviru svoje
dejavnosti in le do višine sredstev, ki so za posamezne namene zagotovljena v njenem finančnem načrtu.
10. člen
Sredstva proračunske rezerve občine, ki deluje kot proračunski sklad, se lahko oblikujejo največ v višini 1,5 % prejemkov proračuna.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem obvešča občinski svet v okviru zaključnega računa proračuna.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
11. člen
Župan lahko dolžniku do višine 420,00 EUR odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi neizterljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče
izterjati. Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do
občine iz naslova obveznih dajatev.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za izvedbo razvojnih
programov, ki jih potrdi občinski svet. Pogodbe o dolgoročnem zadolževanju se lahko podpiše ob predhodnem pisnem
soglasju ministrstva pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih
določa zakon, ki ureja financiranje občin.
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Bovec, se smejo zadolževati
le s soglasjem občinskega sveta Občine Bovec.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se občina lahko
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega
sprejetega proračuna. Dolg iz tega naslova mora občina odplačati do konca proračunskega leta, to je do 31. 12. 2016.
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6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Bovec v letu
2016, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega
financiranja.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2015-3
Bovec, dne 25. februarja 2016
Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž l.r.

617.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o merilih za podaljšanje
obratovalnega časa gostinskih obratov
in kmetij, ki opravljajo gostinsko dejavnost
na območju Občine Bovec

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS,
št. 93/07 – UPB2), 4. člena Pravilnika o merilih za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, v katerih se
opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00,
30/06 in 93/07) ter 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni
list RS, št. 72/06 in 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na
11. redni seji dne 25. 2. 2016 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o merilih za podaljšanje obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, ki opravljajo
gostinsko dejavnost na območju Občine Bovec
1. člen
V Pravilniku o merilih za podaljšanje obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, ki opravljajo gostinsko dejavnost
na območju Občine Bovec (Uradno glasilo, št. 4/2005, Uradni
list RS, št. 55/11 in 97/11) se črta 8. člen, ki se glasi:
»Gostinskemu obratu, ki je v strnjenem stanovanjskem
naselju, se dovoli obratovanje dlje kot je to določeno v 7. členu, če pridobi soglasje stanovalcev s stalnim prebivališčem, ki
prebivajo v neposredni bližini gostinskega obrata (stanovanjski
objekti ob lokalu in čez cesto).«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 306-01/2005
Bovec, dne 25. februarja 2016
Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž l.r.

618.

Sklep o spremembi Cenika parkiranja
na Avtodomskem postajališču Dvor Bovec

Na podlagi 4. člena Odloka o prometnem režimu za avtodome na območju Občine Bovec ter režimu parkiranja na Avtodomskem postajališču Dvor Bovec (Uradni list RS, št. 60/07,
36/12 in 57/15) je v skladu s 16. členom Statuta Občine Bovec
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Občinski svet Občine Bovec na 11. redni seji dne 25. 2. 2016
sprejel

SKLEP
o spremembi Cenika parkiranja
na Avtodomskem postajališču Dvor Bovec
I
Spremeni se priloga št. 1 Cenika parkiranja z oskrbo na
Avtodomskem postajališču Dvor Bovec tako, da se po novem
glasi:
»Priloga 1: Cenik parkiranja z oskrbo na Avtodomskem
postajališču Dvor Bovec
CENIK
Vrsta storitve

EUR

Parkiranje z oskrbo do 1 ure

5

Parkiranje z oskrbo do 12 ur

15

Parkiranje z oskrbo do 24 ur

20

Parkiranje z oskrbo do 36 ur

30

Za parkiranje z oskrbo je avtodom obvezno parkirati na
za avtodome določen uvoz s priključki.«
II
Spremeni se priloga št. 2 Cenika parkiranja brez oskrbe
na Avtodomskem postajališču Dvor Bovec tako, da se po novem glasi:
»Priloga 2: Cenik parkiranja brez oskrbe na Avtodomskem
postajališču Dvor Bovec
CENIK
Vrsta storitve

EUR

Parkiranje brez oskrbe do 12 ur

15

Za parkiranje brez oskrbe je treba avtodom parkirati izven
za avtodome določenega uvoza s priključki znotraj parkirišča
Dvor Bovec na mesto, ki ga določi upravljavec. Za daljšo namestitev od 12 ur brez oskrbe se avtodomske turiste napoti k
namestitvi v kampih z urejeno infrastrukturo, primerno potrebam avtodomov.«
III
Ta sklep začne veljati in se uporabljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-09/2007
Bovec, dne 25. februarja 2016
Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž l.r.

GORENJA VAS - POLJANE
619.

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih – ZVrt (Uradni list
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 –
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine
Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 9. redni seji dne
25. februarja 2016 sprejel

PRAVILNIK
o sprejemu otrok v vrtec
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa postopek sprejemanja otrok v vrtec,
sestavo in način dela komisije za sprejem otrok v vrtec ter kriterije za sprejem otrok v vrtce v Občini Gorenja vas - Poljane.
II. VPIS OTROKA V VRTEC
2. člen
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj
11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki
so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo
pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku
pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z
dela.
3. člen
(1) Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje
programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Starši oziroma skrbniki otrok vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo
na predpisanem obrazcu.
(2) Vlogo za sprejem otroka v vrtec vložijo starši oziroma
skrbniki otroka na sedežu vrtca neposredno ali pa jo na sedež
vrtca pošljejo po pošti. Vlogo za sprejem dobijo starši na sedežu vrtca, na spletnih straneh vrtca ter na spletni strani občine.
(3) Vrtec starše obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec
in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec (sklenitev medsebojne pogodbe, predložitev potrdila pediatra o zdravstvenem
stanju otroka, predložitev odločbe o usmeritvi za otroke s
posebnimi potrebami …).
(4) Vrtec o vpisu in vključitvi otroka v vrtec obvesti tudi
občino zavezanko za plačilo.
(5) Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku, ki jim
ga določi vrtec, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka
v vrtec.
4. člen
(1) Vrtec najmanj enkrat letno, praviloma v mesecu marcu, objavi javni razpis za vpis otrok v vrtec za naslednje šolsko
leto in ga uskladi z občino ustanoviteljico.
(2) Javni razpis objavi vrtec na svoji spletni strani in na
oglasnih deskah vrtca, občina pa razpis objavi v lokalnem glasilu ter na spletni strani občine.
(3) Javni razpis mora vsebovati najmanj podatke o:
– obveznih sestavinah prijave na razpis,
– načinu prijavljanja,
– obveznih prilogah k prijavi,
– roku za sprejem prijav,
– roku, v katerem bodo kandidati obveščeni o možnosti
vključitve otroka v vrtec.
5. člen
(1) Starši vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo
za sprejem otroka v vrtec na predpisanem obrazcu, h kateri
morajo biti predloženi zahtevani dokazi.
(2) Vlogo za sprejem otroka v vrtec vložijo starši oziroma
skrbniki otroka na sedežu vrtca neposredno ali pa jo na sedež
vrtca pošljejo po pošti. Vlogo za sprejem dobijo starši na sedežu vrtca, na spletnih straneh vrtca ter na spletni strani občine.
(3) Vlogo odda eden od staršev oziroma otrokov skrbnik.
6. člen
(1) Vlagatelj lahko odda le eno vlogo za posameznega
otroka.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Vlagatelj v vlogi navede enoto vrtca, v katerega želi
vključiti otroka (vrtec prve izbire).
(3) Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi drugo enoto vrtca, v
katerega želi vključiti otroka, če otrok ne bo sprejet v vrtec prve
izbire (vrtec druge izbire).
(4) Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi, da želi vključiti
otroka v katerokoli enoto vrtca, če otrok ne bo sprejet v vrtec
prve izbire niti v vrtec druge izbire. Komisija za sprejem otrok v
vrtec lahko tako otroka razporedi v drugo enoto vrtca v občini,
kjer so še prosta mesta.
(5) Vrtec vlagatelja obvesti o prejemu vloge in šifri, pod
katero se vodi otrok v evidenci vpisanih otrok.
7. člen
(1) Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu
otrok ravnatelj zavoda ali od njega pooblaščena oseba.
(2) Vrtec starše pisno obvesti o roku za sklenitev pogodbe
o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši,
o datumu vključitve otroka v vrtec in o obveznostih staršev, da
ob vključitvi otroka v vrtec predložijo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
8. člen
Kadar je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih
mest glede na prostorske zmožnosti ob upoštevanju normativov in standardov za oblikovanje oddelkov predšolske vzgoje,
odloča o sprejemu otrok komisija za sprejem otrok v vrtec.
III. SESTAVA IN NALOGE KOMISIJE
ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
9. člen
(1) Sestavo Komisije za sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog sveta vrtca in je pristojna za sprejem otrok v vrtce na območju Občine Gorenja vas - Poljane.
(2) Komisijo sestavljajo:
– pomočnik ravnatelja posameznega vrtca oziroma vodja
vrtca pri posamezni OŠ,
– predstavnik sveta staršev posamezne VVE,
– predstavnik ustanovitelja,
– predstavnik šolske svetovalne službe posameznega
zavoda.
(3) Člane komisije se imenuje za dobo štirih let in so lahko
ponovno imenovani.
(4) Mandat predstavnika sveta staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
10. člen
(1) Prvo sejo skliče predstavnik ustanovitelja.
(2) Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije
izvolijo izmed sebe na svoji prvi seji.
(3) Komisija obravnava vloge na svoji seji, ki ni javna, v
skladu z določbami Zakona o vrtcih.
(4) Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije,
oseba, ki vodi postopek in zapisnikar.
(5) Komisija je sklepčna, če je na seji navzoča večina
članov.
(6) Komisija odloča s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov
vseh članov.
11. člen
(1) Komisija obravnava vse vloge na podlagi podatkov, ki
so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok.
(2) Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih
vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost
podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
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(3) Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni
postopek.
12. člen
(1) Komisija o svojem delu vodi zapisnik, ki mora vsebovati vsaj naslednje podatke:
– podatke o kraju, datumu, uri zasedanja komisije,
– imena prisotnih članov komisije,
– navedba pravilnika oziroma dokumentacije, ki je podlaga za odločanje,
– kratek potek dela komisije,
– sprejetih sklepih komisije, katerih obvezni del je prednostni vrstni red, kjer se podatki o otrocih objavijo pod šifro otroka.
(2) Zapisnik podpiše predsednik komisije.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
13. člen
(1) Komisija izmed vpisanih otrok najprej obravnava otroke s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili
odločbe pristojnega organa, in otroke, za katere so vlagatelji
predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti otroka
zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je
družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma
položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s
strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
(2) Otroke iz prvega odstavka tega člena vrtec prednostno
sprejme.
14. člen
(1) Za preostale vpisane otroke, ki izpolnjujejo pogoje iz
2. člena tega pravilnika, komisija določi na podlagi kriterijev
prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po
doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila.
Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda
glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede
na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
(2) Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število
prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v
skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo
sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu
s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam po
kriteriju starosti.
(3) Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni
vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni
seznam, ki se objavi na oglasni deski in spletnih straneh vrtca.
(4) Podatki o otrocih se objavijo pod šifro, pod katero
se vodi otroka v evidenci vpisanih otrok in je vlagatelj z njo
seznanjen.
(5) Seznam sprejetih otrok vsebuje vsaj naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
(6) Čakalni seznam vsebuje vsaj naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema
otroka v vrtec, v 15 dneh po vročitvi obvestila v skladu z zakonom, vložijo v vrtec ugovor,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
15. člen
(1) Otroke, ki jih starši naknadno vpisujejo v vrtec, se
uvrsti na čakalno listo po kronološkem vrstnem redu vpisa.
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(2) Otrok s posebnimi potrebami oziroma otrok, za katerega je CSD izdal potrdilo o njegovi ogroženosti zaradi socialnega položaja družine ima skladno z Zakonom o vrtcih prednost
pri sprejemu.
16. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
Zap. št.
1.

2.

3.

4.

KRITERIJI

Št. točk

Prebivališče (upošteva se ena izmed variant)
1.a Otrok in starši imajo stalno prebivališče na območju Občine Gorenja vas - Poljane ali spadajo v šolski
okoliš posamezne šole v Občini Gorenja vas - Poljane ali spadajo v uveljavljeno gravitacijsko območje
posamezne šole v Občini Gorenja vas - Poljane

60

1.b Otrok v enostarševski družini ima skupaj s staršem stalno prebivališče v Občini Gorenja vas - Poljane
ali spadajo v šolski okoliš posamezne šole v Občini Gorenja vas - Poljane ali spadajo v uveljavljeno
gravitacijsko območje posamezne šole v Občini Gorenja vas - Poljane

60

1.c Otrok in eden od staršev, s katerim otrok živi, imata stalno prebivališče v Občini Gorenja vas - Poljane
ali spadajo v šolski okoliš posamezne šole v Občini Gorenja vas - Poljane ali spadajo v uveljavljeno
gravitacijsko območje posamezne šole v Občini Gorenja vas - Poljane

45

Zaposlenost (upošteva se ena izmed variant)
2.a Zaposlenost (ali status rednega študenta oziroma kmeta) obeh staršev oziroma enega od staršev, če
gre za enostarševsko družino

60

2.b Zaposlenost (ali status rednega študenta oziroma kmeta) samo enega od staršev

30

2.c Nezaposlenost starša v enoroditeljski družini, ki je prijavljen na Zavodu za zaposlovanje

30

Otrok je bil uvrščen na čakalni seznam in mu ni bilo odobreno prosto mesto v vrtcu (upošteva se ena
izmed variant)
2.a V preteklem letu

12

3.b Dve leti zapored

24

3.c Tri leta zapored

36

Starši v razpisanem šolskem letu hkrati vpisujejo v vrtec na območju Občine Gorenja vas - Poljane dvojčke, trojčke … oziroma dva otroka iz iste družine, ki ju vpisujejo v oddelke prvega starostnega obdobja.
Ta kriterij velja tudi, ko je v vrtec že vključen otrok iz iste družine, razen v primeru, ko ta otrok v tekočem
koledarskem letu dopolni starost šestih let

3

5.

Otrok, ki bo z naslednjim šolskim letom vpisan v šolo

24

6.

Vključevanje mlajših otrok – otrok, ki 1.9. tekočega koledarskega leta ne bo dopolnil starosti 11 mesecev
(upošteva se ena izmed variant)

7.

6.a 11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 10. tekočega koledarskega leta

6

6.b 11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 11. tekočega koledarskega leta

5

6.c 11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 12. tekočega koledarskega leta

4

6.d 11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 1. prihodnjega leta

3

6.e 11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 2. prihodnjega leta

2

6.f 11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 3. prihodnjega leta

1

Družina z več vzdrževanimi otroki (upošteva se ena izmed variant)
7.a Dva otroka

1

7.b Trije otroci

2

7.c Štirje ali več otrok

3

Uradni list Republike Slovenije
17. člen
(1) Za enostarševsko družino po tem odloku se šteje
skupnost enega od staršev z otroki:
– kadar je drugi od staršev umrl ali je drugi od staršev
neznan ali je pogrešan, ali
– kadar otrok živi z enim od staršev na podlagi pravnomočne sodne odločbe, s katero je odločeno o varstvu in vzgoji
otrok ali kadar pred pristojnim sodiščem teče postopek za
odločitev o varstvu in vzgoji otrok.
(2) Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je
izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.
(3) Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri
določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva dodatni kriterij
starost otroka. Prednost ima starejši otrok.
(4) V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako
število točk, se upošteva še dodatni kriterij in sicer zadnje tri
številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo
vrednostjo teh treh številk.
V. ODLOČITVE KOMISIJE
18. člen
(1) Komisija najkasneje v 8 dneh po seji vsem staršem
izda obvestilo o sprejemu oziroma zavrnitvi sprejema otroka
v vrtec.
(2) Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, obvestilo določa
datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne
pogodbe med vrtcem in starši.
(3) Za otroke, ki niso bili sprejeti v vrtec, mora obvestilo
vsebovati natančno obrazložitev.
(4) Zoper obvestilo lahko starši v 15 dneh po vročitvi vložijo ugovor na svet zavoda, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po
prejemu ugovora, ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni
upravni postopek z odločbo, ki se vroči staršem. Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor.
(5) Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja
kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni
dopusten.
VI. VPIS IN IZPIS IZ VRTCA
19. člen
Otroci, sprejeti v vrtec, so vključeni v vrtec praviloma do
vstopa v osnovno šolo.
20. člen
V primeru, ko o sprejemu otrok odloča komisija, morajo
starši vključiti otroka v vrtec s 1. septembrom tekočega leta ali z
dnem oblikovanja novega oddelka med šolskim letom oziroma
naslednji dan, ko otrok dopolni starostni pogoj za vključitev v
vrtec oziroma naslednji dan po poteku starševskega dopusta
v obliki polne odsotnosti z dela. Otroka s posebnimi potrebami
pa morajo starši vključiti v vrtec z dnem, ki je določen v odločbi
o usmeritvi otroka v vrtec.
21. člen
(1) Otroka se trajno izpiše iz vrtca ob vstopu v osnovno šolo.
(2) Starši lahko otroka kadarkoli trajno izpišejo iz vrtca s
15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema
izpisnega obrazca na sedežu zavoda oziroma po elektronski pošti.
(3) Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu
v vrtec oziroma pri ponovnem vpisu, ki ga obravnava komisija
za sprejem otrok v vrtec.
(4) Na mesto izpisanega otroka se sprejme drugega
otroka, ki izmed otrok na čakalnem seznamu, ki izpolnjujejo
starostni pogoj, doseže najvišje število točk, pri čemer se kot
obdobje za preverjanje starostnega pogoja upošteva najmanj
en mesec.
(5) Vrtec starše o izpraznjenem mestu pisno ali ustno
obvesti.
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22. člen
(1) Starši oziroma skrbniki novosprejetih otrok morajo pred
podpisom pogodbe o vpisu otroka v vrtec, plačati vpisnino, ki jo
s sklepom določi svet zavoda in je enaka v vseh vrtcih v občini.
(2) Pri obračunu oskrbnine za vrtec, se vplačani znesek
staršem poračuna. V primeru ne vključitve otroka v vrtec, pa
se vplačani znesek preknjiži na šolski sklad vrtca. V primeru
izrednih razmer o vračilu vpisnine, odloča tričlanska komisija, ki
jo imenuje predsednik sveta zavoda.
23. člen
(1) Če starši sprejem odklonijo, oziroma ga želijo prestaviti za določen čas, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis
otroka v vrtec.
(2) V primeru, ko se sprostijo mesta in zanje ni več kandidatov na čakalnem seznamu, se lahko sprejmejo otroci, za
katere so starši vložili prijavo za sprejem med letom.
24. člen
Otroka med trajanjem šolskega leta (od 1. 9. do 31. 8. naslednjega leta) ni mogoče začasno izpisati iz zavoda.
VII. INFORMIRANJE
25. člen
Vrtec na svojih spletnih straneh objavlja informacije o prostih mestih.
VIII. POTUJOČI VRTEC
26. člen
(1) Potujoči vrtec je program v obsegu 80 šolskih ur letno.
(2) Namenjen je otrokom iz Občine Gorenja vas - Poljane pred vstopom v 1. razred osnovne šole, ki niso vključeni v
dnevno varstvo.
(3) Zavod objavi razpis za vpis otrok v potujoči vrtec vsako
leto, praviloma v mesecu marcu.
27. člen
(1) Skupina potujočega vrtca se oblikuje, če je vpisanih
najmanj 9 otrok, starih nad 4 leta.
(2) Če je vpis v posameznem kraju manjši, lahko ustanovitelj odobri manjšo skupino.
28. člen
Starši otrok v potujočem vrtcu plačajo prispevek za materialne stroške, ustanovitelj pa pokrije stroške dela zaposlenih.
IX. DRUGO
29. člen
(1) Vrtec je lahko zaprt v času kolektivnega dopusta in med
prazniki, največ do 5 delovnih dni skupaj. Na območju občine
mora v tem času delovati vsaj en vrtec. Dežurstva si izmenjavata
Vrtec Agata in Vrtec Zala.
(2) Dežurstva se vpišejo v letni delovni načrt posameznega
vrtca.
(3) V času šolskih počitnic in praznikov se enote vrtca
združujejo.
(4) Starši morajo otroka vpisati do predvidenega roka.
(5) Da je posamezna enota vrtca med prazniki, v času šolskih počitnic in kolektivnega dopusta odprta, mora biti prijavljenih
najmanj 8 otrok.
X. KONČNI DOLOČBI
30. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 24/09, 26/10, 23/11).
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31. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 605-001/2016-001
Gorenja vas, dne 25. februarja 2016
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

620.

Pravilnik o sofinanciranju programov
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini
Gorenja vas - Poljane

Na podlagi 25. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 94/09 – odl. US, 4/10, 20/11,
100/11 – odl. US, 111/13), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl.
US, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)
in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list
RS, št. 85/13, 48/15) je Občinski svet Občine Gorenja vas Poljane na 9. redni seji dne 25. februarja 2016 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju programov ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas Poljane
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določa pogoje, merila in postopke
za izbiro in vrednotenje ter razdelitev sredstev, namenjenih za
sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih društev, skupin,
posameznikov in kulturnih projektov, ki so lokalnega pomena
in se sofinancirajo iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
2. člen
(1) Iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane se sofinancira naslednja vsebina:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij, skupin ter posameznikov;
– kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost;
– izobraževanje strokovnih kadrov ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti;
– sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih srečanjih
in na srečanjih v tujini;
– kulturne prireditve in akcije;
– kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije – vse le v delu, ki presega šolske vzgojno izobraževalne
programe;
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.
(2) Sredstva za investicije v prostor in opremo za izvajanje
kulturne dejavnosti niso zajeta v vrednosti kulturnih programov.
3. člen
Izvajalci programov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Gorenja vas - Poljane,
– so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti, s svojim
dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost ter izvajajo
dejavnost najmanj pol leta pred objavo razpisa,
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– imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske možnosti
za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
– imajo urejeno evidenco o članstvu (vsaj 2/3 članov Občine Gorenja vas - Poljane),
– poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi ter temeljnim
aktom društva,
– občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o
realizaciji programov, poročila o doseženih uspehih na občinskih,
območnih, regijskih in državnih tekmovanjih,
– s posameznim programom, projektom oziroma prireditvijo s področja kulture lahko posamezni izvajalci kandidirajo za
sredstva iz občinskega proračuna le na enem javnem razpisu
Občine Gorenja vas - Poljane v tekočem letu.
4. člen
(1) Pravico do sofinanciranja kulturnih programov in projektov imajo izvajalci le-teh, ki so izbrani na podlagi javnega
razpisa.
(2) Skupni obseg sofinanciranja kulturnih programov in
projektov potrdi Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane s
sprejemom proračuna za posamezno proračunsko leto.
5. člen
(1) Odpiranje vlog na javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti izvede komisija za odpiranje
vlog, ki jo imenuje župan.
(2) Vrednotenje programov in projektov, prispelih na javni
razpis, opravi najmanj 3-članska strokovna komisija, ki jo z
odločbo imenuje župan, tako, da so različne kulturne dejavnosti
zastopane čim bolj enakovredno.
6. člen
(1) Naloge komisije za odpiranje vlog so:
– odpiranje vlog, ki so prispele na javni razpis, ugotovitev
pravočasnosti vloge ter, ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje v
javnem razpisu določene pogoje (upravičena oseba) in ali je
popolna glede na besedilo javnega razpisa,
– za ustrezne vloge pripravi skupno poročilo, ki vsebuje
šifro vloge, prijavitelja in naslov kulturnega programa oziroma
kulturnega projekta,
– druge naloge po sklepu župana.
(2) Naloge strokovne komisije so:
– izvedba javnega razpisa za sofinanciranje programov
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– vrednotenje programov in projektov ter priprava predloga
za razdelitev sredstev, v skladu s pogoji in merili,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe pravilnika oziroma meril za vrednotenje programov in projektov s
področja kulture,
– druge naloge s področja kulture.
7. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem programov in projektov s področja kulture, poteka po naslednjem
zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov
ljubiteljskih kulturnih projektov in programov,
– zbiranje vlog vlagateljev kulturnih programov in projektov,
– obravnava, usklajevanje in strokovno ocenjevanje prispelih vlog ter izdelava poročila,
– izdaja odločb o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o
zavrnitvi sofinanciranja posameznega kulturnega projekta oziroma kulturnega programa,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb,
– obravnava poročil o izvedbi programov in projektov ter
ocena skladnosti s pogodbenimi obveznostmi.
8. člen
Strokovna komisija, občinska uprava ter predlagatelji programov ter projektov se pri pripravljanju, sprejemanju in izva-
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janju odločitev o izbiri kulturnih programov, ki jih iz občinskega
proračuna sofinancira občina, ravnajo po merilih in kriterijih,
navedenih v prilogi 1 tega pravilnika.
9. člen
(1) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku (naziv, naslov, davčna številka),
– predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji, kulturni programi in projekti ter določilo glede kriterijev za ocenjevanje oziroma
vrednotenja le-teh,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij v zvezi
z razpisom,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
(2) Rok za oddajo prijav ne sme biti krajši od 30 dni.
10. člen
(1) Po preteku razpisnega roka komisija za odpiranje vlog
odpre prispele vloge in ugotovi njihovo popolnost.
(2) Vlagatelji, ki v razpisanem roku oddajo formalno nepopolne vloge, lahko le-te dopolnijo v roku 5 dni od prejema
pisnega obvestila.
(3) Nepopolnih vlog strokovna komisija po tem roku ne
obravnava in jih župan s sklepom zavrže.
11. člen
(1) Komisija za odpiranje vlog o svojem delu sestavi skupno poročilo, v katerega vpiše zlasti naslednje podatke:
– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– imena navzočih članov komisije,
– navedbo prispelih vlog, s šifro vloge, prijaviteljem, datumom vloge in naslovom kulturnega programa ali kulturnega
projekta,
– ugotovitve o prepoznih in nepopolnih vlogah ter vlogah,
ki so jih vložile neupravičene osebe.
(2) Strokovna komisija na podlagi meril in kriterijev pravilnika pripravi poročilo o pregledu vlog.
(3) Na podlagi poročila strokovne komisije direktor oziroma direktorica občinske uprave sprejme o vsaki ustrezni vlogi,
prispeli na javni razpis, posamično odločbo, s katero odloči o
odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja
posameznega kulturnega projekta oziroma kulturnega programa. O pritožbah zoper te odločbe odloča župan.
12. člen
(1) Župan sklene z izbranimi vlagatelji – izvajalci kulturnih
programov oziroma projektov pogodbo, s katero se uredijo vsa
medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje predmeta pogodbe.
(2) Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo v predpisanem
roku, sicer se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje.
13. člen
Sestavine pogodbe so:
– pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna številka, št. računa),
– vsebina in obseg programa / projekta,
– čas realizacije programa / projekta,
– višina dodeljenih sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi
dodeljena sredstva ali ne izpolni predmeta pogodbe,
– določilo, da mora izvajalec sproti obveščati občino o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti,

Št.

18 / 4. 3. 2016 /

Stran

2179

– navedbo skrbnikov pogodbe,
– podpis, datum, žig,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
14. člen
(1) O izvedbi sofinanciranih programov oziroma projektov
morajo izvajalci v pogodbenem roku občinski upravi predložiti:
– zaključno finančno in vsebinsko poročilo o namenski
porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa.
(2) Občinska uprava ali po njej pooblaščeni organ lahko
kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
15. člen
(1) Izvajalci ljubiteljske kulturne dejavnosti so dolžni spoštovati določila pogodbe.
(2) Če občinska uprava ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje
pogodbe, mu lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev ali
zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev.
(3) Če izvajalec sredstev ne porabi namensko, občina
prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih
sredstev.
(4) Izvajalec, ki krši določila drugega in tretjega odstavka
tega člena, ne more kandidirati za sredstva iz proračuna ob
naslednjem razpisu.
(5) Sredstva nerealiziranih aktivnosti ostanejo neporabljena.
16. člen
(1) Merila, ki so priloga tega pravilnika, se uporabljajo
kot izhodišče za financiranje v skladu z dejanskim obsegom
in kakovostjo dejavnosti in z višino proračunskih sredstev za
delovanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
(2) Merila so določena v točkah.
(3) Vrednost točke se izračuna za vsako proračunsko
leto posebej in je odvisna od višine sredstev, ki so v proračunu
določena za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti in skupne
točkovne vrednosti ponujenih programov.
17. člen
(1) Za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov,
ki delajo na področju kulture, se nameni največ 2 % razpisanih
sredstev.
(2) Za izvedeno izobraževanje in izpopolnjevanje kandidata se vlagatelju odobri in izplača največ 1/3 predloženega
računa.
(3) Strokovna komisija bo vloge za sofinanciranje izobraževanj in izpopolnjevanj obravnavala in odobrila pri pregledu
zaključnih poročil izvajalcev programov in projektov.
(4) V primeru večjega števila predloženih vlog za sofinanciranje izobraževanj in izpopolnjevanj, lahko strokovna komisija
delež sofinanciranja ustrezno zmanjša, da se določeni znesek
(2 % razpisanih sredstev) za izobraževanje in izpopolnjevanje
ne preseže.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
18. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS,
št. 30/08, 19/13).
Št. 610-001/2016-001
Gorenja vas, dne 25. februarja 2016
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

- Najmanj 3 priložnostni nastopi.

KATEGORIJE SKUPINE

- Najmanj 3 priložnostni nastopi.

KATEGORIJE SKUPINE

- Zelo zahtevna scena, kostumi…

NASTOPI

- do 15 nastopov po 10 točk

MATERIALNI STROŠKI (št.točk
glede na št. aktivnih članov)

- do 9 članov

- Vsaj 3 priložnostni nastopi.

NASTOPI

- do 15 nastopov po 10 točk

MATERIALNI STROŠKI (št.točk
glede na št. aktivnih članov)

- do 9 članov

KATALOG/ zgibanka...
do 3x: od 5 do 20 točk, glede na
obsežnost in strokovno oceno

KATALOG/ zgibanka...
do 3x: od 5 do 20 točk, glede na
obsežnost in strokovno oceno

IZID KNJIGE/CD plošče
IZID KNJIGE/CD plošče
od 120 do 200 točk glede na obsežnost od 120 do 200 točk glede na obsežnost
in strokovno oceno komisije.
in strokovno oceno komisije.

KATALOG/ zgibanka...
do 3x: od 5 do 20 točk, glede na
obsežnost in strokovno oceno

IZID KNJIGE/CD plošče
od 120 do 200 točk glede na obsežnost
in strokovno oceno komisije.

KATALOG/ zgibanka...
do 3x: od 5 do 20 točk, glede na
obsežnost in strokovno oceno

IZID KNJIGE/CD plošče
od 120 do 200 točk glede na obsežnost
in strokovno oceno komisije.

Drugi tip prireditve po presoji razvrsti
komisija.

SODELOVANJE: Skupina oz. društvo, ki
kot organizator prireditve vključi v
program eno ali več skupin ali društev iz
občine ali izven... 10 točk

- Avtorski tekst za predstavo; do 3x:
od 10 do 30 točk

15

Predstavitve (dia, video,
knjige),predavanja, otroške delavnice.

1 III. kategorija, točk

110

50

- Samostojni literarni večer in vsaj 4
drugi nastopi.

IZID KNJIGE/CD plošče
od 120 do 200 točk glede na obsežnost
in strokovno oceno komisije.

KATALOG/ zgibanka...
do 3x: od 5 do 20 točk, glede na
obsežnost in strokovno oceno

110

50

IZID KNJIGE/CD plošče
od
120 do 200 točk glede na obsežnost in
strokovno oceno komisije.

KATALOG/ zgibanka...
do
3x: od 5 do 20 točk, glede na obsežnost
in strokovno oceno

SODELOVANJE: Skupina oz. društvo, ki
kot organizator prireditve vključi v
program eno ali več skupin ali društev iz
občine ali izven... 10 točk

Celovečerne izobraževalne oblike,
extempore, fotoizleti;
do 3x (Pogoj: razstava, objava)...
30 točk

- nad 13 članov

- do 12 članov

MATERIALNI STROŠKI (št.točk glede
na št. aktivnih članov)

- do 10 razstav, projekcij
15 točk

RAZSTAVE

- Člani s svojimi fotografijami sodelujejo
na občinskih razstavah.

- Člani s svojimi deli do 9x sodelujejo na
razstavah.

1,5

1

110

50

IZID KNJIGE/CD plošče
od 120 do 200 točk glede na obsežnost
in strokovno oceno komisije.

KATALOG/ zgibanka...
do 3x: od 5 do 20 točk, glede na
obsežnost in strokovno oceno

SODELOVANJE: Skupina oz. društvo,
ki kot organizator prireditve vključi v
program eno ali več skupin ali društev iz
občine ali izven... 10 točk

EXTEMPORE...kolonija, zbiranje
gradiva (pogoj razstava/objava) ...
30 točk (do 1x)

- nad 11 članov

- do 10 članov

MATERIALNI STROŠKI (št.točk
glede na št. aktivnih članov)

- do 10 nastopov po 10 točk

NASTOPI

- Sodelovanje na občinskih prireditvah.

- 3 nastopi.

II. kategorija,
1 koeficient

- Člani s svojimi fotografijami sodelujejo
na med območnih in državnih razstavah.

- Člani s svojimi deli najmanj 10 krat
letno sodelujejo na razstavah.

II. kategorija,
1 koeficient

SODELOVANJE: Skupina oz. društvo, ki
kot organizator prireditve vključi v
program eno ali več skupin ali društev iz
občine ali izven... 10 točk

EXTEMPORE...kolonija, zbiranje
gradiva (pogoj razstava/objava) ...
30 točk

- nad 13 članov

- do 12 članov

MATERIALNI STROŠKI (št.točk
glede na št. aktivnih članov)

- do 10 razstav/delavnic po 10 točk

RAZSTAVE

- 3 do 6
razstav/delavnic

II. kategorija,
50 koeficient

SODELOVANJE: Skupina oz. društvo,
SODELOVANJE: Skupina oz. društvo,
SODELOVANJE: Skupina oz. društvo,
ki kot organizator prireditve vključi v
ki kot organizator prireditve vključi v
ki kot organizator prireditve vključi v
program eno ali več skupin ali društev iz program eno ali več skupin ali društev iz program eno ali več skupin ali društev
občine ali izven... 10 točk
občine ali izven... 10 točk
iz občine ali izven... 10 točk

AVTORSKI TEKST

- Avtorsko besedilo ali melodija do 3x:
10 točk

100

50

AVTORSKO BESEDILO ALI
MELODIJA

150

- od 19 članov

- od 19 članov

- nad 16 članov

- do 15 članov

MATERIALNI STROŠKI (št.točk
glede na št. aktivnih članov)

- do 15 nastopov po 15 točk

NASTOPI

- Manj zahtevna scena, kostumi…

- Od 1 do 4 igralcev.

- Najmanj 3 različne samostojne
dramske, gledališke, lutkovne točke.

III. kategorija,
1 koeficient

- Člani enkrat letno izvedejo strokovno
izbrano društveno razstavo fotografij v
svojem kraju oz. območju.

I. kategorija,
1,5 koeficient

KATEGORIJE SKUPINE

- Najmanj 3 nastopi letno.

POGOJ

7. Literarna skupina

- Pozitivna strokovna ocena strokovnjaka - Sodelovanje na prireditvah v občini in
- Izdaja kakovostnega kataloga, zgibank za fotografsko dejavnost.
izven občine.

- Vsaj 7 razstav, delavnic.

1,5 I. kategorija, koeficient

KATEGORIJE SKUPINE

- Najmanj 3 razstave letno.

POGOJ

6. Foto, video, filmska skupina
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150

- od 10 do 18 članov 110

- od 10 do 18 članov 110

50

- Vsaj 3 priložnostni nastopi.

- Vsaj 3 nove skladbe.

50

- Ponavljanje že naučenih odrskih
postavitev.

III. kategorija,
koeficient

III. kategorija,
1 koeficient

- Zahtevna scena, kostumi…

- Vsaj 5 nastopov.

- Najmanj 1 koncertni in 3 priložnostni
nastopi.

- Udeležba na občinskem preglednem
srečanju.

- Od 5 do 7 igralcev.

- Udeležba na občinskem preglednem
srečanju.

- Pol novega koncertnega programa.

- Izvedba letnega koncerta.

Otroško pustovanje, miklavževanje,
obsežnejši kulturni tečaji/delavnice.

1,5 II. kategorija, točk

- Premiera krajšega gledališkega dela
(do 40 min) in vsaj 1 ponovitev.

- Prirejena odrska postavitev iz že
naučenih plesov.

II. kategorija,
koeficient

- Več kot 8 igralcev.

- Udeležba na občinskem ali regijskem
preglednem srečanju.

KATEGORIJE SKUPINE
I. kategorija,
80 koeficient

Prireditve, proslave: dan staršev, dan
državnosti, pozdrav pomladi, prireditev
ob kulturnem prazniku, občinsko
pregledno srečanje, kulturni večer .

2 I.kategorija, točk:

- Premiera celovečernega gledališkega
dela in vsaj 1 ponovitev.

II. kategorija,
1,5 koeficient

- Udeležba na območnem ali regijskem
srečanju.

II. kategorija,
1,5 koeficient

- Vsaj 8 nastopov.

- Izvedba letnega koncerta.

- Najmanj 3 koncertni ali drugi
priložnostni nastopi.

- Udeležba na območnem ali regijskem
preglednem srečanju.

- Nov koncertni program:najmanj 12
pesmi oz. vsaj 40 minut čiste glasbe (že
naučene pesmi iz prejšnjih sezon se
lahko prijavi šele po 3 letih).
- Nova odrska postavitev.

I. kategorija,
2 koeficient

KATEGORIJE PROJEKTA

- Najmanj 3 različne samostojne
dramske, gledališke, lutkovne točke.
KATEGORIJE PREDSTAVE

- Najmanj 3 prireditve letno, če društvo
organizira samo prireditve. Prizna se
največ 12 prireditev letno.
- Najmanj 3 razstave letno.

POGOJ

POGOJ

5. Likovna, etnološko zgodovinska skupina, ročna dela
iz ljudskega izročila

POGOJ

4. Prireditve – projekti
kulturnega društva

Št.

I. kategorija,
2 koeficient

POGOJ

POGOJ

3. Dramska, gledališka,
lutkovna skupina

2180 /

I. kategorija,
koeficient

2. Folklorna, plesna skupina

1. Glasbene skupine

PRILOGA 1: MERILA, POGOJI IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI GORENJA VAS – POLJANE

Stran
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DODATNE TOČKE
Posamezni izvajalci ljubiteljske kulturne dejavnosti pridobijo dodatne tocke na podlagi aktivnosti in dosežene kvalitete oz. za dosežene izjemne rezultate v preteklem koledarskem letu na:
- mednarodnih srečanjih 50 točk
- državnih srečanjih 30 točk
- regijskih srečanjih 20 točk
- območnih srečanjih 10 točk

- Šolske kulturne skupine: Občina sofinancira njihovo dejavnost, kadar so s svojim delovanjem usmerjene izven okvirov matične šole. Materialni stroški šolskih kulturnih skupin se ovrednotijo in sofinancirajo
v višini ½ točk, ki skupini pripadajo po pravilniku, merilih in kriterijih.
- Cerkveni pevski zbori: Občina sofinancira dejavnost cerkvenega zbora v primeru, da le ta deluje tudi izven svojega poslanstva. Materialni stroški cerkvenih pevskih zborov se ovrednotijo in sofinancirajo v
višini ½ točk, ki pevskim zborom pripadajo po pravilniku, merilih in kriterijih.
- Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje: Občina izobraževanja in izpopolnjevanja sofinancira skladno z 19. členom pravilnika.
- V letu, ko izvajalec kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas – Poljane, praznuje pomembnejšo obletnico delovanja (10, 20, 30 let…), mu pripada dodatnih 50 točk.
- Kategorije: V primeru, da skupina oz. predstava (gledališka, dramska, lutkovna) ne izpolnjuje vseh pogojev za uvrstitev v določeno kategorijo, komisija pri ocenjevanju vlog presodi o uvrstitvi v določeno
kategorijo.

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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Sklep o določitvi stroškov živil,
o odsotnostih in o posebnostih
obračunavanja cen programov v VVE Občine
Gorenja vas - Poljane

Na podlagi Zakona o vrtcih – ZVrt (Uradni list RS, št. 100/05
– uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10,
62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO), 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) in 17. člena Statuta
Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15)
je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 9. redni seji
dne 25. februarja 2016 sprejel

SKLEP
o določitvi stroškov živil, o odsotnostih
in o posebnostih obračunavanja cen programov
v VVE Občine Gorenja vas - Poljane
1. člen
(1) Dnevni strošek živil za otroke v VVE v Občini Gorenja
vas - Poljane, upoštevan v cenah programov predšolske vzgoje, znaša 1,63 EUR na dan.
(2) Za čas, ko je otrok opravičeno odsoten in ne obiskuje
vrtca, se cena programa zniža za strošek neporabljenih živil.
Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije občina
zavezanka.
(3) Otrok je opravičeno odsoten, če starši do 7.30 obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti, in sicer z dnem prejema
sporočila. Vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih
živil z dnem prejema sporočila.
(4) Staršem, ki po otroka v vrtec ne pridejo pravočasno,
se k ceni programa prišteje dodatno plačilo v višini 10 EUR za
vsako začeto uro izven obratovalnega časa vrtca.
2. člen
Pri obračunavanje znižanj oskrbnin se delež dnevnega
plačila otroka izračuna tako, da se upošteva dejansko število
dni v mesecu.
3. člen
(1) Uveljavljanje rezervacije in izredne rezervacije je možno samo, če občina, ki je zavezanec za plačilo razlike cene
programa vrtca, to omogoča. V takem primeru, se za rezervacijo in izredno rezervacijo uporabijo predpisi in pravila tiste
občine.
(2) Naslednja določila veljajo samo za otroke, za katere
je zavezanec za plačilo razlike cene programa vrtca Občina
Gorenja vas - Poljane.
4. člen
(rezervacija)
(1) Starši otrok lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. junija do
30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca.
(2) Starši so rezervacijo dolžni vrtcu napovedati praviloma
na pripravljenem obrazcu, najpozneje en teden pred prvim
dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
(3) Za čas koriščenja rezervacije starši otroka plačajo
60 % zneska, ki jim je določen z odločbo o višini plačila, in sicer
za program, v katerega je otrok vključen.
5. člen
(izredna rezervacija)
(1) Starši lahko uveljavljajo izredno rezervacijo zaradi
poškodbe ali dolgotrajne bolezni na strani otroka, na podlagi
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podpisane izjave staršev in zdravniškega potrdila, iz katerega
je razvidno, da bo otrok zaradi teh razlogov odsoten iz vrtca
najmanj 30 zaporednih dni.
(2) Starši, v roku 8 dni od zaključka odsotnosti otroka,
vrtcu predložijo podpisano izjavo ter zdravniško potrdilo otroka.
(3) Za čas koriščenja izredne rezervacije zaradi poškodbe ali dolgotrajne bolezni na strani otroka starši plačajo 50 %
zneska, ki jim je določen z odločbo o višini plačila, in sicer za
program, v katerega je otrok vključen.
6. člen
(1) Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot
enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške
odsotnosti otroka in izredno rezervacijo zaradi poškodbe ali
dolgotrajne bolezni na strani otroka le za otroka, za katerega
se ne sofinancira oziroma financira plačilo staršev za otroka iz
državnega proračuna.
(2) Razliko do cene programa za čas rezervacij in izrednih
rezervacij vrtcu povrne Občina Gorenja vas - Poljane.
7. člen
(1) Če otrok potrebuje dietno prehrano, morajo starši
otroka vrtcu predložiti ustrezno zdravniško potrdilo otrokovega
pediatra ali Dietne posvetovalnice na Pediatrični kliniki KC, z
navedbo dietne prehrane.
(2) Starši so dolžni pisno javljati spremembe v izvajanju
diete vzgojitelju ali vodji prehrane.
(3) V primeru prenehanja izvajanja diete, morajo starši vrtcu
dostaviti zdravniško potrdilo ali izjavo starša o prenehanju le-te.
8. člen
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Gorenja
vas - Poljane po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene
programa, lahko uveljavljajo rezervacijo in izredno rezervacijo,
če občina, ki jim je po predpisih dolžna kriti razliko do cene
programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko
med plačilom rezervacije oziroma izredne rezervacije in ceno
programa. Pisno soglasje pridobi uprava vrtca.
9. člen
(1) Staršem, ki ne poravnajo obveznosti do naslednjega
obračuna akontacije oskrbnine, pošlje vrtec pisni opomin, v
katerem dolžnika obvesti o višini glavnice, obrestih in stroških
opomina ter določi naknadni 8-dnevni rok za plačilo.
(2) Vrtec lahko v primeru neporavnanih dvomesečnih obveznosti, zoper starše otroka dolžnika, vloži predlog za izvršbo
na pristojno sodišče, in sicer na dolgovani znesek oskrbnine
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi ter izvršilnimi stroški.
(3) V primeru neplačevanja obveznosti tri mesece zaporedoma, lahko vrtec pošlje staršem opomin pred izključitvijo iz
vrtca. Če starši kljub opominu v roku, navedenem v opominu,
ne poravnajo svojih obveznosti, vrtec lahko izključi otroka. Izključitev začne učinkovati tretji dan po izteku roka za izpolnitev
obveznosti.
10. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehata veljati Sklep o določitvi stroškov živil, o odsotnostih in o posebnostih obračunavanja cen programov v VVE Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni
list RS, št. 24/09).
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. aprila 2016.
Št. 605-002/2016-001
Gorenja vas, dne 25. februarja 2016
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

Uradni list Republike Slovenije
622.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl. US,
76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl.
US, 40/12 – ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas Poljane (Uradni list RS, št. 85/13) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 7. redni seji dne 15. oktobra 2015 sprejel

Št.

2.
Nepremičnini iz 1. točke tega sklepa postanejo last Občine Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja
vas, matična številka: 5883261000.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-018/2015-006
Gorenja vas, dne 15. oktobra 2015
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

ILIRSKA BISTRICA
623.

Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu
povzetka informacij o državni pomoči
z identifikacijsko številko sheme pomoči

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list
RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4/06)
in 23. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Ilirska Bistrica za programsko
obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 78/15 z dne 16. 10.
2015) objavljamo

OBVESTILO
o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka
informacij o državni pomoči z identifikacijsko
številko sheme pomoči
Skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014, z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na
podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193,
z dne 1. 7. 2014), je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Služba za državne pomoči in razvoj dne 2. 7. 2015
posredovala Evropski komisiji povzetek podatkov o shemi državne pomoči v obliki, določeni v Prilogi II.
Evropska Komisija je dne 26.2.2016 potrdila prejem povzetka informacij o zadevni državni pomoči z informacijo o
identifikacijski številki sheme državne pomoči.
Shema državne pomoči »Državna pomoč za ohranjanje
in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ilirska

Stran

2183

Bistrica za programsko obdobje 2015–2020«, se vodi pod
identifikacijsko številko: SA.43372(2015/XA).
Št. 007-6/2015
Ilirska Bistrica, dne 29. februarja 2016
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Ukine se status javnega dobra v splošni rabi parc.
št. 2085/4 (ID 6536495) in parc. št. 2085/6 (ID 6536497),
k.o. 2049 – Hotavlje.
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KOČEVJE
624.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Kočevje

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in
14/15 – ZUUJFO), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni
list RS, št. 32/15) in 72. člena ter prvega odstavka 87. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS,
št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 16. redni seji dne
23. 2. 2016 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Kočevje
1. člen
V prvem odstavku 8. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kočevje (Uradni list RS,
št. 16/15) se dodajo štirinajsta, petnajsta in šestnajsta alineja,
ki se glasijo:
»– strokovne in tehnične naloge na področju varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami na področju civilne zaščite,
– oblikovanje sistema zaščite in reševanja ter skrb za
njegovo delovanje,
– priprava obrambnega dokumenta občine ter skrb za
njegovo izvajanje.«
2. člen
V drugem odstavku 13. člena se deveta, deseta in enajsta
alineja črtajo.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 100-8/2015-3320
Kočevje, dne 23. februarja 2016
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

625.

Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih
sredstev za sofinanciranje nakupa
in vgradnje kurilne naprave za ogrevanje enoin večstanovanjskih stavb oziroma posameznih
stanovanj na območju Občine Kočevje

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/10 – ZUJF in
14/15 – ZUUJFO), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni
list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta
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Št.
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Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet
Občine Kočevje na 16. redni seji dne 23. 2. 2016 sprejel

PRAVILNIK
o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev
za sofinanciranje nakupa in vgradnje kurilne
naprave za ogrevanje eno- in večstanovanjskih
stavb oziroma posameznih stanovanj
na območju Občine Kočevje
1. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci, pogoji in merila za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev (v nadaljevanju:
sredstva) za nakup in vgradnjo kurilnih naprav (v nadaljevanju:
KN) za ogrevanje eno- in večstanovanjskih stavb oziroma posameznih stanovanj, na lokacijah v Občini Kočevje, kjer pride
do ukinitve daljinskega ogrevanja.
2. člen
Nepovratna finančna sredstva se dodelijo za nakup in
vgradnjo KN na:
– lesno biomaso, in sicer na sekance, pelete ali polena,
– toplotne črpalke,
– klima naprave, ki bo služila za ogrevanje eno- oziroma
večstanovanjske stavbe oziroma posameznega stanovanja,
– subvencije za kurilne naprave iz druge in tretje alineje
tega člena se dodeli v tistih primerih, ko zaradi tehničnih pogojev zgradb ni možna ali ekonomsko upravičena postavitev
kurilnih naprav iz prve alineje tega člena.
3. člen
Upravičenec do sofinanciranja nakupa in vgradnje KN na
podlagi tega pravilnika (v nadaljevanju: upravičenec) je:
– fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Občini Kočevje in ki je lastnik ali solastnik eno- oziroma večstanovanjske stavbe oziroma posameznega stanovanja, ki se nahaja na
območju Občine Kočevje, kjer se ukinja daljinsko ogrevanje,
– pravna oseba, ki ima sedež v Občini Kočevje in ki
je lastnik ali solastnik eno- oziroma večstanovanjske stavbe
oziroma posameznega stanovanja, ki stoji na območju Občine
Kočevje, kjer se ukinja daljinsko ogrevanje.
4. člen
(1) Sredstva za nakup in vgradnjo KN se zagotavljajo v
občinskem proračunu, njihovo višino za posamezno leto določi
občinski svet z odlokom o proračunu.
(2) Sredstva se posameznim upravičencem dodelijo na
podlagi javnega razpisa ter vloge in zahtevka upravičenca.
(3) Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto investicijo
samo enkrat. Kolikor je upravičenec že prejel občinska sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.
5. člen
(1) Višina nepovratnih finančnih sredstev znaša do 50 %
upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot
– 800,00 EUR za KN do 15 kW,
– 1.000,00 EUR za KN nad 15 kW do vključno 25 kW,
– 1.500,00 EUR za KN nad 25 kW do vključno 50 kW in
– 2.000,00 EUR za KN nad 51 kW do vključno 100 kW.
(2) Upravičeni stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo ene kurilne naprave,
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za
dovod zraka in odvod dimnih plinov.
6. člen
(1) Javni razpis se objavi na občinski spletni strani. V
javnem razpisu se določi najmanj:
– predmet javnega razpisa,
– območje, na katerem se ukinja daljinsko ogrevanje in na
katerega se javni razpis nanaša,
– osnovne pogoje za kandidiranje na razpisu z morebitnimi dodatnimi merili,
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– okvirna višina sredstev,
– določitev obdobja, do katerega morajo biti sredstva porabljena,
– rok in naslov vložitve vlog,
– vsebino vlog in obveznih prilog,
– rok, v katerem bodo potencialni upravičenci obveščeni o
izdaji sklepa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko upravičenci pridobijo
informacije in razpisno dokumentacijo.
(2) Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v skladu z
razpisnimi pogoji vodi tričlanska komisija (v nadaljevanju: komisija), ki jo s sklepom imenuje župan.
7. člen
(1) Upravičenec kandidira za pridobitev nepovratnih sredstev z vlogo na predpisanem obrazcu.
(2) Vlogi upravičenca mora biti priloženo najmanj:
– Dokazilo o lastništvu eno- oziroma večstanovanjske stavbe oziroma posameznega stanovanja,
– Potrdilo izvajalca oskrbe s toplotno energijo iz lokalnega
omrežja, proizvodnje in distribucije toplotne energije (Komunala Kočevje d.o.o.) da je eno- oziroma večstanovanjska stavba
oziroma posamezno stanovanje na dan objavljenega javnega
razpisa na spletni strani Občine Kočevje priključena na vročevodno omrežje,
– Predračun za novo kurilno napravo, izdan s strani izvajalca, ki je registriran za tako dejavnost,
– Dokumente, ki dokazujejo, da je izvedba investicije skladna z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov
(gradbeno dovoljenje oziroma lokacijska informacija).
8. člen
(1) Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele
vloge, ki so jim predložena vsa potrebna dokazila, po vrstnem
redu prispetja.
(2) Upravičence, ki vložijo nepopolno vlogo, se z dopisom
pozove k dopolnitvi v roku, ki ga določi komisija. Kolikor upravičenec vloge ne dopolni, jo dopolni prepozno ali pa je ne dopolni v
celoti, se njegova vloga kot nepopolna zavrže.
(3) Za datum vložitve popolne vloge se šteje datum, ko je
upravičenec vlogo dopolnil.
(4) Po obravnavi vseh vlog komisija pripravi seznam upravičencev po vrstnem redu prispetja vlog in pripravi predlog o
dodelitvi proračunskih sredstev.
(5) Sredstva se dodeljujejo po vrstnem redu prispetja vlog do
porabe finančnih sredstev sprejetega proračuna.
(6) Župan lahko odloči, v okviru svojih pristojnosti pri izvrševanju proračuna, da zagotovi dodatna sredstva za sofinanciranje.
(7) Upravičenci, ki so podali popolno vlogo in zaradi porabe
sredstev niso upravičeni do nepovratnih finančnih sredstev v tekočem letu, imajo ob ponovni prijavi na javni razpis naslednjega
leta prednost v vrstnem redu.
(8) Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih
sredstev izda občinska uprava sklep. Zoper sklep je mogoča
pritožba pri županu Občine Kočevje.
9. člen
(1) Po pravnomočnosti sklepa se z upravičencem sklene
pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev.
(2) Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbene
stranke, višino sofinanciranja in opredelitev pravic in obveznosti
pogodbenih strank.
(3) Prejemnik po pogodbi se zaveže, da:
– bo hranil dokumentacijo še najmanj 5 let po izplačilu sredstev iz strani občine,
– bo omogočil občini vpogled v dokumentacijo in kontrolo
koriščenja namenskih sredstev,
– da bo proračunska sredstva porabil samo za namen, za
katerega so dodeljena,
– da kurilne naprave, za vgradnjo katere je pridobil sofinanciranje s strani občine, ne bo odtujil pred potekom treh let od
vgradnje, v nasprotnem primeru je upravičenec dolžan povrniti
prejeta sredstva v celoti.
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10. člen
(1) Sredstva se upravičencu nakažejo na podlagi zahtevka,
po končani investiciji.
(2) Zahtevku mora upravičenec predložiti:
– dokazilo, da je investicija zaključena – upravičenec dokončanje investicije dokazuje z zapisnikom o zaključeni investiciji, ki
ga sestavita upravičenec in predstavnik javnega podjetja Komunala Kočevje d.o.o.;
– potrdilo o plačilu vseh računov za dela pri vgradnji KN;
– potrdilo, da ima upravičenec poravnane vse obveznosti
do javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje d.o.o. ter
do Občine Kočevje.
(3) Nakazilo sredstev se izvrši na osebni račun upravičenca
najkasneje v roku 30 dni po predložitvi popolnega zahtevka.
11. člen
Upravičenec je dolžan vrniti dodeljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od dneva izplačila
upravičencu, do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da je upravičenec za namen pridobitve sredstev navajal
neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri porabi sredstev,
– da je kurilno napravo, katere nakup je bil sofinanciran s
strani Občine Kočevje, odtujil pred potekom treh let od vgraditve.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem namenske porabe proračunskih
sredstev, skladno z javnim razpisom, izvaja občinska uprava,
služba, pristojna za javne gospodarske službe.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2016-3522
Kočevje, dne 23. februarja 2016
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

626.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje
za programsko obdobje 2016–2020

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) in 18. člena
Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) je Občinski svet
Občine Kočevje na 16. redni seji dne 23. 2. 2016 sprejel
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je 2016–2020 (Uradni list RS, št. 2/16) se v navedbi upravičeni
stroški črta določilo: »Znesek davka na dodano vrednost ni
upravičljiv strošek«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja do izteka programskega obdobja 2016–2020.
Določbe tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na dodelitev pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014/EU, začnejo
uporabljati po objavi obvestila župana v Uradnem listu Republike
Slovenije o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči.
Št. 007-15/2015-2303
Kočevje, dne 23. februarja 2016
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

627.

Sklep o cenah storitev pogrebne
in pokopališke dejavnosti v Občini Kočevje

Na podlagi 3. 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), 17. člena Odloka o pokopališčih
in pokopališkem redu na območju Občine Kočevje (Uradni
list SRS, št. 26/85), 11. člena Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 2/15), 18. člena
Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS,
št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 16. redni seji dne
23. 2. 2016 sprejel

SKLEP
o cenah storitev pogrebne in pokopališke
dejavnosti v Občini Kočevje
1. člen
S tem cenikom se določi cene storitev pokopališke dejavnosti na pokopališčih, ki so v upravljanju Javnega komunalnega
podjetja Komunala Kočevje, d.o.o. in cene izvajanja pogrebne
dejavnosti, ki jo izvaja Javno komunalno podjetje Komunala
Kočevje, d.o.o.
2. člen
Cene storitev se obračunavajo po postavkah, ki so navedene v tabeli tega sklepa.

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Kočevje za programsko
obdobje 2016–2020

3. člen
Cene pogrebnih in pokopaliških storitev določenih v prilogi
sklepa pričnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljajo pa se od prvega dne naslednjega meseca po njihovi uveljavitvi.

1. člen
V Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Kočevje za programsko obdobje 2016–2020
(Uradni list RS, št. 2/16) se v 7. členu doda tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe
Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za davek na dodano vrednost razen, kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.«

4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati Cene
storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti (Uradni list RS,
št. 46/07) in cene za najemnine grobov (Mnenje župana Občine
Kočevje z dne 17. 7. 2009).

2. člen
V 13. členu Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje za programsko obdob-

Št. 301-5/2015-3522
Kočevje, dne 23. februarja 2016
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

Stran

2186 /

Št.

18 / 4. 3. 2016
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EM

pogrebni in ostali material

Cena brez
DDV
[€]
MPC

Cena z DDV
[€]

% DDV
9,5 ali 22

prevzem pokojnika v občini Kočevje

kos

53,00

58,04

9,5

prevzem pokojnika - izredni (nesreče, samomori, nasilna
smrt, težki pogoji dela,…)

kos

200,00

219,00

9,5

pobiralna krsta
uporaba hladilnice
uporaba obdukcijske sobe

kos
dan
dan

17,00
14,00
40,00

18,62
15,33
43,80

9,5
9,5
9,5

prevoz
prevoz pokojnika
prevoz za ureditev dokumentacije
prevoz za ureditev dokumentacije in prevoz krste
prevoz žare
ure voznika od 07h do 20h
ure voznika od 20h do 07h
ure spremljevalca od 07h do 20h
ure spremljevalca od 20h do 07h
čakalna ura vozilo
čakalna ura voznik, spremljevalec

km
km
km
km
km
h
h
h
h
ura
ura

0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
15,83
15,83
15,83
15,83
15,52
15,83

0,89
0,89
0,89
0,89
17,33
17,33
17,33
17,33
16,99
17,33

9,5 ali 22
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5

uporaba vežice

prvi dan

102,00

111,69

9,5

uporaba vežice dodatni dan

dan

30,00

32,85

9,5

zahtevnejše čiščenje ali poškodbe na opremi

kos

150,00

183,00

22

pogrebne storitve - žarni pogreb končan do 14. ure

kos

225,00

246,38

9,5

pogrebne storitve - žarni pogreb končan po 14. uri ali v
soboto

kos

255,00

279,23

9,5

pogrebne storitve - žarni pogreb (nedelja, praznik)

kos

355,00

388,73

9,5

pogrebne storitve - klasični pogreb končan do 14. ure

kos

290,00

317,55

9,5

pogrebne storitve - klasični pogreb končan po 14. uri
ali v soboto

kos

325,00

355,88

9,5
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pogrebne storitve - klasični pogreb (nedelja, praznik)

kos

spremstvo pri pogrebu do 14. ure (dodatno)
spremstvo pri pogrebu po 14. uri (dodatno)
odmik in postavitev nagrobne plošče - enostavna
odmik in postavitev nagrobne plošče - s kamnoseškimi
deli
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Cena brez
DDV
[€]

Cena z DDV
[€]

Stran
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% DDV

425,00

465,38

9,5

oseba
oseba

15,83
25,00

17,33
27,38

9,5
9,5

kos

20,00

9,5 ali 22

kos

specifikacija

9,5 ali 22

izkop in zagrinjanje jame - klasični pogreb
izkop in zagrinjanje jame - klasični pogreb - težji pogoji
odpiranje in zapiranje obstoječe žarne niše
vgraditev žarne niše

kos
kos
kos
kos

135,00
155,00
45,00
58,00

147,83
169,73
49,28

9,5
9,5
9,5
9,5 ali 22

urejanje pokojnika
urejanje pokojnika - izredne razmere
urejanje pokojnika - nalezljive bolezni

kos
kos
kos

80,00
160,00
400,00

87,60
175,20
438,00

9,5
9,5
9,5

pokopališka pristojbina
soglasje za postavitev spomenika
soglasje za spremembo spomenika
potrdilo za dvig žare
sprememba plačnika računa

kos
kos
kos
kos
kos

125,00
28,00
28,00
30,00
28,00

152,50
34,16
34,16
36,60
34,16

22
22
22
22
22

prekop posmrtnih ostankov
prekop žarne školjke
nadzor del pri ekshumaciji

kos
kos
ura

specifikacija
250,00
20,24

305,00
24,69

22
22
22

letna najemnina za grob - enojni

kos

17,95

21,90

22

letna najemnina za grob - družinski

kos

31,06

37,89

22

letna najemnina za grob - žarni

kos

10,97

13,38

22

TRŽNA DEJAVNOST
odvoz vencev in ikeban
ureditev groba - betonski temelj za družinski grob
ureditev groba - betonski temelj za enojni grob
ureditev groba za postavitev lesenega okvirja

na grob
kos
kos
kos

21,00
specifikacija
specifikacija
specifikacija

25,62

22
22
22
22

izdelava slike

kos

specifikacija

22

dodatna dela ali material

kos

specifikacija

9,5 ali 22

Stran
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628.

Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu
otroka v Občini Komen (uradno prečiščeno
besedilo 1)

Na podlagi 98. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14) je Občinski svet
Občine Komen na 9. redni seji, dne 24. 2. 2016 potrdil uradno
prečiščeno besedilo Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob
rojstvu otroka v Občini Komen, ki obsega:
– Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v
Občini Komen (Uradni list RS, št. 58/05),
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen (Uradni
list RS, št. 11/06),
– Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratni denarni
pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen (Uradni list RS,
št. 25/11),
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen
(Uradni list RS, št. 8/15),
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen
(Uradni list RS, št. 1/16).
Št. 007-04/2015-11
Komen, dne 24. februarja 2016
Župan
Občine Komen
Marko Bandelli l.r.

PRAVILNIK
o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka
v Občini Komen
(uradno prečiščeno besedilo 1)
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči
ob rojstvu otroka (v nadaljevanju: enkratne denarne pomoči)
za družine novorojenca z območja Občine Komen. Določa
upravičence, višino denarne pomoči, pogoje in postopke za
uveljavljanje pravice do dodelitve denarne pomoči.
UPRAVIČENCI
2. člen
Pravico do izplačila enkratne denarne pomoči ob rojstvu
otroka uveljavlja družina otroka, če je otrok s stalnim prebivališčem v Občini Komen državljan Republike Slovenije in imata
oba starša stalno prebivališče v Občini Komen.
Če je eden od staršev otroka tujec, ki še ni pridobil dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, je družina
upravičena do izplačila pomoči, če imata eden od staršev in
otrok prijavljeno stalno prebivališče v Občini Komen, drugi
starš pa ima prijavljeno začasno prebivališče v Občini Komen.
Pri enostarševskih družinah lahko pravico do enkratne
denarne pomoči pod pogoji iz prvega odstavka tega člena
uveljavlja eden od staršev.
Pravico do enkratne denarne pomoči lahko uveljavlja tudi
druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe
pristojnega organa.
2.a člen
V primeru, da je družina otroka v preteklosti že prejela
enkratno denarno pomoč iz proračuna Občine Komen, je upra-
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vičena do enkratne denarne pomoči za vsakega naslednjega
otroka, če je v obdobju med prejšnjimi izplačili enkratne denarne pomoči in zadnjo vlogo imela neprekinjeno prijavljeno stalno
prebivališče v Občini Komen.
Če je eden od staršev otroka tujec, ki je imel v obdobju
med prejšnjimi izplačili enkratne denarne pomoči prijavljeno
začasno prebivališče v Občini Komen, je družina do nadaljnjih
izplačil upravičena, če imajo vsaj eden od staršev in otroci neprekinjeno prijavljeno stalno prebivališče v Občini Komen, drugi
starš pa neprekinjeno prijavljeno začasno prebivališče oziroma
stalno prebivališče v Občini Komen.
3. člen
Upravičenec nima pravice zahtevati enkratne denarne
pomoči po tem pravilniku, če jo prejme v drugi občini.
PREJEMNIKI
4. člen
Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka se izplača
enemu od staršev, ki ga upravičenca v vlogi navedeta kot
prejemnika pomoči.
Pri enostarševskih družinah se enkratna denarna pomoč
izplača tistemu od staršev, pri katerem ima otrok prijavljeno
stalno prebivališče, razen v primerih, ko se starša s pisnim
sporazumom dogovorita drugače.
V primeru iz četrtega odstavka 2. člena se enkratna denarna pomoč izplača zakonitemu zastopniku otroka.
VIŠINA
5. člen
Višina enkratne denarne pomoči znaša:
– 200,00 EUR za prvega otroka,
– 300,00 EUR za drugega otroka,
– 400,00 EUR za tretjega in vsakega naslednjega otroka.
O spremembi višine enkratne denarne pomoči odloča
Občinski svet Občine Komen.
Sredstva za izplačilo enkratne denarne pomoči zagotovi
Občina Komen iz proračuna, proračunska postavka – Enkratne
denarne pomoči ob rojstvu otroka.
POSTOPEK
6. člen
Pravica do enkratne denarne pomoči se uveljavlja s pisno
vlogo pri Občinski upravi Občine Komen. Rok za vložitev pisne
vloge je najkasneje šest mesecev od dne otrokovega rojstva.
Popolna vloga mora vsebovati:
– ime, priimek in naslov stalnega prebivališča vlagatelja,
– ime, priimek in naslov stalnega prebivališča otroka
oziroma otrok,
– ime, priimek in naslov prejemnika (4. člen),
– davčno številko prejemnika,
– številko transakcijskega računa prejemnika in naziv
banke, pri kateri je transakcijski račun prejemnika odprt,
– lastnoročni podpis vlagatelja in prejemnika,
– navedbo kraja in datuma vloge,
– izpisek iz matičnega registra o rojstvu,
– potrdilo o stalnem prebivališču vlagatelja oziroma prejemnika in otroka oziroma otrok,
– potrdilo o gospodinjski skupnosti vlagatelja oziroma
prejemnika.
V primeru iz drugega odstavka 4. člena je vlogi potrebno
priložiti pisno izjavo, ki jo podpišeta oba starša.
7. člen
O izplačilu enkratne denarne pomoči odloči pristojni organ
s sklepom, ki vsebuje naslednje podatke o vlagatelju, prejemniku enkratne denarne pomoči in otroku oziroma otrocih:
– ime, priimek in naslov stalnega prebivališča vlagatelja,
– ime, priimek in naslov stalnega prebivališča otroka oziroma
otrok,
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– datum rojstva otroka oziroma otrok,
– ime, priimek in naslov prejemnika,
– višino enkratne denarne pomoči,
– številko transakcijskega računa prejemnika in naziv banke,
pri kateri je transakcijski račun prejemnika odprt,
– davčno številko prejemnika.
8. člen
Sklep o izplačilu enkratne denarne pomoči izda pristojni
organ najkasneje do 15. dne v mesecu za popolno prejete vloge
v preteklem mesecu. Denarna pomoč se izplača prejemniku najkasneje v roku 15 dni od dneva izdaje sklepa.
Pristojni organ mora pred izdajo sklepa o izplačilu enkratne denarne pomoči zahtevati dopolnitev vloge, če iz vloge niso
razvidne vse okoliščine, ki so podlaga za uveljavitev pravice po
določbah tega pravilnika.
9. člen
O zavrnitvi zahteve za izplačilo enkratne denarne pomoči
odloči pristojni organ z upravno odločbo.
Če je uveljavitev pravice do izplačila enkratne denarne pomoči odvisna od rešitve predhodnega vprašanja, odloči pristojni
organ o zadevi z upravno odločbo.
Če je bila o zahtevku izdana odločba, se denarna pomoč
izplača prejemniku najkasneje v roku 15 dni od pravnomočne
odločbe, s katero je bila dodeljena enkratna denarna pomoč po
določbah tega pravilnika.
10. člen
Prejemnik je dolžan vrniti znesek prejete denarne pomoči
skupaj z zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da jo je prejel na
podlagi navedbe neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z
določbami tega pravilnika.
Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka
v Občini Komen (Uradni list RS, št. 58/05) vsebuje naslednji
prehodni in končni določbi:
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen (Uradni list RS, št. 8/15) vsebuje naslednjo končno
določbo:
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen
(Uradni list RS, št. 1/16) vsebuje naslednjo prehodno in
končni določbi:
4. člen
Družine, ki so pomoč ob rojstvu otroka prejele na podlagi
predpisov, ki so veljali pred uveljavitvijo Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob
rojstvu otroka v Občini Komen (Uradni list RS, št. 8/15), so ob
izpolnjevanju ostalih pogojev, do dodelitve pomoči upravičene,
ne glede na izpolnjevanje pogoja iz 2.a člena pravilnika.
5. člen
Družine, ki so pomoč ob rojstvu otroka prejele na podlagi
predpisov, ki so veljali pred uveljavitvijo Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči
ob rojstvu otroka v Občini Komen (Uradni list RS, št. 8/15) in
katerim je bila vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči ob
rojstvu otroka v skladu z določbo 2.a člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči
ob rojstvu otroka v Občini Komen (Uradni list RS, št. 8/15)
zavrnjena oziroma bi bila zavrnjena, lahko, ne glede na rok iz
6. člena pravilnika, vložijo ponovno vlogo v roku treh mesecev
od uveljavitve tega pravilnika.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
Ne glede na določbe 6. člena tega pravilnika traja rok za
vložitev pisne vloge za otroke, rojene v obdobju od 1. 1. 2005 do
31. 5. 2005, do 31. 12. 2005.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2005 dalje.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen
(Uradni list RS, št. 11/06) vsebuje naslednjo končno določbo:
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem sprejetja.
Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratni denarni
pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen (Uradni list RS,
št. 25/11) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za otroke rojene
od 1. 1. 2011 dalje.

KRANJ
629.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev izvedbenega prostorskega
načrta Mestne občine Kranj – SD IPN 1

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12
– ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8) in 44. člena
Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) župan
Mestne občine Kranj sprejema

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine
Kranj – SD IPN 1
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
(1) S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Izvedbenega prostorskega načrta Mestne
občine Kranj, ki je bil sprejet z Odlokom o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (IPN MOK, Uradni list RS,
št. 74/14), ki je nov temeljni operativni prostorski dokument in
je nadomestil vsebine prostorskih ureditvenih pogojev.
(2) V veljavnem IPN MOK so začrtane usmeritve za posege v prostor. Relativno hitro se je pokazala potreba posameznih
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zainteresiranih subjektov v prostoru po spremembah in dopolnitvah tedaj sprejetega dokumenta. Zato se je mestna občina
odločila, da pristopi k pripravi sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega načrta. V mesecu oktobru 2015 je občina
skladno z obvestilom za občane in drugo zainteresirano javnost
pristopila k sprejemanju pobud in predlogov. Pridobljenih je bilo
večje število pobud in predlogov, ki so bili nato strokovno analizirani in preverjeni glede izpolnjevanja vrste strokovnih meril in
pogojev za nadaljevanje postopka. Del pobud in predlogov, ki
je izpolnjeval merila in pogoje iz 53. člena ZPNačrt bo uvrščen
v sklop, ki ga je možno obravnavati po skrajšanem postopku
sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega načrta. V
konkretnih primerih gre za pobude in predloge, ki se nanašajo
zgolj na prostorske izvedbene pogoje, ne posegajo pa v določanje namenske rabe prostora.
2. člen
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka SD IPN 1)
(1) SD IPN 1 Mestne občine Kranj se izdela za celotno
območje občine.
(2) Predmet SD IPN 1 je prilagoditev prostorskih izvedbenih pogojev glede na utemeljene pobude občanov po popravkih
tekstualnega dela odloka, ki so se izkazali kot potrebni skozi
implementacijo IPN in ne posegajo v določanje namenske rabe
prostora.
(3) SD IPN 1 Mestne občine Kranj se vodi po skrajšanem
postopku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega
načrta, v skladu s 53. členom ZPNačrt.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Uporabi se obstoječe strokovne podlage, ki so se
pripravile za pripravo IPN.
(2) Dodatno se izdela:
– analize pobud,
– prikaz stanja prostora,
– vse ostale potrebne strokovne podlage, ki jih določa
področna zakonodaja,
– izdelajo se lahko tudi druge analize prostora in podrobnejše strokovne podlage, za katere se pri pripravi SD IPN 1
ugotovi, da so pomembne za kvalitetno pripravo.
4. člen
(roki za pripravo SD IPN 1 in njegovih posameznih faz)
– izdelava osnutka na podlagi splošnih
smernic in obstoječih strokovnih podlag
– preveritev izdelanih in izdelava dodatnih
strokovnih podlag

april 2016

– pridobitev mnenja 1 (M1) in odločbe
o CPVO
– priprava dopolnjenega osnutka
– obravnava in sprejem na mestnemu svetu
v 1. branju

junij 2016

– javna razgrnitev z javno obravnavo

avgust 2016

– priprava stališč do podanih pripomb
in predlogov
– izdelava predloga
– pridobitev mnenja 2 (M2)

oktober 2016

– izdelava usklajenega predloga
– obravnava in sprejem na mestnemu svetu
v 2. branju
– objava v Uradnem listu RS

december
2016

Predvideni roki za pripravo SD IPN 1 se uskladijo s podzakonskim akti oziroma se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin.

5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) V postopku priprave SD IPN 1 s svojimi smernicami
za načrtovanje in mnenji k predlogu SD IPN 1 sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora (v nadaljevanju NUP) ter ostali
udeleženci:
DRŽAVNI NUP:
– za področje varstva okolja, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO
– za področje razvoja poselitve, MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
– za področje kmetijstva, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo
– za področje gozdarstva, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
– ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, OE Kranj
– za področje rabe in upravljanja z vodami, MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Agencija RS za okolje
– za področje javnega zdravja, MINISTRSTVO ZA
ZDRAVJE, Direktorat za javno zdravje
– za področje ohranjanja narave, Zavod za varstvo narave, OE Kranj
– za področje varstva kulturne dediščine, MINISTRSTVO
ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino
– za področje cestne infrastrukture, MINISTRSTVO ZA
INFRASTRUKTURO, Direktorat za infrastrukturo, področje
cestne infrastrukture
– za področje avtoceste, DARS, Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji d.d.
– za področje železniške infrastrukture, MINISTRSTVO
ZA INFRASTRUKTURO, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor
za železnice
– za področje trajnostne mobilnosti, MINISTRSTVO ZA
INFRASTRUKTURO, Direktorat za promet
– za področje rudarstva, MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo
– za področje energetike, MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo
– za področje energetike, PLINOVODI D.O.O.
– za področje zaščite in reševanja, MINISTRSTVO ZA
OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje
– za področje obrambe, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO,
Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
– za področje električnega omrežja, ELES, Elektro Slovenija, d.d.
LOKALNI NUP:
– za področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja
odpadnih voda ter ravnanja z odpadki na lokalni ravni, Komunala Kranj d.o.o.
– za cestno omrežje, Mestna občina Kranj, Urad za gospodarstvo in GJS
– za telekomunikacije, Telekom Slovenije, OE Kranj
– za električno omrežje, ELEKTRO GORENJSKA d.d.
– za področje energetike, DOMPLAN d.d.
(2) Če se v postopku priprave SD IPN 1 ugotovi, da je
potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti
v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo
v postopku priprave. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu
s 47.a in 51. členom v povezavi s 53. členom ZPNačrt podati
prvo in drugo mnenje k osnutku oziroma predlogu prostorskega
akta v 15 dneh od prejema poziva ter vzporedno odločiti glede
potrebe celovite presoje vplivov na okolje.
6. člen
(obveznost financiranja)
Finančna sredstva za pripravo SD IPN 1 bo pripravljavec
zagotovil v poračunu Mestne občine Kranj.
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71 NEDAVČNI PRIHODKI

(objava in začetek veljavnosti)

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

(1) Sklep pripravljavec pošlje pristojnemu ministrstvu za
prostor in vsem sosednjim občinam ter ga objavi na svetovnem
spletu.
(2) Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-9/2015
Kranj, dne 29. februarja 2016

711 Upravne takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Župan
Mestne občine Kranj
Boštjan Trilar l.r.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI

LENDAVA
630.

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

Odlok o proračunu Občine Lendava
za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in
14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 –
ZFisP) in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS,
št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr., 55/11 – popr., 56/12 – popr.,
112/13 in 74/15 – popr.) je Občinski svet Občine Lendava na
9. redni seji dne 26. 2. 2016 sprejel

II.

402 Izdatki za blago in storitve
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

S tem odlokom se za Občino Lendava za leto 2016
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Proračun
leta 2016

I.

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

9.173.797

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

7.525.419

70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje

832.260

704 Domači davki na blago in storitve

190.000

706 Drugi davki

500

195.985
800.000
50.000
750.000
500
500
847.878
813.042

2.806.086
722.100
107.890
1.719.596
25.000
231.500
4.238.860
216.600
1.797.000
406.190
1.819.070
3.989.150
3.989.150
238.900
135.000

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

103.900
–2.099.199

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(75)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

6.432.854
5.410.094

2.800
75.745

431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso PU

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

5.000

11.272.996

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

1. člen

813.035

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

(vsebina odloka)

1.092.565

34.836

40 TEKOČI ODHODKI

1. SPLOŠNA DOLOČBA

2191

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU

403 Plačila domačih obresti

ODLOK
o proračunu Občine Lendava za leto 2016

Stran

V.

81.000

750 Prejeta vračila danih posojil

1.000

751 Prodaja kapitalskih deležev

80.000

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (44)

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

Stran
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441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

0

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

81.000

RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

1.000.000

50 ZADOLŽEVANJE

1.000.000

500 Domače zadolževanje

1.000.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

263.000

55 ODPLAČILA DOLGA

263.000

550 Odplačila domačega dolga
IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.

263.000
–1.281.199

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

737.000

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

2.281.199

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA

1.596.903

9009 Splošni sklad za drugo

1.596.903

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene
s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in Načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Lendava.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja
javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi
podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki neposrednih uporabnikov za izvajanje javnih
gospodarskih služb,
2. prihodki neposrednih uporabnikov od občanov, ki se
razporedijo za namene, za katere se pobirajo,
3. prihodki iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
4. prihodki iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov,
5. transferni prihodki iz državnega proračuna ali drugih
javnih institucij za določene namene, ki zahtevajo sorazmerni
izdatek,
6. najemnine za stanovanja,
7. najemnine za poslovne prostore in garaže,
8. najemnine iz naslova gospodarske javne infrastrukture
(GJI),
9. kupnine iz naslova obročnega odplačevanja pri privatizaciji stanovanj,

10. upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada,
11. lastni prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo
za financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v
finančnem načrtu.
Namenski prihodki iz naslova najemnin za gospodarsko
javno infrastrukturo se lahko porabijo za investicijska vzdrževanja in novogradnje komunalne javne infrastrukture.
Namenski prihodki se lahko razporedijo na namenske
odhodke, ko so vplačani na tekoči račun oziroma ko realizacija
prihodkov preseže planirane prihodke iz tega naslova.
O razporeditvi namenskih prihodkov odloča župan oziroma v primerih ožjih delov občin predsednik Sveta KS.
O razporeditvah namenskih prihodkov poroča župan na
način in v rokih kot je določeno v zadnjem odstavku 5. člena
tega odloka.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe, glavnimi programi, podprogrami, proračunskimi postavkami in konti odloča na predlog
neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika.
O izvršenih prerazporeditvah župan poroča občinskemu
svetu dvakrat letno, v primeru ožjih delov občin (krajevne
skupnosti) pa predsednik sveta krajevne skupnosti poroča
županu. Za prvih šest mesecev poroča najkasneje do konca
meseca septembra 2016, za celotno obdobje leta 2016 pa pri
I. obravnavi zaključnega računa za leto 2016.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti
v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v Načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 75 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2017 60 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 40 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih
pomoči in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in Načrtu razvojnih programov.
Ožji deli občine brez soglasja občine ne smejo začeti postopka javnega naročanja, katerega vrednost presega
1.000,00 EUR ter sklepati pogodbe, ki presegajo 2.000,00 EUR.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Spremembe veljavnega Načrta razvojnih programov so
uvrstitev projektov v Načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
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Predstojnik neposrednega uporabnika odloča o spremembi vrednosti veljavnih projektov v Načrtu razvojnih programov
do 50 % izhodiščne vrednosti. Občinski svet odloča o uvrstitvi novih projektov v veljavni Načrt razvojnih programov in o
spremembi vrednosti veljavnih projektov nad 50 % izhodiščne
vrednosti projektov. Spremembe vrednosti veljavnih projektov
morajo biti usklajene s proračunom.
O spremembah vrednosti projektov iz Načrta razvojnih
programov mora župan poročati skupaj s poročili o izvršenih
prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto,
neposredni uporabnik uvrsti v Načrt razvojnih programov po
uveljavitvi proračuna.
8. člen
(odpiranje novih proračunskih postavk in podkontov)
Če so izpolnjeni pogoji iz 41., 42., 43., 45., 46., 47. ter
74. člena Zakona o javnih financah, se lahko v sprejetem proračunu odprejo nove proračunske postavke ali pa se aktivirajo stare.
Med izvrševanjem proračuna Občine Lendava se lahko
odpre nov podkonto za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna
ni bilo mogoče predvideti oziroma se je med letom izkazalo,
da podkonto ne ustreza ekonomskemu namenu porabe. Sredstva se razporedijo na novo odprti podkonto. Nov podkonto se
odpre v okviru že odprte proračunske postavke oziroma nove
proračunske postavke v okviru sredstev posameznega proračunskega uporabnika.
9. člen
(ukrepi za uravnoteženje proračuna)
V primeru nedoseganja načrtovanih prihodkov proračuna
za tekočo porabo se lahko pri izvrševanju proračuna uporabijo
sledeči ukrepi za uravnoteženje proračuna:
– zmanjšanje pravic porabe v tekočem delu proračuna,
razen z zakonom zagotovljenih, pri vseh neposrednih in posrednih uporabnikih,
– pri razpisih in sklepanju pogodb s proračunskimi porabniki se v skladu s prejšnjim določilom dodelijo sredstva
do planiranih pravic porabe na posameznih proračunskih postavkah z možnostjo znižanja sredstev do 10 % v II. polletju,
če načrtovani proračunski prihodki v I. polletju niso doseženi.
Določila tega člena ne veljajo za obveznosti in vsebine, ki
se na podlagi zakonskih določil financirajo iz proračuna občine.
10. člen
(proračunska rezerva)
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini
50.000,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF v posameznem primeru do
višine 10.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
11. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Del predvidenih prihodkov proračuna v višini
181.500,00 EUR se zadrži kot splošna proračunska rezervacija.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker
jih ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in poroča občinskemu svetu dvakrat letno, za prvih
šest mesecev najkasneje do konca septembra 2016, za celotno
obdobje leta 2016 pa pri I. obravnavi zaključnega računa za
leto 2016. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije
se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika, na
ustrezne proračunske postavke.
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12. člen
(posebna pooblastila župana)
Župan je pooblaščen, da s sklepom potrjuje investicijsko
dokumentacijo za namene in v obsegu, določenim v Načrtu
razvojnih programov, pri čemer lahko vrednosti projektov odstopajo za največ 50 %.
Župan je pooblaščen, da v primeru neenakomernega
pritekanja prihodkov odloča o kratkoročni zadolžitvi, vendar
največ do 5 % sprejetega proračuna.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
13. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko predstojnik neposrednega uporabnika posameznemu
dolžniku do višine 5.000,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše
plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
14. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2016 lahko zadolži do
višine 1.000.000,00 EUR.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih
podjetij, katerih ustanoviteljica je, v letu 2016 ne bo izdajala
poroštev.
15. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja,
katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v
letu 2016 zadolžijo do skupne višine 150.000,00 EUR ob predhodnem soglasju občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in
če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga
iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji
obseg možnega zadolževanja občine.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(začasno financiranje v letu 2017)
V obdobju začasnega financiranja Občine Lendava v letu
2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03504-0011/2015
Lendava, dne 26. februarja 2016
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.
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Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta za zazidalni otok
VS 103-Murgle IV. faza

Na podlagi 74. 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), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), Uredbe o
vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list
RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega
prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), 27. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 15/12 in 84/15) in 24. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 27/11) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 13. seji dne 25. 1. 2016 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta za zazidalni otok VS 103-Murgle IV. faza
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja
stavbnih zemljišč za območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 103-Murgle IV. faza (v nadaljnjem besedilu: Program opremljanja), ki ga je izdelal Ljubljanski
urbanistični zavod, d.d., Verovškova 64, Ljubljana, pod številko
projekta 7722-PO v novembru 2015.
(2) Ta odlok določa:
– komunalno opremo,
– obračunska območja komunalne opreme,
– skupne in obračunske stroške komunalne opreme,
– preračun obračunskih stroškov komunalne opreme na
enoto mere,
– merila za odmero komunalnega prispevka,
– izračun komunalnega prispevka,
– odmero komunalnega prispevka,
– pogodbo o opremljanju,
– oprostitve plačila komunalnega prispevka.
(3) Podlage za odmero komunalnega prispevka za predvideno komunalno opremo so določene v Programu opremljanja. Za obstoječo komunalno opremo so podlage za odmero
komunalnega prispevka (obračunska območja, skupni in obračunski stroški, preračun obračunskih stroškov na enoto mere)
povzete iz Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 27/11; v
nadaljnjem besedilu: PO MOL).
2. člen
(območje programa opremljanja)
Program opremljanja velja na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 103-Murgle
IV. faza – območje Pod jeseni – zahod.
3. člen
(sestavni deli programa opremljanja)
(1) Program opremljanja vsebuje besedilo odloka, tekstualni del in grafični del.
(2) Tekstualni del Programa opremljanja vsebuje:
– predvideno komunalno opremo,
– roke za gradnjo predvidene komunalne opreme,
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– obračunska območja posameznih vrst predvidene komunalne opreme,
– izračun skupnih in obračunskih stroškov predvidene komunalne opreme po posameznih vrstah predvidene komunalne
opreme in po obračunskih območjih,
– preračun obračunskih stroškov predvidene komunalne
opreme na m2 parcele in na m2 neto tlorisne površine objekta
po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih
območjih,
– zmanjšanje obračunskih stroškov obstoječe komunalne
opreme na enoto mere iz PO MOL,
– merila za odmero komunalnega prispevka,
– izhodišča za izračun in odmero komunalnega prispevka.
(3) Grafični del Programa opremljanja vsebuje:
– grafični izris predvidene komunalne opreme,
– grafični izris obračunskih območij predvidene komunalne opreme.
4. člen
(pomen izrazov)
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. komunala oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih,
ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo
energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske
ceste, javna parkirišča in druge javne površine,
2. obračunsko območje posamezne vrste komunalne
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na
to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe,
3. skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s
projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme
na obračunskem območju,
4. obračunski stroški komunalne opreme so tisti del sku
pnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili ko
munalnih prispevkov, in bodo bremenili določljive zavezance,
5. komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje
komunalne opreme, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega
prispevka plača Mestni občini Ljubljana,
6. zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je in
vestitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na
komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta
ali spreminja njegovo namembnost,
7. objekt je stavba ali gradbeni inženirski objekt v skladu
s predpisi, ki urejajo graditev objektov,
8. za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na
kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen,
9. neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin
objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836,
10. faktor izrabe (v nadaljnjem besedilu: FI) je razmerje
med bruto tlorisno površino objekta (v nadaljnjem besedilu:
BTP) in celotno površino parcele, namenjene gradnji. V izračunu FI se ne upoštevajo BTP kleti, ki so namenjene servisnim
prostorom objekta (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije). FI se vedno izračuna na dve decimalni mesti natančno.
II. KOMUNALNA OPREMA
5. člen
(komunalna oprema)
(1) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno
opremo:
– primarne in sekundarne ceste s pripadajočimi objekti,
– primarno in sekundarno vodovodno omrežje,
– primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo (v nadaljnjem besedilu: kanalizacijsko
omrežje),

Uradni list Republike Slovenije

Št.

18 / 4. 3. 2016 /

Stran

2195

– primarno in sekundarno plinovodno omrežje,
– objekte za ravnanje z odpadki,
– primarne in sekundarne druge javne površine.
(2) Ceste in pripadajoči objekti po tem odloku so:
– javne ceste s pripadajočimi objekti,
– javna razsvetljava in semaforizacija,
– kanalizacijsko omrežje za padavinsko vodo (ločen sistem).
(3) Grafični izris predvidene komunalne opreme je v grafičnem delu Programa opremljanja.
(4) Obstoječa komunalna oprema je določena in prikazana
v PO MOL.

– obračunsko območje za primarne druge javne površine
z oznako JP (primarne),
– obračunsko območje za sekundarne druge javne površine z oznako JP (sekundarne).
(2) Obračunska območja obstoječe komunalne opreme
so določena in prikazana v PO MOL.

6. člen

(skupni in obračunski stroški predvidene komunalne opreme)

(roki za gradnjo predvidene komunalne opreme)
Roki za gradnjo predvidene komunalne opreme se določijo
z načrtom razvojnih programov Mestne občine Ljubljana NRP
554 – šifra 7560-15-0554-NOV R2015, SP2016, oziroma se določijo s pogodbo o opremljanju, če bo za gradnjo komunalne
opreme skladno z 22. členom tega odloka sklenjena pogodba o
opremljanju.
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA KOMUNALNE OPREME
7. člen
(obračunska območja predvidene komunalne opreme)
(1) Obračunska območja predvidene komunalne opreme so:
– obračunsko območje za sekundarne ceste in pripadajoče
objekte z oznako CE (sekundarne – predvideno),
– obračunsko območje za sekundarno plinovodno omrežje
z oznako PL (sekundarno – predvideno),
– obračunsko območje za objekte za ravnanje z odpadki z
oznako OD (predvideni),
– obračunsko območje za sekundarne druge javne površine
z oznako JP (sekundarne – predvidene).
(2) Grafični izris obračunskih območij predvidene komunalne
opreme je v grafičnem delu Programa opremljanja.
8. člen
(obračunska območja obstoječe komunalne opreme)
(1) Obračunska območja obstoječe komunalne opreme so:
– obračunsko območje za primarne ceste in pripadajoče
objekte z oznako CE (primarne),
– obračunsko območje za sekundarne ceste in pripadajoče
objekte z oznako CE (sekundarne),
– obračunsko območje za primarno vodovodno omrežje z
oznako VO (primarno – centralni),
– obračunsko območje za sekundarno vodovodno omrežje
z oznako VO (sekundarno – centralni),
– obračunsko območje za primarno kanalizacijsko omrežje
z oznako KA (primarno – centralni),
– obračunsko območje za sekundarno kanalizacijsko omrežje z oznako KA (sekundarno – centralni),
– obračunsko območje za primarno plinovodno omrežje z
oznako PL (primarno),
– obračunsko območje za sekundarno plinovodno omrežje
z oznako PL (sekundarno),
– obračunsko območje za objekte za ravnanje z odpadki
z oznako OD,

Predvidena komunalna oprema

IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI
KOMUNALNE OPREME
9. člen
(1) Skupni in obračunski stroški predvidene komunalne
opreme na dan 30. 11. 2015 po posameznih vrstah komunalne
opreme in po obračunskih območjih so:
Predvidena
komunalna oprema

Obračunsko območje
Skupni in
predvidene komunalne obračunski
opreme
stroški (EUR)

Sekundarne ceste s CE (sekundarne –
pripadajočimi objekti predvideno)

65.487,61

Sekundarno
plinovodno omrežje

83.922,34

PL (sekundarno –
prevideno)

Objekti za ravnanje z OD (predvideni)
odpadki
Sekundarne druge
javne površine

JP (sekundarne –
predvidene)

Skupaj

2.742,56
107.426,08
259.578,58

(2) Skupni in obračunski stroški predvidene komunalne
opreme za ceste in pripadajoče objekte, plinovodno omrežje
in druge javne površine vključujejo DDV.
10. člen
(skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme)
(1) Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne
opreme po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih so določeni v PO MOL.
(2) Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme za ceste in pripadajoče objekte, plinovodno omrežje in druge
javne površine vključujejo DDV. Skupni in obračunski stroški za
obstoječe vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje in obstoječe objekte za ravnanje z odpadki ne vključujejo DDV.
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV KOMUNALNE
OPREME NA ENOTO MERE
11. člen
(obračunski stroški predvidene komunalne opreme
na enoto mere)
(1) Obračunski stroški predvidene komunalne opreme,
preračunani na m2 parcele (v nadaljnjem besedilu: Cp) in na m2
neto tlorisne površine objekta (v nadaljnjem besedilu: Ct),
po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih
območjih so:

Obračunsko območje predvidene
komunalne opreme

Cp (EUR/m2)

Ct (EUR/m2)

Sekundarne ceste s pripadajočimi objekti

CE (sekundarne – predvideno)

12,71

40,38

Sekundarno plinovodno omrežje

PL (sekundarno – prevideno)

18,75

60,33

Objekti za ravnanje z odpadki

OD (predvideni)

Sekundarne druge javne površine

JP (sekundarne – predvidene)

Skupaj

0,61

1,97

24,00

77,22

56,07

179,90
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(2) Za preračun obračunskih stroškov predvidene komunalne opreme na enoto mere se upoštevajo površine parcel in
neto tlorisne površine iz 13. člena tega odloka.
12. člen
(zmanjšani obračunski stroški obstoječe komunalne opreme
na enoto mere)
(1) Obračunski stroški obstoječe komunalne opreme, Cp
in Ct, po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih, so opredeljeni v PO MOL.
(2) Obračunski stroški obstoječe komunalne opreme iz
prejšnjega odstavka se indeksirajo na dan 30. 11. 2015 ob
uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno
leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – osta-

Obstoječa komunalna oprema
Primarne ceste s pripadajočimi objekti
Sekundarne ceste s pripadajočimi objekti
Primarno vodovodno omrežje
Sekundarno vodovodno omrežje
Primarno kanalizacijsko omrežje
Sekundarno kanalizacijsko omrežje
Primarno plinovodno omrežje
Sekundarno plinovodno omrežje
Objekti za ravnanje z odpadki
Primarne druge javne površine
Sekundarne druge javne površine
Skupaj

la nizka gradnja«, in je 1,068316. Indeksirani obračunski
stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere se za
posamezno komunalno opremo zmanjšajo za obračunske
stroške iste vrste predvidene komunalne opreme na enoto
mere iz prvega odstavka 11. člena tega odloka. Če je za
posamezno vrsto komunalne opreme razlika med obračunskimi stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere
in obračunskimi stroški predvidene komunalne opreme na
enoto mere negativna, se upošteva, da so zmanjšani obračunski stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere
enaki 0,00 EUR/m2.
(3) Indeksirani in zmanjšani obračunski stroški obstoječe
komunalne opreme na enoto mere po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih, ki se upoštevajo
pri izračunu komunalnega prispevka, so:

Obračunsko območje

Cp (EUR/m2) Ct (EUR/m2)
16,31
17,67
6,99
0,00
2,63
2,81
4,17
5,18
5,58
5,80
7,69
9,02
3,22
3,32
0,00
0,00
0,00
0,00
3,06
3,30
0,00
0,00
49,65
47,10

CE (primarne)
CE (sekundarne)
VO (primarno – centralni)
VO (sekundarno – centralni)
KA (primarno – centralni)
KA (sekundarno – centralni)
PL (primarno)
PL (sekundarno)
OD
JP (primarne)
JP (sekundarne)

VI. MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. člen
(površine parcel in neto tlorisne površine)
Površine parcel in neto tlorisne površine, upoštevane v
Programu opremljanja, so:

Oznaka stavbe

M1

M1

255,00

85,49

M2

M2

241,00

85,49

M3

M3

332,00

86,32

M4

M4

313,00

85,49

M5

M5

258,00

86,32

M6

M6

244,00

85,49

V1

V1

264,00

94,62

V2

V2

250,00

94,62

V3

V3

280,00

94,62

V4

V4

422,00

98,77

V5

V5

399,00

98,77

V6

V6

283,00

98,77

V7

V7

267,00

98,77

V8

V8

343,00

98,77

V9

V9

325,00

98,77

PE1/2

G5

271,00

87,98

PE1/1

G9

Skupaj območje sprememb in dopolnitev ZN

Površina parcele (m2)

Neto tlorisna površina stavbe brez
delov stavbe v kleti, ki so namenjeni
parkiranju in servisnim prostorom (m2)

Oznaka parcele

404,00

142,76

5.151,00

1.621,82

Uradni list Republike Slovenije
14. člen
(namembnost)
(1) Za določitev faktorja dejavnosti pri odmeri komunalnega prispevka se objekte razvrsti po namembnosti glede na
pretežni namen v skladu s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov.
(2) Kadar gre za funkcionalno zaokroženo območje, na
katerem se nahaja več med seboj povezanih stavb oziroma
gradbenih inženirskih objektov, je treba vsakega od teh objektov razvrstiti kot ločeno enoto.
(3) Pri vseh stavbah, z izjemo enostanovanjskih stavb
(CC-SI 11100) in dvostanovanjskih stavb (CC-SI 11210), se ne
glede na pretežni namen stavbe ločeno upošteva dele stavb v
kleti, ki so namenjeni parkiranju in servisnim prostorom (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije).
15. člen
(opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo)
(1) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi, na katero vrsto komunalne
opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt ali mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v
fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se vrsto komunalne opreme,
na katero bo zavezanec priključil svoj objekt ali mu bo omogočena uporaba te vrste komunalne opreme, ugotovi iz projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt, ki
se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki se mu izboljšuje
opremljenost stavbnega zemljišča, se vrsto komunalne opreme,
na katero bo zavezanec priključil svoj objekt ali mu bo omogočena
uporaba te vrste komunalne opreme, ugotovi na podlagi podatkov
lastnika in upravljavca te vrste komunalne opreme.
(4) Za vse parcele se upošteva, da so opremljene z drugimi javnimi površinami in objekti za ravnanje z odpadki.
16. člen
(podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto
tlorisne površine (Dt) na vseh obračunskih območjih in za vse
vrste komunalne opreme je 0,3:0,7.
(2) Za vse objekte je faktor dejavnosti odvisen od faktorja
izrabe, in sicer:
– je 1,0 za vse objekte, ki imajo FI manjši od 1,00,
– je 1,3 za vse objekte, ki imajo FI enak ali večji od 2,00,
– se za vse objekte, ki imajo FI enak ali večji od 1,00 in
manjši od 2,00, izračuna po formuli:
Kdejavnost = (0,2 * FI) + 0,9.
(3) Ne glede na ostala določila tega člena je faktor dejavnosti 0,7 za:
– enostanovanjske stavbe (CC-SI 11100), dvostanovanjske stavbe (CC-SI 11210), industrijske stavbe (CC-SI 12510)
in nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI 1271),
– objekte, katerih investitor je Mestna občina Ljubljana,
– dele stavb v kleti, ki so namenjeni parkiranju in servisnim prostorom (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije).
VII. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
17. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se izračuna kot vsota komunalnih prispevkov za vsako posamezno komunalno opremo, na
katero lahko zavezanec priključi svoj objekt ali mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Komunalni prispevek za vsako posamezno komunalno
opremo se izračuna kot vsota komunalnih prispevkov po po-
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sameznih obračunskih območjih te vrste komunalne opreme,
v katerih se nahaja objekt.
(3) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne
opreme na posameznem obračunskem območju se izračuna
na naslednji način:
KPij = (A(parcela) * Cpij * Dp) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Ctij * Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
določeni vrsti komunalne opreme na določenem
obračunskem območju,
A(parcela)
površina parcele,
Cpij
obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra
parcele oziroma njenega dela na določenem
obračunskem območju z določeno komunalno
opremo,
Dp
delež parcele pri izračunu komunalnega
prispevka,
K(dejavnost) faktor dejavnosti,
A(tlorisna)
neto tlorisna površina objekta,
Ctij
obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra
neto tlorisne površine objekta na določenem
obračunskem območju z določeno komunalno
opremo,
Dt
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka,
i
posamezna vrsta komunalne opreme,
j
posamezno obračunsko območje.
(4) Pri izračunu komunalnega prispevka se za neto tlorisno
površino upošteva dejansko neto tlorisno površino stavbe iz projektne dokumentacije. Če je dejanska neto tlorisna površina stavbe manjša od neto tlorisne površine iz 13. člena tega odloka, se
pri izračunu komunalnega prispevka za predvideno komunalno
opremo upošteva neto tlorisno površino iz 13. člena tega odloka.
KPij

VIII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
18. člen
(način odmere komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek odmeri organ Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojen za odmero komunalnega prispevka, z odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.
19. člen
(posebnosti pri odmeri komunalnega prispevka)
(1) Za vse stavbe, z izjemo enostanovanjskih stavb
(CC-SI 11100) in dvostanovanjskih stavb (CC-SI 11210), se
za dele stavb v kleti, ki so namenjeni parkiranju in servisnim
prostorom (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije), komunalni prispevek odmeri samo za ceste in pripadajoče objekte
ter vodovodno omrežje.
(2) Komunalni prispevek se ne odmeri za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z veljavnim predpisom
o razvrščanju objektov glede na zahtevnost.
20. člen
(upoštevanje že plačanih sredstev za opremljanje
stavbnih zemljišč)
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko
pri odmeri komunalnega prispevka uveljavlja:
– v preteklosti plačani komunalni prispevek za objekte, ki
se odstranijo in se nahajajo znotraj parcele, na kateri se gradi
objekt, za katerega se odmerja komunalni prispevek,
– v preteklosti plačane stroške za opremljanje parcele,
na kateri se nahaja objekt, za katerega se odmerja komunalni
prispevek, na podlagi dokazil o plačilih.
(2) O upoštevanju predloženih dokazil o plačilih iz prejšnjega odstavka odloči organ Mestne uprave Mestne občine
Ljubljana, pristojen za odmero komunalnega prispevka.
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21. člen
(indeksiranje stroškov)

(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra
parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cpij) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z
določeno komunalno opremo na določenem obračunskem območju (Ctij) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo
ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno
leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka
gradnja«.
(2) Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve
tega odloka.
IX. POGODBA O OPREMLJANJU
22. člen
(pogodba o opremljanju)
(1) Gradnjo predvidene komunalne opreme, ki je upoštevana v Programu opremljanja, lahko Mestna občina Ljubljana
s pogodbo o opremljanju odda zavezancu za plačilo komunalnega prispevka.
(2) S pogodbo o opremljanju se zavezanec za plačilo
komunalnega prispevka in Mestna občina Ljubljana dogovorita,
da bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za opremljanje parcele,
na kateri namerava graditi objekt, oziroma za izboljšanje opremljenosti parcele, na kateri ima obstoječi objekt. V tem primeru
se v pogodbi o opremljanju natančno opredelijo pogodbene
obveznosti obeh strank.
X. OPROSTITVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
23. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)
Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo se oprosti za gradnjo neprofitnih stanovanj, gradnjo stavb za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo
(CC-SI 12630) in gradnjo stavb za zdravstvo (CC-SI 12640),
če je 100-odstotni lastnik in investitor teh stavb Mestna občina
Ljubljana ali Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana. Če je Mestna občina Ljubljana ali Javni stanovanjski
sklad Mestne občine Ljubljana lastnik in investitor samo dela
stavbe, se lahko oprostitev upošteva le za ta del stavbe.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
(vpogled v Program opremljanja)
Program opremljanja in PO MOL sta na vpogled na Oddelku za ravnanje z nepremičninami Mestne uprave Mestne
občine Ljubljana.
25. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 350-31/2015-5
Ljubljana, dne 25. januarja 2016
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.
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632.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o sprejemu zazidalnega načrta za zazidalni
otok VS 103-Murgle IV. faza

Na podlagi 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in
14/15 – ZUUJFO) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 15/12
in 84/15) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 13. seji dne
25. 1. 2016 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o sprejemu zazidalnega načrta za zazidalni otok
VS 103-Murgle IV. faza
1. člen
V Odloku o sprejemu zazidalnega načrta za zazidalni otok
VS 103-Murgle IV. faza (Uradni list SRS, št. 40/84 in Uradni list
RS, št. 78/10) se za 1. členom doda nov 1a. člen, ki se glasi:
»1a. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta je izdelal
Ljubljanski urbanistični zavod d.d. pod številko projekta 7722
v oktobru 2015.«.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
Območje zazidalnega načrta skladno z drugim odstavkom
109. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne
občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10; v
nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) obsega dela območij, ki sta
v OPN MOL ID določena na karti 5 »Načini urejanja«.«.
3. člen
(1) V 3. členu se pika na koncu nadomesti z vejico in doda
besedilo »razen za območje zemljišč iz drugega odstavka tega
člena.«.
(2) Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za območje zemljišč s parcelnimi številkami: 376/67,
376/68, 376/80, 376/112, 376/113, 376/114, 376/115, 376/116,
376/117, 376/118, 376/119, 376/120, 376/121, 376/122, 376/123,
376/124, 376/125, 376/126, 376/127, 376/128, 376/129,
376/130, 376/131, 376/132, 376/133, 376/134, 376/135,
376/136, 376/137, 376/138, 393/45, 393/64, 393/65, 393/66,
393/67, 393/68, 393/69, 393/70, 393/71, 393/72, 393/73, 393/74,
393/75, 393/76, 393/77, 393/78, 393/79, 393/80, 393/81, 393/82,
393/83, 393/84, 393/85, 393/86, 393/87, 393/88, 393/89, 393/90,
vse katastrska občina (1722) Trnovsko predmestje (v nadaljnjem
besedilu: območje Pod jeseni – zahod), so prostorske ureditve
določene v 3a. do 3ap. členu tega odloka.«.
4. člen
Za 3. členom se dodajo novi 3a. do 3ap. člen, ki se glasijo:
»3a. člen
(sestavni deli zazidalnega načrta za območje
Pod jeseni – zahod)
(1) Zazidalni načrt za območje Pod jeseni – zahod vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in grafični del.
(2) Grafični del zazidalnega načrta za območje Pod jeseni
– zahod obsega naslednje grafične načrte:
1. Načrt območja z načrtom parcelacije
1.1 Geodetski in katastrski načrt s prikazom
območja Pod jeseni – zahod
M 1:500
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1.2 Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije
1.3 Prikaz površin, namenjenih javnemu dobru
2. Načrt arhitekturnih, krajinskih in
oblikovalskih rešitev prostorskih ureditev
2.1 Zazidalna situacija
2.2 Značilni prerezi in pogledi
2.3 Prometno-tehnična situacija, idejna
višinska regulacija in prikaz ureditev,
potrebnih za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami
2.4 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav

hod:

Št.

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

M 1:500
M 1:500

3b. člen
Priloge za območje zazidalnega načrta Pod jeseni – za-

1. izvleček iz OPN MOL ID,
2. prikaz stanja prostora,
3. strokovne podlage,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev zazidalnega načrta za območje Pod jeseni – zahod,
6. povzetek za javnost.
3c. člen
(območje zazidalnega načrta Pod jeseni – zahod)
(1) Površina območja Pod jeseni – zahod znaša 8.113 m2.
(2) Območje Pod jeseni – zahod je razdeljeno na 2 prostorski enoti:
– PE1 – površine, namenjene gradnji enostanovanjskih
stavb,
– C1 – površine, namenjene javnim prometnim površinam.
(3) Meja območja Pod jeseni – zahod in prostorske enote
so določene v grafičnem načrtu št. 1.1 »Geodetski in katastrski
načrt s prikazom območja Pod jeseni – zahod«.
3č. člen
(dopustni objekti in dejavnosti)
(1) V prostorski enoti PE1 so dopustni naslednji objekti
in dejavnosti:
– 11100 Enostanovanjske stavbe,
– 12420 Garažne stavbe (samo garaže).
(2) Pogojno so v enostanovanjskih stavbah dopustne tudi
naslednje dejavnosti:
– 12203 Druge poslovne stavbe: samo stavbe s pisarnami in poslovnimi prostori, namenjenimi lastnemu poslovanju podjetja.
(3) Dejavnosti iz prejšnjega odstavka so dopustne ob
pogoju, da površina prostorov za dejavnost ne presega 50 m2
BTP posamezne stavbe.
3d. člen
(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)
(1) Zazidalno zasnovo in zasnovo zunanje ureditve predstavljajo nizi pritličnih enostanovanjskih atrijskih hiš, značilnih
za stanovanjsko sosesko Murgle, z enotnimi materiali, arhitekturnimi elementi, ograjami ter z značilnimi dostopnimi potmi in
zelenicami.
(2) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v
prostorski enoti PE1 je:
– pozidava obsega petnajst enostanovanjskih stavb
(manjše stavbe imajo oznake od M1 do M6 in večje stavbe
imajo oznake od V1 do V9) in dva garažna niza G9 in G5.
Garažni niz z oznako G7 je obstoječ,
– stanovanjske stavbe so razporejene v štirih nizih v smeri
V-Z, vzporednih s POT-jo. Garažni nizi so postavljeni pravokotno na smer zazidave hiš in potekajo v smeri S-J, vzporedno
z ulico Pod jeseni,
– dovoz z ulice Pod jeseni je urejen le do garažnih nizov,
dostop do posameznih stavb je po javnih peš poteh,
– na jugozahodnem delu je na skupnih površinah, ki pripadajo stanovanjskim stavbam, urejeno otroško igrišče.
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(3) Prostorska enota C1 obsega obstoječo ulico Pod jeseni,
ob kateri se uredi še zahodna stran s hodnikom za pešce, zelenico z drevoredom, vzdolžnimi parkirnimi prostori in dovozi do
garažnih nizov.
(4) Zazidalna zasnova in zunanja ureditev sta določeni v
grafičnem načrtu št. 2.1 »Zazidalna situacija«.
3e. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)
(1) Na parceli, namenjeni gradnji posamezne stanovanjske
stavbe, je dopustno postaviti ali urediti naslednje enostavne in
nezahtevne objekte:
– uta, pergola, atrijska shramba,
– ograja (medsosedska ograja),
– bazen za kopanje, okrasni bazen.
(2) Postavitev objektov iz prejšnjega odstavka je dopustna
samo v atrijskem prostoru pod naslednjimi pogoji:
– ograjo je dopustno postaviti le na mejo atrija. Meja atrija je
določena v grafičnem načrtu št. 2.1 »Zazidalna situacija« in je ni
dopustno spreminjati,
– skupna površina objektov iz prve alineje prejšnjega odstavka je največ 5 % površine atrija,
– pergolo je dopustno postaviti ob napušč hiše ali ob ograjo,
atrijsko shrambo ali vrtno uto,
– uto in atrijsko shrambo je dopustno postaviti ob ograjo.
Višina objektov lahko sega le do 30,00 cm nad višino ograje, to
je skupaj največ do 220,00 cm. Zunanji del objekta ob ograji, ki
sega nad ograjo, je treba obdelati z leseno horizontalno oblogo.
(3) Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti usklajeni s
stavbami znotraj prostorske enote glede na materiale, barvo in
druge oblikovne značilnosti.
(4) Atrijske ograje na slepi oziroma bočni strani stavb morajo
biti zidane s svetlo fasadno opeko. Atrijske ograje, ki mejijo na dostopne poti, morajo biti izvedene z lesenimi, sivo luženimi, vertikalnimi, dvostranskimi lamelami. Višina ograje je največ 190,00 cm.
Lokacija atrijske ograje je določena v grafičnem načrtu št. 2.1
»Zazidalna situacija« in je ni dopustno spreminjati.
(5) Na celotnem območju Pod jeseni – zahod je dopustna
gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov v skladu z določili tega
odloka, ki urejajo pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo.
3f. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)
(1) Pogoji za oblikovanje objektov v prostorski enoti PE1 so:
– stavbe znotraj prostorske enote morajo biti oblikovane
skladno,
– strehe so dvokapnice z naklonom 18°, smer slemena je na
stanovanjskih stavbah v smeri vzhod-zahod, na garažnih stavbah
pa v smeri sever-jug,
– prizidki v atrije morajo imeti ravno streho v višini kapi
osnovne stavbe (+3,00 m),
– streha dvokapnice mora biti obložena s pločevino s posipom rjavo–rdeče barve,
– slepe oziroma bočne fasade morajo biti obložene s fasadno opeko svetlo opečne barve,
– vhodna in atrijska fasada morata biti obdelani s fasadnim
ometom zelo svetle barve (npr. bela + STO 36237-74-C1),
– dopustne dimenzije oken (širina x višina) in materiali na
vhodni fasadi so:
– 110,00 cm x 150,00 do 160,00 cm (lesene, sivo
lužene z zunanjimi polknicami),
– 110,00 cm (dopustno odstopanje: + 50 cm, –10 cm)
x 65,00 cm (lesene, sivo lužene z notranjo žaluzijo),
– tehnične naprave na strehah morajo biti oblikovno zastrte.
(2) Nadzidave objektov ali izkoriščena podstrešja niso dopustna.
3g. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)
(1) Na območju Pod jeseni – zahod je treba upoštevati
naslednje pogoje za ureditev zunanjih površin:
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– ureditve morajo omogočati dostop funkcionalno oviranim ljudem v skladu s predpisi,
– dostopne poti morajo biti tlakovane, opremljene z mikrourbano opremo in primerno osvetljene,
– elementi mikrourbane opreme znotraj območja Pod
jeseni – zahod morajo biti oblikovani enotno,
– ob dostopnih poteh morajo biti zelene površine urejene
na raščenem terenu, tlakovanje je dopustno le pri vhodu v
stavbo,
– v prostorski enoti PE1 je treba zasaditi najmanj dve
drevesi na raščenem terenu vsake parcele, namenjene gradnji.
(2) Ob ulici Pod jeseni je treba zasaditi drevored z drevesno vrsto jesen.
(3) Na jugozahodnem delu območja je treba urediti otroško igrišče.
(4) Ureditev terena nad kotami, določenimi v Hidravlično
hidrološki presoji vodnega režima (izdelal IZVO-R d.o.o., maj
2015, december 2015) ni dopustna.
(5) Zasnova zunanje ureditve je določena v grafičnem
načrtu št. 2.1 »Zazidalna situacija«.
3h. člen
(tlorisni gabariti)
(1) Stavbe M1, M2, M3, M4, M5 in M6:
– stavba:
– dolžina: 11,50 m,
– širina: 8,50 m,
– del z vetrolovom:
– dolžina: 4,40 m,
– širina: 1,60 m.
(2) Stavbe V1, V2 in V3:
– stavba:
– dolžina: 12,70 m,
– širina: 8,50 m,
– del z vetrolovom:
– dolžina: 4,40 m,
– širina: 1,70 m.
(3) Stavbe V4, V5, V6, V7, V8 in V9:
– stavba:
– dolžina: 13,30 m,
– širina: 8,50 m,
– del z vetrolovom:
– dolžina: 4,40 m,
– širina: 1,70 m.
(4) Stavba G5:
– dolžina: 15,90 m,
– širina: 6,70 m.
(5) Stavba G9:
– dolžina: 25,70 m,
– širina: 6,70 m.
(6) Dopustna je dozidava atrijskega prizidka stanovanjske
stavbe pod pogoji, da skupna zazidana površina ne presega
60 % velikosti parcele, namenjene gradnji, in da dozidava obsega največ 35 % površine atrija. Prizidek mora biti pravokotne
oblike, postavljen z daljšo stranico pravokotno na obstoječo
stavbo. Prizidek je predviden ob vzhodnem robu atrija.
(7) Tlorisne dimenzije stavb so določene v grafičnem
načrtu št. 2.1 »Zazidalna situacija«.
3i. člen
(višinski gabariti in etažnost)
(1) Etažnost stavb je P.
(2) Višina stavb (h) je določena z višino najvišje točke
strehe, merjeno od kote finalnega tlaka v nivoju pritličja:
– stavbe tip M in V: do 4,80 m,
– stavbi tip G: do 3,45 m.
(3) Višina prizidka v atriju je v višini kapi osnovne stavbe
(+3,00 m). Streha prizidka mora biti ravna.
(4) Višinski gabariti stavb so določeni v grafičnem načrtu
št. 2.2 »Značilni prerezi in pogledi«.
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3j. člen
(višinske kote terena in pritličja)
(1) Višinske kote terena in pritličja stavb:
1. stavbi M1, M2:
– kota pritličja 292,80 m. n. v.
– kota atrija: 292,60 m. n. v.
2. stavbe V1, V2, V3:
– kota pritličja 292,70 m. n. v.
– kota atrija: 292,50 m. n. v.
3. stavbe M3, M4, V4, V5:
– kota pritličja 292,50 m. n. v.
– kota atrija: 292,30 m. n. v.
4. stavbi M5, M6:
– kota pritličja 292,30 m. n. v.
– kota atrija: 292,10 m. n. v.
5. stavbi V6, V7:
– kota pritličja 292,30 m. n. v.
– kota atrija: 292,10 m. n. v.
6. stavbi V8, V9:
– kota pritličja 292,30 m. n. v.
– kota atrija: 292,10 m. n. v.
7. stavba G5:
– kota pritličja 292,35 m. n. v.
– kota terena: 292,35 m. n. v.
8. stavba G9:
– kota pritličja 292,35 m. n. v.
– kota terena: 292,35 m. n. v.
(2) Kote dostopnih poti so na nivoju obstoječega terena,
dopustna je prilagoditev navezave dostopnih poti na obstoječe
prometne ureditve. Zunanja ureditev med dostopnimi potmi in
stavbami se prilagodi višinskim razlikam.
(3) Višinske kote terena in pritličja so določene v grafičnih
načrtih št. 2.2 »Značilni prerezi in pogledi« in št. 2.3 »Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.
3k. člen
(zmogljivost območja)
(1) Površina prostorske enote PE1
– število stanovanjskih enot:
– skupna površina BTP nad terenom
(2) Zmogljivost posameznih stavb:
1. stavbe M1, M2 in M6:
– BTP nad terenom
– BTP nad terenom (prizidek)
2. stavba M3:
– BTP nad terenom
– BTP nad terenom (prizidek)
3. stavba M4:
– BTP nad terenom
– BTP nad terenom (prizidek)
4. stavba M5:
– BTP nad terenom
– BTP nad terenom (prizidek)
5. stavbe V1, V2 in V3:
– BTP nad terenom
– BTP nad terenom (prizidek)
6. stavbi V4 in V5:
– BTP nad terenom
– BTP nad terenom (prizidek)
7. stavbi V6 in V7:
– BTP nad terenom
– BTP nad terenom (prizidek)
8. stavbi V8 in V9:
– BTP nad terenom
– BTP nad terenom (prizidek)
9. stavba G5:
– BTP nad terenom
10. stavba G9:
– BTP nad terenom
(3) Površina prostorske enote C1

6.470 m²
15
2.591 m²
103 m²
30 m²
104 m²
51 m²
103 m²
51 m²
104 m²
30 m²
114 m²
33 m²
119 m²
71 m²
119 m²
33 m²
119 m²
54 m²
106 m²
172 m²
1.643 m²
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(4) BTP je vsota vseh etažnih površin stavbe nad terenom
oziroma pod njim, izračunanih skladno s standardom SIST ISO
9836. Izračun BTP nad terenom vključuje površine pod točkama
a) in b) v točki 5.1.3.1 navedenega standarda.
3l. člen
(načrt parcelacije)
(1) Območje Pod jeseni – zahod je razdeljeno na naslednje
parcele, namenjene gradnji:
1. prostorska enota PE1:
– M1: parcela, namenjena gradnji stavbe M1, ki obsega
zemljišče s parcelno številko 393/64, katastrska občina (1722)
Trnovsko predmestje. Površina M1 meri 255 m2,
– M2: parcela, namenjena gradnji stavbe M2, ki obsega
zemljišče s parcelno številko 393/65, katastrska občina (1722)
Trnovsko predmestje. Površina M2 meri 241 m2,
– M3: parcela, namenjena gradnji stavbe M3, ki obsega
zemljišče s parcelno številko 393/69, katastrska občina (1722)
Trnovsko predmestje. Površina M3 meri 332 m2,
– M4: parcela, namenjena gradnji stavbe M4, ki obsega
zemljišče s parcelno številko 393/70, katastrska občina (1722)
Trnovsko predmestje. Površina M4 meri 313 m2,
– M5: parcela, namenjena gradnji stavbe M5, ki obsega del
zemljišča s parcelno številko 393/73, katastrska občina (1722)
Trnovsko predmestje. Površina M5 meri 258 m2,
– M6: parcela, namenjena gradnji stavbe M6, ki obsega del
zemljišča s parcelno številko 393/74, katastrska občina (1722)
Trnovsko predmestje. Površina M6 meri 244 m2,
– V1: parcela, namenjena gradnji stavbe V1, ki obsega
zemljišče s parcelno številko 393/66 in del zemljišča s parcelno
številko 393/67, obe katastrska občina (1722) Trnovsko predmestje. Površina V1 meri 264 m2,
– V2: parcela, namenjena gradnji stavbe V2, ki obsega
dela zemljišč s parcelnima številkama 393/67 in 393/68, obe
katastrska občina (1722) Trnovsko predmestje. Površina V2
meri 250 m2,
– V3: parcela, namenjena gradnji stavbe V3, ki obsega
zemljišče s parcelno številko 376/113 in del zemljišča s parcelno
številko 393/68, obe katastrska občina (1722) Trnovsko predmestje. Površina V3 meri 280 m2,
– V4: parcela, namenjena gradnji stavbe V4, ki obsega
zemljišče s parcelno številko 393/71 in del zemljišča s parcelno
številko 393/72, obe katastrska občina (1722) Trnovsko predmestje. Površina V4 meri 422 m2,
– V5: parcela, namenjena gradnji stavbe V5, ki obsega
zemljišče s parcelno številko 376/137 in del zemljišča s parcelno
številko 393/72, obe katastrska občina (1722) Trnovsko predmestje. Površina V5 meri 399 m2,
– V6: parcela, namenjena gradnji stavbe V6, ki obsega
zemljišče s parcelno številko 393/75 in del zemljišča s parcelno
številko 393/76, obe katastrska občina (1722) Trnovsko predmestje. Površina V6 meri 283 m2,
– V7: parcela, namenjena gradnji stavbe V7, ki obsega
zemljišči s parcelnima številkama 376/125 in 393/79 ter dela zemljišč s parcelnima številkama 393/76 in 376/80, vse katastrska
občina (1722) Trnovsko predmestje. Površina V7 meri 267 m2,
– V8: parcela, namenjena gradnji stavbe V8, ki obsega
zemljišče s parcelno številko 393/77 in del zemljišča s parcelno
številko 393/78, obe katastrska občina (1722) Trnovsko predmestje. Površina V8 meri 343 m2,
– V9: parcela, namenjena gradnji stavbe V9, ki obsega
zemljišče s parcelno številko 376/127 in del zemljišča s parcelno
številko 393/78, obe katastrska občina (1722) Trnovsko predmestje. Površina V9 meri 325 m2,
– PE1/1: parcela, namenjena gradnji platoja za parkiranje in stavbe G9, ki obsega zemljišča s parcelnimi številkami 376/114, 376/123, 393/80, 393/81, 393/82, 393/83, 393/84,
393/85, 393/86, 393/87, 393/88, 393/89, 376/115, 376/116,
376/117, 376/118, 376/119, 376/120, 376/121, 376/122, vse
katastrska občina (1722) Trnovsko predmestje. Površina PE1/1
meri 404 m2,
– PE1/2: parcela, namenjena gradnji platoja za parkiranje
in stavbe G5, ki obsega zemljišče s parcelno številko 376/80,
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katastrska občina (1722) Trnovsko predmestje. Površina PE1/2
meri 271 m2,
– PE1/3: parcela, namenjena obstoječi stavbi G7, ki obsega zemljišče s parcelnimi številkami 376/128, 376/129, 376/130,
376/131, 376/132, 376/133, 376/134 in 376/135, vse katastrska občina (1722) Trnovsko predmestje. Površina PE1/3 meri
328 m2,
– PE1/4: parcela, namenjena gradnji dostopnih poti in zelenih površin, ki obsega zemljišča s parcelnimi številkami 376/112,
376/124, 376/126, 376/136, 376/138, 393/45, 393/90 in del zemljišča s parcelno številko 376/68, vse katastrska občina. (1722)
Trnovsko predmestje. Površina PE1/4 meri 868 m2,
– PE1/5: parcela, namenjena gradnji otroškega igrišča, ki
obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 393/73 in 393/74,
obe katastrska občina (1722) Trnovsko predmestje. Površina
PE1/5 meri 121 m2.
2. prostorska enota C1:
– C1: parcela, namenjena gradnji ulice Pod jeseni, ki obsega zemljišče s parcelno številko 376/67 in del zemljišča s
parcelno številko 376/68, obe katastrska občina (1722) Trnovsko
predmestje. Površina C1 meri 1.638 m2.
(2) Parcelacija in točke za zakoličbo parcel so določene v
grafičnem načrtu št. 1.2 »Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije«. Geokoordinate točk so navedene v obrazložitvi odloka.
3m. člen
(javne površine)
(1) Površine, namenjene javnemu dobru, obsegajo parceli,
namenjeni gradnji, z oznakama PE1/4 in C1.
(2) Površine, namenjene javnemu dobru, obsegajo zemljišča s parcelnimi številkami 376/67, 376/138, 376/112, 376/126,
376/136, 393/45, 393/90 in del zemljišča s parcelno številko
376/68, vse katastrska občina (1722) Trnovsko predmestje.
(3) Površine, namenjene javnemu dobru, merijo 2.506 m2.
(4) Površine, namenjene javnemu dobru, so določene v
grafičnem načrtu št. 1.3 »Prikaz površin, namenjenih javnemu
dobru«.
3n. člen
(etapnost gradnje)
(1) Gradnja v območju Pod jeseni – zahod se lahko izvaja
kot celota ali po posameznih nizih stavb.
(2) Posamezni nizi se lahko izvajajo v poljubnem časovnem zaporedju ob pogoju, da je pred gradnjo ali sočasno z njo
izveden tudi:
– garažni niz tako, da je zagotovljeno zadostno število
parkirnih mest,
– dostopna pot za stavbe s pripadajočo komunalno in
energetsko infrastrukturo,
– ureditev ulice Pod jeseni.
3o. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Območje Pod jeseni – zahod meji na enoto kulturne
dediščine EŠD 1116 Ljubljana – Pot POT.
(2) Trase in kote POT-i s spominskimi obeležji ni dopustno
spreminjati. Prav tako ni dopustno nasipavati terena v bližini
drevoredov.
(3) Če predhodne arheološke raziskave niso opravljene
pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva arheoloških ostalin treba 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.
(4) 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
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to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče,
dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se
omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža
obstoj arheološke ostaline.
(5) Investitor mora najmanj 14 dni pred pričetkom gradbenih del in 10 dni pred začetkom zemeljskih del z nameravanimi
posegi pisno seznaniti Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija, Območna enota Ljubljana, zaradi izvedbe strokovnega
konservatorskega nadzora.
3p. člen
(varstvo vode in podtalnice)
(1) Območje Pod jeseni – zahod se nahaja na širšem
območju vodnega telesa vodonosnika Ljubljanskega barja z
oznako VVO-III, zato je treba dosledno upoštevati vse pogoje
iz Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Uradni list RS,
št. 115/07, 9/08 – popr., 65/12 in 93/13).
(2) Izkope, objekte ali naprave v širšem vodovarstvenem
območju je treba graditi nad srednjo gladino podzemne vode,
povprečje zadnjih 10 let. Izjemoma je dopustna gradnja, če se
transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjša za
več kakor 10 odstotkov. Če je med gradnjo ali obratovanjem
treba drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to treba pridobiti
vodno soglasje.
(3) Prepovedano je odvajati neočiščeno odpadno vodo
neposredno v površinske vode ali neposredno ali posredno v
podzemne vode.
(4) Gradnja iztoka ali iztočnega objekta za odvajanje padavinske odpadne vode s streh objekta, če gre za posredno
odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo, je na VVO III možna, če je dno ponikovalnice
najmanj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode.
(5) Interno kanalizacijsko omrežje mora biti pred uporabo
preverjeno na vodotesnost s standardiziranimi postopki.
(6) Vse odpadne vode morajo biti obvezno priključene na
javni kanalizacijski sistem.
(7) Pri vrtanju vrtin ali vodnjakov za raziskave, med obratovanjem in vzdrževanjem je treba izvesti vse ukrepe za preprečitev odtekanja, ponikanja ali spiranja izvrtanine ali drugih
snovi v podzemne vode ali zajetje. Po prenehanju rabe je treba
vrtino ukiniti tako, da je preprečeno kakršnokoli onesnaževanje
podzemne vode ali zajetja.
(8) Vse padavinske vode z javnih cest morajo biti speljane
in očiščene na način, kot to predvideva Uredba o emisiji snovi
pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS,
št. 47/05).
(9) Odvajanje padavinskih voda je treba urediti na tak
način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z utrjenih površin, kar pomeni, da je treba prioritetno
predvideti ponikanje, pri čemer morajo biti ponikovalnice locirane
izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Če ponikanje ni
možno, kar je potrebno računsko dokazati, je možno padavinske
vode speljati v vodotok (direktno ali indirektno preko sistema meteorne kanalizacije širšega območja). Pri tem je treba ovrednotiti
vpliv padavinskih voda na pretočno sposobnost vodotoka ter
podati rešitve za eliminacijo negativnih vplivov (predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo oziroma
površinske odvodnike).
(10) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da se
ne poslabšuje stanja voda, da se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda, da se zagotavlja ohranjanje naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov
ter varstvo naravnih vrednot in območij, varovanih po predpisih
o ohranjanju narave, kar mora biti v projektni dokumentaciji
ustrezno prikazano in dokazano.
(11) Zaradi zagotovitve varnosti pred škodljivim delovanjem
voda, se mora gradnja organizirati tako, da ne bo prihajalo do
oviranega pretoka v vodotokih, ali zadrževanja zalednih voda
ob večjih nalivih, ki lahko nastopijo v času gradnje. Morebitne
začasne deponije viškov zemeljskega materiala je v času gradnje treba urediti tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran
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odtok zalednih voda. Po končani gradnji je treba odstraniti vse
ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je
treba krajinsko ustrezno urediti.
(12) Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival
na vodni režim ali stanje voda, je treba pridobiti vodno soglasje.
3r. člen
(varstvo zraka)
(1) Prezračevanje vseh delov stavb je treba izvesti naravno ali prisilno. Odvod dimnih plinov in umazanega zraka iz
nadzemnih delov stavbe (npr. iz sanitarnih prostorov stanovanj)
je treba speljati nad strehe stavb.
(2) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje)
morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z zakonskimi
zahtevami.
(3) V času gradnje je treba preprečiti nekontrolirano prašenje.
3s. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Prostorski enoti PE1 in C1 sta v skladu z OPN MOL ID
opredeljeni kot območje II. stopnje varstva pred hrupom.
(2) Dovoljena mejna raven hrupa:
– II. območje: Lnoč = 45 (dbA), Ldvn = 55 (dbA).
(3) Območje Pod jeseni – zahod se nahaja v območju možne prekomerne obremenitve s hrupom, zato je treba v izvedbeni
projektni dokumentaciji predvideti izvedbo ustrezne zvočne izoliranosti fasadnih elementov na način, da bodo v vseh varovanih
prostorih zagotovljene ustrezne bivalne razmere. Vse naprave
za klimatizacijo prostorov stavb je treba načrtovati in izvesti na
način, da ne bodo obremenjevale okolja s hrupom.
(4) Pred začetkom urejanja območja Pod jeseni – zahod
je treba izdelati načrt izvajanja del, ki mora biti pripravljen tako,
da je ob njegovem izvajanju začasna obremenitev s hrupom na
dovoljeni ravni.
3š. člen
(osončenje)
Stavbam je treba v dnevni sobi, bivalnem prostoru s kuhinjo, bivalni kuhinji in otroški sobi zagotoviti naravno osončenje v
času od sončnega vzhoda do sončnega zahoda:
– dne 21. 12. najmanj 1 uro,
– dne 21. 3. in 21. 9. najmanj 3 ure.
3t. člen
(odstranjevanje odpadkov)
(1) V območju Pod jeseni – zahod sta predvideni dve zbiralnici ločenih odpadkov. Ena se umesti na severnem in druga
na skrajnem južnem delu ulice Pod jeseni.
(2) Predvideni sta dve zbirni mesti za zbiranje mešanih
komunalnih odpadkov, bioloških odpadkov in ločenih frakcij.
Zbirni mesti se locirata ob S delu garažnih nizov G7 in G9. Zbirna
mesta za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov je treba urediti
na zasebnih površinah tako, da je zagotovljena higiena in da ni
negativnih vplivov na javno površino ali sosednje stavbe. Posode na zbirnih mestih morajo biti zavarovane pred vremenskimi
vplivi tako, da zaradi njih ne pride do onesnaženja okolice in
poškodovanja posod.
3u. člen
(svetlobno onesnaženje)
(1) Postavitev in jakost svetilk pri osvetljevanju objektov in
odprtih površin morata biti v skladu s predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
(2) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne koli
vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni proti
nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.
(3) Interna osvetlitev zunanjih površin ob stavbah in skupnih površin v območju Pod jeseni – zahod mora biti zadostna,
enakomerna in nebleščeča.
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3v. člen
(potresna nevarnost)
(1) Območje Pod jeseni – zahod se nahaja v območju potresne mikrorajonizacije 0,635 pospeška tal (g) s povratno dobo
475 let. Pri projektiranju stavb je treba predvideti ustrezne ukrepe
za potresno varnost.
(2) Stavbe morajo biti grajene potresno odporno v skladu z
veljavnimi predpisi glede na cono potresne nevarnosti, geološko
sestavo in namembnost objekta.

(2) Utrjene površine za pešce, glavni dostopi do stavb, primarne peš površine, parkirni prostori in druge površine morajo
biti urejene tako, da so zagotovljeni neoviran dostop ter vstop
in uporaba stavb za funkcionalno ovirane ljudi. Stavbe morajo
biti grajene brez ovir v skladu z zakonodajo s tega področja.
(3) Prometne ureditve so določene v grafičnem načrtu
št. 2.3 »Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija
in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.

3z. člen
(ukrepi za varstvo pred požarom)
(1) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev
objektov,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba za
stavbe, če to zahtevajo požarni predpisi, izdelati zasnovo požarne varnosti za požarno manj zahtevne objekte.
(3) Delovni površini za intervencijska vozila sta načrtovani
na ulici Pod jeseni v površini najmanj 7,00 m x 12,00 m.
(4) Dovozna pot za intervencijska vozila je po ulici Pod
jeseni do delovnih površin, kar je ustrezno glede na določila
standarda (SIST DIN 14090). Na ulici Pod jeseni so delovne površine za gasilsko intervencijo. Skladno s standardom SIST DIN
14090 je treba do posameznega objekta zagotoviti peš dostop
za intervencijo širine najmanj 1,25 m. Višina prehodov najmanj
2,00 m. Svetla odprtina vrat in drugih zožitev vzdolž peš dostopa
mora biti široka najmanj 1,00 m.
(5) Požarna zaščita načrtovanih stavb se zagotovi s hidrantnim omrežjem, ki zagotavlja oskrbo z vodo za gašenje. Preveriti
je treba pretok vode na stiku javnega hidrantnega omrežja in
hidrantov na parceli in jih ustrezno načrtovati v fazi izdelave
projektne dokumentacije. Glede na predvideno zazidavo in velikosti predvidenih stavb je treba na lokaciji zagotoviti 10 l/s in
sicer za čas gašenja 2 uri. Hidranti morajo biti razporejeni tako,
da je mogoče gašenje posameznega objekta najmanj z enega
hidranta. Največja oddaljenost hidranta od objekta je 80 m,
najmanjša pa 5,00 m.
(6) Ureditve v zvezi z varstvom pred požarom so določene
v grafičnem načrtu št. 2.3. »Prometno-tehnična situacija, idejna
višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami«.

3ab. člen
(ureditev cest in priključevanje na javne ceste)
(1) V prostorski enoti C1 je obstoječa ulica, ki se z ureditvami razširi do zahodnega roba prostorske enote C1.
(2) Ulica C1 je namenjena dovozu za avtomobile, kolesarjem in pešcem in je slepo zaključena. Profili ulice so:
1. severni odsek:
– zeleni pas
0,75 m
– hodnik za pešce
1,50 m
– zeleni pas z drevoredom
1,25 m
– pas za vzdolžno parkiranje
2,00 m
– dvosmerno vozišče
5,00 m
– pas za vzdolžno parkiranje
2,00 m
– zeleni pas z drevoredom
1,25 m
– hodnik za pešce
1,50 m
– zeleni pas
0,75 m
– skupaj
16,00 m
2. srednji in južni odsek:
– asfaltirani pas – varnostni odmik
0,75 m
– hodnik za pešce
1,50 m
– asfaltirana klančina
3,25 m
– dvosmerno vozišče
5,00 m
– pas za vzdolžno parkiranje
2,00 m
– zeleni pas z drevoredom
1,25 m
– hodnik za pešce
1,50 m
– zeleni pas
0,75 m
– skupaj
16,00 m

3ž. člen
(ukrepi za varstvo pred poplavami)
(1) Posegi morajo biti skladni s predpisi, ki urejajo pogoje in
omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja, in opredeljujejo, katere vrste ureditve in posegov
je možno izvajati na posameznem območju razredov poplavne
nevarnosti. Stopnje poplavne ogroženosti se ne smejo povečati
na poplavnem območju in izven njega.
(2) Upoštevati je treba ukrepe, ki so predvideni v Hidravlično hidrološki presoji vodnega režima (v nadaljevanju: elaborat)
(izdelal IZVO-R d.o.o., maj 2015, december 2015). Kot omilitveni
ukrep so kote pritličij stanovanjskih stavb najmanj 50 cm višje od
obstoječega terena, izračunane kote Q100 in najnižjimi kotami
levega brega struge Malega grabna. Pri načrtovanju vseh delov pod koto pritličja je treba upoštevati nevarnost preplavitve.
Nasipavanje celotnega območja na načrtovane kote pritličij ni
dopustno. Vse utrjene površine ob objektih je treba načrtovati
skladno z usmeritvami iz elaborata, da se poplavne vode v primeru poplav vodijo po območjih z manjšim škodnim potencialom
proti strugi. K projektu je treba pridobiti vodno soglasje.
3aa. člen
(pogoji za prometno urejanje)
(1) Vse prometne površine in vozne intervencijske površine
morajo biti utrjene.

(3) Pešce je treba preko dovoza do garažnih nizov voditi
naravnost. Površine se vizualno ločijo od ostalih površin z različno talno obdelavo.
(4) Na slepem koncu južnega dela ulice Pod jeseni se
na najnižji koti izvede poglobljen robnik širine najmanj 2,00 m.
3ac. člen
(mirujoči promet)
(1) Površine, potrebne za mirujoči promet, so za stavbe v
prostorski enoti PE1 predvidene v garažnih nizih G5, G7 in G9
ter v prostoru pred garažo.
(2) Za potrebe stavb v območju Pod jeseni – zahod je
treba zagotoviti dve parkirni mesti na vsako enostanovanjsko
hišo.
3ač. člen
(peš promet)
(1) Hodniki za pešce ob vzhodnem in zahodnem robu
ulice Pod jeseni morajo biti široki 1,50 m.
(2) Med nizi stavb je treba urediti prečne in vzdolžne poti
za pešce široke 1,50 m.
3ad. člen
(kolesarski promet)
Kolesarski promet na obstoječi ulici Pod jeseni je predviden na vozišču.
3ae. člen
(intervencijske poti in površine)
Intervencijske poti in površine je treba urediti skladno z
veljavnim standardom. Intervencijske vozne poti zunaj vozišč
je treba izvesti na način, ki dopušča ustrezno tlakovanje in
ozelenitev.
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3af. člen
(splošni pogoji za komunalno, energetsko
in telekomunikacijsko urejanje)
(1) Splošni pogoji za potek ter gradnjo okoljske, energetske
in elektronske komunikacijske infrastrukture v območju Pod jeseni
– zahod so:
– načrtovane stavbe morajo biti priključene na obstoječe
ali načrtovano vodovodno, kanalizacijsko, plinovodno in elektroenergetsko omrežje. Poleg tega so lahko načrtovane stavbe
priključene na elektronsko komunikacijska omrežja. Priključitev
je treba izvesti po pogojih posameznih upravljavcev posamezne
infrastrukture,
– praviloma morajo vsi primarni in sekundarni vodi potekati
po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da je omogočeno njihovo vzdrževanje,
– kadar potek v javnih površinah ni mogoč, mora lastnik
prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih
vodov na svojem zemljišču, upravljavec posameznega voda pa
mora za to od lastnika pridobiti služnost,
– trase okoljskih, energetskih in elektronskih komunikacijskih vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno usklajene
z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od
ostalih naravnih ali grajenih struktur,
– gradnja okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture mora potekati usklajeno,
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti skladne s programi upravljavcev vodov okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture in morajo biti izvedene tako,
da jih bo mogoče vključiti v končno etapo ureditve posameznega
voda po izdelanih idejnih rešitvah za območje Pod jeseni – zahod,
– obstoječo okoljsko, energetsko in elektronsko komunikacijsko infrastrukturo v območju Pod jeseni – zahod je dopustno
zaščititi, rekonstruirati, prestavljati, dograjevati in ji povečevati
zmogljivosti v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter
ob upoštevanju veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi
v soglasju z njihovimi upravljavci,
– kadar izvajalec del pri izvajanju del opazi neznano okoljsko, energetsko ali elektronsko komunikacijsko infrastrukturo,
mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce posameznih vodov,
– pri projektiranju stavb v območju Pod jeseni – zahod je
treba upoštevati predpise, ki urejajo učinkovito rabo energije.
Priporoča se raba čim večjega deleža obnovljivih virov energije za
energetsko oskrbo objektov (geotermalna, sončna energija ipd.)
ter učinkovita raba vode.
(2) Ureditev okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture je določena v grafičnem načrtu št. 2.4 »Zbirni
načrt komunalnih vodov in naprav«.
3ag. člen
(vodovod)
(1) Območje Pod jeseni – zahod je oskrbovano z vodo iz
centralnega vodovodnega sistema Ljubljane. Preko območja poteka obstoječe sekundarno omrežje dimenzije 100 mm.
(2) Za oskrbo načrtovanih stavb s pitno, sanitarno in požarno
vodo se izvede samostojne vodovodne priključke na obstoječi
vodovod dimenzije 100 mm, ki poteka preko območja Pod jeseni
– zahod.
(3) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju
vodovodov je treba upoštevati vsa določila, ki jih vsebujejo veljavni
predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo, ter interni dokument JP
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.: Tehnična navodila za vodovod.
(4) Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje je treba
zaprositi upravljavca javnega vodovoda za soglasje k priključitvi
posameznih objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.
3ah. člen
(kanalizacija)
(1) Na območju Pod jeseni – zahod je zasnovan ločen kanalizacijski sistem. Komunalno odpadno vodo z območja je treba
preko načrtovanega in obstoječega kanalizacijskega omrežja odvajati na centralno čistilno napravo v Zalogu. Do obravnavanega
območja je zgrajena kanalizacija za odvajanje odpadne komunal-
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ne vode dimenzije 250 mm. Kanalizacija za odvajanje odpadne
komunalne vode dimenzije 1400 mm poteka po ulici Pod jeseni.
Odpadne padavinske vode se odvajajo v odvodnik Mali graben.
(2) Za odvajanje odpadne komunalne vode iz načrtovanih
stavb se predvidita dva skupinska interna kanalizacijska priključka za odpadno komunalno vodo, ki se navezujeta na obstoječe
kanalizacijsko omrežje dimenzije 250 mm, ki poteka po pešpoti
med objektoma Pod jeseni 7 in Pod jeseni 15, ter na obstoječe
kanalizacijsko omrežje, ki poteka po pešpoti med objektoma Pod
jeseni 21 in Pod jeseni 27 vzhodno od obravnavanega območja,
in se zaključi na obravnavanem območju.
(3) Teren na območju Pod jeseni – zahod ne dopušča ponikanja padavinske vode. Za odvajanje padavinske vode iz strešin,
utrjenih in manipulacijskih površin načrtovanih objektov se predvidijo skupinski interni kanalizacijski priključki za padavinsko vodo,
preko katerih se padavinska voda odvaja v javni padavinski kanal
po ulici Pod jeseni. Odvod padavinske vode v javni kanal za odvod
komunalne vode ni dovoljen.
(4) Interno kanalizacijsko omrežje mora biti pred uporabo
preverjeno na vodotesnost s standardiziranimi postopki (območje
VVO III).
(5) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju
kanalizacije morajo biti upoštevana vsa določila, ki jih vsebujejo
veljavni predpisi in pravilniki o odvajanju odpadnih komunalnih in
padavinskih voda ter interni dokument JP Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o.: Tehnična navodila za kanalizacijo.
(6) Pred priključitvijo posameznih stavb na javno kanalizacijsko omrežje je treba zaprositi upravljavca javne kanalizacije za
soglasje za priključitev posameznih objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.
3ai. člen
(plinovod)
(1) Načrtovane objekte na območju Pod jeseni – zahod se
za potrebe ogrevanja in pripravo sanitarne tople vode, razen v
primeru uporabe obnovljivih virov energije, priključi na nizkotlačno
distribucijsko plinovodno omrežje z delovnim tlakom 50–100 mbar.
V primeru, da se objektom iz obnovljivih virov energije zagotavlja
le del potreb po ogrevanju in pripravi sanitarne tople vode, za
preostali del še vedno velja obveznost priključitve na distribucijsko
plinovodno omrežje.
(2) Severno od območja (severno od POT–i) poteka obstoječi nizkotlačni distribucijski plinovod N17160 dimenzije 80 mm.
Vzhodno od območja potekata nizkotlačna distribucijska plinovoda N17162 in N17615 dimenzije 50 mm. Obstoječe plinovodno
omrežje zadošča za oskrbo območja Pod jeseni – zahod z zemeljskim plinom.
(3) Za priključitev načrtovanih stavb na severnem delu območja Pod jeseni – zahod se po pešpoteh med načrtovanimi stavbami izvede nov glavni plinovod z navezavo na obstoječi glavni
distribucijski plinovod N 17165 dimenzije 50 mm in priključne
plinovode do posameznih stavb. Za priključitev načrtovanih stavb
na južnem delu območja Pod jeseni – zahod se po dostopnih
poteh med načrtovanimi stavbami izvede nov glavni plinovod
z navezavo na obstoječi glavni distribucijski plinovod N 17162
dimenzije 50 mm in priključne plinovode do posameznih stavb.
Priključni plinovodi se zaključijo z glavno plinsko zaporno pipo v
omaricah, nameščenih na fasadi načrtovanih stavb.
(4) Plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave morajo biti izvedeni v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za
distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja
Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova
- Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine
Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer (Uradni list
RS, št. 68/11), Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom
do vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/02, 54/02 in 17/14 –
EZ-1), Splošnimi pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz
distribucijskega omrežja za geografska območja Mestne občine
Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec,
Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine
Škofljica in Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 25/08 in
11/11) in Tehničnimi zahtevami za graditev glavnih in priključnih
plinovodov ter notranjih plinskih napeljav (JP Energetika Ljubljana,
d.o.o.).
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3aj. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Napajanje načrtovanih stavb na območju Pod jeseni
– zahod z električno energijo se predvidi iz obstoječe TP 580
Murgle 1, ki se z električno energijo napaja iz razdelilne transformatorske postaje RTP 110/20kV Vič. Za napajanje z električno
energijo se od TP 580 Murgle 1 do prostostoječih priključnih
omaric in načrtovanih stavb položi NN podzemni kabel. Kabel od
TP 580 Murgle 1 do obravnavanega območja se položi v obstoječo kabelsko kanalizacijo.
(2) Za načrtovane stavbe je treba predvideti prostostoječe
merilne omarice, prosto dostopne vzdrževalcem elektro omrežja.
(3) Zaradi gradnje garažnega niza G9 je treba obstoječo
nizkonapetostno prostostoječo omarico prestaviti izven vplivnega
območja gradnje.
(4) Pred izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja mora investitor pridobiti soglasje za priključitev, v katerem bodo natančno določeni tehnični pogoji in
parametri priklopa.
3ak. člen
(elektronsko komunikacijsko omrežje)
Stavbe na območju Pod jeseni – zahod imajo možnost
priključitve na elektronska komunikacijska omrežja pod pogoji
upravljavcev teh omrežij.
3al. člen
(javna razsvetljava)
(1) Novo javno razsvetljavo se zgradi po zahodni strani
ulice Pod jeseni in po načrtovanih javnih dostopnih poteh med
načrtovanimi stavbami.
(2) Za izvedbo javne razsvetljave je treba uporabiti tipske
elemente, uporabljane na območju Mestne občine Ljubljana. Svetlobna telesa morajo biti skladna z usmeritvami glede energijske
učinkovitosti in varstva pred vsiljeno svetlobo.
(3) Razsvetljava funkcionalnih površin ob objektih bo internega značaja in ne bo povezana s sistemom javne razsvetljave.
Interna osvetlitev zunanjih površin ob stavbah in skupnih površin
v območju Pod jeseni – zahod mora biti zadostna, enakomerna
in nebleščeča.
3am. člen
(učinkovita raba energije v stavbah)
Pri projektiranju stavb v območju Pod jeseni – zahod je
treba upoštevati veljavni predpis, ki ureja učinkovito rabo energije
v stavbah. Priporoča se učinkovita raba energije ter učinkovita
raba vode.
3an. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev so:
1. tlorisni gabariti stavb:
– dopustna odstopanja pri tlorisnih dimenzijah stavb nad
terenom so do ±0,20 m,
– preko tlorisnih dimenzij stavb nad terenom lahko segajo
napušči, konzolni nadstreški nad vhodi in stopnice pred vhodom.
2. višinska regulacija atrija in višinska kota pritličja: odstopanja pri višinski regulaciji atrija in odstopanja pri višinskih kotah
pritličij so lahko do + 0,20 m,
3. dopustna je podkletitev v okviru tlorisnih gabaritov pritličja
stavbe za eno etažo, če je gradnja zasnovana v skladu s pogoji
3ž. člena in pogoji ARSO ter je pridobljeno vodno soglasje. V kletni
etaži so dopustni le pomožni stanovanjski prostori (kleti), vezani
na dostop s pritličja stavbe,
4. dopustna so odstopanja od načrtovanih lokacij vhodov v
stanovanjske stavbe,
5. dopustna je povezava dveh hiš v eno stanovanjsko enoto.
V tem primeru je dopustno maksimalno povečanje stanovanjske
površine s prizidkom v atrij v okviru dopustnega povečanja za
obe hiši,
6. lokacija prizidka je lahko na vzhodni ali na zahodni strani
atrija,
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7. prometne, komunalne in energetske ureditve: dopustna
so odstopanja od poteka tras, površin, objektov, naprav in priključkov posamezne prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, če so pri nadaljnjem podrobnejšem
proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali
okoljevarstvenega vidika ali omogočajo boljše prometno funkcioniranje in dostopnost celotnega območja načrta, ki pa ne smejo
poslabšati prostorskih in okoljskih razmer. Ta odstopanja ne smejo
biti v nasprotju z javnimi interesi ter morajo z njimi soglašati organi
in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo, oziroma upravljavci
posameznega voda.
3ao. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo objektov
ter zagotavljanje kakovosti bivalnega okolja med gradnjo in po njej
imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:
– promet med gradnjo je treba organizirati tako, da prometna
varnost zaradi gradnje ni slabša in da ne prihaja do zastojev na
obstoječem cestnem omrežju,
– zagotoviti je treba nemoteno komunalno oskrbo prek vseh
obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastrukturne vode je
treba takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani,
– zagotoviti je treba sanacijo zaradi gradnje poškodovanih
objektov, pripadajočih ureditev in naprav.
3ap. člen
(posegi, dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev)
Po izvedbi z zazidalnim načrtom za območje Pod jeseni –
zahod predvidenih ureditev so na tem območju dopustni naslednji
posegi:
– odstranitev naprav in objektov,
– vzdrževalna dela, rekonstrukcije in novogradnje na mestu
odstranjenih stavb v skladu s pogoji za lego, velikost in oblikovanje
stavb, ki jih določa ta odlok,
– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so dopustni v območju zazidalnega načrta.«.
5. člen
(vpogled v zazidalni načrt)
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za urejanje prostora,
– Upravni enoti Ljubljana – Izpostavi Vič,
– Četrtni skupnosti Trnovo.«.
5. člen se črta.

6. člen

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
(dopustni posegi v primeru gradnje, pričete pred uveljavitvijo
tega odloka)
V primeru gradnje, pričete pred uveljavitvijo tega odloka,
je na območju Pod jeseni – zahod dopustna tudi prizidava ali
nadomestna gradnja v okviru tlorisnih gabaritov iz 3h. člena tega
odloka.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-20/2014-50
Ljubljana, dne 25. januarja 2016
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.
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Pravilnik o postopku in merilih
za sofinanciranje letnega programa športa
v Občini Mežica

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 Odl. US: U-I-210/98-32, 110/02
– ZGO-1 in 15/03 – ZOPA), Resolucije o nacionalnem programu
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023, (Uradni list
RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem
programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023
(Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) in 15. člena
Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet
Občine Mežica na 11. seji dne 17. 2. 2016 sprejel

PRAVILNIK
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega
programa športa v Občini Mežica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa pogoje, postopke, merila in kriterije
za vrednotenje in delitev sredstev namenjenih za uresničevanje javnega interesa na področju športa v Občini Mežica (v
nadaljevanju: občina), v okviru letnega programa športa (v
nadaljevanju: LPŠ).
(2) Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v proračunu občine.
2. člen
(uporaba kratic)
(1) Kratice, uporabljene v tem pravilniku, imajo naslednji
pomen:
DL – državna liga
IN NPŠ – izvedbeni načrt nacionalnega programa športa
JR – javni razpis
LPŠ – letni program športa
NPŠ – nacionalni program športa
NPŠZ – nacionalna panožna športna zveza
OKS-ZŠZ – Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez OŠ – osnovna šola
OŠZ – občinska športna zveza
SR, MR, PR, DR, MLR – svetovni, mednarodni, perspektivni, državni in mladinski razred Zavod VIZ – zavod s področja
vzgoje in izobraževanja,
ZŠIS-POK – Zveza za šport invalidov Slovenije-Para
olimpijski komite.
3. člen
(opredelitev javnega interesa v športu)
Javni interes na področju športa v občini obsega dejavnosti
na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki
so opredeljene v NPŠ in IN NPŠ in se uresničujejo tako, da se:
– zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ
na ravni občine,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj
dejavnosti na vseh področjih športa,
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi.
4. člen
(izvajalci LPŠ)
Izvajalci LPŠ po tem pravilniku so:
– športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva
s sedežem v občini,
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– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.
5. člen
(pravica do sofinanciranja)
(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh področjih športa, če izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– so registrirani in imajo sedež v občini najmanj dve (2)
leti oziroma eno (1) leto, če športna panoga v občini še ni
zastopana,
– imajo za prijavljene dejavnosti:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter
ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za
opravljanje dela v športu,
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo
dejavnosti,
– izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa,
najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur
(po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za
sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg
izvajanja posameznega športnega programa v merilih
drugače opredeljen,
– v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa.
(2) Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi
pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
6. člen
(opredelitev področij športa)
(1) Za uresničevanja javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake
dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport
1.3. Kakovostni šport
1.4. Vrhunski šport
1.5. Športna rekreacija
1.6. Šport starejših
2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
2.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov v športu
2.2. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programov
3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
3.1. Delovanje športnih društev
4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
4.1. Velike mednarodne športne prireditve
4.2. Druge športne prireditve
4.3. Občinske športno-promocijske prireditve za podelitve priznanj v športu
4.4. Športna dediščina in muzejska dejavnost v
športu
Podrobnejša opredelitev vseh področij športa je podana
v prilogi »Merila, pogoji in kriteriji«.
(2) Za vrednotenje in izbor posameznih področij LPŠ so
določeni merila, pogoji in kriteriji, ki vsebujejo:
– navedbo športnih področij, ki so v javnem interesu in ki
jih opredeljuje NPŠ,
– obseg športnih področij in elemente vrednotenja,
– kriterije vrednotenja posameznih področij,
– razvrstitev športnih panog glede na razširjenost, uspešnost/konkurenčnost in pomen za lokalno okolje v programih
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športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport ter programih kakovostnega in vrhunskega športa.
(3) Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje in izbor dejavnosti na vseh področjih športa so sestavni del tega pravilnika.
(4) Podlaga za oblikovanje meril, pogojev in kriterijev za
vrednotenje in izbor dejavnosti na vseh področjih športa je LPŠ.
7. člen
(LPŠ)
(1) LPŠ je dokument, ki opredeljuje vsa področja športa, ki
so v danem koledarskem letu opredeljena kot javni interes občine. LPŠ pripravi pristojni organ občinske uprave, v postopku priprave pa enakovredno sodelujejo predstavniki OŠZ če obstaja.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske
razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
– področja športa, ki se v proračunskem letu, za katerega
se sprejema LPŠ, sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– obseg in vrsto dejavnosti,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje področij
športa,
– morebitne dodatne pogoje in zahteve za vrednotenje
programov in izvajanje LPŠ.
(3) LPŠ sprejme občinski svet, ki mora pred tem pridobiti
soglasje OŠZ, če obstaja.
8. člen
(komisija za izvedbo JR)
(1) Komisijo, ki vodi postopek JR, s sklepom imenuje župan.
(2) Komisija je sestavljena iz treh članov, od katerih morata
biti dva imenovana na predlog OŠZ. V primeru, da OŠZ ne obstaja, se dva člana izbere iz vrst aktivnih športnih društev v občini.
(3) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje
lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem
delu vodi zapisnik. Za sklepčnost komisije je potrebna absolutna večina, za odločanje pa navadna večina članov.
(4) Naloge komisije so:
– pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti
prejetih vlog (formalna popolnost),
– pregled in ocena vlog na podlagi meril, pogojev in
kriterijev navedenih v JR oziroma razpisni dokumentaciji ter v
tem pravilniku,
– priprava predloga izvajalcev LPŠ in izbranih dejavnosti,
– pregled in potrditev predloga razporeditve sredstev po
področjih športa ter izvajalcih,
– vodenje zapisnikov o svojem delu,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo
oziroma dopolnitev pravilnika,
– priprava dodatnih meril in pogojev, ki se po potrebi
vključijo v razpisno dokumentacijo oziroma uporabijo pri ovrednotenju prijavljenih dejavnosti.
(5) Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja
za šport pristojen delavec občinske uprave oziroma druga pooblaščena in strokovno usposobljena organizacija.
9. člen
(JR)
(1) V skladu s sprejetim LPŠ, veljavno zakonodajo in tem
pravilnikom ter na podlagi sklepa župana občina izvede JR.
(2) JR mora vsebovati:
– ime in naslov naročnika,
– pravno podlago za izvedbo JR,
– predmet JR,
– navedbo upravičenih izvajalcev za prijavo na LPŠ,
– navedbo pogojev, ki jih morajo izvajalci izpolnjevati,
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet JR,
– navedbo meril za vrednotenje področij športa,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena
sredstva,
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– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način
oddaje vloge,
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopnosti do pravilnika o postopku in
merilih za sofinanciranje LPŠ v občini ter druge pogoje in merila,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
10. člen
(postopek izvedbe JR)
(1) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na
način, ki je predviden v JR.
(2) Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno
izpolnjenem in označenem ovitku in sicer po vrstnem redu, po
katerem so bile prejete.
(3) Komisija na odpiranju ugotavlja formalno popolnost vlog
glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
(4) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja dospelih vlog,
– imena navzočih članov komisije in ostalih prisotnih,
– naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma o nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
11. člen
(dopolnitev vlog)
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih
(8) dni pisno s sklepom pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso
bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem (8)
dni od prejema sklepa.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega
odstavka ne dopolnijo, se zavržejo.
12. člen
(sklep o izbiri)
Na osnovi odločitve Komisije za izvedbo JR sklep o izbiri
izda pristojni organ občinske uprave.
13. člen
(pritožbeni postopek)
(1) Zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah
je možno podati pritožbo v roku osmih (8) dni po prejemu sklepa. Predmet pritožbe ne morejo biti merila, pogoji in kriteriji za
vrednotenje področij.
(2) O pritožbi odloči župan v roku trideset (30) dni od prejema pritožbe. Odločitev župana je dokončna. O dokončni odločitvi
župan obvesti tudi Komisijo za izvedbo JR.
(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na
Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset
(30) dni od vročitve odločbe.
(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z
izbranimi izvajalci LPŠ.
14. člen
(objava rezultatov JR)
Rezultati JR se po zaključku postopka JR objavijo v občinskem glasilu in/ali na spletni strani občine.
15. člen
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ)
Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
– vsebino in obseg dejavnosti,
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– čas realizacije dejavnosti,
– pričakovane dosežke,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in izvedbo dejavnosti, ter predvidene sankcije v primeru neizvajanja,
– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po
pogodbi,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena
sredstva ali drugače grobo krši pogodbena določila, ne more
kandidirati za sredstva na naslednjem JR,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
16. člen
(začasno sofinanciranje)
(1) Do sklenitve pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ
se lahko določena področja športa sofinancirajo na osnovi
dokumenta o začasnem sofinanciranju (pogodba, sklep). Dokument se lahko sklene samo z izvajalci LPŠ, ki so imeli enake
dejavnosti sofinancirane že v preteklem koledarskem letu in je
izvajalec vložil zahtevo po začasnem sofinanciranju.
(2) Dokument določi način in višino sofinanciranja dejavnosti. Višina začasnega sofinanciranja skupaj ne sme preseči
ene tretjine pogodbenega zneska, ki ga je izvajalec prejel za
svoje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena v preteklem
letu.
(3) Po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ
se že nakazana sredstva poračunajo.
17. člen
(spremljanje izvajanja LPŠ)
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja najmanj v obsegu, opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti
za izbrano področje v skladu z JR.
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih
sredstev izvaja občinska uprava. Za vodenje postopkov vrednotenja ter spremljanja izvajanja programov športa pa lahko
župan pooblasti primerno usposobljeno strokovno organizacijo.
18. člen
(uporaba javnih športnih objektov in površin)

Uradni list Republike Slovenije
POSTOJNA
634.

Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda ZAVOD ZNANJE POSTOJNA,
javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo,
izobraževanje in ostale dejavnosti

Na podlagi 3., 8. in 51. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, 12I/91, 45I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 – Odl. US, 36/00
– ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 15. člena Zakona o izobraževanju
odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01
– ZSDP in 15/03 – ZOPA), 26. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in
14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na
12. seji dne 24. 2. 2016 sprejel

ODLOK
o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, javni zavod
za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje
in ostale dejavnosti
1. člen
V prvem odstavku 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, javni zavod za muzejsko
dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti (Uradni list
RS, št. 104/10, 8/11 in 53/11; v nadaljnjem besedilu: Odlok) se v
tretji alineji črta za besedo »Postojna« pika in se jo nadomesti z
vejico ter se za vejico dodajo četrta, peta in šesta alineja, ki glasijo:
»– Turizem,
– Podjetniški inkubator Perspektiva in
– Šport.«
2. člen
V tretjem odstavku 10. člena Odloka se v deseti alineji
črta za besedo »šol« pika in se jo nadomesti z vejico ter se za
vejico doda nova enajsta alineja, ki se glasi:
»– izvajanje programov socialne vključenosti.«

(1) Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje le
tega, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih
objektov in površin pred drugimi uporabniki.
(2) Obvezni programi šolske športne vzgoje, ki se izvajajo v/na javnih športnih objektih, imajo prednost pred drugimi
izvajalci LPŠ.

3. člen
V prvem odstavku 11. člena Odloka se v razvrstitvi dejavnosti med šifro 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje ter šifro 90.010 Umetniško
uprizarjanje doda:
»88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe,«

III. PREHODNI DOLOČBI

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

19. člen
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Mežica.

Št. 007-26/2010
Postojna, dne 24. februarja 2016
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič l.r.

20. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2016
Mežica, dne 17. februarja 2016
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

635.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratni
denarni pomoči družini novorojenca v Občini
Postojna

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl.
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US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) in
16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in
53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 12. seji dne 24. 2.
2016 sprejel

skupini 221 – daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi
ter 222 – lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja.«.

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o enkratni denarni
pomoči družini novorojenca v Občini Postojna

3. člen
V šestem odstavku 21. člena se na koncu prve povedi
črta pika in doda besedilo »oziroma pred ali ob stanovanjskem
objektu pod pogojem, da se gradijo v liniji obstoječih objektov.«.

1. člen
Spremeni se drugi odstavek 3. člena pravilnika, ki se
tako glasi:
»Višina pomoči po tem pravilniku znaša:
– za prvega novorojenca 250,00 EUR,
– za drugega novorojenca 300,00 EUR,
– za tretjega novorojenca in nadaljnje pa 400,00 EUR.«

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-0004/2013
Puconci, dne 25. februarja 2016
Podžupan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2012
Postojna, dne 24. februarja 2016
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič l.r.

PUCONCI
636.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Puconci

Na podlagi 61.b člena v povezavi s 53.a členom in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US in 76/14
– odl. US) ter 17. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS,
št. 91/15) je Občinski svet Občine Puconci na 12. redni seji dne
25. 2. 2016 sprejel

ŠEMPETER - VRTOJBA
637.

Odlok o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za območje občinskega podrobnega
prostorskega načrta Poslovna cona Vrtojba
ob hitri cesti

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 43/11 – ZKZ-C, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8, 14/15
– ZUUJFO) in na podlagi 17. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter
- Vrtojba na 15. redni seji dne 25. 2. 2016 sprejel

ODLOK
o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za območje občinskega podrobnega
prostorskega načrta Poslovna cona Vrtojba
ob hitri cesti
1. člen

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Puconci
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Puconci (Uradni list RS, št. 44/98, 102/99, 100/00,
89/02, 94/02, 97/04, 13/06, 22/10, 40/10, 50/10, 33/11, 76/11,
39/12, 71/12, 35/13, 29/14 in 11/2015) se 13. člen dopolni tako,
da se doda nova c) točka, ki se glasi:
»c) Na najboljših kmetijskih zemljiščih in na ostalih kmetijskih zemljiščih je dovoljena gradnja:
– kmetijskih proizvodnih objektov, ki pomenijo širitev dejavnosti pri obstoječih kmetijah,
– objektov, ki pomenijo širitev obsega dejavnosti javnih
podjetij in zavodov.«.
2. člen
V 14. členu prvega odstavka se za zadnjo četrto alinejo
doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– gradnja in dograditve gradbeno inženirskih objektov,
ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst
objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v

(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Poslovna cona Vrtojba ob HC in
podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so: obračunska
območja komunalne opreme, skupni in obračunski stroški komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in
podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
(2) Navedene podlage so podrobneje prikazane v Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Poslovna
cona Vrtojba ob HC (v nadaljevanju: Program opremljanja),
katerega je pod številko projekta 66 izdelalo podjetje Structura
d.o.o. in je na vpogled na sedežu Občine Šempeter - Vrtojba.
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
Program opremljanja vsebuje naslednja poglavja:
– Povzetek programa opremljanja,
– Splošni del programa opremljanja,
– Obstoječa komunalna oprema in ostala gospodarska
javna infrastruktura ter predvidene investicije v gradnjo,
– Podlage za odmero komunalnega prispevka,
– Izračun komunalnega prispevka,
– Etapnost gradnje in terminski plan,
– Grafični del programa opremljanja.
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3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
(1) Program opremljanja je podlaga za:
– začasno odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki ga zavezanec/investitor plača občini pred
izdajo gradbenega dovoljenja oziroma
– sklenitev pogodbe o opremljanju med občino in investitorjem na območju opremljanja.
(2) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za novozgrajeno komunalno opremo, medtem
ko se pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na tem območju opremljanja uporablja vsakokrat veljavni odlok, ki ureja podlage za odmero komunalnega prispevka
za območje Občine Šempeter - Vrtojba – Splošni odlok.
4. člen
(predvidena komunalna oprema)
Predvidena je izgradnja javnega prometnega omrežja, javnega kanalizacijskega omrežja in javnega vodovodnega omrežja.
5. člen
(1) Obračunsko območje investicije predstavlja območje
nepozidanih zemljiških parcel, ki so določene kot funkcionalna
celota ali njen del, na kateri se predvideva gradnja stavb.
(2) Grafični prikaz območja, ki je predmet odmere ko
munalnega prispevka, je razviden v besedilnem delu programa
opremljanja, poglavje: »7 Grafični del programa opremljanja«.
6. člen
(skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih [S] in obračunskih [OS] stroškov predvidene komunalne opreme:
S
[EUR]
3.949.753
309.524
104.673
4.363.950

Prometno omrežje
Kanalizacijsko omrežje
Vodovodno omrežje
SKUPAJ

Kdejavnosti
Cp1
Ct1

delež neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka
faktor dejavnosti
indeksirani stroški opremljanja območja OPPN, določeni na enoto funkcionalne parcele objekta
indeksirani stroški opremljanja območja OPPN, določeni na enoto NTP
9. člen
m2

(stroški opremljanja
funkcionalne parcele objekta [Cpi]
in m2 neto tlorisne površine objekta [Cti]) za investicijo
v predvideno komunalno opremo)
Stroški opremljanja m2 funkcionalne parcele objekta in m2
neto tlorisne površine objekta, ki predstavljajo obračunske stroške investicije iz 6. člena odloka, preračunane na površino
funkcionalne parcele oziroma neto tlorisno površino objekta za
posamezno vrsto komunalne opreme v obračunskem območju,
so razvidni iz naslednje preglednice:
Cpi
[€/m2]

Vrsta stroška
Prometno omrežje

(obračunsko območje)

Vrsta stroška

Dt

OS
[EUR]
3.949.753
309.524
104.673
4.363.950

Cti
[€/m2]

30,84

9,17

Kanalizacijsko omrežje

2,42

0,72

Vodovodno omrežje

0,82

0,24

34,08

10,13

SKUPAJ Cp/Ct:
10. člen

(obstoječa komunalna oprema)
Komunalnemu prispevku za investicijo v predvideno komunalno opremo, izračunanim v skladu z določili tega odloka,
se prišteje komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo po Splošnem odloku, na podlagi katerega se investitorjem
odmeri komunalni prispevek za:
– primarno omrežje cest (C1 – omrežje cest – delno
opremljeno območje),
– primarno omrežje kanalizacije (K1 – omrežje kanalizacije – delno opremljeno območje),
– primarno omrežje vodovoda (V1 – omrežje vodovoda –
delno opremljeno območje),
– omrežje objektov ravnanja z odpadki (KOM – ravnanje
z odpadki – opremljeno območje).

7. člen

11. člen

(financiranje in izvedba predvidene investicije)

(indeksiranje stroškov)

(1) Predvideno novo komunalno opremo bo na območju opremljanja v skladu z določili OPPN izvedel posamezni
investitor pozidave območja na podlagi sklenjene pogodbe
o opremljanju, izdelane projektne dokumentacije ter pogojev
pristojnih soglasodajalcev in upravljavcev.
(2) V pogodbi o opremljanju, ki bo sklenjena v skladu z
78. členom ZPNačrt, se investitor in občina dogovorita, da bo
investitor sam zgradil in financiral z občino dogovorjeni del
predvidene komunalne opreme, pri čemer velja, da je na ta
način v naravi poravnal komunalni prispevek za komunalno
opremo, ki jo je potrebno še zgraditi.

(1) Obračunski stroški opremljanja m2 funkcionalne
parcele objekta z določeno vrsto komunalne opreme [Cpi]
in obračunski stroški opremljanja m2 neto tlorisne površine
objekta z določeno vrsto komunalne opreme [Cti] se na
dan odmere komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo
povprečnega letnega indeksa cen (I) za posamezno leto,
katerega objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod oznako »Gradbena dela
– ostala nizka gradnja«.
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje obračunskih
stroškov za novo predvideno komunalno opremo se uporablja datum uveljavitve tega odloka oziroma Programa opremljanja.

8. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = (Aparcela · Cp1 · Dp) + (Kdejavnost · Atlorisna · Ct1 · Dt)
Oznake pomenijo:
komunalni prispevek za izgradnjo komunalne opreme na območju OPPN
Aparcela
(funkcionalna) parcela objekta
Atlorisna
neto tlorisna površina objekta
Dp
delež funkcionalne parcele objekta pri izračunu komunalnega prispevka
KP

12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01101-5/2016-3
Šempeter, dne 25. februarja 2016
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.
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ŠKOCJAN
638.

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih
spomenikov lokalnega pomena na območju
Občine Škocjan

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12 in 111/13);
v nadaljnjem besedilu: ZVKD-1) in 16. člena Statuta Občine
Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine
Škocjan na 8. redni seji dne 18. 2. 2016 sprejel

ODLOK
o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov
lokalnega pomena na območju Občine Škocjan
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
(1) S tem odlokom Občina Škocjan posamezne enote kulturne dediščine razglaša za kulturne spomenike lokalnega pomena.
(2) Odlok določa spomenike, identifikacijo spomenika,
varstvene režime in vplivna območja.
II. KULTURNI SPOMENIKI LOKANEGA POMENA
2. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena (v nadaljnjem
besedilu: spomenik) se razglasijo naslednje enote dediščine:
Arheološka najdišča
Zap. št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

EŠD
26487
26491
26489
30181
30180
30179
14263
8628
9593

Ime spomenika
Goriška vas pri Škocjanu – Gomilno grobišče Groblje
Klenovik – Arheološko najdišče Gradec
Segonje – Prazgodovinska naselbina Kočnik
Škocjan – Arheološko najdišče Bregarjev gozd
Škocjan – Arheološko najdišče Kolesniška hosta
Škocjan – Arheološko najdišče Mastni hrib
Vinica pri –marjeti - Arheološko najdišče Gabrina
Zloganje – Antična naselbina
Zloganje – Antično grobišče

Stavbe
Zap. št.
10

EŠD
7718

Ime spomenika
Klenovik – Rangusova hiša

Sakralni stavbni spomeniki
Zap. št.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

EŠD
1682
1681
1684
2506
2509
2510
18153
2505
1683
18152
2511
2503
1623
2508
2513

Ime spomenika
Bučka – Cerkev sv. Martina
Bučka – Cerkev sv. Matije
Dolenje Radulje – Cerkev sv. Mihaela
Dolnja Stara vas – Cerkev sv. Trojice
Gorenje Dole pri Škocjanu – Cerkev sv. Križa
Goriška vas pri Škocjanu – Cerkev sv. Mohorja in Fortunata
Goriška vas pri Škocjanu – Znamenje
Grmovlje – Cerkev sv. Jurija
Močvirje – Cerkev sv. Jurija
Stopno – Marijino znamenje
Stopno – Cerkev Kraljice presvetega rožnega venca
Škocjan – Cerkev sv. Kancijana in tovarišev
Tomažja vas – Cerkev sv. Štefana
Zagrad pri Škocjanu – Cerkev sv. Tomaža
Zloganje – Cerkev Marijinega obiskanja

Stran

2211

Stran
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Spominski objekti in kraji
Zap. št.

EŠD

Ime spomenika

26

7602

Bučka – Mejni kamen

27

4236

Škocjan – Grob s spomenikom padlim borcem in žrtvam

II. VARSTVENI REŽIMI
3. člen
(splošni varstveni režimi)
nike

Splošni varstveni režim za nepremične kulturne spome-

– spodbujanje trajnostne uporabe spomenika, to je uporabe spomenika na način in v obsegu, ki dolgoročno ne povzroča
izgube njegovih kulturnih lastnosti,
– spodbujanje vzdržnega razvoja spomenika, s katerim
se omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije, ne
da bi bila s tem okrnjena ohranitev spomenika za prihodnje
generacije,
– spodbujanje dejavnosti in ravnanj, ki ohranjajo kulturne,
socialne, gospodarske, znanstvene, izobraževalne in druge
pomene spomenika,
– ohranjanje lastnosti in družbenega pomena spomenika
ter njegove materialne substance,
– ohranjanje »varovanih sestavin spomenika« (za vsak
spomenik posebej, pod točko A-6),
– dovoljeni so posegi v spomenik, ki upoštevajo in trajno
ohranjajo njegove varovane vrednote,
– dovoljeni so posegi, ki omogočajo vzpostavitev trajnih
gospodarskih temeljev za ohranitev spomenika ob spoštovanju
njegove posebne narave in družbenega pomena,
– za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika ali
njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali
vplivno območje je v skladu z 28., 29., 30. in 31. členom ZVKD-1
potrebno pridobiti predhodne kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Splošni varstveni režim za vplivno območje:
– ohranjanje prostorske integritete, pričevalnosti in dominantnosti spomenika,
– ohranjanje tradicionalne rabe, prostorskih razmerij, značilnih vedut in pogledov,
– prepoved posegov, ki imajo negativen vpliv na pojavnost in značaj spomenika v prostoru ali na njegovo materialno
substanco,
– preprečevanje sajenja neavtohtonih dreves in grmovnic
in drugih ureditev, ki niso v skladu z značajem spomenika in
prostora.
– za vsak poseg v vplivno območje je v skladu z 28.,
29., 30. in 31. členom ZVKD-1 potrebno pridobiti predhodne
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine (obveznost
pridobitve pogojev in soglasja za sam spomenik je že določena
z zakonom).
4. člen
(varstveni režimi za posamezne zvrsti dediščine)
1. Varstveni režim za arheološka najdišča
Arheološka najdišča se varujejo pred posegi ali uporabo,
ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov
vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je predvsem:
– odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati,
meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
– gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine,
– nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in
pobirati arheološke najdbe,
– postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno
z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali

drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje
in prezentacijo arheološkega najdišča,
– prepoved uvedbe vpeljave novih poljedelskih kultur, ki
bi zahtevale globlji poseg v zemljo ali spreminjale konfiguracijo
terena.
Posegi v arheološka najdišča so izjemoma dovoljeni:
– na stavbnih zemljišča znotraj naselij in v robnih delih
najdišč, če ni možno najti drugih rešitev in če se na podlagi
rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže,
da je zemljišče mogoče sprostiti za gradnjo,
– v procesu znanstvenega preučevanja ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti
umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je
potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave, katerega
sestavni del mora biti arhiv arheološkega najdišča. V primeru
odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati na kraju samem (in
situ) in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo
kraja.
2. Varstveni režim za stavbe
Za stavbe velja varstveni režim, ki predpisuje ohranjanje
njihovih varovanih vrednot, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objektov in fasad,
oblika in naklon strešin, kritina, barve fasad, fasadni detajli,
vključno z reklamnimi panoji, izveski in svetili, ki morajo biti v
skladu z oblikovno in vsebinsko zasnovo objektov),
– funkcionalna zasnova notranjščine in pripadajočega
zunanjega prostora,
– sestavine in pritikline,
– stavbno pohištvo in notranja oprema,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih stavbah),
– celovitost dediščine v prostoru,
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
Izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe za
varstvo kulturne dediščine možno:
– na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spremeniti dele posameznih objektov v kvalitetnejše oziroma bolj
avtentično stanje,
– izvajati znanstvenoraziskovalna dela,
– spremeniti oziroma dopolniti konstrukcijsko zasnovo,
če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objekta,
– posegati v okolico objekta zaradi njegove boljše predstavitve,
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov in dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža
varovanje spomenika in njegovih spomeniških kvalitet ter ne
moti v njem odvijajoče se dejavnosti.
3. Varstveni režim za spominske objekte in kraje
Varstveni režim predpisuje ohranjanje njihovih varovanih
vrednot kot so:
– avtentičnost lokacije,
– fizična pojavnost objekta,
– vsebinski, simbolni in prostorski odnos med dediščino
in okolico ter vedutami.
Prepovedano je:
– spomenik poškodovati ali podreti,
– spreminjati tlorisno in višinsko zasnovo spomenika,
– spreminjati konstrukcijsko zasnovo in gradivo,
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– na spomenik nameščati reklamne panoje, izveske in
svetila.
Izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe za
varstvo kulturne dediščine možno:
– na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spremeniti dele posameznih objektov v kvalitetnejše oziroma avtentičnejše stanje,
– izvajati znanstvenoraziskovalna dela,
– spremeniti oziroma dopolniti namembnost objekta, če
ni možno zagotoviti prvotne funkcije in če s tem nista bistveno
prizadeti materialna substanca in pričevalnost objekta,
– spremeniti oziroma dopolniti konstrukcijsko zasnovo,
če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objekta,
– posegati v okolico objekta zaradi njegove boljše predstavitve.
III. IDENTIFIKACIJA POSAMEZNIH SPOMENIKOV
5. člen
(arheološka najdišča)
Zap. št.:
Ime:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelne številke:
Katastrska občina:
Parcelne številke:

1
Goriška vas pri Škocjanu – Gomilno grobišče Groblje
26487
Goriška vas pri Škocjanu
Zagrad
152/2, 153, 154,
152/1 – del (večinski zahodni del,
razen navezave na javno pot)
Zbure
616, 618, 619, 621, 622

OPIS ENOTE
Prazgodovinsko gomilno grobišče leži v gozdu, na manjšem griču z ledinskim imenom V grobljah. Arheološko najdišče je
bilo identificirano z neinvazivnimi arheološkimi metodami (arheološka topografija leta 1992 in lidarsko snemanje leta 2014). Invazivne arheološke raziskave na najdišču še niso bile opravljene.
VREDNOTE, KI UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV ZA
KULTURNI SPOMENIK
– Najdišče predstavlja eno redkih še nepoškodovanih in
neraziskanih prazgodovinskih gomilnih grobišč na območju
jugovzhodne Slovenije.
– Je pomemben vir informacij o človekovi preteklosti in
sredstvo za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje.
Varovane sestavine spomenika
– Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča.
– Spomenik se varuje kot nedeljivo celoto, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti.
– Arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (in situ)
kot originalen kraj deponiranja njihovega nastanka.
Varstveni režim spomenika
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne
spomenike in varstveni režim za arheološka najdišča.
Zap. št.:
Ime:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelne številke:

2
Klenovik – Arheološko najdišče
Gradec
26491
Klenovik
Zagrad
805, 806, 807, 815, 822, 824, 825,
827, 828, 830, 831, 832, 833/1,
833/2, 835/1, 835/2, 836, 838, 839,
840, 841, 842, 843, 844, 845, 846,
848, 849, 851, 852, 853, 855, 856,
858, 859, 862, 863, 866, 867, 869,
871/1, 871/2, 872, 873, 875, 876,
877, 879, 880/1, 880/2, 2772, 804/1
– del (severni, večinski del parcele)

Št.
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Stran

2213

OPIS ENOTE
Arheološko najdišče leži na z gozdom poraslim grebenom
imenovanim Gradec, severovzhodno od vasi Klenovik. Po celotnem grebenu so vidne terase in nasipi. Na jugovzhodni strani
naselja, kjer je dostop najlažji, se je ohranil manjši okop, pred
katerim je bil skopan večji jarek. Na podlagi skopih najdb, najdenih ob arheoloških raziskavah leta 1991 in 1992, je najdišče
datirano v pozno bronasto dobo in pozno antiko. Jugovzhodno
od naselja leži dobro vidna gomila, premera 12 m, v višino je
ohranjena 2 m. Na sredini je videti večji vkop. Gomila ni strokovno raziskana.
VREDNOTE, KI UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV ZA
KULTURNI SPOMENIK
– Najdišče predstavlja eno redkih nepoškodovanih pozno
bronastodobnih in pozno antičnih višinskih naselbin na območju jugovzhodne Slovenije.
– Naselje na dominantni vzpetini predstavlja pomemben
prostorski poudarek v kulturni krajini.
– Je pomemben vir informacij o človekovi preteklosti in
sredstvo za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje.
Varovane sestavine spomenika
– Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča.
– Spomenik se varuje kot nedeljivo celoto, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti.
– Arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (in situ)
kot originalen kraj deponiranja njihovega nastanka.
Varstveni režim spomenika
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne
spomenike in varstveni režim za arheološka najdišča.
Zap. št.:
Ime:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelne številke:

3
Segonje – Prazgodovinska naselbina Kočnik
26489
Dolenje Dole
Dole
1135, 1136, 1138/1, 1138/2, 1139/1,
1139/2, 1200/1, 1200/2, 1200/3

OPIS ENOTE
Arheološko najdišče leži na z gozdom poraslim grebenom imenovanim Kočnik, severno od vasi Segonje. Najdišče
je bilo odkrito leta 1992 pri topografskem pregledu, še istega
leta so bile izvedene arheološke raziskave. Prazgodovinska
naselbina, datirana v pozno bronasto dobo, ima razmeroma
jasno viden obod. Na jugozahodni strani mu lahko sledimo
po robu dobro vidne ježe, medtem ko je naselje na severni
in vzhodni strani zamejeno s strmim pobočjem. Na pobočjih,
vzhodno od naselbine, je lidarsko snemanje zaznalo dve
potencialni gomili.
VREDNOTE, KI UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV ZA
KULTURNI SPOMENIK
– Najdišče predstavlja eno redkih nepoškodovanih pozno
bronastodobnih višinskih naselbin na območju jugovzhodne
Slovenije.
– Naselje na dominantni vzpetini predstavlja pomemben
prostorski poudarek v kulturni krajini.
– Je pomemben vir informacij o človekovi preteklosti in
sredstvo za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje.
Varovane sestavine spomenika
– Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča.
– Spomenik se varuje kot nedeljivo celoto, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti.
– Arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (in situ)
kot originalen kraj deponiranja njihovega nastanka.
Varstveni režim spomenika
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne
spomenike in varstveni režim za arheološka najdišča.

Stran
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4
Škocjan – Arheološko najdišče Bregarjev gozd
30181
Škocjan
Stara vas
1132, 1621, 1628, 1623 – del (pretežni
del parcele južno od poti), 1618 – del
(vse razen južne špice), 1619 – del
(vse, razen južne in zahodne špice),
3072 – del (300 m poti na zahodni in
severni strani hriba)

OPIS ENOTE
Gomilno grobišče leži v gozdu, na manjšem grebenu nad
Gabrnikom, jugozahodno od Škocjana in severozahodno od
Dolnje Stare vasi. Gomilno grobišče predstavlja vsaj 11 starejše
železnodobnih gomil, od katerih sta le dve delno poškodovani.
Na najdišču so bile izvedene neinvazivne arheološke raziskave
(lidarsko snemanje, arheološka topografija).
VREDNOTE, KI UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV ZA
KULTURNI SPOMENIK
– Najdišče predstavlja zelo dobro ohranjeno in nepoškodovano starejšeželeznodobno gomilno grobišče na območju
jugovzhodne Slovenije.
– Je pomemben vir informacij o človekovi preteklosti in
sredstvo za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje.
Varovane sestavine spomenika
– Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča.
– Spomenik se varuje kot nedeljivo celoto, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti.
– Arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (in situ)
kot originalen kraj deponiranja njihovega nastanka.
Varstveni režim spomenika
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne
spomenike in varstveni režim za arheološka najdišča.
Zap. št.:
Ime:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelne številke:

5
Škocjan – Arheološko najdišče Kolesniška hosta
30180
Škocjan
Stara vas
1561, 1562, 1564, 1568, 1569, 1570,
1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728,
1729, 1730, 1732/1, 1732/2, 1733,
1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739,
1571 – del (vse, razen trikotnika preko
poti in južne špice), 3064 – del (vse,
razen južnega dela poti)

OPIS ENOTE
Gomilno grobišče leži v gozdu, na daljšem grebenu, severno od vasi Osrečje. Vsaj tri gomile iz tega najdišča so bile
znane in deloma raziskane že v drugi polovici 19. stol. Na
podlagi nedestruktivnih arheoloških metod (lidarsko snemanje,
topografija) lahko na grebenu prepoznamo vsaj še 15 gomil
premera od 8 do 14 m, z različno ohranjeno višino.
VREDNOTE, KI UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV ZA
KULTURNI SPOMENIK
– Najdišče predstavlja eno redkih še nepoškodovanih in
slabo raziskanih prazgodovinskih gomilnih grobišč na območju
jugovzhodne Slovenije.
– Je pomemben vir informacij o človekovi preteklosti in
sredstvo za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje.
Varovane sestavine spomenika
– Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča.
– Spomenik se varuje kot nedeljivo celoto, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti.
– Arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (in situ)
kot originalen kraj deponiranja njihovega nastanka.
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Varstveni režim spomenika
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne
spomenike in varstveni režim za arheološka najdišča.
Zap. št.:
Ime:

6
Škocjan – Arheološko najdišče Mastni
hrib
EŠD:
30179
Naselje:
Škocjan
Katastrska občina: Stara vas
Parcelne številke: 74/2, 94/1, 94/2, 1706/1, 1706/2, 1706/3,
1706/4, 1706/5, 1706/6, 1706/7, 1706/8,
1706/9, 1706/10, 1706/11, 1706/12,
1706/17, 1706/20, 1709/1, 1709/2,
1709/4, 1710, 1711, 1717, 88 – del (vse,
razen vzhodne špice), 97/1 – del (severozahodna polovica parcele), 1706/13 –
del (vse, razen manjšega trikotnika preko
poti), 1706/18 – del (vse, razen zahodnih
250 m poti)
OPIS ENOTE
Arheološko najdišče leži na z gozdom poraščenim grebenom z ledinskim imenom Mastni hrib, ki se dviga zahodno od
Škocjana. Arheološka sondiranja leta 1992 so potrdila obstoj
poznobronastodobnega naselja obdanega z zemljenim nasipom, na južni strani ohranjen do višine 3 m in jarkom globokim
skoraj 4 m. V neposredni bližini naselbine, pod teraso, je vidna
gomila premera 25 m, v višino ohranjena 5 m, z večjim okopom
na sredini, kar je posledica izkopavanj I. Kušljana leta 1900.
Južno od naselbine so bile z lidarskim snemanjem prepoznane
še 4 potencialne gomile.
VREDNOTE, KI UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV ZA
KULTURNI SPOMENIK
– Najdišče predstavlja eno kompleksnejših in dobro ohranjenih poznobronastodobnih naselbin na območju jugovzhodne
Slovenije.
– Naselje in gomile v neposredni bližini s svojo dominantno lego v prostoru predstavljajo pomemben prostorski
poudarek v kulturni krajini.
– Gre za pomemben vir informacij o človekovi preteklosti
in sredstvo za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje.
Varovane sestavine spomenika
– Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča.
– Spomenik se varuje kot nedeljivo celoto, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti.
– Arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (in situ)
kot originalen kraj deponiranja njihovega nastanka.
Varstveni režim spomenika
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne
spomenike in varstveni režim za arheološka najdišča.
Zap. št.:
Ime:

7
Vinica pri Šmarjeti – Arheološko najdišče Gabrina*
EŠD:
14263
Naselje:
Vinica pri Šmarjeti
Katastrska občina: Zbure
Parcelna številka: 644, 645/1, 645/2, 645/3, 645/4, 646, 647,
648/1, 648/3, 653, 643/1 – del (jugovzhodni zaključek parcele)
Katastrska občina: Stara vas
Parcelna številka: 1794 – del (vse, razen severovzhodne
špice)
Preostale parc. št v k.o. Gorenja vas se nahajajo v sosednji
Občini Šmarješke Toplice.
OPIS ENOTE
Gomilno grobišče z desetimi starejšeželeznodobnimi gomilami je bilo odkrito konec 19. stol., takrat sta bili dve gomili
deloma prekopani. Z nedestruktivnimi arheološkimi metodami
(lidarsko snemanje in topografija leta 2014 in 2015) je bilo od-
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kritih več kot 20 gomil, ki so del gomilnega grobišča v Gabrini.
Gomile so verjetno označevale prazgodovinsko komunikacijo
iz doline Radulje proti gradišču na Velikem Vinjem vrhu. Na
ledini Delnice starejši viri omenjajo najdbe rimskodobnih zidov
in opeke.
Večji del enote se nahaja v sosednji Občini Šmarješke
Toplice.
VREDNOTE, KI UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV ZA
KULTURNI SPOMENIK
– Najdišče predstavlja eno večjih in bolje ohranjenih železnodobnih gomilnih grobišč v Sloveniji.
– Je pomemben vir informacij o človekovi preteklosti in
sredstvo za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje.
– Je sestavni del večjega prazgodovinskega kompleksa v
jugovzhodni Sloveniji, ki predstavlja enega močnejših centrov
v starejši železni dobi.
Varovane sestavine spomenika
– Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča.
– Gomilno grobišče se varuje kot nedeljivo celoto, ki jo
varujemo nepozidano, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti.
– Arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (in situ)
kot originalen kraj deponiranja njihovega nastanka.
Varstveni režim spomenika
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne
spomenike in varstveni režim za arheologijo.
* V Občini Škocjan se razglaša samo severni del najdišča.
Zap. št.:
Ime:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelne številke:

8
Zloganje – Antična naselbina
8628
Zloganje
Dole
240, 297/1, 297/2, 299, 300, 302, 304/2,
308, 322/2, 324

OPIS ENOTE
Antična naselbina, t.i. vila rustika, leži na platoju, jugozahodno od vasi Zloganje, 350 m severozahodno od pripadajočega grobišča. Arheološka izkopavanja, izvedena v letih 1982
in 1983, so odkrila temelje zidov antične hiše z ogrevalnim
sistemom (hipokavst). Na podlagi skromnih najdb lahko najdišče datiramo v 1. stol. in predvsem v prvo polovico 4. stol. n. št.
VREDNOTE, KI UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV ZA
KULTURNI SPOMENIK
– Arheološko najdišče predstavlja rimskodobno naselbino
iz 1. in prve polovice 4. stol. n. št.
– Razen manjših izkopavanj najdišče skorajda ni raziskano, zato predstavlja pomemben vir informacij o človekovi preteklosti in sredstvo za arheološko, zgodovinsko in znanstveno
proučevanje rimskega obdobja v jugovzhodni Sloveniji.
Varovane sestavine spomenika
– Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča.
– Spomenik se varuje kot nedeljivo celoto, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti.
– Arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (in situ)
kot originalen kraj deponiranja njihovega nastanka.
Varstveni režim spomenika
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne
spomenike in varstveni režim za arheološka najdišča.
Zap. št.:
Ime:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelne številke:

9
Zloganje – Antično grobišče
9593
Zloganje
Dole
397/11, 397/10 – del (vse, razen severozahodne špice), 3187/2 – del (južnih
170 m ceste)

OPIS ENOTE
Rimskodobno grobišče leži na manjšem griču, imenovanim Tičnica, južno od zaselka Brinjevec. Del grobišča je bilo
izkopanega v letih 1979, 1982 in 1983 ob sanaciji cestišča.
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Skupaj je bilo odkritih 24 grobov. Na podlagi pridatkov v grobovih je najdišče datirano v konec 1. in 2. stol. n. št.
VREDNOTE, KI UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV ZA
KULTURNI SPOMENIK
– Arheološko najdišče predstavlja rimskodobno grobišče
iz 1. in 2. stol. n. št.
– Je pomemben vir informacij o človekovi preteklosti in
sredstvo za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje za to obdobje.
Varovane sestavine spomenika
– Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča.
– Spomenik se varuje kot nedeljivo celoto, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti.
– Arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (in situ)
kot originalen kraj deponiranja njihovega nastanka.
Varstveni režim spomenika
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne
spomenike in varstveni režim za arheološka najdišča.
6. člen
(stavbe)
Zap. št.:
10
Ime:
Klenovik – Rangusova hiša
EŠD:
7718
Naselje:
Klenovik
Katastrska občina: Zagrad
Parcelna številka: 2293/1 – del (obseg hiše)
Lega in obseg vplivnega območja
Katastrska občina: Zagrad
Parcelna številka: 2293/1 – del (zahodni del parcele)
OPIS ENOTE
Rangusova hiša je pritlična lesena stavba pravokotnega
tlorisa sestavljena iz hrastovih brun in ima simetrično dvokapno
streho pokrito slamnato kritino. Ohranjen je notranji razpored
prostorov stavbno pohištvo in del inventarja.
VREDNOTE, KI UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV ZA
KULTURNI SPOMENIK
– Ohranjena zunanja oblika iz sredine 19. in 20 stol. ter
avtentični gradbeni materiali in tradicionalen način gradnje in
vezave materialov.
– Ohranjen je notranji razpored prostorov in del notranje
opreme ter nekdanja namembnost.
– Predstavlja razvojno fazo od malega k srednje velikemu
kmetu na območju škocjanske občine.
– Pomen za raziskovanje načina življenja in gospodarjenja kmečkega socialnega stanu.
– Pomen za razvijanje modela ti. muzeja na prostem.
– Pedagoški in vzgojno izobraževalni pomen ter možnosti
za razvijanje turistične dejavnosti.
Varovane sestavine spomenika
– Zunanja podoba kmečke hiše.
– Materiali in tehnika gradnje.
– Notranji razpored in izgled prostorov.
Varstveni režim spomenika
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne
spomenike in varstveni režim za stavbe. Poleg tega veljajo še
posebna določila, ki dopuščajo:
– izvajati obnove in po potrebi rekonstrukcije sestavnih
delov s tradicionalnimi način in materiali,
– dopolnitev obstoječe namembnosti za potrebe gostinske in turistične dejavnosti ter promocije občine, KS in društev,
ob upoštevanju določil osnovnega varstvenega režima.
VARSTVENI REŽIM VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja, ter
posebna določila, ki prepovedujejo:
– postavljati vidne energetske in komunikacijske vode, ki
vplivajo na pojavnost spomenika v prostoru,
– zapirati ali kako drugače ovirati dostop do spomenika,
– ograjevati območje spomenika,
– postavljati reklamna in druga obvestila, ki niso v skladu
z namembnostjo spomenika.
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(Sakralni stavbni spomeniki)
Zap. št.:
11
Ime:
Bučka – Cerkev sv. Martina
EŠD:
1682
aselje:
Bučka
Katastrska občina: Bučka
Parcelna številka: *7
Lega in obseg vplivnega območja
Katastrska občina: Bučka
Parcelne številke: *6, *7, *8/1, *8/2, *10, 10/3, 91, 176, *544,
3449, 8 – del (severnih 20 m), 10/2 – del
(severnih 20 m), 92/2 – del (zahodnih 20
m), 167 – del (južnih 60 m), 3449 – del
(srednih 100 m poti ob cerkvi), 3450/2 –
del (južnih 40 m ceste do cerkve)
OPIS ENOTE
Cerkev, ki stoji v vzhodnem delu vasi in je prvič omenjena
1581, sestavljajo v osnovi srednjeveška ladja in v 18. stoletju k
njej prizidana kvadraten prezbiterij na vzhodu in zvonik z osem
kotnim zgornjim delom na zahodu. Oltar je iz 18. stoletja. Na
zvoniku in prezbiteriju je arhitekturna dekorativna poslikava.
VREDNOTE, KI UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV ZA
KULTURNI SPOMENIK
– Cerkev predstavlja krajinsko in arhitekturno identiteto
kraja.
– Cerkvena arhitektura ohranja avtentično stavbno substanco in konstrukcijsko zasnovo ter s tem velik potencial za
poznavanje historičnih gradbenih materialov in njihove uporabe.
– Cerkvena arhitektura je lep primer stilnega stavbnega
razvoja od srednjega veka do zrelega baroka.
Varovane sestavine spomenika
– Pojavnost in lega spomenika v prostoru.
– Arhitekturna zasnova cerkve, originalna materialna
substanca in posamezni kamnoseški členi (okviri vrat, oken,
pragov, stopnice).
– Vsa oltarna oprema in njeni sestavni deli (oltarni nastavki, kipi, slike, svečniki) ter originalna materialna substanca.
Varstveni režim spomenika
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne
spomenike in varstveni režim za stavbe.
Varstveni režim vplivnega območja
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
12
Ime:
Bučka – Cerkev sv. Matije
Naselje:
Bučka
Katastrska občina: Bučka
Parcelna številka: *2/1
Lega in obseg vplivnega območja
Katastrska občina: Bučka
Parcelne številke: *1, 1/1, 1/2, *2/2, 3, *4/1, 5/3, 5/4, 5/5,
5/6, *27/1, *27/7, 173, 175, 178/1, 178/2,
179/1, 179/2, 183, 185, 187, 188, *508,
3439, 3450/2 – del (severnih 70 m ceste)
OPIS ENOTE
Cerkev, ki stoji na robu pokopališča na vrhu manjše vzpetine sredi vasi, je poznorenesančna stavba iz zgodnjega 17.
stoletja. Njeno arhitekturo sestavljajo dvoranska ladja z oboki, slonečimi na štirih slopih, grebenasto obokan poligonalni prezbiterij, zvonik na severni ter zakristija na južni strani.
Cerkev poleg originalnega kamnitega tlaka hrani kvalitetno
baročno opremo: veliki oltar iz 3. četrtine 17. stoletja in stranska
oltarja okvirnega tipa iz ok. leta 1700, katerih provenienca je
kapela gradu Lanšprež.
VREDNOTE, KI UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV ZA
KULTURNI SPOMENIK
– Cerkev predstavlja krajinsko in arhitekturno identiteto
kraja.
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– Poznorenesančna cerkvena arhitektura, pozidana
okoli leta 1600, ima za čas nastanka izjemno zasnovo in
odraža prostorske predstave protireformacije, posamezni kamnoseški detajli pa kažejo tedanje visoko obrtniško znanje,
s čimer po kvaliteti sodi v sam vrh slovenskega stavbnega
izročila.
– Cerkvena arhitektura ohranja avtentično stavbno substanco in konstrukcijsko zasnovo ter s tem velik potencial za
poznavanje historičnih gradbenih materialov in njihove uporabe.
– Kvalitetna oltarna oprema presega lokalne okvirje in je
pomembna pričevalka o stilnih tokovih baročne umetnosti na
Slovenskem.
Varovane sestavine spomenika
– Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega v naselju
in višinska dominantnost.
– Tlorisna in arhitekturna zasnova cerkve, originalna
stavbna substanca ter posamezni kamnoseški detajli (stopnice,
portala, okenski okvirji, slavolok).
– Vsa oltarna oprema z vsemi sestavnimi deli (menza,
nastavek, tabernakelj, kipi, slike) in njena originalna materialna
substanca.
– Orgle in ograja pevskega kora.
– Železna ograja, ki obdaja cerkveni areal.
Varstveni režim spomenika
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne
spomenike in varstveni režim za stavbe.
Varstveni režim vplivnega območja
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
13
Ime:
Dolenje Radulje – Cerkev sv. Mihaela
EŠD:
1684
Naselje:
Dolenje Radulje
Katastrska občina: Bučka
Parcelna številka: *180/1
Lega in obseg vplivnega območja
Katastrska občina: Bučka
Parcelne številke: 2203/1, 2203/2, 2203/3, 2212, 2213/1,
2213/2, 2215/1, 2215/2, 2215/3, 2216,
3415/4, 3414 – del (80 m ceste ob cerkvi)
OPIS ENOTE
Cerkev na pokopališču v vzhodnem delu vasi, ki je prvič
omenjena leta 1526, sestavljajo srednjeveška ladja, poligonalni
prezbiterij iz 17. stoletja in zvonik, prizidan okoli leta 1803, ko
je bila cerkev temeljito prenovljena. Iz tega časa izvirajo tudi
glavni portal, freska sv. Frančiška Ksaverija na slavoločni steni
ter prižnica. Kamnit tlak je bil izdelan leta 1832.
VREDNOTE, KI UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV ZA
KULTURNI SPOMENIK
– Cerkvena arhitektura ohranja avtentično stavbno substanco in konstrukcijsko zasnovo ter s tem velik potencial za
poznavanje historičnih gradbenih materialov in njihove uporabe.
– Cerkvena arhitektura priča o razvoju stilnih tokov od
srednjega veka do poznega baroka.
Varovane sestavine spomenika
– Pojavnost spomenika v prostoru.
– Arhitekturna in tlorisna zasnova cerkve, originalna
stavbna substanca ter posamezni kamnoseški detajli (portali,
kamniti okviri oken, tlak) in njena namembnost.
– Vsa oltarna oprema (oltarni nastavek, kipi, prižnica in
stenska poslikava, ograja pevskega kora).
Varstveni režim spomenika
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne
spomenike in varstveni režim za stavbe.
Varstveni režim vplivnega območja
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
14
Ime:
Dolnja Stara vas – Cerkev sv. Trojice
EŠD:
2506
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Naselje:
Dolnja Stara vas
Katastrska občina: Stara vas
Parcelni številki:
*98, 1286/2
Lega in obseg vplivnega območja
Katastrska občina: Stara vas
Parcelne številke: *99, *100, *282, 1236/2, 1286/1, 1286/2,
1282 – del (vzhodni del), 1283 – del (vzhodni del), 1284 – del (vzhodni del), 1285 –
del (vzhodni del), 1297 – del (vzhodnih
20 m), 3078 – del (100 m ceste ob cerkvi)
OPIS ENOTE
Cerkev na pokopališču na zahodnem robu vasi sestavljajo
tristrano zaključen prezbiterij, ki je prislonjen k starejši pravokotni ladji, na zahodni strani je dodan zvonik. Zlati glavni oltar
je iz 17., oba stranska sta iz začetka 18. stoletja.
VREDNOTE, KI UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV ZA
KULTURNI SPOMENIK
– Cerkev predstavlja višinsko dominanto naselja in določa
njegovo prepoznavnost.
– Cerkvena arhitektura ohranja avtentično stavbno substanco in konstrukcijsko zasnovo ter s tem velik potencial za
poznavanje historičnih gradbenih materialov in njihove uporabe.
– V osnovi srednjeveška in v zač. 18. stoletja barokizirana
cerkvena arhitektura je pomemben člen v poznavanju stilnih
tokov in razvoja v umetnostnem patrimoniju Dolenjske.
– Oltarna oprema iz 17. in 18. stoletja priča o baročni
podobarski tradiciji in njenem razvoju v zaledju Škocjana.
Varovane sestavine spomenika
– Pojavnost spomenika v prostoru.
– Tlorisna in arhitekturna zasnova cerkve, originalna
stavbna substanca ter posamezni kamnoseški detajli (portali)
in njena namembnost.
– Vsa oltarna oprema z vsemi sestavnimi deli (menza,
nastavek, tabernakelj, kipi, slike) in njihova originalna materialna substanca.
Varstveni režim spomenika
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne
spomenike in varstveni režim za stavbe.
Varstveni režim vplivnega območja
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
Ime:

15
Gorenje Dole pri Škocjanu – Cerkev
sv. Križa
EŠD:
2509
Naselje:
Gorenje Dole
Katastrska občina: Dole
Parcelna številka: *112, 2136/5, 2136/6
Lega in obseg vplivnega območja
Katastrska občina: Dole
Parcelne številke: *107, 217, 2085, 2126/1, 2126/2, 2126/3,
2128/3, 2128/4, 2128/5, 2136/1
OPIS ENOTE
Cerkev na pokopališču na vrhu razglednega gričku nad
vasjo do katere vodijo kapele križevega pota, je prvikrat omenjena leta 1526. Njeno arhitekturo sestavljajo v osnovi srednjeveška ladja, barokizirana v 18. stoletju, tristrano zaključen
prezbiterij, k zahodni strani ladje prislonjen zvonik in k južni
steni prislonjena kapela. Glavni oltar je tip zlatega oltarja iz
17. stoletja, južni stranski oltar je iz 2. polovice 18. stoletja,
enako prižnica, severni oltar pa iz 19. stoletja. Na obokih ladje
in prezbiterija so svetopisemski figuralni prizori, naslikani v tradiciji poznobaročnega iluzionističnega slikarstva, delo Mihaela
Klemena, ki je tudi avtor križevega pota iz leta 1802.
VREDNOTE, KI UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV ZA
KULTURNI SPOMENIK
– Cerkev predstavlja krajinsko, arhitekturno in urbanistično identiteto kraja.
– Cerkev skupaj s kapelami križevega pota oblikuje ambientalno celoto, ki presega lokalne okvirje.
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– Cerkvena arhitektura ohranja avtentično stavbno substanco in konstrukcijsko zasnovo ter s tem velik potencial za
poznavanje historičnih gradbenih materialov in njihove uporabe.
– Zahodna cerkvena fasada, zaključena z motivom baročnega kulisnega čela, pomembno sooblikuje lokalno skupino
cerkvene arhitekture tega tipa.
– Kvalitetna oltarna oprema je pomembna pričevalka o
umetnostnih stilnih tokovih in razvoju baročne umetnosti na
Dolenjskem.
– Poznobaročna iluzionistična poslikava in podobe križevega pota predstavljajo izredno pomembno zaključeno celoto
v opusu slikarja Mihaela Klemena.
Varovane sestavine spomenika
– Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega v naselju
in višinska dominantnost.
– Tlorisna in arhitekturna zasnova cerkve, originalna
stavbna substanca in posamezni kamnoseški detajli (portali,
okenski okvirji, kropilnik, pragovi).
– Vsa oltarna oprema z vsemi sestavnimi deli (menza,
nastavek, tabernakelj, kipi, slike) in druga cerkvena oprema
(prižnica, križ z Kristusovimi mučilnimi orodji, sliki sv. Florijana
in Žalostne Matere božje ter relikviarij iz 18. stoletja).
– Poslikava slikarja Mihaela Klemena in podobe križevega
pota, delo istega avtorja iz leta 1802.
– Ograja pevskega kora z orgelsko omaro.
– Bronasti zvon, izdelek celjskega zvonarja Baltazarja
Schneiderja.
– Kamnit pokopališki zid in dostopi na pokopališče.
Varstveni režim spomenika
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne
spomenike in varstveni režim za stavbe.
Varstveni režim vplivnega območja
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja. Varujejo in ohranjajo se kapele križevega pota (registrirana dediščina
– EŠD 8666) in njihov ambient.
Zap. št.:
Ime:

16
Goriška vas pri Škocjanu – Cerkev
sv. Mohorja in Fortunata
EŠD:
2510
Naselje:
Goriška vas pri Škocjanu
Katastrska občina: Zagrad
Parcelna številka: *1
Lega in obseg vplivnega območja
Katastrska občina: Zagrad
Parcelne številke: 44/1, 44/3, 45/2, 45/3, 48/1, 48/2, 59/6, 55
– del (severnih 15 m), 2717 – del (severni
in vzhodni del ceste ob cerkvi)
OPIS ENOTE
Cerkev, postavljena na najvišjem delu vasi, je v zasnovi
srednjeveška stavba s šilastoločnim gotskim portalom, temeljito
barokizirana v prvi polovici 18. stoletja. Oprema iz druge polovice 17. in prve četrtine 18. stoletja je bila predelana leta 1905.
VREDNOTE, KI UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV ZA
KULTURNI SPOMENIK
– Cerkev predstavlja višinsko dominanto, arhitekturno in
urbanistično identiteto naselja.
– Cerkvena arhitektura ohranja avtentično stavbno substanco in konstrukcijsko zasnovo ter s tem velik potencial za
poznavanje historičnih gradbenih materialov in njihove uporabe.
– V srednjem veku zasnovana in v 18. stoletju barokizirana stavba je pomemben člen v poznavanju stilnih tokov,
njihovega nastanka in razvoja v umetnostnem patrimoniju Dolenjske.
– Baročna cerkvena oprema iz 17. in 18. stoletja je pomembna za poznavanje baročne podobarske tradicije na Dolenjskem, njenega razvoja in stilnih tokov.
Varovane sestavine spomenika
– Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega v naselju
in višinska dominantnost.
– Arhitekturna zasnova cerkve, originalna stavbna substanca in posamezni kamnoseški detajli (portal, okvirji oken, prag).
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– Oltarna oprema (oltarni nastavki, kipi, svečniki), prižnica
in ograja pevskega kora.
Varstveni režim spomenika
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne
spomenike in varstveni režim za stavbe.
Varstveni režim vplivnega območja
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
17
Ime:
Goriška vas pri Škocjanu – Znamenje
EŠD:
18153
Naselje:
Goriška vas pri Škocjanu
Katastrska občina: Zagrad
Parcelna številka: 11
Lega in obseg vplivnega območja
Katastrska občina: Zagrad
Parcelne številke: 10 – del (južni vogal parcele), 2712/2 –
del (jugovzhodnih 100 m ceste)
OPIS ENOTE
Znamenje v zahodnem delu vasi ob cesti, ki vodi proti Zagradu, je bilo postavljeno in poslikano na začetku 18. stoletja.
V osrednji niši je upodobljeno Križanje z Marijo in svetniki, v
stranskih nišah sta upodobljena sv. Marko in sv. Florijan.
VREDNOTE, KI UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV ZA
KULTURNI SPOMENIK
– Znamenje je eno izredno redkih še ohranjenih baročnih
poslikanih znamenj na Dolenjskem.
– Poslikava, delo dolenjskega poznobaročnega slikarja
Antona Postla, lepo zaokrožuje opus njegovih slikarskih del.
– Znamenje s svojo lego na koncu vasi določa vaški areal
in daje prepoznavno podobo cesti proti Zagradu.
Varovane sestavine spomenika
– Pojavnost spomenika v prostoru.
– Tlorisna in arhitekturna zasnova ter originalna substanca spomenika.
– Poslikava v nišah znamenja.
Varstveni režim spomenika
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne
spomenike in varstveni režim za stavbe.
Varstveni režim vplivnega območja
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
18
Ime:
Grmovlje – Cerkev sv. Jurija
EŠD:
2505
Naselje:
Grmovlje
Katastrska občina: Mršeča vas
Parcelna številka: 2221
Lega in obseg vplivnega območja
Katastrska občina: Mršeča vas
Parcelne številke: 2220, 2216 – del (severovzhodni del parcele), 2222 – del (južna špica parcele),
2223 – del (južna špica parcele), 2224
– del (južnih 50 m parcele), 2239/1 – del
(70 m ceste ob cerkvi)
OPIS ENOTE
Cerkev sredi vasi, ki je bila pozidana ok. leta 1761, oblikujejo ravno zaključen prezbiterij, pravokotna ladja, k njeni
zahodni steni prislonjen zvonik iz leta 1888 in k južni strani
prezbiterija zakristija. Slika sv. Jurija v novorenesančnem oltarju ima letnico 1896.
VREDNOTE, KI UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV ZA
KULTURNI SPOMENIK
– Cerkev predstavlja višinsko dominanto, arhitekturno in
urbanistično identiteto kraja.
– Cerkvena arhitektura ohranja avtentično stavbno substanco in konstrukcijsko zasnovo ter s tem velik potencial za
poznavanje historičnih gradbenih materialov in njihove uporabe.
– Slika sv. Jurija iz leta 1896, ki je blizu Šubičevi podobarski delavnici, zaokrožuje opus te delavnice na Dolenjskem.
Varovane sestavine spomenika
– Pojavnost spomenika v prostoru.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost ter
posamezni dekorativni členi arhitekture.
– Oltar, predvsem slika sv. Jurija iz leta 1896.
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Varstveni režim spomenika
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne
spomenike in varstveni režim za stavbe.
Varstveni režim vplivnega območja
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
19
Ime:
Močvirje – Cerkev sv. Jurija
EŠD:
1683
Naselje:
Močvirje
Katastrska občina: Bučka
Parcelna številka: *111
Lega in obseg vplivnega območja
Katastrska občina: Bučka
Parcelne številke: *109/1, 978 – del (severni del okoli cerkve), 980 – del (severozahodna špica),
1298/10 – del (zahodna špica), 1333/2
– del (južna spica), 1335/2 – del (vzhodni del), 3433 – del (100 m ceste mimo
cerkve)
OPIS ENOTE
Cerkev na pobočju severno nad vasjo, je prvič navedena
leta 1581. Njeno arhitekturo oblikujejo romanska ladja, pravokoten prezbiterij iz 18. stoletja in leta 1846 prizidan zvonik na zahodu. Oltar, katerega provenienca je kostanjeviška samostanska
cerkev, je iz 18. stoletja, v cerkev pa je bil postavljen leta 1820.
VREDNOTE, KI UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV ZA
KULTURNI SPOMENIK
– Cerkev predstavlja krajinsko in arhitekturno identiteto
kraja in pokrajine na vzhodnih obronkih Posavskega hribovja.
– Cerkvena arhitektura ohranja avtentično stavbno substanco in konstrukcijsko zasnovo ter s tem velik potencial za
poznavanje historičnih gradbenih materialov in njihove uporabe.
– Oltar iz 18. stoletja, izredno kvalitetno delo baročne
umetnosti, katerega provenienca je cerkev nekdanjega cistercijanskega samostana v Kostanjevici, je pomemben člen v
poznavanju in raziskovanju baročne umetnosti na Slovenskem.
Varovane sestavine spomenika
– Pojavnost spomenika v prostoru.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena originalna stavbna
substanca z romanskim oknom, posamezni dekorativni členi
arhitekture ter namembnost.
– Oltar iz 18. stoletja (oltarni nastavek, kipi).
Varstveni režim spomenika
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne
spomenike in varstveni režim za stavbe.
Varstveni režim vplivnega območja
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
20
Ime:
Stopno – Cerkev Kraljice presvetega
rožnega venca
EŠD:
2511
Naselje:
Stopno
Katastrska občina: Stara vas
Parcelna številka: 2396/1 – del (južnih 50 m)
Lega in obseg vplivnega območja
Katastrska občina: Stara vas
Parcelne številke: *172, *178, *180, *182, *184/1, *185, *186,
*187, *270, *281, *306, 196, 2368, 2370,
2371/1, 2371/2, 2372, 2373/1, 2373/3,
2373/4, 2373/5, 2373/6, 2374, 2376,
2377, 2379, 2380, 2381, 2383, 2388,
2389, 2390, 2392, 2394, 2396/1, 2396/2,
2396/3, 2396/4, 2396/5, 2396/6, 2396/7,
2401, 2403, 2405, 2443, 2444, 2445/1,
2445/2, 2447/2, 2447/3, 2447/4, 2447/5,
2450, 2451, 2552, 2459, 2460, 2461, 2462,
2464/1, 2464/2, 2465, 2466, 2467, 2468,
2472, 2473, 2474/1, 2474/2, 2506/2, 2515,
3029, 2442 – del (zahodna polovica), 2469
– del (severni del), 2510/2 – del (severna
špica), 2526 – del (severna polovica), 3023
– del (vzhodna polovica poti), 3027 – del
(pot, ki razpolavlja vplivno območje)
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OPIS ENOTE
Cerkev na vrhu razglednega griča severovzhodno od
Škocjana je prvič omenjena leta 1581. Njeno arhitekturo
sestavljajo gotski prezbiterij z zunanjimi oporniki, ladja z baročnim banjastim obokom, zvonik na zahodni strani, stranska
kapela sv. Antona na južni ter zakristija in zunanja kapela
Rožnovenske Marije iz leta 1751 na severni strani. Kvalitetna
baročna oprema je iz 18. stoletja, križev pot je delo Antona
Postla. Stopno je slovelo kot priljubljena Marijina božja pot.
O tem še danes, poleg zunanje kapele in prižnice, priča tudi
značilen romarski ambient, ki ga oblikujejo lesena cerkvena
hiša, košati lipi ter velik nepozidan prostor severno od cerkve.
VREDNOTE, KI UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV ZA
KULTURNI SPOMENIK
– Cerkev na krajinsko izpostavljeni legi zaznamuje identiteto širšega prostora.
– Cerkvena arhitektura ohranja avtentično stavbno substanco in konstrukcijsko zasnovo ter s tem velik potencial
za poznavanje historičnih gradbenih materialov in njihove
uporabe.
– V srednjem veku zasnovana in v 18. stoletju barokizirana stavba je pomemben člen v poznavanju stilnih tokov
in njihovega razvoja v umetnostnem patrimoniju Dolenjske.
– Poslikava Janeza Ljubljanskega iz sredine 15. stoletja
je najbolj na vzhod Dolenjske pomaknjena poslikava tega
srednjeveškega mojstra ter časovno in stilno lepo zaokroža
njegov delavniški cikel.
– Kvalitetna lesena cerkvena oprema iz 18. stoletja
je pomembna v poznavanju razvoja baročne umetnosti na
Dolenjskem.
– Kvalitetni kamnoseški detajli so pomembni v poznavanju razvoja kamnoseških delavnic na Dolenjskem.
– Stopno ohranja značilen romarski ambient s staro pešpotjo, ki vodi po jugozahodnem pobočju hriba in jo do cerkve
usmerja Marijino znamenje. Romarjem je bil namenjen velik
nepozidan prostor severno do cerkve, ki ga senčita košati
lipi, opredeljujeta pa ga zunanja prižnica in Marijina kapela. K
romarskemu ambientu sodi še lesena cerkvena hiša, prvotno
namenjena za prenočevanje duhovnikov.
– Cerkev je pomemben člen v poznavanju razširjenosti
Marijinih romarskih središč.
– Na cerkev se navezuje bogato ljudsko ustno izročilo,
ki priča o pomenu tega kraja skozi stoletja.
Varovane sestavine spomenika
– Pojavnost spomenika v prostoru.
– Nepozidan prostor severno od cerkve, lesena cerkvena hiša in obe lipi.
– Tlorisna in arhitekturna zasnova cerkve, originalna
stavbna substanca, posamezni kamnoseški detajli (portali,
kamniti okviri oken, pragovi), zunanji gotski oporniki in talni
zidec.
– Poslikava Janeza Ljubljanskega iz sredine 15. stoletja
v prezbiteriju in podoba sv. Krištofa pod beleži na severni
steni ladje.
– Vsa baročna oltarna oprema (oltarni nastavki, kipi, slike, svečniki), kip Božjepotne Matere božje, podobe križevega
pota, delo Antona Postla in lesena baročna prižnica.
– Kamnit tlak v cerkvi in kamnita prižnica na zunanji
strani zakristije.
– Kapela Rožnovenske Marije iz leta 1751, njena figuralna in dekorativna poslikava, vsi kamniti in kovani elementi.
Varstveni režim spomenika
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne
spomenike in varstveni režim za stavbe.
Varstveni režim vplivnega območja
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.
Znotraj varovanega območja se varuje ambient stare
romarske pešpoti do cerkve z značilnimi pogledi na cerkev
in Marijino znamenje ob njej (kulturni spomenik, EŠD 18152)
ter razvaline cerkve sv. Petra (registrirana dediščina, EŠD
25618).
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Stopno – Marijino znamenje
Stopno
Stara vas
3027 – del, 2381 – del (znamenje stoji na
meji med parcelama)

OPIS ENOTE
Znamenje ob vznožju hriba, postavljeno ob stari romarski
poti do Marijine cerkve, je bilo pozidano in poslikano v sredini
18. stoletja. V osrednji niši je upodobljena Rožnovenska Mati
Božja s svetniki.
VREDNOTE, KI UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV ZA
KULTURNI SPOMENIK
– Znamenje je eno redkih še ohranjenih baročnih znamenj
pri romarskih cerkvah na Dolenjskem.
– Z lego ob nekdanji romarski pešpoti je znamenje služilo
kot smerokaz do Marijine romarske cerkve na Stopnem, zato
je nepogrešljivo v historičnem prostorskem ambientu tega romarskega središča.
– Poslikava se motivno in stilno navezuje na poslikavo
v kapeli pri Marijini cerkvi in skupaj z njo priča o umetnostnih
stilnih tokovih zrelega baroka.
Varovane sestavine spomenika
– Pojavnost spomenika v prostoru ob nekdanji romarski
pešpoti do Marijine cerkve skupaj z značilnimi pogledi na cerkev.
– Arhitekturna zasnova, avtentični materiali in namembnost spomenika.
– Poslikava v nišah znamenja.
Varstveni režim spomenika
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne
spomenike in varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
Ime:

22
Škocjan – Cerkev sv. Kancijana in tovarišev
EŠD:
2503
Naselje:
Škocjan
Katastrska občina: Stara vas
Parcelna številka: 40/4
Lega in obseg vplivnega območja
Katastrska občina: Stara vas
Parcelne številke: 1/1, 26/11, 26/12, 26/13, 27/3, 29/1, 29/4,
37/2, 39/4, 39/5, 39/6, 40/4, 40/5, 40/6,
105/3, 108/7, 3076/4, 3076/5, 26/9 – del
(južna špica), 100/1 (severna špica),
102/3 – del (severni del), 105/4 – del
(severna špica), 108/6 – del (severni del
pri župnišču), 109/1 – del (severna špica), 3074/1 – del (120 m ceste južno od
cerkve), 3076/7 – del (zahodna špica),
3076/8 – del (75 m ceste pred cerkvijo)
OPIS ENOTE
Cerkev na pokopališču sredi naselja je v osnovi srednjeveška stavba, povečana v letih 1630–1644 in barokizirana v
letih 1777–1782. Glavni oltar, delo podobarja Fantonija je iz
leta 1839, prav tako tudi stranska, močno predelana oltarja.
Slika v glavnem oltarju je delo Mihaela Stroja iz leta 1854, delo
istega avtorja sta sliki Srca Jezusovega in Srca Marijinega na
stranskih oltarjih. Križev pot je delo Staneta Kregarja. Na oboku ladje je poslikava Mateja Sternena. Orgle so izdelek Ivana
Milavca iz leta 1904. Ob južni steni župnijske cerkve je bilo leta
1998 postavljeno spominsko obeležje 156 zamolčanim žrtvam
iz časa druge svetovne vojne in prvih let po njej.
VREDNOTE, KI UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV ZA
KULTURNI SPOMENIK
– Cerkev predstavlja višinsko dominanto, arhitekturno in
urbanistično identiteto občinskega središča.
– V osnovi srednjeveška cerkvena arhitektura, barokizirana v letih 1777–1782, predstavlja eno od ambicioznejših
sakralnih arhitektur na Dolenjskem.
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– Cerkvena arhitektura ohranja avtentično stavbno substanco in konstrukcijsko zasnovo ter s tem velik potencial
za poznavanje historičnih gradbenih materialov in njihove
uporabe.
– Kvalitetna oltarna oprema presega lokalne okvirje in je
pomembna pričevalka o stilnih tokovih baročne umetnosti na
Slovenskem.
– Kamnoseški izdelki (glavni portal, krstni kamen, nagrobnik Štefana Jeršetiča in epitaf Ignacija Knobleharja) po kvaliteti
presegajo lokalne okvirje in pričajo o ambicioznosti njenih naročnikov in pomenu župnijskega središča.
– Umetnostni izdelki dolenjskih (Anton Postl) in priznanih
slovenskih likovnih ustvarjalcev (Mihael Stroj, Matej Sternen,
Stane Kregar) predstavljajo skupaj s cerkveno arhitekturo in
njeno opremo lokalno kulturno raznovrstnost, kar je izrednega
pomena pri utrjevanju in razvijanju lokalne identitete.
Varovane sestavine spomenika
– Pojavnost spomenika v prostoru, njegova osrednja lega
v naselju in višinska dominantnost.
– Tlorisna in arhitekturna zasnova cerkve, originalna
stavbna substanca in posamezni kamnoseški detajli (portali,
pragovi, okenski okvirji, stopnišče).
– Vsa oltarna oprema, delo Fantonija iz leta 1839, vsi
njeni sestavni deli in originalna materialna substanca.
– Slike sv. Ignacija Lojolskega in Smrt sv. Frančiška Ksaverija (delo Antona Postla), sv. Kancijana in tovarišev, Srca Jezusovega in Srca Marijinega (delo Mihaela Stroja iz leta 1854)
in 14 podob križevega pota (delo Staneta Kregarja).
– Poslikava na oboku ladje (delo Mateja Sternena).
– Kamnit nagrobnik župnika Štefana Jeršetiča, umrlega
leta 1637, in epitaf Ignacija Knobleharja, izdelek ljubljanskega
kamnoseka Ignacija Tomana (napisna plošča) in kiparja Franca
Zajca iz leta 1867.
– Krstni kamen iz leta 1784.
– Orgle, delo ljubljanskega orglarja Ivana Milavca iz leta
1904.
– Slikana okna.
– Lestenca, izdelek ljubljanskega pasarja Ivana Kregarja
iz leta 1905.
– Kamnit cerkveni tlak.
– Kamnito stopnišče pred cerkvijo.
– Spomenik zamolčanim žrtvam (EŠD 22702).
Varstveni režim spomenika
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne
spomenike, varstveni režim za stavbe in varstveni režim za
spominske objekte in kraje.
Varstveni režim vplivnega območja
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
23
Ime:
Tomažja vas – Cerkev sv. Štefana
EŠD:
1623
Naselje:
Tomažja vas
Katastrska občina: Tomažja vas
Parcelna številka: 1295, 1296
Lega in obseg vplivnega območja
Katastrska občina: Tomažja vas
Parcelne številke: 374/2, 376/1, 376/2, 376/3, 378, 384/1,
387/1, 387/6, 388/4, 396/1, 1196/2 392
– del (vzhodni večji del), 396/2 – del (južni večji del), 379 – del (severna špica),
384/2 – del (severni večji del), 1196/1 –
del (špička na razcepu javnih poti)
OPIS ENOTE
Cerkev na pokopališču izven vasi, sredi polj in travnikov,
je v osnovi srednjeveška stavba, temeljito barokizirana v drugi
polovici 17. stol. Oltarna oprema iz zadnje četrtine 19. stoletja
je izdelek novomeškega podobarja Anton Kušlana in slikarja
Antona Ceja. Na pokopališču je ohranjen grob neznanega
borca Gubčeve brigade (EŠD 4239).
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VREDNOTE, KI UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV ZA
KULTURNI SPOMENIK
– Cerkev ohranja srednjeveško tradicijo postavitve v prostor.
– Cerkvena arhitektura ohranja avtentično stavbno substanco in konstrukcijsko zasnovo ter s tem velik potencial za
poznavanje historičnih gradbenih materialov in njihove uporabe.
– Oprema iz zadnje četrtine 19. stoletja priča lokalnih
podobarskih delavnicah in likovnih ustvarjalcih tega časa na
Dolenjskem.
– Grob neznanega borca je eden redkih ohranjenih tovrstnih posameznih grobov na Dolenjskem in edini v Občini
Škocjan.
Varovane sestavine spomenika
– Pojavnost spomenika v prostoru.
– Arhitekturna zasnova cerkve, originalna stavbna substanca ter posamezni kamnoseški detajli (portala, slavolok
okvirji oken).
– Vsa oltarna oprema: glavni oltar iz druge polovice
17. stoletja in stranska oltarja, izdelek Anton Kušlana iz leta
1879 in z oltarnima slikama slikarja Antona Ceja.
– Lestenec, glažutarski izdelek iz sredine 19. stoletja.
– Kamnit pokopališki zid in njegova poudarjena vhodna
partija.
– Grob neznanega borca Gubčeve brigade na pokopališču.
Varstveni režim spomenika
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne
spomenike, varstveni režim za stavbe in varstveni režim za
spominske objekte in kraje.
Varstveni režim vplivnega območja
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
Ime:

24
Zagrad pri Škocjanu – Cerkev sv. Tomaža
EŠD:
2508
Naselje:
Zagrad
Katastrska občina: Zagrad
Parcelni številki:
*278, 2259/4
Lega in obseg vplivnega območja
Katastrska občina: Zagrad
Parcelne številke: *277, *281, *290/1, *290/2, *290/3, 2257,
2258/1, 2259/3, 2263/1, 2263/2, 2264,
2258/2 – del (vzhodni del), 2259/1 – del
(vzhodni pretežni del del ob cerkvi), 2260
– del (vzhodni del)
OPIS ENOTE
Cerkev na pokopališču na griču nad vasjo je v osnovi
srednjeveška stavba z romanskim oknom v južni steni ladje,
predelana v 17. stoletju in obokana leta 1731. Glavni oltar je iz
leta 1742, stranska iz leta 1757, prižnica je iz druge polovice
18. stoletja. V cerkvi visi slika Brezmadežne Matere Božje, delo
Antona Postla v izredno bogatem akantovem okvirju.
VREDNOTE, KI UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV ZA
KULTURNI SPOMENIK
– Cerkev predstavlja krajinsko identiteto prostora.
– Cerkvena arhitektura ohranja avtentično stavbno substanco in konstrukcijsko zasnovo ter s tem velik potencial za
poznavanje historičnih gradbenih materialov in njihove uporabe.
– Romanski stavbni elementi so pomembni pri poznavanju srednjeveškega stavbarstva na Dolenjskem.
– Izredno kvalitetna cerkvena oprema (oltarji, prižnica) iz
18. stoletja je pomemben člen v patrimoniju baročne umetnosti
in poznavanju baročnega podobarskega izročila Dolenjske.
– Slika Brezmadežne matere Božje, delo Antona Postla,
je eno ključnih del v opusa tega dolenjskega poznobaročnega
slikarja.
Varovane sestavine spomenika
– Pojavnost spomenika v prostoru.
– Arhitekturna zasnova cerkve, originalna stavbna substanca ter posamezni kamnoseški členi arhitekture (kamniti

Uradni list Republike Slovenije
okviri vrat, okenskih odprtin), romansko okno na južni steni
ladje in njegova poslikava in baročna oblika strehe zvonika.
– Baročna oltarna oprema: glavni oltar iz leta 1742, stranska iz leta 1757 (oltarni nastavki, kipi, svečniki) in prižnica iz
druge polovice 18. stoletja.
– Slika Brezmadežne, delo Antona Postla, in njen bogat
akantov okvir.
– Zvon z letnico 1638, ki ga je vlil zvonar Mihaela Remer.
– Kamnit pokopališki zid in njegova vhodna partija.
Varstveni režim spomenika
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne
spomenike in varstveni režim za stavbe.
Varstveni režim vplivnega območja
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
Ime:

25
Zloganje – Cerkev Marijinega obiskovanja
EŠD:
2513
Naselje:
Zloganje
Katastrska občina: Dole
Parcelni številki:
*33, 573/2
Lega in obseg vplivnega območja
Katastrska občina: Dole
Parcelne številke: *29, *30, 566, 570, 573/3, 573/1 – del
(vzhodni večji del ob cerkvi), 640/1 – del
(južni del nasproti cerkve), 3182 – del
(jugozahodnih 15 m), 3192 – del (100 m
ceste ob cerkvi)
OPIS ENOTE
Cerkev na zahodnem robu vasi je v osnovi srednjeveška,
v 18. stoletju barokizirana stavba. Njeno arhitekturo sestavljajo
prezbiterij, zaključen s tremi stranicami osmerokotnika, podolžna ladja z zvonikom pred zahodno in zakristija pred južno
stranico. Ladjo in prezbiterij obteka kamnit gotski talni zidec.
Oboki v notranjosti so bogato členjeni s štukaturnim okrasjem.
Glavni oltar je iz prve polovice 19. stoletja, oba stranska pa iz
17. stoletja.
VREDNOTE, KI UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV ZA
KULTURNI SPOMENIK
– Cerkev predstavlja krajinsko identiteto pokrajine in arhitekturno identiteto vasi.
– Cerkvena arhitektura ohranja avtentično stavbno substanco in konstrukcijsko zasnovo ter s tem velik potencial za
poznavanje historičnih gradbenih materialov in njihove uporabe.
– Gotski stavbni elementi so pomemben člen v poznavanju srednjeveškega stavbarstva na Dolenjskem.
– Štukaturno okrasje omogoča poznavanje umetnostnih
in stilnih tokov baročne umetnostne dediščine.
– Oltarna oprema iz 17. stoletja in 19. stoletja omogoča
proučevanje lokalne podobarske dejavnosti teh stoletij na Dolenjskem.
Varovane sestavine spomenika
– Pojavnost spomenika v prostoru.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njene originalna stavbna
substanca, posamezni kamnoseški členi arhitekture (talni zidec, portala, okenski okvirji) in štukaturno dekorativno okrasje
na obokih.
– Oltarna oprema z vsemi sestavnimi deli (menza, nastavek, tabernakelj, kipi, slike) in njena originalna materialna
substanca.
– Lesena balustradna ograja pevskega kora.
– Tlak iz leta 1897, sestavljen iz črno-belih keramičnih
ploščic.
Varstveni režim spomenika
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne
spomenike in varstveni režim za stavbe.
Varstveni režim vplivnega območja
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.
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7. člen
(spominski objekti in kraji)
Zap. št.:
Ime:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelni številki:

26
Bučka – Mejni kamen
7602
Bučka
Bučka
360/3 – del (del parcele ob kamnu),
3409/1 – del (del ceste ob kamnu)
Lega in obseg vplivnega območja
Katastrska občina: Bučka
Parcelni številki:
360/3, 3409/1 – del (del ceste ob kamnu)
OPIS ENOTE
Na levi strani ceste Škocjan–Bučka stoji mejni kamen, kjer
je v letih 1941 – 1943 potekala meja med Italijo in Nemčijo. Na
betonskem kvadru je na severovzhodni strani napisana črka
D (Nemčija), na jugozahodu pa I (Italija). V neposredni bližini
je bilo leta 2006 postavljeno spominsko obeležje izgnancem.
VREDNOTE, KI UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV ZA
KULTURNI SPOMENIK
– Avtentični mejni kamen, ki stoji na avtentični lokaciji.
– Eden redkih ohranjenih mejnih kamnov iz časa druge
svetovne vojne, ki označuje mejo med dvema okupacijskima
conama.
– Obeležje izgnancem dopolnjuje podobo spomenika saj
je bila okupacija in delitev slovenskega ozemlja vzrok za izgon
številnih Slovencev v času druge svetovne vojne.
Varovane sestavine spomenika
– Avtentičnost lokacije.
– Fizična pojavnost objekta.
Varstveni režim spomenika
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne
spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje
(A-9.4).
Varstveni režim vplivnega območja
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
27
Ime:
Škocjan – Grob s spomenikom padlim
borcem in žrtvam
EŠD:
4236
Naselje:
Škocjan
Katastrska občina: Stara vas
Parcelna številka: 31/2 – del parcele v severovzhodnem
delu
OPIS ENOTE
V parkovno urejeni ploščadi sredi Škocjana stoji obelisk
nepravilne oblike. Ob njem leži napisni kamen s posvetilom
64 padlim borcem NOV in 28 žrtvam fašističnega nasilja. Spomenik, ki je bil postavljen leta 1964, je oblikoval Jože Zamljen
– Drejče.
VREDNOTE, KI UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV ZA
KULTURNI SPOMENIK
– Osrednji in najstarejši tovrstni spomenik padlim v NOB
v Občini Škocjan.
– S svojo lokacijo in ob primerni parkovni ureditvi dopolnjuje podobo centralnega dela Škocjana.
Varovane sestavine spomenika
– Avtentičnost lokacije.
– Fizična pojavnost objekta.
Varstveni režim spomenika
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne
spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.
8. člen
(grafični del odloka)
(1) Sestavni del odloka je grafični del, v katerem so na
zemljiško katastrskih prikazih različnih meril (od 1:1000 do
1:10 000) vrisani spomeniki in vplivna območja posameznih
spomenikov, ki so povzeti po Registru nepremične kulturne
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dediščine (dalje RKD). V primeru odstopanj med odlokom in
RKD se upošteva prikaz v odloku.
(2) Kot kartografska podlaga za prikaz lokacij spomenikov, območij spomenikov in vplivnih območij je uporabljen
zemljiško katastrski prikaz – v nadaljevanju: ZKP, vir: GURS,
stanje: februar 2014.
V primeru spremembe izvornih podatkov ZKP zaradi
vzdrževanja zemljiškega katastra se lokacije spomenikov in
območja v digitalnem prikazu smiselno interpretirajo glede na
analogni prikaz v izvirniku.
V primeru interpretacije območij zaradi postopkov izboljšave lokacijskih podatkov zemljiškega katastra (natančnejše
določitve koordinat urejenih meja, urejanje meja zemljiškega
katastra ...), se smiselno upoštevajo območja prikazana v izvirniku, oziroma je dovoljena njihova interpretacija v mejah
natančnosti grafičnih podatkov zemljiškega katastra na obravnavanem območju. Interpelacija je možna pri posamičnih prilagoditvah (prilagoditvah na posamičnih parcelah). Zaradi poenostavitve ugotavljanja, kdaj se je izvedla izboljšava grafičnih
podatkov zemljiškega katastra se pogoj vezati na ohranjanje
izvorne parcelne številke. Če se je parcelna številka ohranila,
pomeni da so se lahko dogajale samo izboljšave grafičnih podatkov zemljiškega katastra.
V primeru spreminjanja ZKP zaradi geodetskih postopkov
(parcelacija, komasacija, izravnava meje), novo parcelno stanje
v ZKP ne vpliva na območja. Potrebno je upoštevati projekcijo
območja na novo stanje ZKP.
9. člen
(priloge k odloku)
Priloga k odloku so strokovne osnove: Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Občine Škocjan (Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, OE Novo mesto, št. 6224-0002/2015/1,
avgust, 2015), ki se hrani na Mestni občini Novo mesto v spisu
postopka in na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
OE Novo mesto.
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od 5. do vključno 8. člena tega odloka pri vsakem posameznem
kulturnem spomeniku.
15. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega
pomena v Občini Škocjan prenehajo veljati naslednji odloki in
sklepi oziroma njihovi deli:
– Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo
mesto (Uradni list RS, št. 38/92) v tistem delu, ki se nanaša na
nepremične kulturne in zgodovinske spomenike na območju
Občine Škocjan
– Odlok o razglasitvi cerkva: Sv. Jurij, Sv. Matija,
Sv. Martin in Sv. Mihael za kulturne spomenike (Uradni list
RS, št. 40/99);
– Odlok o razglasitvi enote kulturne dediščine na Bučki
– Šlojserjeva hiša za kulturni spomenik lokalnega pomena
(Uradni list RS, št. 93/05-4087, 100/06-4315). Spomenika ni
več, predlagamo arhivsko varstvo.
16. člen
(hramba)
Odlok se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu Občine Škocjan in sedežu Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, OE Novo mesto. V primeru odstopanj med analogno
in digitalno obliko velja analogna oblika odloka.
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 620-0001/2015-14
Škocjan, dne 18. februarja 2016
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(upravljanje)
Lastnik oziroma posestnik upravlja s spomenikom v skladu z aktom o razglasitvi neposredno ali tako, da ga poveri
upravljavcu.
11. člen
(obveznost javne dostopnosti)
Lastnik oziroma upravljavec spomenika mora javnosti
omogočiti dostop do spomenika v sorazmerju s svojimi zmožnostmi. Dostop ne sme ogrožati spomenika ali njegovih varovanih elementov.
12. člen
(obveznost pridobitve kulturnovarstvenih pogojev in soglasij)
Za vse posege v spomenik in vplivno območje spomenika je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
kulturnovarstveno soglasje pristojne službe za varstvo kulturne
dediščine..
13. člen
(nadzor nad izvajanjem)
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja inšpektorat, pristojen za področje kulturne dediščine.
14. člen
(zaznamba v zemljiški knjigi)
Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na parcelah, navedenih

ZAGORJE OB SAVI
639.

Sklep o začetku priprave Sprememb
in dopolnitev Ureditvenega načrta za sanacijo
območij Ruardi-Cilenca, Orlek in Podstrana
pridobivalnega prostora rudnika rjavega
premoga Zagorje ob Savi

Na podlagi 61.b 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 76/14 – odl. US) in 30. člena Statuta Občine Zagorje
ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB, 44/12, 19/13) je župan
Občine Zagorje ob Savi sprejel

SKLEP
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev
Ureditvenega načrta za sanacijo območij
Ruardi-Cilenca, Orlek in Podstrana
pridobivalnega prostora rudnika rjavega
premoga Zagorje ob Savi
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb
in dopolnitev
Odlok o Ureditvenem načrtu za sanacijo območij Ruardi-
Cilenca, Orlek in Podstrana pridobivalnega prostora rudnika
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rjavega premoga Zagorje ob Savi je bil sprejet v letu 1994 in
spremenjen ter dopolnjen v letih 2001 in 2008.
S spremembami in dopolnitvami Ureditvenega načrta iz
leta 2008 je bil na južni terasi pri vhodu na rekreacijsko območje Evroparka na mestu prvotno predvidenega konjeniškega
centra in obstoječe žage, načrtovan sejemsko-prireditveni prostor s prireditvenim objektom, ploščadjo in drugimi pripadajočimi ureditvami.
Ker se je na tem območju pojavil interes po umestitvi
reprezentančnega večnamenskega objekta, ki glede lege, velikosti in oblikovanja odstopa od določil odloka, se pristopa k
spremembam in dopolnitvam Ureditvenega načrta. Umestitev
novega, sodobno oblikovanega večnamenskega objekta bo
namreč prispevala k prepoznavnosti in privlačnosti sejemsko
prireditvenega prostora oziroma celotnega območja Evroparka.
2. Območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka
sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve Odloka o Ureditvenem načrtu
se nanašajo na območje sejemsko prireditvenega prostora,
ki zajema območje obstoječe žage ter pobočje južne terase rekreacijskega območja Evroparka. Območje na vzhodu
omejujeta kolesarska in večnamenska pot, na jugu in zahodu
cesta v smeri proti Vinam, na severu pa obstoječa pot športno
rekreacijskega območja Evroparka.
Območje je velikosti cca 1,7 ha in je po obsegu enako
območju, obravnavanemu v sklopu Sprememb in dopolnitev
Ureditvenega načrta iz leta 2008. Predmet sprememb in dopolnitev so le določila odloka, ki se nanašajo na prostorske
izvedbene pogoje glede lege, velikosti in oblikovanja prireditvenega objekta ter ploščadi, pri čemer se uskladijo tudi
grafične priloge.
Postopek sprememb in dopolnitev se vodi po kratkem postopku, skladno z 61.b členom 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 76/14-odl. US). Izvedba sprememb in dopolnitev po
kratkem postopku je smiselna, saj spremembe in dopolnitve ne
vplivajo na nosilce urejanja prostora in zato v postopku ni potrebno njihovo sodelovanje. Prav tako zaradi načrtovanih sprememb ni potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ni predvidena izdelava posebnih strokovnih podlag. Rešitve se predlagajo ob
upoštevanju prepoznavnih značilnostmi prostora ter obstoječih
naravnih in grajenih struktur.
4. Rok za pripravo sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta se v skladu z določili 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 76/14 – odl.
US) izpeljejo na način, kot je v občini predpisan za sprejem
drugih občinskih odlokov. Predlog sprememb in dopolnitev bo
skupaj z obrazložitvijo pred sprejemom na Občinskem svetu
Občine Zagorje ob Savi objavljen na občinski oglasni deski
in na svetovnem spletu vsaj petnajst dni. V času objave bo
javnosti omogočeno podajanje pripomb na objavljeno gradivo.
Spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta bodo na
Občinskem svetu Občine Zagorje ob Savi obravnavane predvidoma v mesecu aprilu 2016.
5. Nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice
za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih
ureditev
V skladu z določili 61.b 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 76/14 – odl. US) in tretjega odstavka
druge točke tega sklepa, smernic in mnenj nosilcev urejanja
prostora ni treba pridobivati.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Sredstva za pripravo Sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta zagotavlja Občina Zagorje ob Savi v svojem proračunu.
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7. Začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi ter začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 352-5/93
Zagorje ob Savi, dne 25. februarja 2016
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

ŽALEC
640.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu ST-1 za funkcionalno enoto F1

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,
(109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 20. člena
Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet
Občine Žalec dne 18. februarja 2016 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
ST-1 za funkcionalno enoto F1
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt ST-1 za funkcionalno enoto F1 (v nadaljevanju: OPPN),
ki vsebuje:
– Območje OPPN,
– Arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– Načrt parcelacije,
– Etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varstvo okolja, naravnih virov in ohranjanje narave,
– Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami vključno z varstvom pred požarom,
– Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro,
– Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN,
– Končne določbe.
2. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)
Z OPPN se predvidi gradnjo novih stanovanjskih objektov, dograditev komunalne, energetske, telekomunikacijske in
prometne infrastrukture, ki se bo navezala na obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo.
3. člen
(sestavni deli OPPN)
I. Besedilo odloka;
II. Grafični del OPPN, ki obsega naslednje grafične
načrte:
1. Izsek iz kartografskega dela OPN s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju (M=1:2.500),
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2. Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem
(M=1:1.000),
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
(M=1:1.000),
4. Ureditvena situacija (M=1:1.000),
5. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno
dobro (M=1:1.000),
6. Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov, kulturne dediščine, narave in ureditev, potrebnih za
obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
vključno z varstvom pred požarom (M=1:1.000),
7. Načrt parcelacije (M=1:1.000).
III. Priloge
1. Obrazložitev in utemeljitev OPPN,
2. Strokovne podlage,
3. Prikaz stanja prostora.
4. člen
(izdelovalec OPPN)
OPPN je izdelalo podjetje Kaliopa d.o.o., Letališka 32j,
1000 Ljubljana, pod številko projekta 008/2015.
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8. člen
(dopustni objekti in ureditve)
Stavbe:
– stanovanjske stavbe: enostanovanjske stavbe, dvostanovanjske stavbe, večstanovanjske stavbe (do največ štiri
stanovanjske enote), izjemoma so dopustni večstanovanjski
objekti z več stanovanjskimi enotami, kadar gre za nadomeščanje ali dopolnilno gradnjo obstoječih večstanovanjskih objektov,
– nestanovanjske stavbe: ob upoštevanju omejitev glede
dopustnih dejavnosti.
Gradbeni inženirski objekti (GIO):
– objekti prometne infrastrukture (od tega lokalne ceste in
javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste),
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski
vodi,
– igrišča za športe na prostem (samo večnamenska igrišča za potrebe območja), otroška in druga javna igrišča, zelenice.
Dopustni nezahtevni in enostavni objekti so navedeni v
Prilogi 3, OPN Občine Žalec.
9. člen
(lega objektov na zemljišču)

II. OBMOČJE OPPN
5. člen
(območje OPPN)
1. Obseg
Območje OPPN se nahaja na severnem delu Občine
Žalec, v katastrski občini Studence (978) in obsega zemljišča
z naslednjimi parcelnimi številkami: 135/8, 151/3, 151/4, 151/9,
151/6, 151/8, 151/10, 154/2 del (informativni izračun: 14 %),
163/1, 163/2, 163/3, 163/4, 163/5, 164, 166, 168, 171, 173/2,
*315.
Površina območja OPPN meri okoli 1,4 ha.
2. Meja
Meja območja OPPN poteka znotraj enote urejanja prostora ST-1 in obsega parcele navedene v prvem odstavka tega
člena. Meja ST-1 je določena v veljavnem OPN.
Meja območja OPPN je analitično prikazana s koordinatami lomnih točk obodne parcelacije po Gauss–Krügerjevem
koordinatnem sistemu.
III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV
6. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)
Obravnavano območje je del Ponikovskega krasa, ožje pa
predstavlja poselitveno območje z redkejšo gostoto poselitve.
Dostopno je po lokalni cesti Velika Pirešica–Studence, ki
se proti vzhodu navezuje na državno cesto Dravograd–Slovenj
Gradec–Velenje–Arja vas (G1-1).
Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja so razvidne iz grafične priloge št. 3: Prikaz vplivov in povezav s
sosednjimi območji.
7. člen
(dopustni posegi znotraj OPPN)
Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi:
– odstranitev in prestavitev obstoječih objektov,
– gradnja novih objektov,
– urejanje zelenih in utrjenih površin,
– gradnja prometne, komunalne, energetske in druge
gospodarske infrastrukture,
– posegi na obstoječih objektih kot so: rekonstrukcije,
dozidave in spremembe namembnosti.

Postavitev stavb mora biti prilagojena konfiguraciji terena. Daljša stranica stavb, lociranih na pobočjih, mora biti
vzporedna s plastnicami. Izjemoma je postavitev (orientacija)
stavb lahko drugačna, če se v projektni dokumentaciji utemelji, da postavitev stavbe upošteva ohranjen urbanistični
vzorec naselja, njegovega dela oziroma prevladujočo orientacijo slemen.
Novi objekti morajo biti umeščeni v prostor na način, da
ne bo motena sosednja posest in da je možna normalna raba
in vzdrževanje objekta na parceli.
Pri umeščanju novih stanovanjskih objektov v prostor je
treba upoštevati odmik 4 m najbolj izpostavljenega (nadzemnega ali podzemnega) dela objekta od meje sosednje parcele. Na
grafičnih prilogah je za umestitev objektov v prostor zarisana
gradbena meja. Gradbena meja določa mejo, ki je načrtovani
stanovanjski objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo
ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča.
Pri umeščanju nezahtevnih in enostavnih objektov je treba upoštevati odmik v razdalji najmanj polovice višine objekta.
Manjši odmiki so dopustni le, če se lastniki sosednjih zemljišč
pisno o tem strinjajo.
Ograje, škarpe in podporne zidove se lahko gradi na meji,
vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, pisno sporazumejo, sicer morajo biti oddaljene 0,50 m od parcelne meje.
Pri umeščanju škarp in podpornih zidov, kot manj zahtevnih objektov, je treba upoštevati odmik v razdalji najmanj
polovice višine objekta oziroma do meje sosednje parcele, če
se lastniki sosednih zemljišč pisno o tem strinjajo.
Odmiki zunanjih ureditev (privatni dovozi, dvorišča) in
elementov urbane opreme morajo od parcelne meje odmaknjeni vsaj 0,50 m, oziroma do meje sosednje parcele s pisnim
soglasjem lastnikov sosednjih parcel.
Odmiki med objekti morajo upoštevati higiensko zdravstvene in požarno varstvene normative.
10. člen
(pogoji temeljenja stanovanjskih objektov)
Temelji novih objektov morajo nalegati na (v) dobro nosilno kompaktno karbonatno osnovo, s čimer se bo izognilo
večjim diferenčnim posedkom, ki so lahko kasneje vzrok za
kasnejše deformacije objekta in okolice. Globina temeljenja v
kompaktni hribini naj bo najmanj 0,2 m. Glede na predviden
naklon podlage in morfološko razgibanost, se je treba tej stopničasto prilagajati. Morebitne globlje poglobitve naj se do projektirane kote temeljenja zapolni s pustim betonom. Na globini
temeljenja novega objekta je treba urediti drenažo.
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11. člen
(tlorisni in višinski gabariti)
Tlorisni gabariti:
– za vse stavbe praviloma podolgovat tloris v razmerju
stranic od 1:1.5 do 1:2,
– tloris je lahko tudi lomljen, vendar mora biti razvidna
osnovna podolgovata tlorisna zasnova (L, T in podobne oblike).
Dovoljeni so izzidki, ki pa ne smejo presegati 1/4 dolžine krajše
stranice objekta, ter ne smejo bistveno porušiti ostalih razmerij
na fasadah,
– s prizidavami se ne sme bistveno porušiti zgoraj predpisanega razmerja.
Višinski gabariti:
– na ravnem terenu (K) + P + M, (K)+P+T ali (K) + P + 1,
klet je dopustna le ob pogoju, da je vkopana vsaj do 2/3 višine
kleti,
– na nagnjenem terenu K+P, K+M ali K+P+M, klet mora biti
na zaledni strani popolnoma vkopana,
– kolenčni zid objekta s klasično dvokapnico ali večkapnico
je največ 1.20 m,
– pri določanju višine stavb je potrebno poleg predpisanih
dopustnih višin upoštevati tudi prevladujoči vertikalni gabarit
stavb v območju OPPN.
Gabariti so razvidni iz grafične priloge št. 4: Ureditvena
situacija območja.
12. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)
Streha:
– strehe stavb so praviloma simetrične dvokapnice s slemenom vzporedno z daljšo stranico objekta, dopustne so dvokapnice v kombinaciji z ravnimi strehami in enokapnicami (pomožni objekti in prizidki), oziroma sestavljene dvokapnice istega
naklona v primeru lomljenega tlorisa. Strehe so lahko zaključene
s čopom. Šotoraste in lomljene strešine ter stolpiči niso dovoljeni,
– naklon streh je dovoljen v razponu od 30° do 45°, izjemoma tudi manjši z obveznim upoštevanjem prevladujočega
naklona streh znotraj območja OPPN,
– strešna kritina je lahko opečne, temno do srednje sive
ali rjave barve,
– odpiranje strešin je dopustno v obliki strešnih oken in
frčad. Vse frčade na isti strehi morajo biti enako oblikovane.
Najvišji del frčade ne sme biti višji od slemena osnovne strehe.
Oblika frčad naj praviloma sledi značilnemu oblikovanju frčad v
okolici, trapezne frčade niso zaželene.
Arhitektonsko oblikovanje stavb:
– oblikovanje in členitev fasad, umeščanje fasadnih odprtin
in drugih fasadnih elementov naj bo enostavno in naj izhaja iz
funkcije objekta,
– pri oblikovanju fasad se uporabljajo tradicionalni materiali
(ometan zid, kamen, les ipd.).
Dodatni pogoji za nestanovanjske stavbe:
– po vertikalnih in horizontalnih gabaritih, oblikovanju streh
in fasad morajo biti ti objekti usklajeni s stanovanjskimi stavbami,
– tloris naj bo praviloma podolgovat, pri čemer naj bo daljša
stranica vzporedna s plastnicami.
Dovoljena je uporaba sodobnih obložnih materialov (les,
steklo, kovina, beton in drugih sodobnih materialov). Oblikovanje
lesenih arhitekturnih elementov mora izhajati iz lokalne tradicije
oblikovanja, lahko tudi na sodoben način.
Prepovedana je uporaba barv, ki so v prostoru izrazito moteče in neavtohtone, npr. črna, žive barve kot so rdeča, vijolična,
oranžna, travniško zelena, turkizno modra in druge žive barve.
Dopustna je uporaba fotonapetostnih modulov, kot del fasade.
13. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)
Okolica objektov naj bo urejena skladno z okoliško krajino, novogradnje naj se v čim večji meri prilagajajo reliefnim
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značilnostim širšega območja. Umeščanje novogradenj naj se
načrtuje s čim manj useki in nasipi, po izvedenem izkopu pa
naj se brežine ustrezno tehnično zavarujejo in v največji meri
tudi zazelenijo in zatravijo.
Ozelenitve okolice objektov naj se izvedejo z avtohtonimi
rastlinskimi vrstami. Žive meje naj bodo oblikovane iz avtohtonih grmovnih ali drevesnih vrst, (kot npr. kalina, gaber). Žive
meje iz tujerodnih vrst, kot so npr. kleki in paciprese (ciprese),
niso zaželene.
Dovozno cesto se izvede z useki in nasipi, glede na morfologijo terena. Nakloni usekov in nasipov iz zemeljskega materiala naj bodo izvedeni v razmerju od 1:2 do 1:1,5, v primeru
nasipov, zgrajenih iz gruščev pa v razmerju 1:1,5.
Zasnova zunanje ureditve je prikazana na grafični prilogi
št. 4: Ureditvena situacija območja.
14. člen
(stopnja izkoriščenosti zemljišča in določitev gradbene
parcele)
Faktor zazidanosti je do 0,4.
Glede na določitev gradbene meje znotraj prostorih zemljišč za gradnjo (karta 4: Ureditvena situacija), je približna
(površina ne izhaja iz geodetskega posnetka, ampak iz grafične
ocene površine) velikost gradbene parcele št.:
– 163/3 k.o. Studence 674 m2 in
– 151/10 k.o. Studence 692 m2.
IV. NAČRT PARCELACIJE
15. člen
(načrt parcelacije)
Mejne točke parcel so opredeljene po Gauss–Krügerjevem koordinatnem sistemu.
Obstoječe stanje parcelnih mej je razvidno iz grafične
priloge št. 2: Območje OPPN z obstoječim stanjem. Usmeritve
za parcelacijo so prikazane na karti 7: Načrt parcelacije.
16. člen
(javne površine)
Ceste, vključno z zemljišči na katerih ležijo, se predvidijo
kot javne površine v lasti in upravljanju Občine Žalec. Izjema je
lahko »dovozna cesta A.« K javni infrastrukturi, ki se prenese
v last in upravljanje občine, se šteje tudi javna razsvetljava,
meteorna kanalizacija za odvodnjavanje občinskih cest in vodovodno omrežje. Prav tako površine ob občinski cesti za zbiranje
odpadkov (ekološki otok).
Kolikor bodo trase podzemnih vodov potekale izven javnih
cest in drugih javnih površin, mora biti občini na teh zemljiščih
podeljena služnostna pravica.
V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
17. člen
(etapnost gradnje)
Gradnja novih stanovanjskih stavb in spremljajočih objektov se bo vršila v dveh etapah:
Prva etapa:
– Izgradnja dovozne ceste A od obstoječe občinske ceste
(JP 991742) do cestnega priključka nove stavbe, vključno s
pripadajočo meteorno kanalizacijo,
– Izgradnja križišča ceste A z obstoječo cesto (JP
991742), vključno s pripadajočo meteorno kanalizacijo,
– Izgradnja ostale javne komunalne infrastrukture potrebne za priključitev posamezne nove stavbe na posamezna javna
komunalna omrežja.
Prva etapa poleg tega obsega tudi izvedbo prenosa novozgrajenega odseka javnega vodovoda v last Občine Žalec.
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Druga etapa: gradnja novega stanovanjskega objekta s
pripadajočo zunanjo ureditvijo, skladno z izdanim gradbenim
dovoljenjem.
Prva in druga etapa se lahko izvajata sočasno.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
18. člen
(rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne
dediščine)
Južno od območja OPPN (izven območja) se nahaja
objekt kulturne dediščine: Studence – Gabrškova kapelica
(EŠD 27823, sakralna stavbna dediščina). Predvidene ureditve ne bodo vplivale na pojavnost kapelice v prostoru. V
času gradnje se ne pričakuje negativnih vplivov na objekt
kulturne dediščine oziroma njegovo vplivno območje.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
19. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov
in ohranjanje narave)
V času gradnje ter po njeni izvedbi je treba upoštevati
okoljevarstvene ukrepe za čim manjšo obremenitev okolja.
1. Varstvo voda
Območje OPPN ni na vodovarstvenem območju, je
pa kraško območje izjemno ranljivo glede na potencialno
onesnaženje. V času gradnje je treba preprečiti odtekanje
odpadnih voda z gradbišča, ki bi bile onesnažene z nevarnimi snovmi. V primeru izlitja olj se nemudoma obvesti
pristojne službe.
Za odvajanje padavinskih voda se za novogradnje priporoča izgradnja individualni zbiralnikov kapnice za zalivanje
odprtih površin tako, da bo zadržan odtok padavinskih voda.
Druge odprte površine se zazeleni ali tlakuje s tlakovci. Odvodnjavanje utrjenih površin, ki niso lokalne ceste ali javne
poti, se uredi razpršeno po terenu.
Vozne površine javnih cest morajo biti ustrezno vodotesno utrjene in opremljene z lovilci olj. Na robovih morajo
biti postavljeni betonski ali kamniti robniki.
2. Varstvo zraka
Ovoji fasad objektov morajo biti izvedeni tako, da izpolnjujejo zahteve predpisov o učinkoviti rabi energije.
3. Varstvo pred hrupom
Nove objekte je treba izvesti tako, da uporabniki novih
in obstoječih objektov ne bodo izpostavljeni preseženim
mejnim vrednostim kazalcev hrupa.
Upošteva naj se opredeljeno območje III. stopnje varstva pred hrupom. Dovoljena mejna raven hrupa za III. območje je Lnoč (dBA) = 50 (dbA) in Ldvn (dBA) = 60 (dbA).
4. Odstranjevanje odpadkov
Zbirno in prevzemno mesto za odpadke se uredi na
nivoju terena. Pri načrtovanju zbirnih in prevzemnih mest
je treba upoštevati predpise s področja ravnanja z odpadki.
Za ravnanje z gradbenimi odpadki, ki bodo nastali v
času odstranitve objektov in času gradnje, je treba zagotoviti
odvoz na ustrezno deponijo. Rodovitna tla se uporabi za rekultivacijo odprtih površin, neonesnaženo izkopno zemljo pa
se v čim večji meri uporabi na območju za sonaravno utrditev
brežin ter izravnave terena.
5. Ohranjanje narave
Za gradnjo vseh objektov na območju OPPN, je treba
pridobiti naravovarstvene pogoje in pravnomočno naravovarstveno soglasje na način in po postopku, kakor je za
pridobitev projektnih pogojev in soglasij določeno s predpisi
s področja graditve objektov. Naravovarstveno soglasje je
treba pridobiti tudi, če za gradnjo enostavnega objekta v
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skladu s predpisi s področja graditve objektov gradbeno
dovoljenje ni potrebno, pri čemer je treba vlogi za izdajo
naravovarstvenega soglasja priložiti idejno zasnovo.
Ohranja se osnovne reliefne značilnosti območja, kot
so vrtače, depresije, gole skalne samice. S tem namenom se
pas zemljišča severno od lokalne ceste, ki obsega zemljišča
s parcelnimi št. 166, 171, 168 in 164 – del, vse k. o. Studence, ohranja z obstoječo primarno rabo.
Obsežne izravnave terena in gradnja visokih opornih
zidov se ne izvaja. Robove in nasutja, ki nastanejo med
gradnjo objekta in ureditvijo okolice ter gradnjo dovozne
ceste je treba sanirati in prilagoditi reliefnim značilnostim
terena. Le-ta se izvede v obliki zatravljenih brežin, izjemoma
s položnimi, kaskadnimi suhozidi, ki se maksimalno ozelenijo
z avtohtonimi vrstami grmovnic in popenjavk. Umetnih ostrih
ovir (škarpe, oporni zidovi) naj se v prostoru ne ustvarja,
razen kadar zaradi tehničnih razlogov drugačne rešitve niso
možne.
Izkopni material se deponira na za to urejenem odlagališču in se z njim ne zasipava ali drugače preoblikuje vrtače.
Vsi komunalni podzemni vodi in infrastrukturni objekti
se morajo v celoti izogniti vrtačam oziroma obcestnemu
»zelenemu pasu«.
Razgaljene površine naj se po končanih zemeljskih
delih čim prej zatravi in zasadi z avtohtonimi drevesnimi in
grmovnimi vrstami. Ureditev okolice objektov naj se izvede
z zasaditvijo avtohtonega listopadnega drevja in grmovnic.
Zasaditev naj ima čim boj naraven izgled in ne linijske parkovne zasaditve.
Morebitne ograditve zemljišč naj bodo v največji možni
meri izvedene z živimi mejami, da bo prostoživečim živalim
omogočen prehod.
Objektov se ponoči ne osvetljuje. Osvetljevanje območja naj bo izvedeno skladno z določili Uredbe o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
20. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami vključno z varstvom pred požarom)
Neprepusten in kontroliran odtok drenažnih in meteornih vod iz objekta in okolice je možno speljati preko zbiralnika v bližnji meteorni odvodnik ali razpršeno na površje.
Zaradi slabo prepustne preperine in možnosti destabilizacije
območja ob povečanem odstotku vlage v zemljini, se odsvetuje izvedba ponikovalnic.
Za vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno
vplival na vodni režim ali stanje voda, je treba skladno s
področno zakonodajo, pridobiti vodno soglasje.
Vsi objekti morajo biti načrtovani potresno varno glede
na stopnjo potresne ogroženosti območja. Pri projektiranju
objektov mora biti za zagotavljanje potresne varnosti upoštevana VII. stopnja potresne ogroženosti po EMS. Upošteva se
projektni pospešek tal, ki za severni del znaša 0,125 g, kot je
opredeljeno v karti potresne nevarnosti Slovenije.
Objekti morajo biti praviloma odmaknjeni med seboj
tako, da je onemogočen prenos požara z objekta na objekt.
Razpored objektov in dovoznih poti mora omogočati nemoteno posredovanje intervencijskih vozil in možnost evakuacije.
V okviru oskrbe z vodo je predvidena tudi oskrba območja z vodo za gašenje, z izvedbo dveh hidrantov znotraj
območja OPPN. Lokacija nadzemnih hidrantov je razvidna
iz grafične priloge št. 5: Prikaz ureditev glede priključevanja
na GJI ter grajeno javno dobro.
Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom
za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu
– zasnova požarne varnosti.
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IX. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO
JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
21. člen
(pogoji za prometno urejanje)
Odvajanje padavinskih voda je treba v čim večji možni
meri urediti na način, da je zmanjšan odtok padavinskih voda
z utrjenih površin. Zato je treba je urediti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom.
1. Ureditve v okviru javnih prometnih površin
Vse površine kategoriziranih cest morajo biti utrjene za
vožnjo motornih vozil do 10 t osnega pritiska. Najmanjši zunanji obračalni radij ob lokalni cesti naj bo najmanj 5,80 m, na
uvozih pa 2 m.
Širina vozišča nekategorizirane ceste ali javne poti naj bo
vsaj 3 m, kategorizirane lokalne ceste pa vsaj 5 m.
Na območju nivojskega križišča cest ali na območju cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno polje) ter na
notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno
saditi kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, naprave in
druge predmete, kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali
priključka.
2. Dovoz gasilskih, komunalnih in intervencijskih vozil
Dovoz za gasilska in intervencijska vozila je predviden na
lokalni kategorizirani cesti Velika Pirešica–Studence.
Vozila za odvoz komunalnih odpadkov uporabljajo cesto
Velika Pirešica–Studence ter priključek na to cesto. Mesta za
prevzem komunalnih odpadkov so določena na grafični prilogi
št. 5: Prikaz ureditev glede priključevanja na GJI ter grajeno
javno dobro.
3. Mirujoči promet
Mirujoči promet se načrtuje v okviru obstoječih parcel
predvidenih za gradnjo stanovanjskih stavb, skladno z normativi, ki so predvideni z OPN Občine Žalec.
Prometna ureditev je razvidna iz grafične priloge št. 5: Prikaz ureditev glede priključevanja na GJI ter grajeno javno dobro.
22. člen
(pogoji za okoljsko, energetsko in elektronsko komunikacijsko
urejanje)
Splošni pogoji za potek ter gradnjo okoljske, energetske in
elektronske komunikacijske infrastrukture v območju OPPN so:
– vsi objekti znotraj območja OPPN morajo biti priključeni na obstoječe in načrtovano vodovodno, kanalizacijsko in
elektroenergetsko omrežje. Priključitev mora biti izvedena po
pogojih posameznih upravljavcev komunalnih vodov,
– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah tako, da
je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav,
– v primeru, da potek v javnih površinah ni mogoč, mora
lastnik zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih vodov
na svojem zemljišču, upravljavec posameznega voda pa mora
za to od lastnika pridobiti služnost,
– v primeru, da je za priključitev novogradnje potrebna
izvedba infrastrukture na tujih zemljiščih, je treba za to predhodno pridobiti ustrezna dovoljenja in služnosti lastnikov zemljišč,
– trase okoljskih, energetskih in elektronskih komunikacijskih vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno
usklajene, z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in
odmikov od ostalih naravnih ali grajenih struktur,
– gradnja gospodarske javne infrastrukture mora potekati
usklajeno,
– dopustne so naknadne spremembe tras posameznih
vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše in
racionalnejše oskrbe ali izrabe prostora,
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v
skladu s programi upravljavcev vodov,
– obstoječe okoljske, energetske in elektronske komunikacijske vode, ki se nahajajo na območju, je dopustno zaščititi,
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prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivosti v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob
upoštevanju veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi
v soglasju z njihovimi upravljavci,
– v primeru, da bo izvajalec pri izvajanju del opazil neznano okoljsko, energetsko ali elektronsko komunikacijsko infrastrukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce
posameznih vodov.
Komunalna infrastruktura:
– Za obstoječe in nove objekte je treba zgraditi novo sekundarno vodovodno omrežje.
– Razvodno vodovodno omrežje mora zagotavljati požarno varnost z vgradnjo nadzemnih hidrantov.
– Vsi odcepi in hišni priključki se izvedejo z vgradnjo
cestnih zapornih ventilov. Vodomeri se vgradijo v zunanje vodomerne jaške. Montažo vodovodnega priključka lahko izvrši
le JKP Žalec ali s strani tega podjetja pooblaščeno podjetje.
– Fekalne vode je treba odvajati v malo komunalno čistilno napravo skladno s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v
okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list
RS, št. 109/07, 33/08), Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11),
Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih
komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10).
– Čiste meteorne vode se lahko, preko zbiralnika, spelje v
bližnji meteorni odvodnik ali razpršeno na površje.
– Odpadne vode se odvaja v neprepustne greznice ali
individualne čistilne naprave.
– Priporoča se izvedba zbiralnikov kapnice za zalivanje
odprtih površin.
– Za vsak stanovanjski ali poslovni objekt je treba urediti
zbirno mesto za odpadke, ki mora imeti zagotovljen nemoten
odvoz odpadkov. Odvoz odpadkov mora ustrezati tehnologiji
zbiranja in odvažanja odpadkov, ki jo uporablja izvajalec javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
– Zbirno mesto mora ustrezati funkcionalnim, estetskim,
higiensko-tehničnim in požarno varstvenim pogojem in ne sme
ovirati ali ogrožati prometa na javnih prometnih površinah.
Vzdolžni nagib dostopne poti od zbirnega do odjemnega mesta
je lahko max. 15 % v strmini oziroma max. 4 % v klančini, med
zbirnim in odjemnim mestom ne sme biti stopnice ali robnikov,
ti morajo biti poglobljeni, širina dostopa do zbirnega mesta
mora biti za 0,5 m večja kot je širina najširšega nameščenega
zabojnika, kadar so med zbirnim in odjemnim mestom vrata,
naj bodo ta široka vsaj 0,3 m več kot je širok najširši nameščeni
zabojnik. Ista širina velja tudi za poglobljen robnik, tla zbirnega
mesta morajo biti primerno utrjena zaradi prevoza zabojnikov,
odporna na udarce in obrabo, zbirno mesto urediti tako, da se
prepreči zdrs zabojnika.
– Transportna pot za vozilo za odvoz odpadkov do zbirnega oziroma odjemnega mesta ter do zbiralnice ločenih frakcij
mora biti minimalne širine 3 m.
– Komunalna infrastruktura mora biti načrtovana v skladu
z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12, 108/13), Uredbo o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14) ter Uredbo o emisiji
snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih
naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10).
Prometna infrastruktura:
– za vsako stavbo mora biti zagotovljen dovoz in dostop
z javne ceste,
– priključki (dovozi) morajo biti praviloma navezani na
kategorizirano javno cesto.
Energetska infrastruktura:
– energija je na razpolago na obstoječem NN podzemnem
elektroenergetskem vodu, ki poteka preko parc. št. 154/2 in
154/3 (po priloženi situaciji). Obstoječi NN vod se prekine in
podaljša do predvidene priključne merilne omarice, ki bo služila
za napajaje predmetnega objekta. Predvidena priključna me-
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rilna omarica se predvidi prostostoječa, ki se locira na stalno
dostopno mesto.
– pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za predvidene
objekte si morajo investitorji pridobiti soglasje upravljavca za
priključitev na distribucijsko omrežje.
Komunikacijska infrastruktura:
– za vse posege v varovalnih pasovih obstoječih objektov
komunikacijske infrastrukture je treba pridobiti soglasje upravljavca posamezne infrastrukture;
– za trase novih telekomunikacijskih vodov, ki bodo omogočali sprejem televizijskih programov v klasični in HD kakovosti,
dostopa do interneta, klasične in IP telefonije ter izgradnjo najetih, privatnih informacijsko komunikacijskih tehnoloških omrežij
(varnostne kamere, daljinski nadzor itd.), naj se predivi kabelska
kanalizacija s PVC cevmi premera 110 mm ali 125 mm s pomožnimi jaški in stebrički ter PE-HD cevmi premera 50 mm;
– pri križanju kabelsko komunikacijskih vodov (KKS) mora
biti kot križanja 90o, oziroma ne manj kot 45o;
– minimalni vertikalni odmik med vodi pri križanju je 0,3 m.
Pri približevanju oziroma vzporednem vodenju tras je najmanjša horizontalna medsebojna razdalja 0,5 m. Morebitni drugačni
odmiki so možni z uskladitvijo tehničnih rešitev;
– za priključitev novih stavb je, od hišne št. Studence 54A
do parcele 163/3, predvidena zaščitna cev STF fi 50 mm za
priključitev na omrežje KKS;
– na območju dovozne ceste A se nahaja naročniški KKS
vod, ki ga je potrebno zaščititi in obbetonirati.
Druga infrastruktura:
– objekt se lahko priključi na obstoječe priključke skladno
s pogoji upravljavca,
– pri načrtovanju ogrevanja in hlajenja stavb se upošteva veljavno zakonodajo s področja učinkovite rabe energije v stavbah.
Ureditev komunalne, komunikacijske in energetske infrastrukture je razvidna iz grafične priloge št. 5: Prikaz ureditev
glede priključevanja na GJI ter grajeno javno dobro.
X. PROGRAM OPREMLJANJA IN KOMUNALNI PRISPEVEK
23. člen
(odmera komunalnega prispevka)
Program opremljanja se lahko sprejme kot sestavni del
odloka, s katerim se sprejme prostorski akt občine, kot to omogoča 74. člen ZPNačrt.
Komunalni prispevek za obravnavano območje se odmerja po določilih krovnega programa o opremljanju stavbnih
zemljišč na območju Občine Žalec, kot to določa Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih
za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec
(Uradni list RS, št. 64/13).
XI. ODSTOPANJA
24. člen
(dopustna odstopanja)
Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od tehničnih
rešitev določenih s tem odlokom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ter na podlagi podrobnejših programskih izhodišč
najdejo rešitve, ki so primernejše s prometno-tehničnega ali
okolje-varstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati
prostorski in okoljski pogoji.
Odstopanja glede umestitve stavbe so dopustna znotraj
gradbene meje. Višinska kota pritličja je določena na ureditveni
situaciji, vendar le za en stanovanjski objekt. Toleranca višinske
kote je 1 m.
Odstopanja pri gradnji infrastrukture so možna zaradi
boljših tehničnih rešitev ali začasnih ureditev infrastrukture, pri
čemer mora s temi odstopanji soglašati upravljavec posamezne
vrste infrastrukture.
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Z odstopanji se ne sme bistveno spremeniti načrtovani
videz območja, ne smejo se poslabšati bivalne ali delovne
razmere in ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi.
XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN
25. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN)
Po izvedbi z OPPN, oziroma po prenehanju veljavnosti
OPPN so dopustni naslednji posegi:
– redna in investicijsko-vzdrževalna dela objektov in rekonstrukcije, s katerimi se ne spreminjata zunanji gabarit in
konstrukcijska zasnova stavb,
– obnove fasadnega plašča objektov, če se pri oblikovanju
fasad ohranijo oblikovne lastnosti fasad objektov,
– novogradnje, ki so skladne z določili glede oblikovanja
in umeščanja objektov v prostor iz tega OPPN,
– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so
dopustni v območju OPPN,
– spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so
dopustne za novogradnje na območju OPPN ob pogoju, da so
na parceli, namenjeni gradnji objektov, zagotovljene zadostne
zelene površine in zadostno število parkirnih mest.
XIII. KONČNE DOLOČBE
26. člen
(vpogled OPPN)
OPPN s prilogami je stalno na vpogled na sedežu Občine
Žalec in Upravni enoti Žalec.
27. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0003/2015
Žalec, dne 18. februarja 2016
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

641.

Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje
urejanja prostora za enoto urejanja prostora
(EUP) Zaloška Gorica ZŠ-1 v Žalcu

Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju
prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.,
58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10
– ZUPUDPP) ter na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec
(Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na seji
dne 18. februarja 2016 sprejel

ODLOK
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora za enoto urejanja prostora (EUP)
Zaloška Gorica ZŠ-1 v Žalcu
1. člen
(območje urejanja)
S tem odlokom se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora za območje EUP Zaloška Gorica ZŠ-1,
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opredeljenega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu
Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr., 92/13
– obv. razlaga).
2. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)
Sprejem predvidenega podrobnega prostorskega načrta
je utemeljen na podlagi Sklepa o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje Zaloška Gorica
ZŠ-1 v Žalcu (Uradni list RS, št. 68/14).
3. člen
(namen sprejetja)
Namen sprejetja začasnih ukrepov je preprečitev utemeljene nevarnosti, da bo sicer izvedba prostorske ureditve
onemogočena ali močno otežena oziroma, da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe ali, da bodo za njeno izvedbo
potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi
lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
4. člen
(območje začasnih ukrepov)
Zavarovano območje obsega vse nepremičnine znotraj
EUP Zaloška Gorica ZŠ-1.
5. člen
(vrste začasnih ukrepov)
Do sprejema prostorskega akta iz 2. člena se sprejmeta
naslednja začasna ukrepa:
– Prepoved izvajanja gradenj,
– Prepoved izdaje gradbenih dovoljenj.
6. člen
Ne glede na določila 5. člena so v »območju začasnih ukrepov« dovoljena dela, gradnja in izdaja gradbenih dovoljenj za:
a. Geodetska in druga pripravljalna dela, potrebna za
izdelavo predvidenega prostorskega akta,
b. Gradnje s katerimi se izboljšuje komunalna in druga
infrastruktura,
c. Rekonstrukcije objektov, ki so nujno potrebne za vzdrževanje objektov in za bivanje in delo prebivalcev na tem območju,
d. Izvajanje gradenj, ki so bile v času uveljavitve začasnih
ukrepov s tem odlokom že dovoljene z dokončnim gradbenim
dovoljenjem.
7. člen
(1) Lastniki oziroma uporabniki nepremičnin v območju
EUP ZŠ-1 na katerem je v pripravi prostorski akt, morajo dopustiti dostop do nepremičnin ter izvedbo geodetskih, geoloških in
drugih del, potrebnih za izdelavo prostorskega akta, kakor tudi
zaradi razlastitve ali omejitve drugih pravic na njih v javno korist.
(2) Če je bila pri opravljanju del iz prejšnjega odstavka
povzročena škoda, ima lastnik oziroma uporabnik nepremičnine pravico zahtevati odškodnino od naročnika teh del.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
Začasni ukrepi veljajo do uveljavitve prostorskega akta
za katerega Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta (za območje Zaloška Gorica ZŠ-1 v Žalcu)
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 68/14.
9. člen
(dokončanje začetih postopkov)
Postopki za izdajo gradbenih dovoljenj, ki so se začeli
pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo po do sedaj veljavnih predpisih.
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10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0003/2011
Žalec, dne 18. februarja 2016
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

642.

Pravilnik o spodbujanju razvoja malega
gospodarstva v Občini Žalec za programsko
obdobje 2015–2020

Na podlagi 10. in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni
list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 11. redni
seji dne 18. februarja 2016 sprejel

PRAVILNIK
o spodbujanju razvoja malega gospodarstva
v Občini Žalec za programsko obdobje
2015–2020
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se podrobneje določajo nameni, pogoji in postopki za dodeljevanje občinskih proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec.
(2) Za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja
malega gospodarstva, se sredstva po tem pravilniku dodeljujejo
po pravilih dodeljevanja pomoči de minimis, skladno z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri
pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013), ki se
uporablja od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2020.
2. člen
(način in višina zagotavljanja sredstev)
Sredstva pomoči po tem pravilniku, se ob upoštevanju
državnih, regionalnih in občinskih razvojnih načrtov in prioritet,
zagotavljajo iz občinskega proračuna v višini, ki je določena z
odlokom o proračunu Občine Žalec za posamezno leto.
3. člen
(oblika pomoči)
Sredstva pomoči se po tem pravilniku dodeljujejo glede
na vrsto instrumentov pomoči kot nepovratna sredstva v obliki
dotacij.
4. člen
(opredelitev pojmov)
Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
1. "pomoč" pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;
2. "mikro"1 podjetje se opredeljuje kot tisto, ki ima manj
kot 10 zaposlenih ter ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presegata 2 milijona EUR;2
Pojem "mikro" podjetja vključuje tudi samostojne podjetnike
Pojmi so povzeti iz Priloge I. Uredbe Komisije (EU
št. 702/2014)
1
2
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3. "opredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki jih sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema;
4. "neopredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki nimajo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence, strokovno
znanje ali druga intelektualna lastnina;
5. "začetek izvajanja projekta ali dejavnosti" pomeni bodisi
začetek dejavnosti ali gradbenih del, povezanih z naložbo, bodisi
prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali uporabo
storitev ali vsako drugo zavezo, zaradi katere projekta ali dejavnosti ni več mogoče preklicati; nakup zemljišč in pripravljalna
dela, kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje študij izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja projekta ali dejavnosti;
6. "intenzivnost pomoči" pomeni bruto znesek pomoči, izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom davkov
ali drugih dajatev;
7. "enotno podjetje" pomeni vsa podjetja, ki so med seboj
najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali
družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino
članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega
podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja,
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz alinej (a) do (d)
te točke preko enega ali več drugih podjetij, prav tako velja za
enotno podjetje.

– podjetjem, ki delujejo na področju ribištva in akvakulture;
– podjetjem, ki delujejo na področju primarne proizvodnje
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti;
– podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja
kmetijskih proizvodov iz seznam v Prilogi I k Pogodbi, v primerih;
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene
oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v
celoti prenese na primarne proizvajalce;
– podjetjem, ki so v stečajnem postopku, postopku prisilne
poravnave ali likvidacije;
– podjetjem, ki so opredeljena, kot podjetja v težavah in
pridobivajo državno pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje;
– podjetjem, ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti ter
obveznosti do delavcev;
– za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže
ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– za nabavo vozil za cestni prevoz tovora podjetjem, podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega
blaga pred uporabo uvoženega blaga.
(2) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki
nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.

5. člen

(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo
za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012
do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012.
(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko sešteje s pomočjo de minimis,
dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne
zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).

(vrste pomoči in ukrepi)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in spodbujanja razvoja malega gospodarstva Občine Žalec se finančna sredstva
usmerjajo preko pravil za državne pomoči, ki imajo podlago
v uredbi komisije EU, navedene v drugem odstavku 1. člena
tega pravilnika in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči
oziroma ukrepov:
Vrste pomoči

Ukrepi:

De minimis
UKREP 1:
pomoči (na
podlagi Uredbe
Komisije (EU) UKREP 2:
št. 1407/2013)
UKREP 3:

Pomoč za odpiranje novih delovnih mest in za samozaposlitev;
Pomoč za spodbujanje začetnih
investicij in investicij v razširjanje dejavnosti;
Pomoč za spodbujanje udeležbe na sejmih in drugih poslovnih dogodkih ter trženju novih
izdelkov;
6. člen

(upravičenci do pomoči)
Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so:
– mikro podjetja, ki imajo sedež podjetja na območju Občine Žalec in imajo v celoti izpolnjene vse obveznosti iz davkov
in prispevkov;
– fizične osebe s stalnim bivališčem v Občini Žalec, kadar
gre za samozaposlitev.
7. člen
(splošne določbe de minimis Uredbe Komisije (EU)
št. 1407/2013 in izvzeta področja uporabe)
(1) Pomoči za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU)
št. 1407/2013 se po tem pravilniku ne dodeljujejo:

8. člen
(kumulacija de minimis pomoči)

9. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)
(1) Pomoči de minimis se iz tega pravilnika dodeljujejo
upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa, objavljenega v občinskem časopisu UTRIP Savinjske doline, občinski
internetni strani in oglasni deski, skladno z veljavnimi predpisi
s področja javnih financ ter tem pravilnikom.
(2) V javnem razpisu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep, kot to določa
odlok o proračunu občine za tekoče leto.
(3) Podrobnejša merila in kriteriji pomoči de minimis ter
zahtevana dokumentacija za posamezne ukrepe po tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.
(4) Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju ne
sme preseči 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih
let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki
delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša
zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR), pomoč pa ne
sme biti namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
(5) Pri vlogi na razpis mora vlagatelj priložiti naslednje
izjave:
– o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je že prejel na
podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih 2 poslovnih
letih in v tekočem poslovnem letu;
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– o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste
upravičene stroške in zagotovilom, da z dodeljenim zneskom
pomoči "de minimis"«, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpish;
– ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja
(pomembno zaradi kumulacije pomoči);
– o seznamu vseh, z njim, povezanih podjetij.
10. člen
(dodelitev sredstev)
(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku,
na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana,
odloča občinska uprava.
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema odločbe.
Odločitev župana je dokončna.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
(3) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti
odločbe.
(4) Skupna intenzivnost dodeljenih pomoči po tem pravilniku lahko v programskem obdobju znaša največ 50.000 EUR.
(5) Skupna intenzivnost dodeljenih pomoči po tem pravilniku lahko v enem letu znaša največ 20.000 EUR.
(6) Znesek dodeljene pomoči se določi na podlagi razpoložljivih sredstev in števila prispelih vlog.
(7) Podjetje lahko letno zaprosi za dodelitev le enega
ukrepa izmed razpisanih ukrepov.
(8) Prejemnik sredstev bo pisno obveščen o višini dodeljenih sredstev, da je pomoč dodeljena po pravilu "de minimis"
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352,
24. 12. 2013).
11. člen
(izplačila sredstev)
(1) Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca.
(2) Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija, obračun
plače in potrdilo/dokazilo o plačilu/izplačilu);
– druga dokazila, določena z javnim razpisom (poročilo ali
dokazilo o opravljenem delu oziroma storitvi, dokazilo o izvedbi
nadzornih ukrepov, ogled na kraju samem o izvedeni naložbi).
II. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU)
1407/2013
12. člen
UKREP 1: Pomoč za odpiranje novih delovnih mest
Cilji pomoči:
Odpiranje novih delovnih mest in zaposlovanje mlajših od
40 let, ki še niso bili zaposleni ali so ostali brez zaposlitve in
imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Žalec,
vsaj leto dni.
Upravičenci do pomoči so:
– mikro podjetja, ki so ali bodo na novo zaposlovala in
imajo sedež v Občini Žalec;
– fizične osebe s stalnim bivališčem v Občini Žalec, kadar
gre za samozaposlitev.
Upravičeni stroški:
– strošek minimalne plače v višini I. bruto.
Pogoji za pridobitev:
– šteje se, da gre za novo zaposlitev, če se dodatno
pridobi eno ali več zaposlitev glede na povprečje preteklih
dvanajst mesecev;
– nova zaposlitev mora biti ohranjena vsaj še 18 mesecev
po prejeti pomoči, sicer je potrebno sredstva vrniti;
– dokazilo o povečanju števila zaposlenih;
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– vpis v poslovni register oziroma sklep o vpisu družbe
v sodni register ali potrjeno vlogo o pričetem postopku za
ustanovitev;
– poravnani davki in prispevki;
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– Sredstva se dodelijo v enkratnem znesku in sicer v
skupni višini stroškov do šest minimalnih bruto plač za obdobje
18 mesecev, oziroma sorazmerno do višine razpisanih sredstev.
UKREP 2: Pomoč za spodbujanje začetnih investicij
in investicij v razširjanje dejavnosti
Cilji pomoči:
Spodbujanje naložb v gospodarstvo in inovacije ter s tem
vzpostavitev boljših možnosti za gospodarski razvoj in povečanje konkurenčnih prednosti prijaviteljev: sofinanciranje začetnih
investicij, sofinanciranje investicij v razširjanje in razvoj.
Upravičenci do pomoči so:
– mikro podjetja z vsaj enim zaposlenim3, ki imajo sedež
v Občini Žalec.
Upravičeni stroški:
– naložbe v investicije v opredmetena sredstva (stroji in
oprema, stroški gradnje in/ali nakupa objekta);
– za naložbo se šteje tudi investicija v neopredmetena
sredstva, kot so nakup programske opreme, licence, patentov
in nepatentiranega tehničnega znanja;
– stroški za pridobitev patentov ali zaščite blagovne
znamke, izdelave prototipa.
Pogoji za pridobitev:
– upravičenci iz tega ukrepa morajo zagotoviti nova delovna mesta, ki morajo biti povezana z izvajanjem začetne
investicije ali investicije v razširjanje oziroma diverzifikacijo
dejavnosti ter ustvarjena in zasedena najkasneje v enem letu
po dokončani investiciji;
– projektna naloga z navedbo namena in opisom investicije ali kratek poslovno-investicijski načrt;
– vpis v poslovni register oziroma sklep o vpisu družbe
v sodni register ali potrjeno vlogo o pričetem postopku za
ustanovitev;
– poravnani davki in prispevki;
– kopijo obrazca M-1 za trenutno zaposlene delavce;
– ohranitev naložbe vsaj še 2 leti po dodelitvi sredstev;
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov;
– najvišja intenzivnost dodeljene pomoči lahko znaša
največ 20.000 €.
UKREP 3: Pomoč za spodbujanje udeležbe na sejmih
in drugih poslovnih dogodkih ter trženju novih izdelkov
Cilji pomoči:
Sredstva so namenjena pomoči financiranja udeležbe
podjetij in samostojnih podjetnikov na sejmih ali drugih poslovnih dogodkih ter trženju novih izdelkov – storitev.
Upravičenci do pomoči so:
– mikro podjetja z vsaj enim zaposlenim, ki imajo sedež
v Občini Žalec.
Upravičeni stroški:
– stroški najetja sejemskega prostora/stojnice;
– stroški postavitve sejemskega prostora/stojnice;
– stroški delovanja sejemskega prostora/stojnice;
– stroški direktnega marketinga;
– drugi stroški opredeljeni z razpisom (kartice zvestobe,
postavitev spletnih aplikacij);
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Pogoji za pridobitev:
– predstavitev prosilca z navedbo namena udeležbe na
sejmu/razstavi ter kratkim opisom posameznega sejma/razstave;
– račun oziroma predračun in potrdilo o plačanih računih,
ostala potrdila (o plačilu), ki so lahko dostavljena tudi naknadno;
3 Kot zaposlen se smatra tudi samozaposlen samostojni
podjetnik.
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– vpis v poslovni register oziroma sklep o vpisu družbe
v sodni register ali potrjeno vlogo o pričetem postopku za
ustanovitev;
– poravnani davki in prispevki.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov;
– najvišja intenzivnost dodeljene pomoči lahko znaša
največ 1.000 €.
III. NADZOR IN SANKCIJE
13. člen
(nadzor in sankcije)
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za obdobje
2015–2020, pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem
razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna
služba, pristojna za področje gospodarstva, lahko pa tudi druga
oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi
nadzorni odbor občine.
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev,
mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že
pridobil finančna sredstva.
(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev
po tem pravilniku za naslednji dve leti.
(4) Kolikor posamezni upravičenec ne odda zahtevka v
skladu z 11. členom pravilnika, upravičenec izgubi pravico do
pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
IV. HRAMBA DOKUMENTACIJE
14. člen
(1) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila
podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od
datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.
(2) Občina mora voditi natančne evidence z informacijami
o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset
let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.
V. KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-05-0003/2015
Žalec, dne 18. februarja 2016
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

643.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost v Občini Žalec

Na podlagi 6. in 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni
list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 20. člena
Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet
Občine Žalec na 11. seji dne 18. februarja 2016 sprejel
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PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost
v Občini Žalec
1. člen
Spremeni se naslov Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Žalec, tako, da
se glasi: »Pravilnik o opravljanju gostinske dejavnosti v Občini
Žalec« (v nadaljevanju: Pravilnik).
2. člen
Spremeni se 1. člen Pravilnika, tako da se glasi: »Ta
pravilnik določa merila in pogoje, na podlagi katerih občinska
uprava Občine Žalec (v nadaljevanju: občinska uprava) izda
soglasje k podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: kmetija), ter opredeljuje gostinsko dejavnost, ki se lahko
opravlja zunaj gostinskega obrata«.
3. člen
Za sedmim členom obstoječega pravilnika se doda novo
poglavje, tako da se glasi:
»III. OPRAVLJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI ZUNAJ
GOSTINSKEGA OBRATA
7.a člen
(1) Gostinska dejavnost zunaj gostinskega obrata se glede na namen in lokacijo opravljanja dejavnosti lahko opravlja v
naslednjih obdobjih leta:
– kopalna sezona: obdobje obratovanja kopališča;
– smučarska sezona: od novembra do marca;
– peka kostanja: od septembra do decembra;
– novoletne prireditve: mesec december;
– ob prireditvah, sejmih ipd.: za obdobje trajanja prireditve;
– druge priložnosti, ki niso vezane na prireditve, sejme ali
turistično sezono: za obdobje koledarskega leta.
(2) Gostinska dejavnost se lahko opravlja zunaj gostinskega obrata v premičnih objektih oziroma z objekti, s sredstvi
ali napravami, ki so prirejene v ta namen.
7.b člen
(1) Gostinska dejavnost zunaj gostinskega obrata se
lahko opravlja v rednem obratovalnem času, med 9.00 in
22.00 uro, vse dni v tednu ali v podaljšanem obratovalnem,
času med 22.00 in 24.00 uro naslednjega dne, v skladu s soglasjem pristojnega organa lokalne skupnosti.
(2) Nosilec gostinske dejavnosti lahko za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata na lokacijah, ki se nahajajo ob avtocestah, zaprosi za podaljšanje obratovalnega časa za
čas med 22.00 in 6.00 uro naslednjega dne, za vse dni v tednu.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko
nosilec gostinske dejavnosti oziroma organizator prireditve zaprosi za podaljšan obratovalni čas opravljanja gostinske dejavnosti
zunaj gostinskega obrata do 3.00 ure naslednjega dne v primerih,
ko se prireditev organizira na prireditvenih mestih v občini.
(4) Nosilec gostinske dejavnosti mora poskrbeti, da po
22.00 uri obratovanje ni moteče za okolico.
7.c člen
(1) Za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega
obrata mora nosilec gostinske dejavnosti izpolniti naslednje
pogoje:
– predložiti pisno soglasje lastnika zemljišča kolikor ni
lastnik zemljišča;
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Št.

Stran
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– za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega
obrata v podaljšanem obratovalnem času priložiti pisno mnenje
krajevne oziroma mestne skupnosti.
(2) Soglasje in mnenje iz prvega odstavka tega člena ne
smeta biti starejša od 30 dni od dneva vložitve vloge.
7.č člen
(1) Vloga za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata se poda pri pristojnem organu občine najmanj
15 dni pred pričetkom opravljanje te dejavnosti.
(2) V primeru opravljanja gostinske dejavnosti na prireditvah oziroma sejmih lahko vloži vlogo iz prvega odstavka tega
člena tudi organizator prireditve oziroma sejma.«
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645.

Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto
2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in
51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB 14/13 – popr. 101/13 in 55/15 – ZFisP) in
13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10)
je Občinski svet Občine Črenšovci na 12. redni seji dne 25. 2.
2016 sprejel

4. člen
Poglavja III., IV. in V. osnovnega pravilnika se ustrezno
preštevilčijo.

ODLOK
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2016

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

(vsebina odloka)

Št. 306-01-0013/2016
Žalec, dne 18. februarja 2016
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

644.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

1. člen
S tem odlokom se za Občino Črenšovci za leto 2016
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
A.
I.

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra

71

II.
V zemljiški knjigi se pri parc. št. 1499/7 in 1499/8, obe k.o.
Levec, parc. št. 268/1 k.o. Zabukovica in parc. št. 2238/6 k.o.
Žalec izbriše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega
pomena v lasti Občine Žalec, pri parc. št. 1722/4 in 1786/2,
obe k.o. Gotovlje pa se vknjiži lastninska pravica za imetnika
Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, matična številka:
5881544, do celote.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 465-05-0001/2016
Žalec, dne 18. februarja 2016
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

v€

Skupina/Podskupina kontov

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 110/02, 97/03 – Odl. US, 46/04 – ZRud-A, 47/04,
41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 62/04 – Odl. US, 92/05 –
ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US,
126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11
– Odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr 110/13) in 24. člena
Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski
svet Občine Žalec na seji dne 18. februarja 2016 sprejel

I.
Občina Žalec ukine status javnega dobra na zemljiščih:
– parc. št. 1722/4 in 1786/2, obe k.o. Gotovlje,
– parc. št. 1499/7 in 1499/8, obe k.o. Levec,
– parc. št. 268/1 k.o. Zabukovica in
– parc. št. 2238/6 k.o. Žalec.

BILANCO PRIHODKOV IN ODHODKOV

70

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2,741.494,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2,524.102,00

DAVČNI PRIHODKI

2,207.760,00

700 Davki na dohodek in dobiček

2,067.140,00

703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

11.500,00
/
616.342,00
54.002,00

711 Takse in pristojbine

2.500,00

712 Denarne kazni

2.060,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72

129.120,00

KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

/
257.780,00
/
13.000,00

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73

13.000,00

PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

74

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javno
finančnih institucij

204.392,00
204.392,00

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2,789.636,32

40

TEKOČI ODHODKI

1,034.146,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

253.320,00

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

Uradni list Republike Slovenije
41.865,00
683.844,00

403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

7.500,00
47.617,00
1,133.177,00
20.000,00
719.958,00
55.133,00
338.086,00

414 Tekoči transferi v tujino

/

INVESTICIJSKI ODHODKI

496.813,32

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

496.813,32

INVESTICIJSKI TRANSFERI

125.500,00

430 Investicijski transferi

125.500,00

III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

–48.142,32

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

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

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

42
43

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

VI.

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55

ODPLAČILA DOLGA

38.050,00

550 Odplačila domačega dolga

38.050,00

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–86.192,32

XI.

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

48.142,32

XII.

Stanje sredstev na računih dne
31. 12. 2015

86.192,32

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 Črenšovci ali oglasni deski.
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
Uporabniki proračuna morajo svoje naloge izvrševati v
mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom.
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve se morajo oddati izvajalcem v skladu z določili Zakona o
javnih naročilih. Sredstva občinskega proračuna se med letom
uporabnikom dodeljuje enakomerno, če ni v zakonu, v pogodbi
ali s posebnim aktov občinskega sveta določeno drugače.
Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse
dejavnosti je župan. Za izvrševanje proračuna Občine Črenšovci je odgovoren župan.
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– o uporabi tekoče proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče
predvideti zadostnih sredstev in o tem obvešča občinski svet,
– prenosih sredstev med različnimi postavkami v okviru
glavnega programa, na podlagi odredbe iz objektivnih razlogov,
ki so usklajeni s porabniki,
– uporabi sredstev rezerv za premostitev likvidnostnih
problemov proračuna,
– uporabi sredstev rezerv za namene iz 12. člena Zakona
o financiranju občin,
– kratkoročnem zadolževanju za sofinanciranje investicij
iz proračuna EU, vendar le do višine odobrenih sredstev in
največ za obdobje do prejema teh sredstev oziroma najkasneje
do konca proračunskega leta,
– o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov
zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti.
Vsi prihodki, ki jih občinska uprava doseže s svojo dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja so prihodek občinskega proračuna.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01)
2. taksa za obremenjevanje voda,
3. taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
4. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
5. prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za
katere se pobirajo,
6. prihodki od komunalnega prispevka,
7. drugi prihodki, ki jih določi občina in
8. koncesijske dajatve.
Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo porabljeni,
se bodo prenesli v naslednje leto, za namene za katere so
opredeljeni.
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5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med
na primer: glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe (varianta: med podprogrami v okviru glavnih programov) odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik
neposrednega uporabnika (župan).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju
2016 in konec leta z zaključnim računom poroča Občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Št.

11. člen

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2016
zadolžijo v okviru zakonsko dovoljenega obsega le s soglasjem Občinskega sveta Občine Črenšovci.
12. člen
(začasno financiranje v letu 2017)
V obdobju začasnega financiranja Občine Črenšovci v
letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0320-12/2016-73
Črenšovci, dne 25. februarja 2016
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

8. člen

(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan v letu 2016 odpiše v celoti ali delno dolgove,
ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ na posameznega dolžnika do višini 250,00 €. Prav tako lahko župan odpiše
dolg dolžniku, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina v letu 2016 lahko dolgoročno zadolži
v višini, ki se določi v predhodnem sklepu Občinskega sveta
Občine Črenšovci in soglasju MF.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov
izvrševanja proračuna ne more uravnovesiti se lahko za zača-
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(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij
ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)

KRŠKO

(proračunski skladi)

9. člen

Stran

sno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine oziroma se lahko občina v skladu z zakonom likvidnostno zadolži.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve Občinskega sveta Občine Črenšovci.

Proračunski skladi so:
– proračunska rezerva in
– proračunski sklad – Občina Puconci.
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno
doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena
s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov
proračuna.
Stalna proračunska rezerva za naravne nesreče znaša
15.700,00 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem obvešča
občinski svet.
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646.

Odlok o dopolnitvi Odloka o občinskih javnih
cestah ter drugih javnih površinah v občini
Krško

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US
RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)
ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS,
št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in
27/14) je Občinski svet Občine Krško, na 13. seji, dne 3. 3.
2016, sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o občinskih javnih cestah
ter drugih javnih površinah v občini Krško
1. člen
V Odloku o občinskih javnih cestah ter drugih javnih
površinah v občini Krško (Uradni list RS, št. 72/11, 20/12 in
23/15) se dopolni 31. člen, kjer se dodata nova tretji in četrti
odstavek, ki glasita:
»(3) V času izrednih razmer lahko župan poleg izvajalca
aktivira tudi Občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe
in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v
občini.
(4) V primeru iz tretjega odstavka tega člena prevzame
Občinski štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem ukrepov.«.
2. člen
Dopolni se četrta točka prvega odstavka 54. člena odloka
tako, da se za besedo »obnovo« doda vejica in besedilo »parkirišč in parkomatov,«.

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

Št. 007-10/2011-O603
Krško, dne 3. marca 2016

Št. 007-5/2007-O602
Krško, dne 3. marca 2016

Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

647.

Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

MURSKA SOBOTA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini
Krško

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 –
ZUJF), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13), 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in
57/11 – ORZGJS40), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni
list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13,
74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine
Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03,
57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine Krško,
na 13. seji, dne 3. 3. 2016, sprejel

648.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15
– ZIPRS1617) ter 17. in 101. člena Statuta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/10 in 39/15) je Mestni svet Mestne občine Murska
Sobota na 11. redni seji dne 1. marca 2016 sprejel

ODLOK
o proračunu Mestne občine Murska Sobota
za leto 2016

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju
s komunalnimi odpadki v občini Krško
1. člen
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini
Krško (Uradni list RS, št. 33/07, 45/09, 47/10 30/12 in 11/15)
se v 1. členu besedna zveza »zbiraje, prevoz in odlaganje
komunalnih odpadkov« nadomestijo z besedno zvezo: »ravnanja s komunalnimi odpadki, ki vključuje naslednje storitve
znotraj javne službe: zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov«.
2. člen
V 2. členu odloka se doda nov 25. odstavek, ki se glasi:
»(25) odlagališče je naprava za odstranjevanje odpadkov
z odlaganjem odpadkov na ali v tla (podzemno).«.

Odlok o proračunu Mestne občine Murska
Sobota za leto 2016

1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Mestno občino Murska Sobota za
leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev mestne občine in javnega sektorja na ravni mestne občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. člen
(sestava proračuna)
Proračun mestne občine se sestoji iz splošnega dela,
ki obsega bilanco prihodkov in odhodkov proračuna, računa
finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja proračuna,
iz posebnega dela, iz načrta razvojnih programov za obdobje
2016–2019 in obrazložitev.

3. člen
Za 22. členom odloka se doda novo poglavje »V. OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV« in nov 22.a člen, ki se
glasi:

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

»22.a člen

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

(obdelava komunalnih odpadkov)
(1) Na CRO se izvaja mehansko biološka obdelava mešanih komunalnih odpadkov in mehanska obdelava ločeno
zbranih frakcij komunalnih odpadkov. Obdelavo biorazgradljivih odpadkov pa se izvaja v objektu kompostarne, v sklopu
CRO.
(2) Izločene gorljive frakcije iz obdelanih komunalnih odpadkov, primerne za energetsko predelavo, v sežig ali sosežig
v skladu s predpisom, ki ureja sežiganje odpadkov, je potrebno
oddajati v termično obdelavo oziroma energetsko izrabo.«.
Ostala poglavja se preštevilčijo.

3. člen
(višina splošnega dela proračuna)

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Pod
konto Naziv

I.

v EUR
PRORAČUN
2016

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

17.836.406

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

14.767.258
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70

DAVČNI PRIHODKI

8.778.262

703 Davki na premoženje

2.194.480

706 Drugi davki
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

2.855.439
153.300

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

230.900

714 Drugi nedavčni prihodki

291.367

KAPITALSKI PRIHODKI

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmet. dolgoroč. sredstev

–
1.327.401

2237

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

220.600

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

220.600

75

750 Prejeta vračila danih posojil

–

751 Prodaja kapitalskih deležev

220.600

V.

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

10.000

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITAL. DELEŽEV

10.000

440 Dana posojila

1.370.530
43.129

Stran

–

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
VI.

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

10.000

210.600

PREJETE DONACIJE

3.800

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

514.550

730 Prejete donacije iz domačih virov

3.800

50

ZADOLŽEVANJE

514.550

–

500 Domače zadolževanje

514.550

1.694.818

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

685.100

55

ODPLAČILA DOLGA

685.100

550 Odplačilo domačega dolga

685.100

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

260.861

731 Prejete donacije iz tujine
74

14.000

712 Denarne kazni

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

73

–
3.545.006
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B

249.510

NEDAVČNI PRIHODKI

711 Takse in pristojbine

72

11.222.252

700 Davki na dohodek in dobiček
704 Domači davki na blago in storitve
71

Št.

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javno
finančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna in sredstev EU

787.398
907.420

IX.

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

5.354.811

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)

–170.550

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih

1.285.700

XI.

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

–220.811

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

41

139.500
554.416

TEKOČI TRANSFERI

412 Transferji neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

III.

3.182.625

409 Rezerve

411 Transferji posameznikom
in gospodinjstvom

43

192.570

403 Plačila domačih obresti

410 Subvencije

42

17.615.595

7.693.977
21.500
3.060.617
544.497
4.067.363

414 Tekoči transferi v tujino

–

INVESTICIJSKI ODHODKI

4.202.657

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4.202.657

INVESTICIJSKI TRANSFERI

364.150

431 Invest. transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso prorač. upor.

218.500

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

145.650

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

220.811

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2015
9009 Splošni sklad za drugo

–260.861

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. Podprogrami so razdeljeni na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in pod konte, določene
s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– pod kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Mestne občine Murska
Sobota.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – pod
konta.
Uporabniki sredstev proračuna mestne občine lahko uporabljajo sredstva proračuna le za namen in do višine, ki so
opredeljeni v tem proračunu. Na račun proračuna ne smejo
prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegale za ta namen
določena proračunska sredstva.
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Za izvajanje proračuna mestne občine je odgovoren žu-

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna poroča mestnemu svetu o realizaciji proračuna za prvo poletje praviloma
v mesecu juliju, vendar najpozneje do sredine septembra. O
zaključku proračuna pa z zaključnim računom proračuna za
leto 2016 najkasneje do 31. marca 2017.
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– prostovoljni prispevki občanov za sofinanciranja določenih investicij,
– prihodki od prodaje finančnega premoženja,
– transferi iz državnega proračuna in Evropske unije in
– prihodki iz naslova poslovnega najema gospodarske
javne infrastrukture.
7. člen

5. člen

(vključevanje novih obveznosti)

(posebnosti pri koriščenju proračunskih sredstev)

Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na
podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, ali se
občini naloži s sodno odločbo nova obveznost, vključi župan te
obveznosti v proračun in določi način pokritja teh obveznosti s
prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev
oziroma ustreznih virov.

Za izvrševanje finančnega načrta ožjega dela občine je
odgovoren odredbodajalec ožjega dela občine.
Mestne četrti oziroma krajevne skupnosti lahko sklenejo
pravne posle do višine 5.000 EUR samostojno, nad to vrednostjo pa le ob soglasju župana.
Sredstva, ki jih prejmejo krajevne skupnosti oziroma mestne četrti iz proračuna, so dodeljena:
– za delovanje na osnovi Odloka o nalogah ter kriterijih in
merilih za financiranje delovanja in nalog krajevnih skupnosti
in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota.
– za sprejem starejših občanov, ki se izvajajo v okviru
tedna starejših občanov na osnovi števila starejših oseb nad
70 let v posamezni krajevni skupnosti oziroma mestni četrti. Višina sredstev na posameznega udeleženca znaša 12,47 EUR.
– za prireditve širšega družbenega pomena na osnovi
Odloka o nalogah ter kriterijih in merilih za financiranje delovanja in nalog krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne
občine Murska Sobota. Znesek sredstev za posamezni ožji del
je sestavljen iz fiksnega in variabilnega dela. Fiksni del je enak
za vse ožje dele in znaša 700 EUR. Variabilni del, ki se določi
na osnovi kriterija števila prebivalcev in faktorja s katerim se ta
pomnoži, ki znaša 0,2.
– za kritje materialnih stroškov čistilne akcije v letu 2016
se ožjim delom občine zagotovijo sredstva v skupni višini
2.257 EUR.
– za tekoče vzdrževanje in obratovalne stroške objektov v
lasti ali upravljanju ožjih delov na osnovi Odloka o nalogah ter
kriterijih in merilih za financiranje delovanja in nalog krajevnih
skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota.
Kriterij za delitev sredstev je neto površina prostorov objekta,
zmanjšana za kvadraturo prostorov, ki jih ožji del oddaja v najem in zaračunava najemnino. Višina sredstev za posamezni
m² znaša 9,44 EUR.
– za vzdrževanje ne kategoriziranih cest in poti na osnovi
Odloka o nalogah ter kriterijih in merilih za financiranje delovanja in nalog krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine
Murska Sobota. Kriterij za vzdrževanje je skupna dolžina cest
oziroma poti v posameznem ožjem delu, izražena v kilometrih.
Višina zneska za posamezni kilometer znaša 201,39 EUR,
– za vzdrževanje zelenic in parkov ter drugih javnih
zelenih površin na osnovi Odloka o nalogah ter kriterijih in
merilih za financiranje delovanja in nalog krajevnih skupnosti
in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota. Kriterij za
vzdrževanje je neto površina izražena v m² ter število košenj.
Višina sredstev po posameznem m² za posamezno košnjo
znaša 0,009 EUR.
6. člen
(namenski prihodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom,
– prihodki turistične takse po 20. členu Zakona o vzpodbujanju turizma,
– prihodki komunalnega urejanja po Zakonu o urejanju
prostora,
– prihodki iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo,

8. člen
(nadzor nad porabo)
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in
namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor in
služba notranje revizije.
9. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je sprejeti proračun ali rebalansi proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe, glavnimi programi,
podprogrami, proračunskimi postavkami in pod konti odloča na
predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega
uporabnika (župan).
O prerazporeditvah pravic porabe finančnih načrtov ožjih
delov mestne občine odloča svet ožjega dela mestne občine ali
predsednik sveta, če je s statutom tako določeno.
O opravljenih prerazporeditvah je župan dolžan poročati
mestnemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev.
10. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti
v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte,
ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno
naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane
pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere, ne sme presegati 90%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami,
razen, če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide
oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
11. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega porabnika (župan oziroma v
primeru ožjih delov mestne občine svet ali predsednik sveta, če
je s statutom tako določeno) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se
spremeni za več kot 50 %, mora predhodno potrditi mestni svet.
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12. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. evidenčni račun proračunske rezerve, oblikovane po
Zakonu o javnih financah.
V proračunsko rezervo se lahko izločijo sredstva v višini
največ 1,5 % prejemkov proračuna.
V letu 2016 se predvideva formiranje proračunske rezerve
v višini 1.000,00 EUR tako, da bo ob koncu leta 2016 ta znašala 21.159,80 EUR.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za namene
v skladu z 49. členom ZJF in statutom mestne občine. O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan na predlog za
finance pristojnega organa občinske uprave do višine, opredeljene v drugem odstavku tega člena. O uporabi sredstev
obvešča mestni svet s pisnimi poročili ob obravnavi zaključnega računa. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske
rezerve, ki presega višino, določeno v prejšnjem odstavku tega
člena, odloča mestni svet na predlog župana.
13. člen
(splošna proračunska rezervacija)
V proračunu mestne občine se zagotavljajo sredstva za
splošno proračunsko rezervacijo v višini 0,23 % prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže,
da niso zagotovljene v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi
proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan in o tem pismeno obvešča
mestni svet ob obravnavi poročila porabe proračuna.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
14. člen
(oddaja del)
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela in vzdrževalna dela oddajati s pogodbo in v skladu
z Zakonom o javnih naročilih.
15. člen
(odpis terjatev)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 400,00 EUR odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga, vendar skupna vsota vseh odpisov
v letu 2016 ne sme preseči 3.000,00 EUR.
Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do države
oziroma občin iz naslova obveznih dajatev.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV MESTNE
OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
16. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev mestne občine)
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko mestna
občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh
izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta. O likvidnostni zadolžitvi
odloča župan.
Občina se lahko dodatno zadolži v skladu z drugim odstavkom 10.a člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) za
sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna Evropske unije.
Višina zadolžitve je lahko največ do višine odobrenih sredstev
in največ za obdobje do prejema teh sredstev. Zadolžitev na
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osnovi drugega odstavka 10.a člena ZFO-1 se ne všteva v
največji obseg možnega zadolževanja občine.
Za kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb, ter odplačila dolgov v računu
financiranja, se Mestna občina Murska Sobota za proračun
leta 2016 lahko dolgoročno zadolži do višine 400.000 EUR, za
namen izvedbe projekta Paviljon EXPO.
V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni
list RS, št. 96/15; v nadaljevanju ZIPRS1617) se občinam sredstva v višini 3 % skupne primerne porabe občin zagotavljajo v
obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu.
Mestna občina Murska Sobota lahko na zgoraj navedeni osnovi za izvrševanje proračuna (za investicije, predvidene v proračunu) najame kredit iz državnega proračuna v
višini 114.550 EUR. Na podlagi drugega odstavka 56. člena
ZIPRS1617 se ta zadolžitev ne všteva v največji možni obseg
zadolževanja občine iz drugega odstavka 10.a člena ZFO-1.
17. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna, javnih podjetij katerih
ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb v katerih ima občina
neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv,
se lahko v letu 2016 zadolžijo do skupne višine 1.300.000 EUR,
po vsakokratnem sklepu mestnega sveta. Navedena zadolževanja se ne štejejo v največji obseg zadolževanja občine in za
odplačilo dolga morajo imeti zagotovljene ne proračunske vire.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv,
v letu 2016 ne smejo izdajati poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Murska
Sobota v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
19. člen
(računovodska opravila ožjih delov mestne občine)
Finančno računovodska opravila za krajevne skupnosti
in mestne četrti se vodijo v okviru Oddelka za proračuna in
finance mestne občine.
20. člen
(objava odloka in proračuna)
Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto
2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Proračun z vsemi prilogami se objavi na spletnih straneh
Mestne občine Murska Sobota.
21. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0218/2015-14
Murska Sobota, dne 1. marca 2016
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek l.r.

Stran
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Odlok o predkupni pravici Mestne občine
Murska Sobota

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 –
ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in
14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo,
49/10 in 39/15) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota
na 11. seji dne 1. marca 2016 sprejel

ODLOK
o predkupni pravici
Mestne občine Murska Sobota
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Murska Sobota določa
območje predkupne pravice Mestne občine Murska Sobota na
nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in
objektov izven poselitvenih območij.
2. člen
(1) Območje poselitve po tem odloku so območja naselij
in območja predvidena za njihovo širitev, ki so kot takšna določena v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 63/14).
(2) Izven poselitvenih območij lahko Mestna občina Murska Sobota uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah,
na katerih so zgrajena ali predvidena infrastrukturna omrežja
in objekti občinskega pomena.
3. člen
Območja in nepremičnine, na katerih velja predkupna
pravica občine po tem odloku, so prikazane v Občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota, ki določa
namenske rabe tako natančno, da je njihove meje možno določiti v naravi in prikazati v zemljiškem katastru.
Poselitvena območja po tem odloku so stavbna zemljišča,
kot jih določajo predpisi o prostorskem načrtovanju in so kot
takšna določena v občinskem prostorskem načrtu.

Uradni list Republike Slovenije
Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13,
18/15, 21/15 in DUL, št. 8/15) ter ob smiselni uporabi 35. člena
Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 –
ZVDZ-UPB1, 54/07 – odločba US in 35/14 – odločba US) je
Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 13. redni seji dne
3. 3. 2016 sprejel

SKLEP
o ustanovitvi in imenovanju Komisije romske
skupnosti Mestne občine Novo mesto
1.
V Komisijo romske skupnosti Mestne občine Novo mesto,
se imenujejo:
– Janez Doltar, K Roku 128, 8000 Novo mesto, predsednik,
– Mladen Gorše, Križe 22, 8000 Novo mesto, član,
– Milena Tudija, Pot v gaj 24, 8000 Novo mesto, članica.
2.
Komisija je pravna naslednica Komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti in z ustanovitvijo
prevzame vse naloge le-te v skladu z Zakonom o evidenci
volilne pravice.
3.
Sedež komisije je v prostorih Mestne občine Novo mesto,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
4.
Komisija potrjuje svoje akte z žigom okrogle oblike, znotraj katerega je napis: »KOMISIJA ROMSKE SKUPNOSTI MESTNE OBČINE NOVO MESTO«.
5.
Komisija ima petletni mandat.
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-26/2014
Novo mesto, dne 3. marca 2016
Župan
Mestne občine Novo mesto
Gregor Macedoni l.r.

4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
predkupni pravici Mestne občine Murska Sobota na nepremičninah (Uradni list RS, št. 45/03).
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2016-1(730)
Murska Sobota, dne 1. marca 2016
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek l.r.

NOVO MESTO
650.

Sklep o ustanovitvi in imenovanju Komisije
romske skupnosti Mestne občine Novo mesto

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o evidenci
volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13; ZEVP-2), 16. člena

ŽIROVNICA
651.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Žirovnica za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93 in spremembe), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št 79/99 in spremembe) 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1,
76/12, 19/13 in 50/14) je Občinski svet Občine Žirovnica na
9. seji dne 25. 2. 2016 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Žirovnica za leto 2016
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žirovnica za leto 2016
(Uradni list RS, št. 2/15) se tretji odstavek 2. člena spremeni
tako, da se po novem glasi:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih (v EUR):
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III./1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I.-7102)-(II.-403-404)
(skupaj prihodki brez prihodkov od obresti
minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

2241

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)

3.623.437

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.281.150

III./2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70+71)-(40+41) (tekoči prihodki minus
tekoči odhodki in tekoči transferi)

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)

2.625.214

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

700 Davki na dohodek in dobiček

2.219.184

IV.

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

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750)

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

70

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

72

74

332.130
73.900

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+714)

655.936

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

366.102

711 Takse in pristojbine

2.360

712 Globe in druge denarne kazni

5.000

714 Drugi nedavčni prihodki

282.474

KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)

190.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

190.000

TRANSFERNI PRIHODKI (740)

152.287

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

83.782

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU

68.505

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

4.039.828

40

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409)

1.143.537

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

43

III.

805.331
830
47.621
28.500

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

653.212

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

243.593

413 Drugi tekoči domači transferi

393.954

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

1.514.747

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.514.747

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

62.285

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

11.605

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

50.680

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (skupaj prihodki
minus skupaj odhodki)

V.

44

VI.

–416.391

818.354

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

18.249

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (441)

18.249

441 Povečanje kapitalskih deležev v javnih
podjetjih in družbah, ki so v lasti države
in občin

18.249

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

–18.249

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

260.904

50

ZADOLŽEVANJE

260.904

500 Domače zadolževanje

260.904

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

20.591

55

ODPLAČILO DOLGA

20.591

550 Odplačilo domačega dolga

20.591

38.423

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 1.319.259
410 Subvencije

42

251.332

75

–420.561

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

240.313

XI.

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

416.391

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

194.327

–194.327

«
2. člen
Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih programov z obrazložitvami so sestavni deli tega odloka.
3. člen
V prvem odstavku 11. člena se znesek 340.000 EUR
nadomesti z zneskom 260.904 EUR.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0042/2014
Breznica, dne 25. februarja 2016
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

Stran
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Pravilnik o pokopu na način z raztrosom
pepela pokojnika na pokopališču Breznica

Na podlagi 8. in 11. člena Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Žirovnica
(Uradni list RS, št. 73/00) ter 44. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 19/13, 50/14)
je Občinski svet Občine Žirovnica na 9. redni seji dne 25. februarja 2016 sprejel

PRAVILNIK
o pokopu na način z raztrosom pepela pokojnika
na pokopališču Breznica
1. člen
S tem pravilnikom se za pokop pokojnih na način z raztrosom pepela pokojnih določi način pokopa, stroške, plačilo
stroškov in način vpisa podatkov o pokojnih.
2. člen
Na pokopališču Breznica je za raztros pepela pokojnih
urejen prostor na zgornjem delu pokopališča.
3. člen
Svojci pokojnika oziroma pokojnice (v nadaljnjem besedilu pokojnika) pogreb na način »z raztrosom pepela pokojnika«
pisno naročijo upravljavcu pokopališča in se ob naročilu odločijo ali se pogreb opravi kot anonimen pokop, ali se podatki o
pokojnem vpišejo na spominsko ploščo, ki je nameščena pred
prostorom za raztros.

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
Prostor za pokop z raztrosom pepela plača naročnik pogreba v enkratnem znesku po veljavnem ceniku za pogrebno-
pokopališke storitve.
Prostor na spominski plošči z izdelavo napisa s podatki
o pokojniku plača naročnik pogreba po veljavnem ceniku za
pogrebno-pokopališke storitve.
9. člen
Na območju pokopališča Breznica, ki je namenjeno pokopom na način z raztrosom pepela pokojnih, se izvajajo tudi
raztrosi pepela pokojnih iz opuščenih in vrnjenih žarnih grobov
ter raztros pepela brezdomcev. V teh primerih se raztros opravi
kot anonimen pokop.
10. člen
Vse podatke o pokopu vodi upravljavec v evidenci pokopov, tudi v primeru anonimnega pokopa.
11. člen
Na območju pokopališča Breznica, ki je namenjeno pokopom na način z raztrosom pepela pokojnih, ni dovoljeno
postavljati nobenih obeležij ali cvetličnih aranžmajev, dovoljeno
je le prižiganje sveč na za to urejenem prostoru.
12. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35207-0001/2005
Breznica, dne 25. februarja 2016
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

4. člen
Pokop pokojnih z raztrosom pepela pokojnika opravi
upravljavec pokopališča z moštvom, kot je predvideno v skladu
s sprejetim protokolom upravljavca. Raztros pepela se opravi s
posebno žaro za raztros.
5. člen
Podatki o pokojnih se, razen v primeru anonimnega
pokopa, vpišejo na ploščico, ki se pritrdi na spominsko ploščo. Zapis obsega le ime in priimek pokojnika v eno vrsto ter
letnico rojstva in smrti v drugo vrsto. Vpis ostalih podatkov ni
dovoljen.
6. člen
Ploščica za vpis podatkov:
– Dimenzije: 100 mm x 35 mm;
– Material: TECHLASE ali podobno, debelina 1,6 mm;
– Barva: zlata;
– Pisava: Times New Roman poševna, velikost 6 mm,
širina črk se prilagaja dolžini imena in priimka, sredinska poravnava;
– Način pritrditve: lepljenje.
Razmik med posameznimi tablicami po višini je 10 mm.
Razmik med posameznimi tablicami po širini je 25 mm.
Odmik tablice od zgornjega in spodnjega roba knjige je
30 mm.
Odmik tablice od levega in desnega roba knjige je 25 mm.
Namestitev ploščic v nasprotju z določbami tega člena
ni dovoljena.
7. člen
Izdelavo napisa naroči upravljavec pokopališča, ki to storitev zaračuna plačniku pogreba.

653.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 110/02, 102/04 – UPB1 s spremembami) in 18. člena
Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 –
UPB1, 76/12, 19/13 in 50/14) je Občinski svet Občine Žirovnica
na 9. redni seji dne 25. 2. 2016 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
Zemljiščem s parc. št. 1708/9, 1708/10, 1710/8 in 1710/9,
vse k.o. Doslovče, se ukine status javnega dobra in postanejo
last Občine Žirovnica.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0002/2009
Breznica, dne 25. februarja 2016
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
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VLADA
654.

Uredba o spremembah Uredbe o navzkrižni
skladnosti

Na podlagi 10. člena ter v zvezi z 11. in 12. členom
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12
– ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o navzkrižni skladnosti
1. člen
V Uredbi o navzkrižni skladnosti (Uradni list RS, št. 97/15)
se šesti in sedmi odstavek 8. člena spremenita tako, da se
glasita:
»(6) Šteje se, da je neskladnost iz sistema zgodnjega
opozarjanja zaradi nepopolne označitve goveda oziroma
ovac ali koz odpravljena, kadar se živali pravilno označijo.
Če upravičenec med pregledom na kraju samem ne odpravi
neskladnost iz sistema zgodnjega opozarjanja, mora pisno
poslati agenciji dokazila o njeni odpravi v tridesetih dneh
od dneva, ko je bil s poročilom o kontroli na kraju samem
obveščen o tej neskladnosti. Če upravičenec neskladnosti
iz sistema zgodnjega opozarjanja iz tega člena ne odpravi,
se v skladu z 99. členom Uredbe 1306/2013/EU in 39. členom Uredbe 640/2014/EU uporabi zmanjšanje plačil za en
odstotek.
(7) Kot dokazila iz petega in šestega odstavka tega
člena se štejejo kopije listin, izjave upravičenca, fotografije
pravilno označenih živali ali druga dokazila, iz katerih je
razvidno, da je neskladnost odpravljena. Če upravičenec
nepopolno označene ovce oziroma koze preštevilči, mora
poleg fotografije pravilno označene živali priložiti tudi fotokopijo registra drobnice na gospodarstvu, iz katere je razvidno, s katerimi ušesnimi znamkami so bile zadevne živali
preštevilčene.«.
2. člen
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o navzkrižni skladnosti (Uradni list RS, št. 97/15), se dokončajo v skladu s to
uredbo.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-9/2016
Ljubljana, dne 3. marca 2016
EVA 2016-2330-0098
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

Stran
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POPRAVKI
655.

ktrične energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji
z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 56/15) distributer
toplote objavlja

Popravek Cenika storitev oskrbe s paro
in toplo vodo za namene daljinskega
ogrevanja

Na podlagi 303. člena Energetskega zakona /EZ-1/ (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), Soglasja Mestnega sveta Mestne
občine Murska Sobota k tarifnim postavkam ob prehodu na
obračun fiksnega dela po priključni moči, št. 38005-003/2005, z
dne 21. 4. 2005, določil Akta o metodologiji za oblikovanje cene
toplote za daljinsko ogrevanje (Uradni list RS, št. 27/15, 47/15
in 61/15), določil Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije
(Uradni list RS, št. 96/14), določil Uredbe o načinu določanja in
obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji
električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz
obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 46/15) in določil
Akta o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo ele-

Proizvod – storitev

Enota

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

Cena
brez DDV
na enoto

Dodatek
na povečanje
energetske
učinkovitosti
na enoto*

Prispevek
za zagotavljanje
podpor proizvodnji
električne energije
v soproizvodnji
z visokim
izkoristkom
in iz obnovljivih virov
energije na enoto

Končna
cena brez
DDV
na enoto

Končna cena
z 22% DDV
na enoto

stanovanjski odjem

62,5836

0,6500

0,99045

64,2241

78,3534

ostali odjem

62,5836

0,6500

0,99045

64,2241

78,3534

Variabilni del:
Dobavljena toplota

EUR/MWh

Fiksni del:
Priključna moč

EUR/kW/
mesec

stanovanjski odjem

1,5100

1,5100

1,8422

ostali odjem

1,5100

1,5100

1,8422

* V skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije,
na obračunane količine toplote po merilniku toplote, zaračunava prispevek k ceni toplote za povečanje energetske učinkovitosti.
III.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik
storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega
ogrevanja št. 00-009/2014-HE, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 63/14.
IV.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. januarja
2016 dalje.
Zap. št. C0-001/2016-DP-01
Murska Sobota, februar 2016
KOMUNALA javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Direktor
Tadej Ružič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
656.

Št.

Popravek Odloka o spremembi Odloka
o proračunu Občine Gornji Petrovci
za leto 2016

POPRAVEK
Odloka o spremembi Odloka o proračunu
Občine Gornji Petrovci za leto 2016
V Odloku o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji
Petrovci za leto 2016 (Uradni list RS, št. 17/16 z dne 29. 2.
2016) se 2. člen odloka pravilno glasi:
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.
70

71

72

73

74

II.
40

41

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

Rebalans
2016
2.124.000,00
1.572.935,00
1.531.678,00
1.413.090,00
81.370,00
37.218,00
0,00
41.257,00
28.635,50
2.000,00
1.000,00
0,00
9.621,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
551.065,00
551.065,00

0,00
1.957.328,29
612.345,29
136.294,23
22.109,08
426.613,69
25.328,29
2.000,00
762.373,00
10.000,00
462.326,36
126.038,22

18 / 4. 3. 2016 /

Stran

2245

413 Drugi tekoči domači transferi
164.008,42
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
564.910,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
564.910,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
17.700,00
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso pror.
uporabniki
10.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
7.700,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
166.671,71
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
0,00
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
0,00
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
162.099,00
50 ZADOLŽEVANJE
162.099,00
500 Domače zadolževanje
162.099,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
166.671,71
55 ODPLAČILA DOLGA
166.671,71
550 Odplačila domačega dolga
166.671,71
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
162.099,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–4.572,71
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) –166.671,71
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.904,06
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +
1.904,06
in 12. člen odloka pravilno glasi:
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina v letu
2016 lahko zadolži do višine 162.099,00 EUR.
Št. 007-0001/2016-6
Gornji Petrovci, dne 1. marca 2016
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.
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Popravek Odloka o proračunu Občine Gornji
Petrovci za leto 2017

POPRAVEK
Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci
za leto 2017
V Odloku o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2017
(Uradni list RS, št. 17/16 z dne 29. 2. 2016) se 2. člen odloka
pravilno glasi:
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.

I.

70

71

72

73

74

78

II.
40

41

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/
Podkonto
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Prejeta sredstva iz Evropske unije
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

v eurih
Proračun
leta 2017
2.124.000,00
1.572.935,00
1.531.678,00
1.413.090,00
81.370,00
37.218,00
0,00
41.257,00
28.635,50
2.000,00
1.000,00
0,00
9.621,50
0,00
0,00
0,00

42
43

III.
B.
IV.
75

V.
44

VI.

0,00
0,00
0,00
0,00
551.065,00

C.
VII.
50

551.065,00

VIII.
55

0,00
0,00
0,00
1.957.328,29
627.345,29
136.294,23
22.109,08
441.613,69
25.328,29
2.000,00
802.038,00
10.000,00
499.991,36

IX.
X.
XI.

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso pror. upor.
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +

129.069,50
162.977,14
0,00
514.445,00
514.445,00
13.500,00
8.000,00
5.500,00
166.671,71

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
162.099,00
162.099,00
162.099,00
166.671,71
166.671,71
166.671,71
162.099,00
–4.572,71
–166.671,71
1.904,06
1.904,06

in 12. člen odloka pravilno glasi:
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina v letu
2017 lahko zadolži do višine 162.099,00 EUR.
Št. 007-0001/2016-7
Gornji Petrovci, dne 1. marca 2016
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.
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VSEBINA
590.
591.

592.
593.
594.
595.
596.

654.

597.
598.

599.
600.
601.
602.

603.

604.
605.
606.
607.
608.

609.
610.
611.

DRŽAVNI ZBOR

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Sveta za
radiodifuzijo
Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta
na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi
in družinskih razmerjih (ZZZDR-D), ki je bil 20. decembra 2015
Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanke
Sklep o prenehanju mandata poslanki
Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca
na podlagi drugega odstavka 14. člena Zakona o
poslancih
Sklep o potrditvi poslanskega mandata
Sklep o razrešitvi članice sveta Javne agencije
Republike Slovenije za varstvo konkurence

612.
2093

613.
614.

2093
2093
2094
2094
2094
2094

615.

2243

MINISTRSTVA

Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede
klimatskih sistemov
Pravilnik o spremembi Pravilnika o zahtevah za
računalniške programe in elektronske naprave,
upravljanje in delovanje informacijskega sistema
ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev
podatkov

2094

616.
617.

618.

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi, da je bila osma alineja prvega odstavka 59.a člena Energetskega zakona v
neskladju z Ustavo
Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti v neskladju z Ustavo
Odločba o ugotovitvi kršitve človekove pravice in
sklep o zavrženju pobude
Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
in o zavrženju pobude

2114

Sklep o prevzemu mandata poslanke Državnega
zbora Republike Slovenije

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas - Poljane
Sklep o določitvi stroškov živil, o odsotnostih in o
posebnostih obračunavanja cen programov v VVE
Občine Gorenja vas - Poljane
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

621.

623.

624.
625.

626.
2129
627.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Splošni akt o spremembah in dopolnitvi Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc
(NURF-3b)
Sklep o minimalnem kapitalu pokojninske družbe
Sklep o poročilu pooblaščenega aktuarja pokojninske družbe
Sklep o zavarovalno-tehničnih rezervacijah pokojninske družbe
Sklep o premoženju kritnih skladov pokojninskih
družb za dodatno invalidsko in dodatno družinsko
pokojnino ter za izplačevanje pokojninskih rent
in o poročanju o naložbah teh kritnih skladov ter
naložbah pokojninskih družb, ki niso financirane iz
zavarovalno-tehničnih rezervacij
Sklep o izračunu kapitala in kapitalski ustreznosti
pokojninskih družb
Sklep o uporabi modulov tržnega tveganja in tveganja neplačila nasprotne stranke
Sklep o omejitvah glede sredstev in referenčnih
vrednosti pri zavarovanjih z naložbenim tveganjem

619.
620.

2126

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

2129
2141
2143

628.

629.

2145
646.
647.
2150
2156
2163
2164

ČRENŠOVCI

Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2016

2120
2122

BOVEC

Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2016
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, ki opravljajo gostinsko
dejavnost na območju Občine Bovec
Sklep o spremembi Cenika parkiranja na Avtodomskem postajališču Dvor Bovec

645.

622.
2104

2166
2169
2170
2170

OBČINE

VLADA

Uredba o spremembah Uredbe o navzkrižni skladnosti

Sklep o podrobnejših pravilih glede skrbniških storitev za notranji sklad zavarovalnice
Aneks h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar
2016
Poročilo o gibanju plač za december 2015

GORENJA VAS - POLJANE

2171

2173
2173
2233
2174
2178
2182
2183

ILIRSKA BISTRICA

Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko
številko sheme pomoči

2183

KOČEVJE

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
Občine Kočevje
Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev
za sofinanciranje nakupa in vgradnje kurilne naprave za ogrevanje eno– in večstanovanjskih stavb
oziroma posameznih stanovanj na območju Občine
Kočevje
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Kočevje za programsko obdobje 2016–2020
Sklep o cenah storitev pogrebne in pokopališke
dejavnosti v Občini Kočevje

2183

2183

2185
2185

KOMEN

Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen (uradno prečiščeno besedilo 1)

2188

KRANJ

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine
Kranj – SD IPN 1

2189

KRŠKO

Odlok o dopolnitvi Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško

LENDAVA

630.

Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2016

631.

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta za zazidalni otok VS 103-Murgle IV. faza

2235
2236
2191

LJUBLJANA

2194

Stran
632.

633.

648.
649.

650.

634.

635.

636.

637.

638.

639.

640.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o sprejemu zazidalnega načrta za zazidalni otok
VS 103-Murgle IV. faza

Uradni list Republike Slovenije
641.
2198

MEŽICA

Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje
letnega programa športa v Občini Mežica

2206

MURSKA SOBOTA

Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota
za leto 2016
Odlok o predkupni pravici Mestne občine Murska
Sobota

2236

642.
643.

644.

2240

NOVO MESTO

651.

Sklep o ustanovitvi in imenovanju Komisije romske
skupnosti Mestne občine Novo mesto

2240

POSTOJNA

Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, javni zavod
za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in
ostale dejavnosti
Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratni denarni pomoči družini novorojenca v Občini Postojna

653.

2208
2208

2209

ŠEMPETER - VRTOJBA

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Vrtojba ob hitri
cesti

2211

ZAGORJE OB SAVI

Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev
Ureditvenega načrta za sanacijo območij Ruardi-Cilenca, Orlek in Podstrana pridobivalnega prostora
rudnika rjavega premoga Zagorje ob Savi

2222

ŽALEC

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ST-1 za funkcionalno enoto F1

657.

2228
2229

2232
2233

ŽIROVNICA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2016
Pravilnik o pokopu na način z raztrosom pepela
pokojnika na pokopališču Breznica
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

2240
2242
2242

POPRAVKI

Popravek Cenika storitev oskrbe s paro in toplo
vodo za namene daljinskega ogrevanja
Popravek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2016
Popravek Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2017

2244
2245
2246

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 18/16
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

2209

ŠKOCJAN

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Škocjan

655.
656.

PUCONCI

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine
Puconci

652.

Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora za enoto urejanja prostora (EUP) Zaloška
Gorica ZŠ-1 v Žalcu
Pravilnik o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za programsko obdobje
2015–2020
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost v Občini Žalec
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

2223

Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Objave po Zakonu o medijih
Objave sodišč
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Preklici
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

463
506
515
532
533
534
534
534
535
536
538
538
538
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