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Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah

Na podlagi drugega odstavka 8. člena, drugega odstavka 21. člena, petega odstavka 31. člena, osmega odstavka 32. člena, drugega odstavka 38. člena, sedmega
odstavka 39. člena, tretjega odstavka 40. člena, petega in
šestega odstavka 43. člena, tretjega odstavka 44. člena in
šestega odstavka 77. člena Zakona o letalstvu (Uradni list
RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo) minister za
infrastrukturo izdaja

PRAVILNIK
o ultralahkih letalnih napravah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa pojem ultralahkih letalnih naprav
in njihovo delitev, pogoje za njihovo uporabo, vzdrževanje in
izdelavo, vpis v evidenco ultralahkih letalnih naprav in plovnost
ultralahkih letalnih naprav, pogoje za pooblaščenega izvajalca
za izvajanje pregledov plovnosti in izdajanje dovoljenj za letenje, oznake in obvestila o omejitvah ultralahkih letalnih naprav,
minimalno opremo ultralahkih letalnih naprav, pilota in drugih
oseb ter pogoje za usposabljanje, izpite, dovoljenja in pooblastila pilotov ultralahkih letalnih naprav.
(2) Ta pravilnik se ne uporablja za motorna jadralna padala brez podvozja in motorne jadralne zmaje brez podvozja,
za katere se uporabljajo predpisi, ki urejajo jadralne zmaje in
jadralna padala.
2. člen
(pristojni organ)
Pristojni organ za nadzor po tem pravilniku je Javna
agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: agencija).
3. člen
(pomen izraza in delitev ultralahkih letalnih naprav)
(1) Ultralahka letalna naprava (v nadaljnjem besedilu:
naprava) je zrakoplov posebne kategorije, z motornim pogonom ali brez njega, ki se v zraku krmari okoli dveh ali treh osi
z odklonom krmil ali s premikom masnega središča oziroma s
kombinacijo obeh in se za njegovo uporabo ne zahteva homologacija tipa zrakoplova.
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(2) Naprave so lahko enosedežne ali dvosedežne, s pilotom ali brez pilota, in se delijo na naslednje vrste:
1. ultralahka motorna letala,
2. ultralahki helikopterji,
3. ultralahki giroplani,
4. motorna jadralna padala s podvozjem,
5. motorni zmaji ter motorni jadralni zmaji s podvozjem,
6. ultralahka jadralna letala in
7. zrakoplovi brez posadke.
(3) Med naprave iz prejšnjega odstavka spadajo tudi
zrakoplovi, za katere certifikat tipa ali spričevalo o plovnosti
oziroma dovoljenje za letenje ni izdano na podlagi Uredbe
(ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v
letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe
(ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (UL L št. 79 z dne
19. 3. 2008, str. 1) in z njo povezanih izvedbenih predpisov
ter sodijo v eno od naslednjih kategorij:
1. letala, helikopterji in motorna padala, ki imajo največ
dva sedeža in največjo vzletno maso (MTOW), ki ne presega:
– 300 kg za kopensko letalo oziroma helikopter enosed
ali
– 450 kg za kopensko letalo oziroma helikopter dvosed
ali
– 330 kg za amfibijsko ali vodno letalo oziroma helikopter
enosed ali
– 495 kg za amfibijsko ali vodno letalo oziroma helikopter dvosed, če je njegova največja vzletna masa, kadar se
uporablja kot vodno letalo oziroma helikopter in kot kopensko
letalo oziroma helikopter, pod obema ustreznima zgornjima
mejama MTOW, ali
– 472,5 kg za kopensko letalo dvosed, opremljeno s
sistemom reševalnega padala, pritrjenim na ogrodje, ali
– 315 kg za kopensko letalo enosed, opremljeno s sistemom reševalnega padala, pritrjenim na ogrodje,
in letala, katerih hitrost, pri kateri se poruši vzgon, ali najmanjša stalna hitrost letenja pri pristajanju ne presega 35 vozlov
kalibrirane hitrosti (CAS);
2. eno- ali dvosedežni giroplani z največjo dovoljeno
vzletno maso, ki ne presega 560 kg;
3. jadralna letala z največjo dovoljeno lastno maso, ki ne
presega 80 kg pri enosedu ali 100 kg pri dvosedu, vključno s
takšnimi, ki se dvignejo v zrak s pomočjo nog;
4. zrakoplovi brez posadke z operativno maso, ki ne presega 150 kg, razen modelov, ki ne ogrožajo varnosti letenja;
5. vsak drug zrakoplov z največjo dovoljeno lastno maso,
vključno z gorivom, ki ne presega 70 kg.
(4) Jadralna letala s pomožnim motorjem se glede zahtev za atestiranje uvrščajo v enega izmed razredov, navedenih v 1. točki prejšnjega odstavka.
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II. POGOJI ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE NAPRAVE
4. člen
(uporaba naprave)
Naprava se sme uporabljati za letenje, če:
– je vpisana v evidenco naprav ali register zrakoplovov,
– izpolnjuje pogoje za varno letenje in ima veljavno dovoljenje za letenje naprave,
– ima sklenjeno predpisano zavarovanje odgovornosti,
– ima pilot oziroma oseba, ki upravlja napravo, predpisano licenco in
– izpolnjuje druge pogoje, določene s pravili letenja.
5. člen
(namen)
(1) Naprava se sme uporabljati za športno in rekreacijsko
letenje, za usposabljanje pilotov naprav, dela v zraku, kot jih
določa Priročnik ICAO o delu v zraku (ICAO Doc 9408), in oglaševanje. Uporaba naprave za prevoz potnikov, blaga in oziroma
ali pošte proti plačilu ali nadomestilu ni dovoljena.
(2) Naprava se sme uporabljati samo v skladu z namenom uporabe, ki je vpisan v dovoljenje za letenje naprave iz
24. člena tega pravilnika.
6. člen
(letališča in vzletišča)
Naprave vzletajo in pristajajo na letališčih in vzletiščih, ki
so primerna za posamezno vrsto naprave v skladu z navodili
za uporabo letališča oziroma vzletišča.
7. člen
(pravila letenja, hrup, omejitve)
(1) Naprava lahko leti v zračnem prostoru Republike Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo pravila o letenju zrakoplovov.
(2) Naprava sme leteti takrat, ko so izpolnjeni pogoji za
letenje po pravilih vizualnega letenja (VFR), in sicer v času od
pol ure pred sončnim vzhodom do pol ure po sončnem zahodu.
(3) Hrup, ki ga povzroča motorna naprava pri letenju na
višini 300 metrov nad zemeljsko površino (QFE) s polno močjo
ter največjo vodoravno hitrostjo, ne sme presegati 65 dB oziroma 78 dB za giroplan, merjeno s tal, razen če s predpisi o
hrupu zrakoplovov ni določena drugačna vrednost. Pri tem se
za napravo, ki jo je vsaj v 51-odstotnem deležu zgradil ljubitelj
ali nepridobitno združenje ljubiteljev za svoje namene in brez
komercialnih ciljev, dopušča instrumentalno ugotavljanje hrupnosti naprave v letu s primerjavo hrupa z drugim zrakoplovom,
ki izpolnjuje pogoje iz tega odstavka.
(4) Prepovedano je letenje naprave nad določenim območjem, ki je v skladu z zakonom razglašeno za prepovedano ali
pogojno prepovedano cono.
(5) Naprava lahko leti v nekontroliranem zračnem prostoru razreda G, ki je objavljen v Zborniku zrakoplovnih informacij
(AIP) Republike Slovenije.
(6) Naprava lahko leti pod najmanjšo višino, določeno za
vizualno letenje v skladu s predpisi, ki urejajo pravila o letenju
zrakoplovov, če je pri tem zagotovljena najmanjša varna višina,
ki zagotavlja uspešen pristanek, če motor neha delovati.
(7) Ne glede na prejšnji odstavek pa mora naprava leteti
najmanj 300 metrov nad skupinami ljudi ter 50 metrov nad daljnovodi, cestami, železnicami, žičnicami, antenskimi sistemi in
drugimi podobnimi objekti, če je pri tem zagotovljena višina, ki
zagotavlja uspešen pristanek, če motor neha delovati.
8. člen
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(2) Pristojna služba za vodenje zračnega prometa lahko
izjemoma dovoli letenje naprave v kontroliranem zračnem prostoru, če so podane okoliščine, ki štejejo za izredne dogodke
med letenjem zrakoplova v skladu s predpisi, ki urejajo pravila
o letenju zrakoplovov.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena je letenje
naprave v kontroliranem zračnem prostoru dovoljeno, če gre
za let:
1. na letalski prireditvi, in sicer pod pogojem, da je naprava opremljena z ustrezno radijsko postajo;
2. v CTR letališča, na katerem je letenje naprav urejeno
z odobrenim načinom in pogoji za varno letenje, če je pristajalna hitrost naprave najmanj 38 vozlov in pod pogojem, da je
naprava opremljena z ustrezno radijsko postajo in radarskim
odzivnikom, pilot pa poseduje pooblastilo za letenje v kontroliranem zračnem prostoru ali licenco zasebnega oziroma športnega pilota (LAPL oziroma PPL) ali licenco višje kategorije,
izdano v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne
3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih
za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES)
št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 311 z
dne 25. 11. 2011, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2016/539 z dne 6. aprila 2016 o spremembi Uredbe
(EU) št. 1178/2011 glede usposabljanja pilotov, preizkušanja in
rednega preverjanja za navigacijo na podlagi zmogljivosti (UL L
št. 91 z dne 7. 4. 2016, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba
1178/2011/EU); radarski odzivnik ni potreben za letenje v coni
letališča, če je to predvideno v odobrenih postopkih za varno
vzletanje in pristajanje na določenem letališču;
3. v drugih delih kontroliranega zračnega prostora, če
potovalna hitrost naprave presega 76 vozlov in pod pogojem,
da je naprava opremljena z ustrezno radijsko postajo in radarskim odzivnikom, če se odzivnik zahteva glede na razred
zračnega prostora, pilot pa poseduje pooblastilo za letenje v
kontroliranem zračnem prostoru ali licenco zasebnega oziroma
športnega pilota (LAPL oziroma PPL) ali licenco višje kategorije, izdano v skladu z Uredbo 1178/2011/EU.
(4) Če pogoji iz prejšnjega odstavka glede potovalne hitrosti, opremljenosti z radijsko postajo ter radarskim odzivnikom
niso izpolnjeni, izvajalec služb zračnega prometa zavrne načrt
leta. Izvajalec služb zračnega prometa zavrne načrt leta tudi,
če prometni pogoji, pretok zračnega prometa ali obveznosti
v zvezi nadzorom zračnega prostora Republike Slovenije in
zunanje meje Evropske unije ne omogočajo varne izvedbe leta
naprave ali katerega koli drugega zrakoplova.
(5) Pred izvedbo leta v kontroliranem zračnem prostoru
mora pilot naprave pristojni navigacijski službi zračnega prometa predložiti načrt leta. Izvajalec navigacijske službe zračnega prometa načrt leta zavrne in let naprave v kontroliranem
zračnem prostoru prepove, če prometne okoliščine v zračnem
prostoru nameravanega leta ne zagotavljajo varne izvedbe leta.
(6) Ne glede na določbe tega člena je šolanje pilotov
naprav v kontroliranem zračnem prostoru dovoljeno, če so
izpolnjeni naslednji pogoji:
– učitelj letenja naprave ima pooblastilo za letenje v
kontroliranem zračnem prostoru oziroma ima najmanj licenco
zasebnega oziroma športnega pilota (LAPL oziroma PPL),
izdano v skladu z Uredbo 1178/2011/EU, s pooblastilom za
vrsto naprave,
– naprava izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka tega
člena,
– pristojni izvajalec služb zračnega prometa ni zavrnil
načrta leta.
9. člen

(letenje naprave v kontroliranem zračnem prostoru)

(ozemeljska veljavnost dovoljenja za letenje naprave
in mednarodni leti)

(1) Letenje naprave v kontroliranem zračnem prostoru je
prepovedano, razen v primerih iz drugega, tretjega in petega
odstavka tega člena.

(1) Dovoljenje za letenje naprave, izdano v skladu s
24. členom tega pravilnika, velja samo za letenje v Republiki
Sloveniji.
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(2) Za letenje naprave v drugo državo je treba pridobiti
dovoljenje oziroma soglasje pristojnih organov države, kamor je
naprava namenjena, in vsake države, ki jo namerava preleteti.
(3) Mednarodni let naprave se izvede tako, da se vzlet
in pristanek izvedeta le z letališča oziroma na letališče, ki je
odprto za mednarodni zračni promet, in v skladu z določbami
prejšnjega člena, če se let izvede v kontroliranem zračnem
prostoru. Vstop v zračni prostor druge države se opravi v skladu z zahtevami države vstopa, če z mednarodno pogodbo ali
dogovorom med pristojnimi navigacijskimi službami zračnega
prometa zadevnih držav ni drugače določeno.
(4) Ne glede na določbe tega člena se lahko let naprave
znotraj schengenskih meja začne ali konča na vsakem letališču, ki je namenjeno notranjim letom, če so izpolnjeni pogoji iz
drugega odstavka tega člena.
10. člen
(letenje tujih naprav)
Tuja naprava lahko leti v slovenskem zračnem prostoru
na podlagi načrta leta, v katerega se med opombe napiše
kratica UL (ang. ultralight), če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. tuja naprava ima dovoljenje za letenje naprave v smislu
24. člena tega pravilnika oziroma drug ustrezen dokument, ki
ga je za letenje naprave v drugi državi izdal pristojni organ te
države;
2. pilot tuje naprave ima veljavno dovoljenje pilota za to
vrsto naprave in zračni prostor, v katerem namerava leteti, ki
ga je izdal pristojni organ tuje države;
3. tuja naprava ima potrdilo o sklenjenih obveznih zavarovanjih, ki velja za območje Republike Slovenije;
4. tuja naprava izpolnjuje pogoje glede jakosti hrupa iz
tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika;
5. tuja naprava ima dovoljenje za delo radijske postaje, če
je vgrajena v napravo;
6. tuja naprava in pilot izpolnjujeta pogoje iz 31. do
35. člena tega pravilnika.
III. IZDELAVA NAPRAV
11. člen
(vrste izdelave naprav)
Naprave se lahko gradijo amatersko oziroma se proizvajajo serijsko.
12. člen
(amaterska gradnja naprave)
Amatersko zgrajen zrakoplov je zrakoplov, ki ga je vsaj v
51-odstotnem deležu zgradil ljubitelj ali nepridobitno združenje
ljubiteljev za svoje namene in brez komercialnih ciljev.
13. člen
(uporaba predpisov o amaterski gradnji zrakoplovov)
Za amatersko gradnjo naprav se uporabljajo predpisi, ki
urejajo amatersko gradnjo zrakoplovov.
14. člen
(serijska proizvodnja naprav)
(1) Serijska proizvodnja naprav je izdelava naprav, njihovih sklopov, delov ali opreme pri pooblaščenem proizvajalcu,
ki temelji na atestu tipa naprave.
(2) Serijska proizvodnja naprav brez atesta tipa naprave
iz 15. člena tega pravilnika ni dovoljena.
15. člen
(atest tipa naprave)
(1) Atest tipa naprave je dokument, s katerim se potrjuje,
da tip naprave ustreza zahtevam iz 16. in 17. člena tega pravilnika.
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(2) Atestiranje je postopek, s katerim se ugotovi, ali tip
naprave ustreza zahtevam iz 16. in 17. člena tega pravilnika
in določbam priročnika za letenje in vzdrževanje naprave,
kar se ugotovi s preizkušanjem.
(3) Preizkušanje iz prejšnjega odstavka sme opravljati
oseba, ki je pridobila pooblastilo, ki ga izda agencija, s katerim dokazuje, da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opremljenosti s tehničnimi sredstvi za delo, osebja in operativno-
tehničnih postopkov za izvajanje atestiranja, kar opredeli v
organizacijskem priročniku. Preizkušanje se opravlja pod
nadzorom pooblaščene uradne osebe agencije.
(4) Glede izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka
se smiselno uporabljajo predpisi iz tretjega odstavka 19. člena tega pravilnika.
(5) Po uspešno opravljenem atestiranju se izda atest
tipa naprave na podlagi:
1. tehnične dokumentacije o proizvodnji naprave,
2. izračunov in poročil o preizkusih naprave,
3. priročnika za letenje in vzdrževanje naprave ter
4. poročila o opravljenem preizkušanju.
16. člen
(tehnična dokumentacija o proizvodnji tipa naprave)
Tehnična dokumentacija o proizvodnji tipa naprave iz
prejšnjega člena mora zajemati:
1. risbo naprave v treh projekcijah, sestavnice glavnih
sklopov in posebno zapletenih sklopov ter risbe detajlov, po
katerih je mogoče izdelati napravo,
2. seznam materiala, polizdelkov in izdelkov, iz katerih
se izdeluje naprava,
3. aerodinamični izračun naprave z izračunom stabilnosti in krmarljivosti,
4. statični izračun naprave z rezultati preizkušanja trdnosti naprave,
5. izračun mas vseh delov naprave, koristnega tovora,
goriva in maziva, mase pilota ter izračun lege masnega središča in največje vzletne mase naprave,
6. opis tehnoloških postopkov pri proizvodnji.
17. člen
(izračuni in preizkušanja tipa naprave)
(1) Izračuni in preizkušanja naprave iz 15. in 16. člena
tega pravilnika se določijo z odobrenimi tehničnimi zahtevami za izdelavo posamezne vrste naprave, ki jih na predlog
proizvajalca predhodno odobri agencija.
(2) Preizkušanje tipa naprave se opravi po programu
preizkušanja na zemlji in v zraku, ki ga na predlog proizvajalca predhodno odobri agencija. Preizkušanje ne sme
biti krajše od 30 ur letenja, obsega najmanj 60 vzletov in
pristankov in mora vsebovati najmanj:
– dviganje na višino do zgornje meje zmogljivosti naprave,
– lete, ki ustrezajo največji avtonomiji leta, skrajšani
za 20 minut,
– lete z največjo in najmanjšo hitrostjo za določene
konfiguracije letala (npr. lega podvozja, zakrilc ipd.),
– lete v pogojih mejnih leg središča težišča letala,
– lete z največjo vzletno maso.
(4) Preizkušanje tipa naprave v zraku sme opravljati testni pilot naprave. O preizkušanju proizvajalec vodi dnevnik,
vsak preizkus pa posebej dokumentira.
(5) Po opravljenem preizkušanju na zemlji in opravljenih preizkusnih letih pooblaščena uradna oseba agencije
napiše poročilo o sposobnosti naprave v skladu z zahtevami
atesta določenega tipa naprave.
(6) Na podlagi poročila o preizkusih iz prejšnjega odstavka proizvajalec izdela priročnik za letenje in vzdrževanje
tipa naprave.
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18. člen

(priročnik za letenje in vzdrževanje naprave
in vzdrževanje naprave)
(1) Priročnik za letenje in vzdrževanje naprave mora vsebovati podatke in navodila o:
1. namenu,
2. masi,
3. območju dovoljenega premikanja masnega središča,
4. sposobnostih,
5. stabilnosti in krmarljivosti,
6. omejitvah uporabe,
7. vzdrževanju,
8. pogonu in njegovem vzdrževanju (ne velja za ultralahka
jadralna letala) in
9. predpoletnem pregledu, sestavljanju, razstavljanju in
skladiščenju naprave.
(2) Za vzdrževanje po priročniku je odgovoren lastnik, za
predpoletni pregled pa pilot naprave.
(3) Za naprave so obvezni letni pregledi po priročniku
za letenje in vzdrževanje naprave, ki ga izda proizvajalec.
Letne preglede opravlja lastnik naprave ali druga oseba, ki jo
pooblasti lastnik.
(4) Lastnik naprave mora zagotoviti redno vodenje knjige
zrakoplova, ki jo izda agencija. Za rednost vodenja knjige
zrakoplova in točnost podatkov je odgovoren lastnik naprave.
Knjigo zrakoplova mora lastnik naprave hraniti kot trajno dokumentacijo.
(5) Na napravi se lahko izvajajo samo tiste spremembe in
velika popravila, za katera je izdelana tehnična dokumentacija
iz 16. člena tega pravilnika, ki jo odobri agencija.
19. člen
(dovoljenje za proizvodnjo)
(1) Pred začetkom proizvodnje določenega tipa naprave
mora proizvajalec za vsak določen tip naprave pridobiti dovoljenje za proizvodnjo, ki ga izda agencija.
(2) Dovoljenje za proizvodnjo določenega tipa naprave
se izda, če vlagatelj poleg splošnih pogojev, predpisanih za
opravljanje take dejavnosti, izpolnjuje tudi posebne pogoje glede prostorov, osebja, operativno-tehničnih postopkov, opreme
in organiziranosti sistema nadzora kakovosti, kar opredeli v
organizacijskem priročniku proizvajalca, ki ga odobri agencija.
(3) Glede izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka
se smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo posebne pogoje za
gradnjo in spremembe na zrakoplovu, motorju, propelerju, padalu in opremi zrakoplova, načinu izdelave tehnično-tehnološke
dokumentacije in tehničnem nadzoru gradnje.
(4) Vlogi za izdajo dovoljenja za proizvodnjo določenega
tipa naprave mora vlagatelj priložiti:
1. atest tipa naprave, ki ga želi proizvajati, s pripadajočo
tehnično dokumentacijo iz 1. točke petega odstavka 15. člena
tega pravilnika in
2. podatke ter dokumentacijo glede izpolnjevanja pogojev
iz drugega odstavka tega člena.
20. člen
(nadzor kakovosti proizvodnje naprav)
(1) Proizvajalec naprav mora zagotoviti nadzor kakovosti
proizvodnje, ki jo izvaja nadzornik gradnje v skladu z organizacijskim priročnikom proizvajalca. Nadzornik gradnje mora imeti
ustrezno izobrazbo in potrebne izkušnje, ki so primerne glede
na zahtevnost proizvodnje.
(2) Vsaka naprava mora biti po končani izdelavi preizkušena na zemlji in v zraku. Preizkušanje, ki se dokumentira,
se mora opraviti po programu preizkušanja serijsko izdelane
naprave, ki ga na predlog proizvajalca odobri agencija.
(3) Preizkušanje naprave v zraku lahko opravi pilot, ki
ima najmanj 200 ur samostojnega letenja na vrsti naprave, ki
se preizkuša in je seznanjen s tehnikami preizkušanja, tipom
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naprave, priročnikom za letenje in programom preizkušanja ter
namenom preskusnega leta. Izpolnjevanje pogojev dokumentira proizvajalec. Pilotu, ki preizkuša naprave v zraku, se prizna
100 ur naleta, če ima vsaj 100 ur samostojnega naleta kot pilot
licence, pridobljene na podlagi Uredbe 1178/2011/EU.
21. člen
(potrdilo proizvajalca naprave o ustreznosti naprave)
(1) Po uspešno opravljenem preizkušanju naprave proizvajalec za vsako napravo izda potrdilo proizvajalca o ustreznosti naprave, s katerim potrjuje, da je naprava sposobna za
varno letenje.
(2) Potrdilo proizvajalca iz prejšnjega odstavka se izda na
obrazcu ULN-01, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
(3) Potrdilu iz prejšnjega odstavka mora proizvajalec priložiti:
1. poročilo o preizkušanju naprave po programu preizkušanja,
2. poročilo o tehtanju in legi masnega središča naprave,
3. poročilo o kontroli geometrije naprave in
4. seznam standardne in dodatne opreme naprave.
22. člen
(stroški postopka atestiranja tipa naprave)
Stroške postopka atestiranja tipa naprave nosi vlagatelj.
IV. VPIS V EVIDENCO IN SPOSOBNOST NAPRAVE
ZA LETENJE
23. člen
(vpis naprave v evidenco)
(1) V Evidenco naprav Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: evidenca naprav) se vpiše naprava, ki ima slovenski
ali tuji atest za določen tip naprave ali drug ustrezen dokument,
ki se lahko prizna v skladu s tem členom.
(2) Naprava, ki je bila izdelana v tujini, se na vlogo lastnika
naprave vpiše v evidenco naprav. Vloga mora vsebovati:
– dokazilo o lastništvu naprave,
– atest za tip naprave,
– priročnik za letenje in vzdrževanje naprave,
– dokumentacijo, iz katere je razvidno, po katerih tehničnih zahtevah za izdelavo je naprava izdelana, in
– v primeru rabljene naprave dokazilo o načinu vzdrževanja naprave za zadnja tri leta.
(3) Vpis naprave iz prejšnjega odstavka v evidenco naprav se zavrne, če naprava ne izpolnjuje tehničnih zahtev, ki
veljajo v Republiki Sloveniji, ali če nista izkazana lastništvo
in ustreznost atesta za tip naprave ali če priročnik za letenje
in vzdrževanje naprave nima potrebnih vsebin in zahtev za
njegovo varno uporabo in letenje ali če iz predloženega dokazila o načinu vzdrževanja izhaja, da rabljena naprava ni bila
vzdrževana.
(4) Če v Republiki Sloveniji še niso določene tehnične
zahteve za izdelavo naprave ali opremo naprave, za katero
predlagatelj zahteva vpis v evidenco naprav, mora vlagatelj
zahtevi za vpis naprave v evidenco naprav priložiti tudi
tehnične zahteve za izdelavo naprave in seznam opreme
naprave.
(5) Atest za tip naprave oziroma drug ustrezen dokument
za določen tip naprave, ki ga je izdala druga država oziroma
pooblaščeni organ te države, se prizna na podlagi ustrezne
tehnične dokumentacije in preizkusov v zraku, če naprava
izpolnjuje najmanj zahteve slovenskih predpisov oziroma zahteve slovenskim predpisom enakovrednih tujih predpisov.
(6) V primeru spremembe lastništva naprave sta obvezna
pregled naprave in posodobitev podatkov z evidentiranjem prenosa lastništva v knjigi zrakoplova, ki ga opravi lastnik naprave
oziroma oseba, ki jo za to pooblasti lastnik naprave. O oprav-
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ljenem pregledu in točnosti podatkov v knjigi zrakoplova mora
prejšnji lastnik novemu lastniku naprave podati pisno izjavo.
(7) Vpis tuje amatersko grajene naprave v evidenco naprav ni dovoljen.
24. člen
(plovnost naprave in dovoljenje za letenje naprave)
(1) Plovnost naprave pomeni sposobnost naprave za letenje, ki jo ugotavlja agencija oziroma drug pooblaščeni izvajalec.
(2) Na zahtevo lastnika ali uporabnika naprave agencija
izda dovoljenje za letenje naprave, za katero se v skladu s 24.,
25. in 26. členom tega pravilnika ugotovi, da izpolnjuje pogoje
za varno letenje.
(3) Vlogi za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka vlagatelj priloži:
1. poročilo komisije, izdelano v skladu s predpisi, ki urejajo amatersko gradnjo zrakoplovov, oziroma atest tipa naprave,
če gre za serijsko proizvodnjo naprav,
2. priročnik za letenje in vzdrževanje naprave,
3. potrdilo, iz katerega izhaja, da hrup naprave ne presega omejitev, določenih v tem pravilniku (ne velja za naprave
brez motorja),
4. dovoljenje za delo radijske postaje, če je vgrajena v
napravo, in
5. potrdilo proizvajalca o ustreznosti naprave.
(4) Dovoljenje za letenje naprave je spričevalo o sposobnosti naprave za varno letenje in dokaz o vpisu v evidenco
naprav.
(5) Dovoljenje za letenje naprave se izda na obrazcu
ULN-02, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
(6) Dovoljenje za letenje naprave mora biti med letom v
napravi oziroma na njej oziroma ga mora imeti pilot naprave
pri sebi.
(7) Potrdilo iz 3. točke tretjega odstavka tega člena izda
oseba, ki ima pooblastilo za opravljanje meritev hrupa.
25. člen
(ugotavljanje plovnosti naprave)
(1) Plovnost naprave se ugotavlja s:
1. pregledom naprave in njene dokumentacije,
2. preizkusom naprave na zemlji in
3. preizkusom naprave v zraku.
(2) S pregledom naprave se ugotovi, ali naprava ustreza
atestu tipa naprave. S pregledom dokumentacije naprave se
ugotovi, ali se je letenje in vzdrževanje naprave izvajalo v
skladu s priročnikom o letenju in vzdrževanju naprave. Pregled
obsega tudi nadzor izvedbe plovnostno-tehničnih zahtev.
(3) S preizkusom na zemlji se ugotovi delovanje vseh
sistemov naprave in delovanje motorja na vseh delovnih področjih njegovega delovanja. Delovanje sistemov naprave se
ugotavlja po priročniku o letenju in vzdrževanju naprave, delovanje motorja pa po programu proizvajalca motorja.
(4) Preizkus naprave v zraku je preizkus naprave v okviru
omejitev, določenih v priročniku o letenju in vzdrževanju naprave. Preizkus naprave v zraku opravi pilot naprave, ki ima
najmanj 100 ur samostojnega letenja na ustrezni vrsti naprave.
(5) Za ugotavljanje plovnosti naprave se smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo postopek in način ugotavljanja plovnosti zrakoplovov, če niso v nasprotju z določbami
tega pravilnika.
26. člen
(veljavnost dovoljenja za letenje naprave)
Dovoljenje za letenje naprave velja eno leto in se lahko
podaljša v skladu s prejšnjim členom.
27. člen
(pooblaščeni izvajalec)
(1) Pooblaščeni izvajalec mora imeti za pridobitev pooblastila za opravljanje pregledov plovnosti ustrezne prostore in

Št.

49 / 8. 7. 2016 /

Stran

7093

tehnično opremo ter organizacijski priročnik, ki ga pred izdajo
pooblastila odobri agencija.
(2) Organizacijski priročnik iz prejšnjega odstavka mora:
1. izkazati strokovno usposobljenost osebja v skladu z
28. členom tega pravilnika ter način vzdrževanja njihove usposobljenosti, imeti mora vzpostavljen sistem pooblaščanja takega osebja in razvite postopke za ugotavljanje kompetenc ter
dokazovati ustrezno vodenje in kontrolo teh postopkov znotraj
svoje organizacijske strukture. Postopki, ki jih odobri agencija,
morajo jasno določati omejitve, znotraj katerih se osebju izdajajo pooblastila;
2. imeti vzpostavljen sistem nadzora stalne plovnosti, kar
pomeni, da mora pooblaščeni izvajalec:
a) dokazovati, da ima vzpostavljen sistem nadzora stalne
plovnosti, ki ga vzdržuje na način, da lahko izvaja periodične
preglede plovnosti in izdaja ter podaljšuje dovoljenja za letenje
naprav iz njegovega obsega pooblastil;
b) zagotavljati, da je stalna plovnost vsake naprave, katere pregled plovnosti izvaja, taka, da:
– naprava ostaja v odobreni konfiguraciji,
– so odobrene vse spremembe na napravi,
– so vse zahteve in priporočila proizvajalca naprave izpolnjene,
– je vse predpisano vzdrževanje izvedeno,
– so bili instrumenti pregledani, preizkušeni in odobreni
skladno z zahtevami,
– je bilo preverjanje v letu naprave izvedeno po odobrenem programu preverjanja v letu,
– masa in pozicija masnega središča naprave ustrezata
zahtevam;
c) imeti vzpostavljen proces za izvedbo pregleda plovnosti
vsake naprave, katere plovnost nadzira, ustrezen zahtevam
tega pravilnika;
3. imeti navedene naslednje informacije:
a) izjavo odgovornega vodje, ki potrjuje, da so priročnik in
z njim povezani dokumenti skladni s tem pravilnikom;
b) splošen opis obsega del glede na pooblastilo;
c) nazive, imena in funkcije naslednjih oseb, ki se štejejo
kot obvezne:
– odgovorni vodja;
– tehnični vodja nadzora stalne plovnosti naprav;
– vodja zagotavljanja nadzora kakovosti;
d) organizacijsko shemo s prikazom linije odgovornosti;
e) seznam pooblaščenih oseb za izvajanje pregledov
plovnosti naprav in izdajanje oziroma podaljševanje dovoljenj
za letenje;
f) splošni opis kadrovskih potreb pooblaščenega izvajalca
glede na obseg del;
g) postopke, ki opisujejo, kako pooblaščeni izvajalec zagotavlja skladnost s tem pravilnikom;
h) postopek obveščanja agencije o organizacijskih in drugih spremembah pooblaščenega izvajalca;
i) postopek za odobritev spremembe organizacijskega
priročnika pooblaščenega izvajalca;
j) zapis ali referenco o vsaki napravi, katere pregled plovnosti izvaja pooblaščeni izvajalec;
k) podroben opis sistema ter načel hranjenja zapisov;
l) splošni opis prostorov na vsakem od naslovov pooblaščenega izvajalca, navedenem v pooblastilu;
m) postopek dopolnjevanja oziroma spreminjanja organizacijskega priročnika, kot je potrebno, da ohranja njegovo
vsebino skladno s stanjem svoje organizacije;
4. imeti vzpostavljen sistem nadzora kakovosti, ki:
a) po podelitvi pooblastila zagotavlja agenciji izvajanje
nadzora v celotni organizaciji pooblaščenega izvajalca, pod
vodstvom odgovornega vodje, kot je opredeljeno v organizacijskem priročniku, ter zagotavlja nadzor nad standardi in
zahtevami ter dopolnitvami le-teh, kot izhaja iz pooblastila,
b) dokazuje, da ima vzpostavljen dokumentiran sistem
nadzora kakovosti in ga vzdržuje,
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c) zagotavlja skladnost z zahtevami tega pravilnika in
ima vodjo sistema nadzora kakovosti, ki spremlja ustreznost
in pravilnost postopkov, potrebnih za zagotavljanje plovnosti
naprav, spremljanje ustreznosti pa mora vključevati povratno
informacijo odgovornemu vodji za izvedbo potrebnih korektivnih ukrepov,
d) določa, da za izpolnitev zahtev iz prejšnje točke
pooblaščeni izvajalec določi program notranjih presoj, ki bo
sprejemljiv za agencijo,
e) določa, da ima agencija ob vsakem primernem času
dostop do vseh podatkov, poročil in zapisov, neposredno ali
posredno povezanih s preverjanjem naprav v letu, plovnosti
naprav, motorjev, propelerjev ali delov naprav, in da ima pravico do navzočnosti pri funkcionalnem preverjanju oziroma
testiranju v kakršni koli povezavi z vzpostavljanjem plovnosti
ali sposobnosti za letenje naprav, motorjev, propelerjev ali
sestavnih delov naprav.
(3) Pooblaščeni izvajalec mora skleniti škodno zavarovanje za primer odgovornosti.
(4) Prvo dovoljenje za letenje izda pooblaščeni izvajalec, pregled plovnosti in podaljšanje dovoljenja za letenje pa
osebje pooblaščenega izvajalca.
(5) Pooblaščeni izvajalec je za storitve iz tega člena
upravičen zaračunati nagrado v skladu z vsakokrat veljavno
Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo
Republike Slovenije.
(6) Pooblaščeni izvajalec je dolžan agencijo obvestiti o
izdaji oziroma podaljšanju dovoljenja za letenje najkasneje
v desetih dneh.
28. člen
(osebje pooblaščenega izvajalca)
(1) Osebje pooblaščenega izvajalca, ki izvaja preglede
plovnosti in izdaja dovoljenja za letenje, mora izpolnjevati
naslednje pogoje, in sicer:
– starost najmanj 21 let,
– opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka,
– dokazilo o seznanitvenem usposabljanju za vsaj en
tip naprave, pridobljenem pri proizvajalcih tipov naprav oziroma pri organizacijah, pooblaščenih od proizvajalcev tipa
naprave,
– katero koli licenca v skladu z Delom 66 Priloge III
Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014 z dne 26. novembra
2014 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih izdelkov,
delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se
ukvarjajo s temi nalogami (UL L št. 362 z dne 17. 12. 2014,
str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU)
2015/1536 z dne 16. septembra 2015 o spremembi Uredbe
(EU) št. 1321/2014 v zvezi z uskladitvijo pravil za stalno
plovnost z Uredbo (ES) št. 216/2008, kritičnimi nalogami
vzdrževanja ter spremljanjem stalne plovnosti zrakoplovov
(UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 16; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1321/2014/EU), ali
– najmanj srednješolska izobrazba z dokazilom o opravljenih modulih M7a, M9a, M10, M12, M16 in M17a za
licenco kategorije A, in modul M11b za ultralahka letala ter
modul M12 za ultralahke helikopterje in giroplane, v skladu
z Delom 66 Uredbe 1321/2014/EU, ter petletne delovne
izkušnje na področju vzdrževanja zrakoplovov ali naprav, ali
– veljavno dovoljenje pilota naprave vsaj pet let in opravljen osnovni tečaj za vzdrževanje vsaj enega tipa motorja
naprave ali
– najmanj pet let delovnih izkušenj kot nadzornik gradnje
zrakoplovov v proizvodni organizaciji za gradnjo zrakoplovov
ali kontrolor gradnje amatersko zgrajenih zrakoplovov.
(2) Pooblaščeni izvajalec je dolžan zagotavljati, da
njegovo osebje vzdržuje usposobljenost, pri čemer se za
vzdrževanje usposobljenosti šteje, da osebje opravi dva
pregleda plovnosti na leto ali opravi usposabljanje, ki se
nanaša na podaljšanje plovnosti.
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29. člen
(nadzor nad pooblaščenim izvajalcem)
(1) Nadzor nad delom pooblaščenega izvajalca izvaja
agencija.
(2) Če obstajajo dokazi, da pooblaščeni izvajalec ne izpolnjuje zahtev iz 27. in 28. člena tega pravilnika, se podajo
ugotovitve, ki so opredeljene po naslednjih stopnjah:
– ugotovitev prve stopnje je kakršno koli neskladje z zahtevami, ki zniža varnostni standard in ogrozi letalsko varnost,
– ugotovitev druge stopnje je kakršno koli neskladje z
zahtevami, ki ni stopnjevano kot ugotovitev prve stopnje.
(3) Po prejemu obvestila o ugotovitvah:
– pooblaščeni izvajalec predlaga načrt korektivnih ukrepov, ki identificira morebitni sistemski vzrok ter vsebuje analizo za namen preprečitve ponovitve. Korektivni ukrepi se
v potrditev v dogovorjenem časovnem intervalu predložijo
agenciji;
– za ugotovitev prve stopnje lahko agencija predlaga ministru, pristojnemu za infrastrukturo, da prekliče, omeji, v celoti
ali delno odvzame pooblastilo do uspešne izvedbe korektivnih
ukrepov;
– za ugotovitev druge stopnje agencija določi obdobje za
izvedbo korektivnih ukrepov, ki je primerno naravi ugotovitve in
za začetek ni daljše od treh mesecev, v primerih, ko glede na
naravo ugotovitve in predložitve ustreznega načrta korektivnih
ukrepov, pa agencija lahko podaljša rok za izvedbo korektivnih
ukrepov;
– v primeru časovno neuspešne izvedbe korektivnih ukrepov, se ugotovitev zviša na ugotovitev prve stopnje in agencija
predlaga ministru, pristojnemu za infrastrukturo, sprejem ukrepov iz druge alineje tega odstavka.
(4) Pooblaščeni izvajalec je dolžan agencijo predhodno
obveščati o spremembi:
– firme pooblaščenega izvajalca,
– sedeža oziroma lokacije pooblaščenega izvajalca,
– dodatne lokacije pooblaščenega izvajalca,
– odgovornega vodje,
– katere koli od obveznih oseb, zahtevanih v organizacijskem priročniku,
– prostorov, postopkov, obsega del in osebja, če bi te
spremembe lahko vplivale na pooblastilo pooblaščenega izvajalca.
30. člen
(predhodna preveritev)
Pooblaščeni izvajalec pridobi pooblastilo, če izpolnjuje
pogoje iz 27. in 28. člena tega pravilnika, na podlagi predhodno
izvedenega postopka presoje izpolnjevanja navedenih pogojev,
ki ga izvede agencija.
V. OZNAKE NAPRAVE IN OBVESTILA
O OMEJITVAH NAPRAVE
31. člen
(registrska oznaka naprave)
Vsaka naprava mora imeti registrsko oznako, določeno
v skladu s predpisi, ki urejajo registrske in druge oznake zrakoplovov.
32. člen
(identifikacijska tablica in serijska številka naprave)
(1) Vsaka naprava mora imeti stabilno pritrjeno identifikacijsko tablico velikosti 10 × 5 centimetrov z vsebino, določeno
v obrazcu ULN-03, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
(2) Naprave morajo imeti na trupu in krilu stabilno pritrjeno serijsko številko naprave, naprave z motorjem na motorju
tudi serijsko številko motorja ter na propelerju serijsko številko
propelerja.
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33. člen
(obvestilo o uporabi naprave)
Vsaka naprava mora imeti na vidnem mestu pilotovega in
sopotnikovega sedeža nameščeno čitljivo obvestilo, napisano
z velikimi tiskanimi črkami velikosti najmanj 8 milimetrov v
slovenskem in angleškem jeziku, iz katerega je razvidno, da
naprava ne izpolnjuje zahtev standardov in priporočenih praks
Mednarodne organizacije civilnega letalstva za izdajo spričevala o plovnosti zrakoplova. Obvestilo se glasi:
OBVESTILO: ZA TA ZRAKOPLOV NI IZDANO SPRIČEVALO O PLOVNOSTI ZRAKOPLOVA V SKLADU Z MEDNARODNIMI STANDARDI IN PRIPOROČENIMI PRAKSAMI
MEDNARODNE ORGANIZACIJE CIVILNEGA LETALSTVA. Z
NJIM LETITE NA LASTNO ODGOVORNOST!
NOTICE: THIS AIRCRAFT IS OPERATING WITHOUT A
CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS ISSUED ACCORDING
TO INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION STANDARDS AND RECOMMENDED PRACTICES. FLY AT YOUR
OWN RISK.
VI. MINIMALNA OPREMA NAPRAVE, PILOTA NAPRAVE
IN DRUGE OSEBE
34. člen
(oprema naprave)
(1) Naprava z motornim pogonom mora imeti:
1. varnostne pasove, v odvisnosti od vrste naprave,
2. merilec hitrosti,
3. višinomer,
4. količinomer goriva ali možnost optične kontrole količine
goriva,
5. kompas,
6. reševalni sistem oziroma sistem reševalnega padala
oziroma sistem padala za ponovni dvig (v nadaljnjem besedilu:
reševalni sistem), če ga je proizvajalec naprave predvidel za
ta tip naprave.
(2) Ultralahko jadralno letalo mora imeti opremo, navedeno iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka.
(3) Odpenjanje varnostnih pasov mora biti možno z enim
namernim gibom.
(4) Naprava z motornim pogonom, ki se uporablja v kontroliranem zračnem prostoru mora imeti tudi radijsko postajo in
radarski odzivnik ter drugo predpisano opremo in naprave, ki
se zahtevajo za določen zračni prostor.
(5) Naprava, razen giroplana, s katerim se opravlja usposabljanje za pilota naprave, mora imeti tudi reševalni sistem.
35. člen
(oprema pilota naprave in druge osebe)
(1) Na napravi z odprto kabino je obvezna uporaba zaščitne čelade in zaščitnih očal, če čelada nima vizirja. Za letenje z
napravo nad jezeri in morjem je v skladu s pravili letenja obvezna uporaba rešilnega jopiča. Na napravi je obvezna uporaba
reševalnega padala, če je zahtevana po priročniku o letenju in
vzdrževanju naprave.
(2) Pilot naprave ne sme dovoliti, da na isti napravi hkrati
z njim leti oseba, ki nima predpisane opreme.
(3) Testni pilot mora imeti reševalno padalo med letenjem
v okviru preizkušanja novega tipa naprave, razen giroplana, če
naprava ni opremljena z reševalnim sistemom.
VII. USPOSABLJANJE, IZPITI, DOVOLJENJA
IN POOBLASTILA PILOTOV NAPRAV
36. člen
(pogoji za usposabljanje)
(1) Oseba, ki se usposablja za pilota naprave, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
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1. da ni mlajša od 16 let;
2. da glede zdravstvenih pogojev izpolnjuje pogoje, ki
so določeni s predpisi o zdravstvenih zahtevah, ki jih mora
izpolnjevati voznik motornega vozila kategorije B, kar izkaže
z zdravniškim spričevalom o opravljenem zdravstvenem pregledu kandidata za voznika oziroma voznika, ki ni starejše od
treh mesecev oziroma je imetnik veljavnega zdravniškega spričevala za licenco LAPL ali višje, izdanega v skladu z Uredbo
1178/2011/EU;
3. da je pred praktičnim usposabljanjem za pilota naprave uspešno končala osnovno teoretično usposabljanje po
potrjenem programu usposabljanja pilotov za določeno vrsto
naprave, kar dokaže z uspešno opravljenim pisnim testom;
4. da je vpisana v register učencev pri organizaciji za
šolanje letenja ali drugi registrirani letalski šoli, pri kateri se
usposablja;
5. da vlogi za začetek usposabljanja priloži pisno soglasje
staršev ali skrbnika, če je mlajša od 18 let.
(2) Usposabljanje za pilota naprave se sme izvajati le
po programu usposabljanja za določeno vrsto naprave, ki ga
odobri ministrstvo. Za program usposabljanja se smiselno
uporabljajo zahteve, ki veljajo za programe usposabljanja za
licenco zasebnega oziroma športnega pilota letala, če s tem
pravilnikom ni določeno drugače.
(3) Usposabljanje pilotov naprav lahko opravlja organizacija za šolanje letenja ali druga registrirana letalska šola, ki
izpolnjuje pogoje, določene s predpisi o licenciranju letalskega
osebja – pilotov letal, če s tem pravilnikom ni določeno drugače.
(4) Praktično usposabljanje pilotov naprav se lahko izvaja
na vzletiščih z vzletno-pristajalno stezo predpisane dolžine in
na letališčih.
37. člen
(prijava na izpit)
(1) Kdor želi opravljati teoretični izpit za pilota naprave,
mora vlogi za prijavo na izpit priložiti izjavo registrirane letalske šole, da je kandidat izpolnil določen program teoretičnega
usposabljanja.
(2) Po uspešno opravljenem teoretičnem izpitu mora kandidat pristopiti k praktičnemu izpitu najkasneje v 24 mesecih,
sicer mora ponovno opraviti teoretični izpit.
(3) Kdor želi opravljati praktični izpit za pilota naprave,
mora vlogi za prijavo priložiti:
– dokazilo o naletu na vrsti naprave, kot je predpisano s
programom usposabljanja in
– izjavo učitelja letenja naprave, da je kandidat usposobljen za izpit.
(4) Praktični izpit za pilota naprave lahko opravlja oseba,
ki je dopolnila 17 let.
38. člen
(izpit in dovoljenje pilota naprave)
(1) Izpit se opravlja pred izpitno komisijo, v katero se
najmanj en član imenuje z liste letalskih strokovnjakov. Izpit
za pridobitev dovoljenja pilota naprave sestavljata teoretični in
praktični del v skladu s programom usposabljanja za določeno
vrsto naprave. Izpitno komisijo imenuje agencija.
(2) Teoretični del izpita obsega:
1. osnove aerodinamike in mehanike letenja (teorijo letenja),
2. letalsko meteorologijo,
3. konstrukcije in materiale,
4. pogonsko skupino (motor),
5. letalsko navigacijo,
6. postopke v sili,
7. radiofonijo in VFR-frazeologijo,
8. letalske instrumente,
9. letalske predpise,
10. uporabo naprave,
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11. uporabo vzletišč in letališč in
12. letalsko medicino.
(3) Po uspešno opravljenem teoretičnem delu izpita kandidat pristopi k praktičnem delu izpita. Izpitni let se opravi
po programu usposabljanja pilotov naprave, ki je določen za
vsako vrsto naprave v skladu z drugim odstavkom 36. člena
tega pravilnika.
(4) Pilotu naprave z dovoljenjem za določeno vrsto naprave, ki želi pridobiti dovoljenje pilota naprave druge vrste
naprave, se na podlagi primerljivih vsebin in zahtevnosti v celoti
ali deloma prizna teoretični in praktični del izpita iz drugega
odstavka tega člena v skladu s programom usposabljanja za
drugo vrsto naprave.
(5) Kandidatu za pilota naprave, ki ima veljavno licenco
pilota jadralnega letala, licenco zasebnega oziroma športnega
pilota (LAPL oziroma PPL), licenco poklicnega pilota (CPL) ali
licenco prometnega pilota (ATPL), se na podlagi primerljivih
vsebin in zahtevnosti v celoti ali deloma prizna teoretični del
izpita iz drugega odstavka tega člena. Za praktični del usposabljanja mora tak pilot opraviti najmanj pet ur prešolanja, ki se
za vsako vrsto naprave določi v skladu z drugim odstavkom
36. člena tega pravilnika, razen imetnikov licence pilota jadralnega letala.
(6) Po uspešno opravljenem izpitu izda agencija dovoljenje pilota naprave.
39. člen
(pilot naprave)
(1) Z napravo lahko upravlja oseba, ki ima veljavno dovoljenje pilota naprave za to vrsto naprave, izpolnjuje predpisane
zdravstvene zahteve in ima tip naprave, ki ga lahko upravlja,
vpisan v knjižico letenja.
(2) Pod nadzorom učitelja letenja naprave lahko z napravo upravlja tudi oseba, ki se usposablja za pridobitev dovoljenja
pilota naprave, v skladu s 36. členom tega pravilnika.
(3) Preverjanje sposobnosti pilota naprave za upravljanje
tipa naprave v okviru posamezne vrste naprave, katerega kandidat še nima vpisanega v knjižico letenja, opravi učitelj letenja
naprave s preverjanjem v letu in ugotovljeno sposobnost vpiše
v knjižico letenja.
40. člen
(učitelj letenja naprave)
(1) Usposabljanje in preverjanje strokovne usposobljenosti učencev za pilote naprav lahko v skladu s tretjim odstavkom
36. člena tega pravilnika opravlja učitelj letenja naprave, ki ima:
1. najmanj 200 ur letenja, od tega najmanj 10 ur metodskega letenja na vrsti naprave, za katero usposablja, od tega
najmanj tri ure metodskega letenja na tipu naprave, za katero
usposablja, ter ima veljavno dovoljenje pilota naprave najmanj
dve leti pred prijavo na izpit za pridobitev posebnega pooblastila za učitelja letenja naprave za določeno vrsto naprave,
2. opravljen izpit za učitelja letenja naprave določene
vrste naprave in
3. v veljavno dovoljenje pilota naprave vpisano ustrezno
pooblastilo.
(2) Kdor želi opravljati izpit za pridobitev pooblastila za
učitelja letenja naprave za določeno vrsto naprave, mora vlogi
za opravljanje izpita priložiti:
1. dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 1. točke prejšnjega
odstavka,
2. izjavo učitelja letenja naprave, da je kandidat usposobljen za izpit,
3. dokazilo, da je za opravljanje izpita zagotovljena naprava.
(3) Učitelj letenja naprave lahko opravlja usposabljanje in
preverjanje strokovne usposobljenosti kandidatov samo na tipu
naprave, ki ga ima vpisanega v knjižico letenja.
(4) Kandidatu za učitelja letenja naprave, ki ima veljavni
rating za inštruktorja letenja, izdan v skladu s predpisi o licen-
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ciranju letalskega osebja, se na podlagi primerljivih vsebin in
zahtevnosti v celoti ali deloma prizna izpolnjevanje pogojev iz
1. in 2. točke prvega odstavka tega člena, če opravi najmanj
pet ur prešolanja, ki se za vsako vrsto naprave določi v skladu
z drugim odstavkom 36. člena tega pravilnika.
(5) Kandidatu za pridobitev pooblastila učitelja letenja
naprave se prizna 100 ur zahtevanega naleta iz 1. točke prvega
odstavka tega člena, če ima vsaj 100 ur samostojnega naleta
kot pilot licence, pridobljene na podlagi Uredbe 1178/2011/EU.
41. člen
(izpit za učitelja letenja naprave)
(1) Izpit za učitelja določene vrste naprave se opravi pred
komisijo, ki jo imenuje agencija, v katero se najmanj en član
imenuje z liste letalskih strokovnjakov. Izpit sestavljata teoretični in praktični del, v skladu s programom usposabljanja za
določeno vrsto naprave.
(2) Teoretični del izpita obsega:
1. osnove aerodinamike in mehanike letenja (teorijo letenja),
2. letalsko meteorologijo,
3. pogonsko skupino (motor),
4. letalsko navigacijo,
5. vzdrževanje,
6. postopke v sili,
7. radiofonijo in VFR-frazeologijo,
8. letalske predpise,
9. letalsko medicino s psihofiziologijo in
10. metodiko poučevanja.
(3) Praktični del izpita obsega izpitni let, ki se opravi po
programu usposabljanja učitelja letenja naprave, ki je določen
za vsako vrsto naprave posebej.
(4) Izpit za učitelja letenja naprave lahko opravlja oseba,
ki je dopolnila 19 let.
42. člen
(testni pilot naprave)
(1) Testiranje in preizkušanje novih vrst in tipov naprav iz
17. člena tega pravilnika lahko opravlja testni pilot naprave, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je star najmanj 21 let,
2. ima najmanj 200 ur letenja, od tega najmanj 100 ur
metodskega letenja na isti vrsti naprave, ki jo preizkuša, ter ima
veljavno dovoljenje pilota naprave najmanj pet let,
3. je uspešno opravil izpit za testnega pilota naprave,
4. ima v veljavno dovoljenje pilota naprave vpisano
ustrezno pooblastilo.
(2) Kandidat, ki želi opravljati izpit za pridobitev pooblastila testnega pilota naprave, mora vlogi za opravljanje izpita
priložiti:
1. dokazilo o naletu na vrsti naprave, kot je predpisano s
programom usposabljanja,
2. izjavo organizacije za šolanje letenja ali druge registrirane letalske šole, da je izpolnil določeni program usposabljanja,
3. izjavo učitelja letenja naprave, da je kandidat usposobljen za izpit,
4. dokazilo, da je za opravljanje izpita zagotovljena naprava.
43. člen
(izpit za testnega pilota naprave)
(1) Izpit za testnega pilota naprave sestavljata teoretični
in praktični del, in sicer v skladu s programom usposabljanja
za določeno vrsto naprave.
(2) Teoretični del izpita obsega:
1. aerodinamiko in mehaniko letenja (teorijo letenja),
2. materiale in konstrukcijo naprave,
3. meritve, metode in postopke preizkušanja in
4. postopke v sili.
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(3) Praktični del izpita obsega serijo izpitnih letov, ki se
opravijo po potrjenem programu usposabljanja za testnega
pilota naprave, ki morajo vsebovati vse elemente preizkušanja
naprave pred izdajo atesta tipa naprave.
44. člen
(pooblastilo za letenje v kontroliranem zračnem prostoru)
(1) Imetniku dovoljenja pilota naprave se na njegovo
zahtevo izda pooblastilo za letenje v kontroliranem zračnem
prostoru, če uspešno opravi teoretični in praktični del izpita za
letenje v kontroliranem zračnem prostoru.
(2) Teoretični del izpita pilota naprave za pridobitev pooblastila za letenje v kontroliranem zračnem prostoru obsega:
1. letalsko navigacijo z osnovami radionavigacije,
2. pravila letenja v kontroliranem zračnem prostoru,
3. postopke v sili v kontroliranem zračnem prostoru in
4. angleško oziroma slovensko letalsko frazeologijo.
(3) Praktični del izpita pilota naprave za pridobitev pooblastila za letenje v kontroliranem zračnem prostoru obsega izpitne lete, ki se opravijo po odobrenem programu usposabljanja
pilotov naprave za pridobitev pooblastila za letenje z napravo v
kontroliranem zračnem prostoru, ki morajo vsebovati najmanj:
1. dva vzleta in dva pristanka na letališču, na katerem se
izvajajo službe zračnega prometa,
2. eno okoliščino, ki zahteva uporabo postopka v sili, in
3. dva vstopa in izstopa iz kontroliranega zračnega prostora.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena imetnik veljavne
licence zasebnega oziroma športnega pilota, licence poklicnega pilota in licence prometnega pilota izpolnjuje pogoje za
letenje z napravo v kontroliranem zračnem prostoru, če je
usposobljen za letenje na tipu naprave.
45. člen
(pooblastilo za vleko jadralnih letal in vleko oglasnih trakov)
(1) Imetniku dovoljenja pilota naprave se na njegovo zahtevo izda pooblastilo za vleko jadralnih letal in vleko oglasnih
trakov, če ima 50 ur samostojnega naleta po pridobitvi dovoljenja pilota naprave in uspešno opravi teoretični in praktični del
usposabljanja.
(2) Teoretični in praktični del usposabljanja pilota naprave
se izvaja po odobrenem programu usposabljanja v registrirani
letalski šoli.
(3) Pooblastilo za vleko jadralnih letal ali vleko oglasnih
trakov se imetniku dovoljenja pilota naprave na njegovo zahtevo vpiše v dovoljenje pilota naprave na podlagi opravljenega
teoretičnega in praktičnega usposabljanja ali na podlagi veljavnega pooblastila za vleko jadralnih letal ali vleko oglasnih
trakov, vpisanega v licenco, pridobljeno na podlagi Uredbe
1178/2011/EU.
46. člen
(pooblastila za dela v zraku)
(1) Prosilec za izdajo posebnega dovoljenja mora za izvajanje dela v zraku vlogi priložiti operativni priročnik, ki mora
vsebovati:
1. splošen opis obsega del v zraku;
2. odgovorne osebe;
3. operativno osebje in usposabljanje:
– pogoje za izvajalce usposabljanja,
– vhodne pogoje za operativno osebje,
– začetno in periodično usposabljanje operativnega osebja;
4. standardne postopke pri izvajanju del v zraku na podlagi analize tveganja;
5. opremo naprave;
6. poročanje, standardne obrazce.
(2) Pilot naprave opravlja dela v zraku, ko ima:
1. najmanj 200 ur letenja na določeni vrsti naprave, vključno z naletom, pridobljenim z drugimi licencami,
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2. najmanj 10 ur letenja na tipu naprave,
3. opravljen zdravniški pregled za voznike motornih vozil
kategorije B v skladu s predpisi o zdravstvenih pogojih, ki jih
mora izpolnjevati voznik motornega vozila kategorije B, kar
izkaže z zdravniškim spričevalom o opravljenem zdravstvenem
pregledu kandidata za voznika oziroma voznika, ki ni starejše
od treh mesecev, veljavnim zdravniškim spričevalom, izdanim
v skladu z Uredbo 1178/2011/EU v primeru, ko se dela v zraku
ne izvajajo proti plačilu, ali zdravniškim spričevalom razreda II
v skladu z Uredbo 1178/2011/EU v primeru, ko se dela v zraku
opravljajo proti plačilu in
4. izvedeno usposabljanje opredeljeno v operativnem priročniku, ki vsebuje:
– poznavanje zmogljivosti in omejitev določene vrste naprave,
– dela v zraku in njihove značilnosti,
– poznavanje tveganj, ki jih predstavlja specifično delo
v zraku,
– opremo, potrebno za dela v zraku,
– letalsko meteorologijo v območju izvajanja del v zraku,
če je specifična, in
– najmanj štiri demonstracijske lete za posamezne vrste
del v zraku.
47. člen
(izdaja in podaljšanje veljavnosti dovoljenj pilotov naprave)
(1) Na zahtevo osebe, ki je opravila izpit za pilota naprave
oziroma izpit za učitelja letenja naprave, agencija izda dovoljenje pilota naprave oziroma vpiše posebno pooblastilo učitelja
letenja naprave v dovoljenje pilota naprave. Glede opravljanja
izpitov, postopka in načina izdaje dovoljenja pilota naprave in
vpisa pooblastil se smiselno uporabljajo predpisi o licenciranju
letalskega osebja – pilotov letal, če niso v nasprotju s tem
pravilnikom.
(2) Dovoljenje pilota naprave se izda na obrazcu ULN-04,
ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
(3) Veljavnost dovoljenja pilota naprave je štiri leta in se
podaljša na vlogo pilota naprave, če so izpolnjeni naslednji
pogoji:
1. v primeru rednega podaljšanja:
– opravljen zdravniški pregled za voznike motornih vozil
kategorije B v skladu s predpisi o zdravstvenih pogojih, ki jih
mora izpolnjevati voznik motornega vozila kategorije B, kar
izkaže z zdravniškim spričevalom o opravljenem zdravstvenem
pregledu kandidata za voznika oziroma voznika, ki ni starejše
od treh mesecev, oziroma veljavno zdravniško spričevalo, izdano v skladu z Uredbo 1178/2011/EU,
– najmanj 10 ur naleta v času veljavnosti dovoljenja ter
opravljen kontrolni let z učiteljem letenja naprave iz seznama
učiteljev, vpisanih v registriranih letalskih šolah v trajanju vsaj
45 minut ali
– v primeru, da kandidat ne izpolnjuje pogoja zahtevanega naleta iz prejšnje alinee, se opravi preizkus strokovnosti
pred komisijo v trajanju najmanj 45 minut;
2. v primeru podaljšanja dovoljenja po izteku njegove
veljavnosti (obnova dovoljenja):
– opravljen zdravniški pregled za voznike motornih vozil
kategorije B v skladu s predpisi o zdravstvenih pogojih, ki jih
mora izpolnjevati voznik motornega vozila kategorije B, kar
izkaže z zdravniškim spričevalom o opravljenem zdravstvenem
pregledu kandidata za voznika oziroma voznika, ki ni starejše
od treh mesecev, oziroma veljavno zdravniško spričevalo iz
36. člena tega pravilnika,
– vpis v register učencev v registrirani letalski šoli, kjer
opravi najmanj 5 ur naleta in
– preizkus strokovnosti pred komisijo v trajanju najmanj
45 minut.
(4) Preizkus strokovnosti iz tretje alineje 2. točke prejšnjega odstavka obsega poznavanje uporabe naprave, znanje iz
letalskih predpisov, poznavanje postopkov v sili in preverjanje
v letu.
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48. člen

51. člen

(knjižica letenja)

(prenehanje veljavnosti)

Pilot naprave in kandidat za pilota naprave vpisuje svoje
letenje na posamezni vrsti naprave v knjižico letenja, ki jo izda
agencija. Kandidatu za pilota naprave mora vpisani nalet potrditi učitelj letenja naprave.

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS,
št. 107/08).

49. člen

(začetek uporabe)

(sodelovanje na letalskih prireditvah)
Pilot naprave, ki ima veljavno dovoljenje pilota naprave,
lahko sodeluje na letalskih prireditvah in tekmovanjih, če ima
skupni samostojni nalet z vrsto naprave, s katero sodeluje na
letalski prireditvi oziroma tekmovanju, večji od 100 ur.

52. člen
Ne glede na 53. člen tega pravilnika se slovenska frazeologija iz 4. točke drugega odstavka 44. člena tega pravilnika
začne uporabljati 1. januarja 2017.
53. člen
(začetek veljavnosti)

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
50. člen
(prehodni določbi)
(1) Postopki za podaljšanje oziroma obnovo dovoljenja iz
47. člena tega pravilnika, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo po dosedanjih predpisih.
(2) Imetniki dovoljenja pilota naprave pridobijo zdravniško
spričevalo iz 2. točke prvega odstavka 36. člena tega pravilnika
ob podaljšanju dovoljenja pilota naprave.

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-276/2015/65-0191422
Ljubljana, dne 5. julija 2016
EVA 2015-2430-0063
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister
za infrastrukturo
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PRILOGA
Obrazec ULN-01

POTRDILO O USTREZNOSTI ULTRALAHKE LETALNE NAPRAVE (ULN)
Certificate of Conformity of the Ultralight Aircraft (ULA)
Vrsta ULN/ULA Category:...................................................................................
ULN/ULA
1.

Proizvajalec
Manufacturer

2.

Tip
Type

3.

Serijska številka
Serial number

4.

Leto izdelave
Year of production

5.

Številka in datum atesta
Number and date of
attestation

6.

Dosedanji nalet
Time since new

Motor/Engine

Propeler/Propeller

1. poročilo o preizkušanju ULN po programu preizkušanja/ULA flight test report
7.

8.

Priloge
Appendix

2. poročilo o tehtanju ULN in položaju masnega središča/Weight and CG report
3. poročilo o kontroli geometrije ULN/ULA geometry control report

4. seznam standardne in dodatne opreme/Standard and additional equipment list
Izjava nadzornika gradnje, da je ULN izdelana v
skladu z zahtevami za izdajo atesta za tip ULN
Quality inspector declaration that ULA was
………………………………………………………
manufactured in accordance with requirements for
Nadzornik gradnje (ime in priimek in podpis)
Quality inspector (Name and surname and signature)
issue ULA Type approval.
Datum izdaje
Date of issuance

Podpis proizvajalca
Signature of the
manufacturer

7099
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Uradni list Republike Slovenije
Obrazec ULN-02
(prva stran)

Agencija za civilno letalstvo
Civil Aviation Agency

DOVOLJENJE ZA LETENJE
PERMIT TO FLY
Številka/Reference:……………………….............

1. Državljanstvo in registrska
oznaka/Nationality and registration
mark

2. Proizvajalce, tip in model ultralahke
letalne naprave/Manufacturer, aircraft
type and model

3. Serijska številka ultralahke letalne
naprave/Aircraft serial number

Vrsta zrakoplova
Aircraft category
Namen uporabe ultralahke letalne
naprave/Purpose for which the
aircraft may fly

Datum izdaje/Date of issuance

Podpis/Signature

_________________________

_________________________

Uradni list Republike Slovenije
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Obrazec ULN-02
(druga stran)

Ime in naslov lastnika/Name and address o f the owner
1.
2.

Od
From

Veljavnost dovoljenje
Permit validity
Do
Podpis in žig
Until
Signature and seal

Od
From

Veljavnost dovoljenja
Permit validity
Do
Podpis in žig
Until
Signature and seal

To Dovoljenje za letenje ni Spričevalo o plovnosti zrakoplova, izdano v skladu s Konvencijo o mednarodnem civilnem
letalstvu ali Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na
področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta
91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (UL L št. 79 z dne 19. 3. 2008, str. 1).
This permit to fly is not a Certificate o f Airworthiness issued pursuant to the Convention on International Civil Aviation or
Regulation (EC) No 216/2008 o f the European Parliament and o f the Council o f 20 February 2008 on common rules in
the field o f civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency, and repealing Council Directive
91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and Directive 2004/36/EC (OJL 79, 19.3.2008, p. 1-49).
V to potrdilo lahko vnašajo podatke in jih potrjujejo samo pooblaščene osebe. V primeru izgube dovoljenja je potrebno takoj
obvestiti izdajatelja. Kdorkoli najde izgubljeno dovoljenje, ga mora poslati na naslov: Agencija za civilno letalstvo,
Kotnikova ulica 19A, SI-1000 Ljubljana.
No entries or endorsements may be made to this permit except by an authorised person. I f this permit is lost, the Ministry o f
Infrastructure should be informed a t once. Any person finding this permit should forward it immediately to the Civil
Aviation Agency, Kotnikova ulica 19A, SI-1000 Ljubljana.
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Obrazec ULN-03

Agencija za civilno letalstvo
Civil Aviation Agency

IDENTIFIKACIJSKA TABLICA ULN
ULA IDENTIFICATION PLATE

Proizvajalec:
Manufacturer
Tip in model ULN
ULA tipe and model
Serijska št.
Serial No.
Atest tipa
Type approval

Leto izdelave
Date of manufacture
Številka atesta
Approval No.
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Obrazec ULN-04
Vzorec obrazca dovoljenja pilota ULN

DOVOLJENJE PILOTA ULN
ULA PILOT LICENCE

Agencija za civilno letalstvo
Civil Aviation Agency

Podpis
Signature…………………

Slika
Picture

Št./No. …………………

DOVOLJENJE PILOTA ULN
ULA PILOT LICENCE

Priimek in ime
Name and Surname

……………………………

Datum rojstva
Date of birth …………….

Kraj rojstva
Place of birth …………….

Državljanstvo
Citizenship …………….
Naslov
Address

……………………………

Datum izdaje
Date of issue …………….

Velja do
Valid until …………….

Žig
Seal

Podpis pooblaščene osebe
Signature
……………………………

Prva in druga stran
Vrsta ULN/Posebna
pooblastila
ULA class/Special
endorsements

Datum izdaje
Date of issue

Žig in podpis
Seal and
signature

Veljavnost dovoljenja pilota ULN
ULA pilot licence validity

Od/From

Opombe
Remarks

Tretja in četrta stran

Do/Until

Žig in podpis/Seal and
signature
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Pravilnik o nivojskih prehodih

Na podlagi desetega odstavka 51. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 56/13 – uradno
prečiščeno besedilo, 91/13, 82/15 in 84/15) izdaja minister za
infrastrukturo

PRAVILNIK
o nivojskih prehodih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa pogoje za določitev kraja križanja
železniške proge in javne ali nekategorizirane ceste, njegovega
tehničnega zavarovanja ter prostorske, gradbene, prometne,
tehnične in varnostne pogoje na nivojskih prehodih (v nadaljnjem besedilu: NPr).
(2) Pravilnik velja za proge javne železniške infrastrukture, industrijske tire in proge drugih železnic, če z drugim
predpisom ni določeno drugače.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo
naslednji pomen:
1. cestna površina je cestišče znotraj nevarnega območja
NPr, namenjeno uporabnikom cestnega prometa;
2. cestni signal je svetlobni znak, ki napoveduje približevanje vlaka oziroma spustitev zapornic ali polzapornic;
3. deljene zapornice so zapornice, ki ločeno in časovno
zakasnjeno zapirajo najprej desno, nato pa še levo polovico
cestišča v smeri vožnje;
4. izklopno mesto je mesto na progi oziroma tiru pri NPr,
zavarovanem z avtomatskimi napravami neposredno na njem
oziroma ob križanju ceste in proge, opremljeno z napravo ali
napravami za detekcijo tirnih vozil, namenjenimi za izklop zavarovanja z vožnjo, ko jih tirno vozilo prevozi;
5. nadzorno mesto je prometno ali službeno mesto oziroma center vodenja prometa, s katerega se opravlja kontrola
delovanja avtomatskih naprav na zavarovanih NPr z daljinsko
kontrolo;
6. nevarno območje NPr je cestna površina med osema
skrajnih tirov proge, razširjena od osi skrajnih tirov za 3 m,
kot je prikazano na sliki iz priloge 1, ki je sestavni del tega
pravilnika;
7. nivojski prehod je prehod ceste ali poti, ki je dana v
uporabo za cestni promet, čez železniško progo v istem nivoju
in ne vključuje dostopov na perone in službenih prehodov;
8. zapornice in polzapornice so sestavljene iz droga in
pogona. Drog zapornice v spodnji vodoravni legi zapira celotno cestišče, drog polzapornice pa polovico cestišča v smeri
vožnje;
9. povprečni letni dnevni promet je povprečni letni dnevni
promet cestnih vozil in vlakov (v nadaljnjem besedilu: PLDP);
10. približevalno območje je del proge oziroma tira pri
NPr, zavarovanem z avtomatskimi napravami, od začetka vklopnega mesta na progi do NPr, po katerem se vlak približuje
NPr;
11. razdalja od najbližje, prve ali zadnje tirnice je razdalja,
ki se meri od notranjega roba glave zunanje tirnice;
12. vklopno mesto je mesto na progi oziroma tiru, ki je toliko oddaljeno od NPr, zavarovanega z avtomatskimi napravami,
da zagotavlja celoten proces zavarovanja NPr. Opremljeno je z
napravami za detekcijo tirnih vozil;
13. zaporno bruno je zaklenjen drog, ki fizično preprečuje
prehod čez NPr.
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(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak
pomen, kot jih določajo predpisi o cestah, predpisi o pravilih
cestnega prometa, predpisi o varnosti v železniškem prometu
in predpisi o železniškem prometu.
3. člen
(določitev števila in najmanjših razdalj med sosednjimi NPr)
(1) Število NPr mora biti omejeno na najnujnejši obseg,
pri čemer se število obstoječih NPr zmanjšuje z:
1. gradnjo izvennivojskih križanj;
2. ureditvijo povezovalnih cest med NPr in preusmeritvami
cestnega prometa na najbližji NPr ali izvennivojsko križanje.
(2) Razdalja med dvema NPr ali med NPr in izvennivojskim križanjem ne sme biti manjša od 2000 m.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je razdalja med obstoječima NPr ali med obstoječim NPr in izvennivojskim križanjem
na progah lahko manjša od 2000 m, če:
1. je dolžina povezovalne poti, po kateri se preusmerja
promet z enega NPr, ki se ukinja, na drugi prehod, daljša od
4000 m, merjeno od prehoda od ene do druge strani proge;
2. prometa ni mogoče preusmeriti na drugi nivojski prehod
ali izvennivojsko križanje zaradi pravnih ali drugih ovir, cesta
čez ta prehod pa je edina povezava.
(4) Obstoječi NPr v urbanem naselju, ki je namenjen
samo pešcem, ne sme biti bližje kot 500 m od najbližjega NPr,
na katerem je pešcem omogočeno prečkanje proge.
4. člen
(pogoji za gradnjo nadomestnih povezovalnih cest)
Pri gradnji nadomestnih povezovalnih cest mora biti kategorija povezovalne ceste najmanj enaka kategoriji ceste, ki se
preusmerja na drug prehod.
5. člen
(območje NPr)
NPr je v gradbenem smislu prostor na cestni površini čez
progo v razdalji 3 m od osi skrajnih tirov proge.
6. člen
(gradnja in vzdrževanje NPr)
NPr mora biti zgrajen in vzdrževan tako, da železniški in
cestni promet potekata varno in nemoteno ter da je prehod cestnih vozil s predpisano dovoljeno hitrostjo neoviran na celotni
širini vozišča. Vzdrževani morajo biti tudi morebitne kolesarske
steze, pločniki, bankine in naprave za odvod meteornih voda.
7. člen
(oddaljenost cestnih križišč od NPr)
(1) Kadar je za NPr križišče s prednostno cesto ali križišče
enakovrednih cest, mora biti to oddaljeno od proge toliko, da
znaša dolžina dela ceste, ki križa železniško progo od nevarnega območja na izstopni strani NPr do mesta predpisane
ustavitve cestnega vozila, najmanj za 3 m več, kot je najdaljše
cestno vozilo, ki lahko vozi po tej cesti.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek so lahko križišča cest
tudi bližje, vendar mora biti varnost prometa urejena z ustrezno
cestno signalizacijo.
8. člen
(določitev gradbenih karakteristik cest čez NPr)
(1) Cestna površina znotraj meje nevarnega območja NPr
ne sme biti ožja, kot je pred in za NPr.
(2) Talne označbe na cestni površini morajo biti izvedene v skladu s pravilnikom, ki ureja prometno signalizacijo na
cestah.
(3) Gradbene karakteristike cestne površine znotraj meje
nevarnega območja NPr morajo biti pri gradnji, obnovi ali nadgradnji železniške ali cestne infrastrukture usklajene s pravili
projektiranja cest v skladu s kategorijo ceste pred in za NPr.
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(4) Niveleta cestne površine znotraj meje nevarnega območja NPr ne sme imeti vertikalnih lomov. Pri obstoječih NPr
na progah, ki so v krivini in je nadvišanje tirov večje kot 50 mm,
je treba ob prvi obnovi ali nadgradnji železniške proge in/ali
ceste izvesti zaokrožitev cestne nivelete oziroma prestaviti
NPr v premo železniške proge, NPr ukiniti ali nadomestiti z
izvennivojskim križanjem. NPr, pri katerih je nadvišanje proge
večje od 50 mm, morajo biti označeni s prometnim znakom
»neravno vozišče«.
9. člen
(kot križanja ceste in proge na NPr)
(1) Križanje ceste s progo na NPr mora biti čim bližje pravemu kotu, pri čemer kot ne sme biti manjši od 75º.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je na zavarovanem NPr
križanje ceste z železniško progo izjemoma dopustno pod kotom, manjšim od 75º, vendar ne manjšim od 45º, če so podani
zelo zahtevni pogoji za gradnjo ceste.
(3) Upravljavec ceste mora čez NPr, ki gradbeno niso urejeni tako, da zagotavljajo tudi varno prečkanje koles, tem udeležencem s prometno signalizacijo prepovedati vožnjo čez NPr.
10. člen
(pogoji odvisnosti med semaforji in napravami NPr)
(1) Kadar je križišče cest, na katerem je promet urejen z
napravami za dajanje svetlobnih prometnih znakov – semaforji,
oddaljeno manj kot 50 m od NPr, zavarovanega z avtomatskimi
napravami, mora biti:
1. med semaforskimi napravami na križišču in avtomatskimi napravami za zavarovanje NPr vzpostavljena taka medsebojna tehnična odvisnost, da se najpozneje ob vklopu zavarovanja NPr signalizira taka ureditev prometa, ki omogoča
udeležencem v cestnem prometu, ki so na nevarnem območju
NPr, da čim hitreje varno zapustijo to območje;
2. med okvaro ali izključitvijo semaforske naprave prometna ureditev taka, da je cesta, ki prečka progo, prednostna ne
glede na kategorijo cest, ki se križajo.
(2) Tehnično rešitev za posamezen NPr v skladu s prejšnjim odstavkom skupno določita upravljavec ceste in upravljavec železniške infrastrukture v fazi projektiranja.
11. člen
(merila za gostoto cestnega prometa)
Cestni promet na NPr je:
1. redek – PLDP je do 250 vozil;
2. srednji – PLDP je od 251 do 2500 vozil;
3. gost – PLDP je od 2501 do 7000 vozil;
4. zelo gost – PLDP je nad 7001 vozili.
12. člen
(merila za gostoto železniškega prometa)
kov.

Železniški promet je zelo gost, če je PLDP več kot 70 vla13. člen
(oddaljenost NPr za železniškim signalom)

Razdalja med glavnim signalom in zavarovanim NPr za
njim mora biti najmanj 50 m.
14. člen
(delovanje NPr, kadar cel vlak ne prevozi NPr)
(1) Kadar je lokacija predvidenega mesta zaustavitve
vlaka na progi taka, da bi vlak med postankom zasedal NPr,
mora biti zavarovanje NPr vklopljeno toliko časa, dokler vlak v
celoti ne sprosti NPr.
(2) Pri gradnjah in nadgradnjah obstoječih NPr mora biti
njihovo zavarovanje izvedeno tako, da bo zavarovanje NPr
vklopljeno toliko časa, dokler vlak v celoti ne sprosti NPr.
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II. TEHNIČNI POGOJI
15. člen
(cestni signal)
(1) Cestni signal, ko je vklopljeno zavarovanje, napoveduje približevanje tirnega vozila oziroma spustitev drogov
zapornic ali polzapornic v spodnjo (vodoravno) lego.
(2) Luči cestnega signala sta ugasnjeni, kadar zavarovanje
NPr ni vklopljeno, ob vklopu zavarovanja pa izmenično utripata.
(3) Velikost, oblika, barva, kolorimetrijske in fotometrijske
lastnosti osnovne trikotne plošče cestnega signala so določene
v pravilniku, ki ureja prometno signalizacijo na cestah.
16. člen
(opremljenost cestnih signalov z napravami
za dajanje zvočnih znakov)
(1) Vsaj en cestni signal z vsake strani proge mora biti
opremljen z napravami za dajanje zvočnih znakov.
(2) Naprave za dajanje zvočnih znakov se vključijo takoj
ob vklopu zavarovanja.
(3) Naprave za dajanje zvočnih znakov se izključijo:
1. pri NPr, zavarovanih samo s cestnimi signali, ko se
zavarovanje izklopi in ugasnejo signali (luči);
2. pri NPr, zavarovanih s cestnimi signali in zapornicami
ali polzapornicami, ko drogovi dosežejo spodnjo končno lego.
(4) Pri NPr, na katerih je pešcem prepovedan prehod,
naprave za dajanje zvočnih znakov niso potrebne.
17. člen
(zapornice in polzapornice)
(1) Zapornica ali polzapornica mora biti v odprtem stanju
v navpičnem položaju, kot kaže slika 1 priloge 2, ki je sestavni
del tega pravilnika, razen na NPr, zavarovanem z mehanskimi
zapornicami.
(2) Bočna razdalja med zunanjim robom vozišča oziroma
robnega pasu do najbolj izpostavljenega dela pogona zapornice ali polzapornice pri navpičnem položaju droga ne sme biti
manjša od 0,75 m.
(3) Kadar zapornica ali polzapornica zapira tudi pločnik
ali/in kolesarsko stezo, mora biti oddaljenost od roba tega dela
prometne površine do najbolj izpostavljenega dela pogona zapornice ali polzapornice pri navpičnem položaju najmanj 0,20 m
(pločnik) oziroma 0,25 m (kolesarska steza).
(4) Zapornica ali polzapornica mora biti v stanju zaprto
(vodoravna lega) na višini 0,9 do 1,2 m nad voziščem, pločnikom in/ali kolesarsko stezo, kot kažejo slike 2a, 2b, 2c in 2d iz
priloge 2 tega pravilnika.
(5) Zagotovljen mora biti prostor za protiuteži zapornic
ali polzapornic tako, da te ne ovirajo udeležencev v cestnem
prometu.
(6) Drog zapornice ali polzapornice v zaprtem ali odprtem
stanju mora biti oddaljen od zunanje tirnice tira najmanj 3 m.
(7) Drog zapornice in polzapornice mora biti iz lahkih
materialov in pritrjen na pogon prek lomnega mesta.
(8) Pri napravah za avtomatsko zavarovanje NPr mora biti
zlom lomnega mesta kontroliran.
(9) Pogoni zapornic in polzapornic morajo biti konstruirani
tako, da so drogovi zapornic in polzapornic zadržani v zgornji
in spodnji končni legi.
(10) Zgornja površina temelja pogona zapornic ali polzapornic mora biti nad nivojem cestišča ali pločnika, vendar ne
več kot 0,1 m.
III. VARNOSTNI POGOJI
18. člen
(pogoji varnega prečkanja NPr)
(1) Udeležencem v cestnem prometu mora biti zagotovljeno varno prečkanje NPr ob upoštevanju prometnih pravil in
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prometne signalizacije za najdaljše vozilo glede na kategorijo
ceste in najmanjšo povprečno hitrost pri vožnji čez prehod.
(2) Udeleženci v cestnem prometu morajo biti s prometnimi znaki na cesti pravočasno opozorjeni, da se približujejo
nezavarovanemu ali zavarovanemu NPr.
19. člen
(povprečna hitrost cestnih vozil)
Najmanjša povprečna hitrost cestnih vozil čez NPr je
15 km/h, razen kadar je treba upoštevati promet cestnih vozil
z nižjo omejeno hitrostjo ali NPr zaradi krajevnih razmer ne
dopušča vožnje najmanj 15 km/h. V teh primerih se upošteva
povprečna hitrost cestnih vozil 5 km/h.
20. člen
(razmejitev NPr)
(1) NPr so lahko zavarovani ali nezavarovani.
(2) Zavarovani NPr so prehodi:
1. ki so opremljeni s cestnimi signali;
2. ki so opremljeni s cestnimi signali in zapornicami ali
polzapornicami;
3. ki so opremljeni s cestnimi signali in labirint ograjo;
4. ki so opremljeni z zapornim brunom ali
5. pred katerimi železniški delavec zaustavlja cestni promet.
(3) Na NPr, ki je zavarovan z zapornicami, polzapornicami
ali deljenimi zapornicami, mora biti z obeh strani vgrajen najmanj en cestni signal.
(4) Nezavarovani NPr so označeni s prometnim znakom
»Andrejev križ«.
21. člen
(obveznost zavarovanja NPr)
(1) NPr morajo biti zavarovani:
1. če je na cesti promet, večji od 250 vozil PLDP;
2. če je na železniški progi promet, večji od 70 vlakov
PLDP;
3. če na nezavarovanih NPr ni mogoče doseči ustreznega
preglednostnega prostora;
4. na cestah z rednimi avtobusnimi progami javnega
prevoza potnikov;
5. na glavni cesti 2. reda in regionalni cesti 1. reda;
6. na dvo- ali večtirnih progah.
(2) Pri vseh NPr, ki se na novo zavarujejo, in pri nadgradnjah NPr, ki so zavarovani s cestnim signalom, je treba
zgraditi zapornice ali polzapornice razen NPr, ki so namenjeni
samo pešcem in kolesarjem. Ti so lahko zavarovani samo s
cestnim signalom in opremljeni z labirint ograjo.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko komisija iz tretjega
odstavka 50. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu
(Uradni list RS, št. 56/13 – uradno prečiščeno besedilo, 91/13,
82/15 in 84/15) zaradi zahtevnih prostorskih, ekonomskih in
tehničnih pogojev predlaga ministru, da se NPr zavaruje samo
s cestnimi signali.
(4) Če zaradi zahtevnih prostorskih, ekonomskih in tehničnih pogojev ali težkih terenskih razmer na območju NPr
ureditev ceste ni mogoča, lahko komisija iz prejšnjega odstavka
predlaga ministru, da se NPr zavaruje brez gradbene ureditve
cestne površine in ceste.
(5) Za NPr na industrijskih tirih določbe prvega odstavka
tega člena, razen tretje in četrte točke, niso obvezne.
(6) Upoštevanje določb iz prejšnjega odstavka ni potrebno,
kadar je promet na industrijskih tirih urejen tako, da železniški
delavec s predpisanim signalnim znakom ustavi cestni promet.
22. člen
(cona prehoda)
(1) Del ceste od mesta, kjer mora voznik cestnega vozila
začeti zavirati, če je to potrebno, da bi se vozilo varno zaustavilo pred prometnim znakom »Andrejev križ«, cestnim signalom,
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zapornico ali polzapornico, do mesta, kjer cestno vozilo prevozi
območje prehoda tako, da s svojim zadnjim, najbolj izpostavljenim delom zapusti mejo nevarnega območja NPr na strani
oddaljevanja od NPr, je cona prehoda (Cp), kot je določeno na
sliki 1 iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Cona prehoda (Cp) je vsota dolžine poti ustavljanja
cestnega vozila (dpu), dolžine najdaljšega cestnega vozila
glede na kategorijo ceste (dcv) in dolžine NPr (dp):
Cp = dpu + dcv + dp [m]
(3) Dolžine poti ustavljanja cestnega vozila so prikazane
v preglednici iz priloge 3 tega pravilnika.
(4) Čas, ki je potreben, da cestno vozilo varno zapusti
cono prehoda, se izračuna na podlagi vsote dolžine poti ustavljanja cestnega vozila, dolžine najdaljšega cestnega vozila in
dolžine NPr ob upoštevanju hitrosti cestnih vozil iz 19. člena
tega pravilnika:

pri čemer je:
tzp – čas zapustitve cone prehoda v sekundah;
Cp – cona prehoda v metrih;
V – hitrost cestnega vozila, izražena v m/s.
(5) Dolžina prehoda (dp) pri nezavarovanem NPr je najkrajša razdalja:
1. med navidezno linijo pravokotno na desni rob vozišča s
stojišča prometnega znaka »Andrejev križ« na strani približevanja cestnih vozil k NPr in med mejo nevarnega območja na strani
oddaljevanja od NPr pri pravokotnem križanju, kot je prikazano
na sliki 1 iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika, ali
2. na strani približevanja k NPr med navidezno linijo s
stojišča prometnega znaka »Andrejev križ« pravokotno na os
ceste in na strani oddaljevanja od NPr med navidezno linijo iz
sečišča med mejo nevarnega območja NPr in desnim robom
vozišča pravokotno na os ceste pri topokotnem križanju, kot je
prikazano na sliki 2 iz priloge 4 tega pravilnika, ali
3. na strani približevanja k NPr med navidezno linijo s
stojišča prometnega znaka »Andrejev križ« pravokotno na os
ceste in na strani oddaljevanja od NPr med navidezno linijo
iz sečišča med mejo nevarnega območja in navidezno linijo
vzporedno z osjo ceste, ki je oddaljena najmanj 3,5 m od desnega roba vozišča oziroma levega roba vozišča, če je ta širši
od 3,5 m, pri ostrokotnem križanju, kot je prikazano na sliki 3 iz
priloge 4 tega pravilnika.
(6) Dolžina prehoda (dp) pri NPr, ki je zavarovan s cestnim signalom in zapornicami:
1. na strani približevanja k NPr med navidezno linijo pravokotno na desni rob vozišča s stojišča cestnega signala ob
desnem robu vozišča in med zapornicami ali deljenimi zapornicami na strani oddaljevanja od NPr pri pravokotnem križanju,
2. na strani približevanja k NPr med navidezno linijo
s stojišča cestnega signala pravokotno na os ceste in med
zapornicami na strani oddaljevanja od NPr pri ostrokotnem ali
topokotnem križanju.
23. člen
(cona zapornic)
(1) Del ceste od mesta, kjer mora voznik cestnega vozila
začeti zavirati, če je to potrebno, da bi se vozilo varno zaustavilo pred cestnim signalom, do mesta, kjer cestno vozilo s svojim
zadnjim, najbolj izpostavljenim delom prevozi polzapornico, je
cona zapornic (Cz).
(2) Cona zapornic (Cz) je vsota dolžine poti ustavljanja
cestnega vozila (dpu), dolžine najdaljšega cestnega vozila glede na kategorijo ceste (dcv) in razdalje med cestnim signalom
in polzapornico (dcs):
Cz = dpu + dcv + dcs [m]
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(3) Čas, ki je potreben, da cestno vozilo varno zapusti
cono zapornic (tmz), se izračuna na podlagi vsote dolžine poti
ustavljanja cestnega vozila (dpu), dolžine najdaljšega cestnega
vozila (dcv) in razdalje med cestnim signalom in polzapornico
(dcs) ob upoštevanju hitrosti cestnih vozil iz 19. člena tega
pravilnika:

pri čemer je:
tmz – čas zapustitve cone zapornic v sekundah;
Cz – cona zapornic v metrih;
V – hitrost cestnega vozila izražena v m/s.
24. člen
(pot in čas približevanja tirnega vozila k NPr)
(1) Pot približevanja tirnega vozila k NPr je pot od mesta
vidnosti na progi do NPr pri nezavarovanih NPr ali od vklopnega mesta na progi pri NPr, zavarovanih z avtomatskimi
napravami.
(2) Čas približevanja tirnega vozila (tptv) k NPr je čas, ki
ga tirno vozilo z največjo dovoljeno progovno hitrostjo potrebuje
za prevoz poti približevanja tirnega vozila k NPr, povečan za
varnostni dodatek 6 sekund.
(3) Čas približevanja tirnega vozila k NPr ne sme biti krajši
od časa, ki ga potrebuje najdaljše cestno vozilo, da prevozi
cono prehoda (Cp) s hitrostjo iz 19. člena tega pravilnika.
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27. člen
(omejitev hitrosti glede na preglednost)
(1) Na nezavarovanih NPr se s pogledom s ceste z mesta
vidljivosti ugotovi preglednostni prostor za hitrosti cestnih vozil
50 km/h.
(2) Hitrost cestnih vozil čez nezavarovane NPr je treba
omejiti s prometnim znakom »omejitev hitrosti«. Če preglednostni prostor za hitrosti cestnih vozil 50 km/h ni zagotovljen, se
mora pred NPr postaviti prometni znak »ustavi«.
28. člen
(pogoji zagotavljanja varnega prečkanja NPr v primeru
zaustavitve cestnega vozila pri prometnem znaku »ustavi«)
Za zagotovitev varnega prevoza cestnega vozila čez nezavarovani NPr, kadar se vozilo popolnoma ustavi pred prometnim znakom »Andrejev križ«, mora biti z mesta zaustavitve,
ki je v tem primeru hkrati mesto vidljivosti, zagotovljena taka
oddaljenost mesta vidnosti, da je čas približevanja tirnega vozila z upoštevanjem varnostnega dodatka 6 sekund daljši od
časa vožnje najdaljšega vozila po coni prehoda s povprečno
hitrostjo cestnih vozil 5 km/h.
29. člen
(preglednostni prostor na NPr samo za pešce)
Za nezavarovane NPr samo za pešce je preglednostni prostor ustrezen, če imajo pešci pri prečkanju proge z razdalje 3 m
od osi skrajnega tira tak pregled na progo, da lahko z normalno
hojo brez nevarnosti prečkajo nivojski prehod pred vlakom.

IV. NEZAVAROVANI NIVOJSKI PREHODI

V. ZAVAROVANI NIVOJSKI PREHODI

25. člen

30. člen
(avtomatske naprave za zavarovanje NPr)
(1) Avtomatske naprave za zavarovanje NPr so signalnovarnostne naprave, ki morajo zagotavljati zavarovanje prometa
v vseh prometnotehnoloških situacijah na progi in cesti.
(2) Pri projektiranju avtomatskih naprav za zavarovanje
NPr je treba oceniti razmere na NPr in izračunati čase, ki
zagotavljajo pravočasen vklop zavarovanja pred prihodom
vlaka na NPr, ob upoštevanju največje dovoljene progovne
hitrosti.

(označitev nezavarovanih prehodov in elementi
preglednostnega prostora)
(1) Nezavarovani NPr morajo biti označeni s prometnimi
znaki v skladu s predpisom, ki ureja prometno signalizacijo in
prometno opremo na cestah. Imeti morajo zagotovljen preglednostni prostor.
(2) Preglednostni prostor je prostor od mesta vidljivosti na
cesti pred NPr do navpične osi prehoda v višini od 1 do 2,5 m
nad nivojem vozišča, kjer morajo imeti udeleženci v cestnem
prometu zagotovljen pregled do mesta vidnosti na progi z obeh
strani NPr na višino najmanj 1,5 do 4 m nad zgornjim robom
tirnice (GRT) enotirne proge čez NPr, kot je prikazano na sliki
iz priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Mesto vidljivosti (A) je tisto mesto na cesti, s katerega
mora imeti udeleženec v cestnem prometu pri približevanju k
NPr glede na dovoljeno hitrost na cesti zagotovljen pregled do
mesta vidnosti na progi. Mesto vidljivosti je na razdalji dolžine
poti ustavljanja pred prometnim znakom »Andrejev križ«.
(4) Mesto vidnosti (B) je tisto mesto na progi, najmanj
toliko oddaljeno od NPr, na katerem mora imeti udeleženec v
cestnem prometu z mesta vidljivosti na cesti možnost opaziti
prihajajoče tirno vozilo in svoje vozilo pred prometnim znakom
»Andrejev križ« zaustaviti. Mesto vidnosti se določi z izračunom poti približevanja tirnega vozila.
(5) Vsebina tretjega in četrtega odstavka tega člena je
prikazana na sliki iz priloge 6, ki je sestavni del tega pravilnika.
26. člen
(pot približevanja tirnega vozila)
(1) Na nezavarovanih NPr mora biti čas približevanja
tirnega vozila (tp) najmanj 6 sekund daljši od časa zapustitve
NPr (tzp) za cestna vozila.
(2) Pot približevanja tirnega vozila k NPr (stv) je zmnožek
največje dovoljene progovne hitrosti tirnih vozil (vtvmax) in
časa približevanja tirnega vozila (tp) ter znaša:
stv = vtvmax x tp [m]

31. člen
(vklop zavarovanja)
Zavarovanje NPr se vklopi z:
1. vožnjo vlaka čez vklopno mesto,
2. postavitvijo vozne poti na nadzornem mestu,
3. izdajo ukaza za vklop zavarovanja na nadzornem mestu,
4. ročnim stikalom na NPr.
32. člen
(izklop zavarovanja)
(1) Zavarovanje NPr se izklopi:
1. z vožnjo vlaka, ko v celoti prevozi izklopno mesto;
2. z izdajo ukaza za izklop na nadzornem mestu;
3. z ročnim stikalom na NPr;
4. samodejno po preteku najmanj 300 sekund (5 minut) od
vklopa zavarovanja v primeru, ko vlak pred pretekom tega časa
ne prevozi izklopnega mesta. Pri predvidenem postanku pred
NPr (postajališče) se čas samodejnega izklopa ustrezno podaljša.
(2) Samodejni izklop mora biti onemogočen, kadar je
izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:
1. če je na približevalnem območju predvideno mesto
zaustavitve vlaka (postajališče, glavni signal), razen za NPr,
katerih delovanje se kontrolira s kontrolnim signalom;
2. če avtomatska naprava za zavarovanje NPr omogoča
izklop zavarovanja z izdajo ukaza na nadzornem mestu.
(3) Pri gradnji novih NPr brez kontrolnih signalov mora biti
samodejni izklop onemogočen in omogočen izklop zavarovanja
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z izdajo ukaza avtomatski napravi za zavarovanje NPr na nadzornem mestu.
(4) Na NPr, kjer je omogočen izklop zavarovanja z nadzornega mesta, mora biti zagotovljeno javljanje vklopljenega
zavarovanja.
(5) Na NPr, kjer je omogočen tudi vklop zavarovanja z
nadzornega mesta, mora biti zagotovljeno javljanje lege drogov
zapornic ali polzapornic.
33. člen
(viri energetskega napajanja naprav za zavarovanje NPr)
Avtomatske naprave morajo biti napajane s stalnim energetskim virom iz javnega omrežja ali iz napajalnih delov drugih
signalnovarnostnih naprav. Poleg tega morajo imeti rezervni vir
napajanja, ki omogoča pravilno delovanje še najmanj osem ur
po izpadu stalnega napajanja.
34. člen
(spuščanje drogov zapornic ali polzapornic
pri izpadu celotnega napajanja)
Pri avtomatskih napravah za zavarovanje NPr s cestnimi
signali in zapornicami ali polzapornicami se morajo drogovi zapornic ali polzapornic pri izpadu napajanja samodejno spustiti v
spodnjo, vodoravno lego.
35. člen
(delovanje na dvotirnih progah)
(1) Če na zavarovanem NPr s cestnimi signali in zapornicami ali polzapornicami na dvotirni progi, kjer je zavarovanje NPr
že vklopljeno, pride do vklopa zavarovanja NPr še za drugi vlak,
morajo zapornice ali polzapornice ostati zaprte do prevoza obeh
vlakov čez izklopne kontakte.
(2) Če je med odpiranjem zapornic ali polzapornic prišlo
do ponovnega vklopa, se mora odpiranje izvesti do konca, po
končanem odprtju pa se mora ponovno začeti celoten potek
vklopa zavarovanja, pri čemer morajo cestni signali delovati
neprekinjeno.
(3) Zavarovanje NPr na dvotirnih progah mora biti izvedeno
tako, da deluje avtomatsko tudi pri vožnjah po nepravem tiru.
36. člen
(kontrola delovanja avtomatskih naprav na NPr)
(1) Kontrola delovanja avtomatskih naprav na NPr se
opravlja z:
1. daljinsko kontrolo, kadar se delovanje naprave kontrolira
z zasedenega prometnega ali nadzornega mesta, ali
2. kontrolnimi signali, kadar delovanje naprave kontrolira
strojevodja prek signalnega znaka kontrolnega signala.
(2) Med kontrolnim signalom in pripadajočim NPr na progi
ne sme biti še drugega zavarovanega NPr, ki se ne kontrolira z
istim kontrolnim signalom.
(3) Če kontrolni signal kontrolira dva zaporedna NPr, mora
biti to na stebru kontrolnega signala označeno tako, kot je to
predpisano v pravilniku, ki ureja signalizacijo v železniškem
prometu.
(4) Na NPr, katerih delovanje se kontrolira s kontrolnim
signalom, razdalja med obstoječima zaporednima NPr, ki bi se
kontrolirala z istim kontrolnim signalom, ne sme biti večja od
1000 m.
(5) NPr, katerih delovanje se kontrolira s kontrolnim signalom, se ob izpolnitvi pogojev, predpisanih s tem pravilnikom,
lahko vgrajujejo samo na regionalnih progah.
37. člen
(površine za pešce in kolesarje)
(1) Če so na cesti pred in/ali za NPr prometne površine
namenjene posebej za pešce in kolesarje, morajo te biti na NPr
ločene z ločilno neprekinjeno črto.
(2) Površine, namenjene pešcem in kolesarjem, se lahko
opremijo z dodatnimi cestnimi signali in/ali labirintnimi ograjami,
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ki preprečujejo pešcem neposredno prečkanje proge. Naprave
morajo biti prirejene tudi osebam z omejeno mobilnostjo, ki uporabljajo invalidske vozičke.
38. člen
(zavarovanje NPr z zapornim brunom)
(1) NPr na poljskih poteh in gozdnih cestah z občasnim
sezonskim prometom ter začasni NPr smejo biti zavarovani z zaklenjenim zapornim brunom čez celotno vozišče. Promet čez NPr
poteka tako, kot za posamezen NPr določi upravljavec.
(2) Lokalni uporabniki morajo biti z načinom uporabe seznanjeni na krajevno običajen način.
39. člen
(postavitev cestnega signala)
(1) Cestni signal mora biti postavljen identično s postavitvijo
prometnega znaka »Andrejev križ« najmanj na taki oddaljenosti
od najbližje tirnice, da se navidezna linija s stojišča cestnega
signala, pravokotna na desni rob cestišča, seka z osjo ceste na
meji najmanjše oddaljenosti stabilnih objektov in naprav, kot je to
prikazano v prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Na NPr, ki so zavarovani z zapornicami ali polzapornicami, mora biti cestni signal postavljen 1 do 1,5 m pred zapornico
ali polzapornico.
40. člen
(vključevanje luči cestnih signalov)
(1) Luči cestnih signalov zasvetijo takoj ob vklopu zavarovanja.
(2) Luči cestnih signalov ugasnejo potem, ko sklep vlaka
zapusti izklopno mesto.
41. člen
(predzvonjenje)
(1) Predzvonjenje je zvočno opozarjanje udeležencev v
cestnem prometu na približevanje vlaka k NPr in/ali na začetek
spuščanja zapornic ali polzapornic.
(2) Čas predzvonenja (tpzv) pri NPr, zavarovanih s polzapornicami ali deljenimi zapornicami, je enak času zapustitve cone
zapornic (tmz).
(3) Čas predzvonja (tpzv) pri NPr, zavarovanih z zapornicami, je enak času zapustitve cone prehoda (tzp).
(4) Čas predzvonjenja ne sme biti krajši od 15 sekund.
42. člen
(čas vklopa zavarovanja)
(1) Na zavarovanem NPr samo s cestnimi signali mora biti
zavarovanje vklopljeno najmanj 21 sekund (čas predzvonjenja
15 sekund + 6 sekund) pred prihodom vlaka na NPr oziroma najmanj toliko časa več, da je čas približevanja vlaka k NPr 6 sekund
daljši od časa zapustitve nevarnega območja pri vožnji najdaljšega cestnega vozila po coni prehoda s hitrostjo 15 ali 5 km/h.
(2) Čas približevanja tirnega vozila »tp« je čas od trenutka
avtomatskega vklopa zavarovanja do prihoda tirnega vozila na
NPr.
43. člen
(vključevanje luči cestnih signalov ter dviganje
in spuščanje zapornic ali polzapornic)
(1) Pri avtomatskih napravah za zavarovanje NPr s cestnimi
signali in zapornicami ali polzapornicami luči cestnih signalov
zasvetijo takoj ob vklopu zavarovanja.
(2) Spuščanje zapornic ali polzapornic se začne po izteku
predzvonilnega časa in praviloma traja 10 sekund, vendar ne manj
kot 8 sekund in ne več kot 12 sekund.
(3) Dviganje polzapornic se začne po prevozu vlaka čez
izklopno mesto in praviloma traja 8 sekund, vendar ne manj kot
6 sekund.
(4) Luči cestnih signalov ugasnejo potem, ko zapornice ali
polzapornice dosežejo navpično lego.
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44. člen
(čas vklopa zavarovanja pred prihodom vlaka)
(1) Zavarovanje na NPr mora biti vklopljeno pravočasno.
Zagotoviti je treba, da se lahko cestno vozilo pred NPr ustavi ali
varno zapusti nevarno območje NPr, če je cestno vozilo ob navozu
vlaka na vklopno mesto na razdalji, ki je manjša od dolžine poti
ustavljanja cestnega vozila pred mestom, kjer se mora cestno
vozilo ustaviti in počakati na prevoz vlaka.
(2) Na NPr, zavarovanem s cestnimi signali in zapornicami
ali polzapornicami, mora biti zavarovanje vklopljeno:
1. na enotirnih progah najmanj 31 sekund pred prihodom
vlaka, pri čemer so upoštevani najmanj 15 sekund svetlobnega
in zvočnega opozarjanja udeležencev v cestnem prometu na približujoče se tirno vozilo (čas predzvonjenja), spuščanje zapornic
ali polzapornic, ki traja 10 sekund, in 6 sekund rezervnega časa;
2. na dvotirnih progah najmanj 39 sekund pred prihodom
vlaka na NPr, pri čemer so upoštevani najmanj 15 sekund svetlobnega in zvočnega opozarjanja udeležencev v cestnem prometu na
začetek spuščanja zapornic ali polzapornic, 10 sekund spuščanja
zapornic ali polzapornic, 6 sekund rezervnega časa in še 8 sekund
preostalega časa zaradi posebnosti na dvotirnih progah pri vožnji
dveh vlakov po sosednjih tirih.
(3) Na NPr, ki so zavarovani z deljenimi zapornicami, je treba
upoštevati še čas zakasnitve do začetka spuščanja zapornic na
strani oddaljevanja od NPr. Čas zakasnitve do začetka spuščanja
drugega para deljenih zapornic se izračuna:

47. člen
(največja dopustna oddaljenost dveh prog na enem NPr)
NPr na dvo- ali večtirnih oziroma vzporednih progah, katerih
medsebojna oddaljenost je vključno z mejo nevarnega območja
manjša od 22 m, morajo biti zavarovani z eno samo napravo, ki
se vključuje za vožnje po vseh tirih iz vseh smeri.

tzad = tzp – tpzv [s]

49. člen
(mehanske naprave za zavarovanje NPr)
Mehanske naprave za zavarovanje NPr je treba nadomestiti
z ustreznejšo rešitvijo (ukinitev, izvennivojsko križanje, avtomatske
naprave za zavarovanje) ob prvi nadgradnji proge.

pri čemer je:
tzad – čas zadrževanja do začetka spuščanja drugega para
deljenih zapornic;
tzp – čas zapustitve cone prehoda;
tpzv – čas predzvonenja.
(4) Če so čez NPr, ki je zavarovan z deljenimi zapornicami,
speljane kolesarska steza in/ali površine, namenjene pešcem,
se začetek spuščanja deljenih zapornic na strani oddaljevanja
od NPr ne zakasni. Predzvonilni čas je v tem primeru enak času
zapustitve cone prehoda.
45. člen
(čas približevanja tirnega vozila NPr-u)
(1) Čas približevanja tirnega vozila NPr, zavarovanemu s
cestnimi signali, ne sme biti krajši od vsote časa predzvonjenja
(tpzv) in varnostnega rezervnega časa 6 sekund. Pri NPr, zavarovanem s cestnimi signali in zapornicami ali polzapornicami, čas
približevanja (tp) ne sme biti krajši od vsote časa predzvonjenja
(tpzv), varnostnega rezervnega časa 6 sekund in časa spuščanja
drogov zapornic ali polzapornic (tspz). Na dvotirnih in vzporednih
progah je treba temu času prišteti še preostali čas 8 sekund (čas
dviganja zapornic ali polzapornic).
(2) Oddaljenost vklopnega mesta (lvm) na progi na približevalnem območju pred NPr se izračuna kot zmnožek časa približevanja tirnega vozila prehodu (tp) in največje progovne hitrosti
tirnih vozil vtvmax:
lvm [m] = vtvmax [m/s] × tp [s]
(3) Oddaljenost vklopnega mesta lvm na progi na približevalnem območju pred NPr, na katerih se delovanje kontrolira s KS,
se izračuna kot vsota zavorne razdalje in razdalje, ki jo naredi tirno
vozilo z največjo progovno hitrostjo v 7,2 sekunde:
lvm = zavorna razdalja [m] + 7,2 [s] × vmax [m/s]
46. člen
(obvezna uporaba zapornic ali deljenih zapornic)
Uporaba zapornic ali deljenih zapornic skupaj s cestnimi
signali je obvezna pri:
1. križanjih s cestami, katerih širina vozišča znaša 7 m in
več;
2. križanjih s cestami z dvema ali več prometnimi pasovi na
smernem vozišču.

48. člen
(označba višinskega profila)
(1) Pred NPr na elektrificiranih progah mora biti označena
najvišja dovoljena višina cestnih vozil, ki smejo prečkati nivojski
prehod. Označba višine je sestavljena iz žice, ki poteka vzporedno
z nivojem vozišča, nad osjo ceste pa je opozorilna tabla z napisom »POZOR Visoka napetost Smrtno nevarno« in opozorilnim
znakom za nevarnost pred električno napetostjo – rdečo lomljeno
puščico. Oblika in mere opozorilne table so določene v prilogi 7,
ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Na NPr samo za pešce in/ali kolesarje ni treba postavljati
višinskega profila.
(3) Pred NPr, kjer so registrirane poškodbe vozne mreže s
strani cestnih udeležencev, se poleg označbe višine iz prvega odstavka tega člena, namesti tudi znak »Bočna zapora«, ki označuje
višinski profil za izvajanje kontrole višine vozil. NPr, pred katerimi
se namesti znak, določi upravljavec.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

50. člen
(prehodno obdobje za izpolnitev zahtev)
(1) Kadar sta dva ali več NPr na manjši razdalji od 2000 m,
se NPr ukine tako, da bo razdalja med dvema NPr najmanj
2000 m, najpozneje:
1. ob prvi rekonstrukciji cest znotraj 2000 metrov in po zgraditvi povezovalne ceste, ki omogoča preusmeritev;
2. po zgraditvi izvennivojskega križanja v bližini NPr.
(2) Na nezavarovanih NPr, kjer je kot križanja manjši kot 75º,
je treba ta kot doseči ob prvi rekonstrukciji ceste, ki vodi čez NPr.
(3) Obstoječe NPr, pri katerih je čas posameznega zavarovanja daljši od 5 minut, je treba uskladiti s tem pravilnikom ob prvi
nadgradnji proge.
51. člen
(dokončanje začetih projektov)
Projekti, ki imajo datum naročila za izdelavo projektne dokumentacije pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo po določbah Pravilnika o nivojskih prehodih (Uradni list RS, št. 85/08),
vendar le, če se končajo najpozneje tri leta po uveljavitvi tega
pravilnika.
52. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik
o nivojskih prehodih (Uradni list RS, št. 85/08).
53. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-35/2016/19-02131275
Ljubljana, dne 28. junija 2016
EVA 2014-2430-0014
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister
za infrastrukturo
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Slika 2: Cona zapornic (Cz)

Meja nevarnega območja

Meja nevarnega območja

dpu – dolžina poti ustavljanja cestnega vozila
dcv – dolžina cestnega vozila
dcs – dolžina poti med cestnim signalom in polzapornico
Cz – cona zapornic

Indeks 50 in 5 pomeni hitrost vožnje cestnega
vozila v km/h.

Preglednica dolžin poti ustavljanja cestnega vozila v primerjavi z njegovo hitrostjo
Hitrost cestnih vozil v km/h

Dolžina poti ustavljanja v m

50

28 m

5

2m
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Priloga 4

dpu

Meja nevarnega območja

slika 1

d cv

O

Meja nevarnega območja

3m

dp

cp

3m

L

Meja nevarnega območja
d pu

dpu – dolžina poti ustavljanja cestnega vozila
dp – dolžina prehoda
dcv – dolžina cestnega vozila
L – linija, pravokotna na desni rob cestišča
O – točka sečišča desnega roba cestišča in meje nevarnega
območja
T – točka sečišča navidezne linije, pravokotne na desni rob
cestišča, in navidezne linije, vzporedne z desnim robom cestišča,
na oddaljenosti 3,5 m, če je smerno vozišče ožje od 3,5 m,
oziroma od levega smernega pasu, če je smerno vozišče širše
od 3,5 m.

slika 2
m
dcv

,5
≥ 3

Meja nevarnega območja

Meja nevarnega območja

dpu

dp

3m

cp

3m

T

slika 3

Prometni znak I–38 (Andrejev križ) se postavi,
kot je določeno s pravilnikom, ki ureja prometno
signalizacijo in prometno opremo na javnih
cestah.
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B 50

dcv

A5
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Meja nevarnega
območja

Meja nevarnega
območja
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cp – cona prehoda

Sptv – pot (približevanja) tirnega vozila

dcv – dolžina cestnega vozila

dpu – dolžina poti ustavljanja cestnega vozila

dp – dolžina nivojskega prehoda

B – mesto vidnosti

A – mesto vidljivosti

B5

Sptv 50

dpu 50

Sptv 5

3m
3m

Priloga 6
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Priloga 7

Uradni list Republike Slovenije
2113.

Pravilnik o pogojih in načinu zmanjšanja
števila vzorčnih enot in pogostosti vzorčenja
klavnih trupov, mletega mesa in mesnih
pripravkov

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12
– ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C in 40/14 – ZIN-B) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o pogojih in načinu zmanjšanja števila vzorčnih
enot in pogostosti vzorčenja klavnih trupov,
mletega mesa in mesnih pripravkov
1. člen
(vsebina)
(1) S tem pravilnikom se za izvajanje Uredbe Komisije
(ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških
merilih za živila (UL L št. 338 z dne 22. 12. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 217/2014 z dne
7. marca 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 2073/2005 v zvezi
s salmonelo v klavnih trupih prašičev (UL L št. 69 z dne 8. 3.
2014, str. 93), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2073/2005/ES),
določajo pogoji in način zmanjšanja števila vzorčnih enot, pogostosti vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa in mesnih
pripravkov ter vzorčenje trupov govedi, ovac, koz in konjev z
nedestruktivno metodo.
(2) Ta pravilnik se ne uporablja za meso, ki ga nosilec
živilske dejavnosti zmelje neposredno pred končnim potrošnikom.
2. člen
(postopek informiranja in klavzula o medsebojnem
priznavanju)
(1) Ta pravilnik se izda 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 (UL L št. 241 z dne 17. 9.
2015, str. 1).
(2) Šteje se, da proizvodi, ki se zakonito tržijo v drugih
državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega
prostora ter Turčije, če so proizvedeni v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo, ki zagotavlja enakovredno raven varovanja
javnega interesa kot je določena v zakonodaji Republike Slovenije, izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika in se lahko dajo
na trg, razen če je bil izpeljan postopek v skladu z Uredbo (ES)
št. 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija
2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih
tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi
članici in o razveljavitvi Odločbe št. 3052/95/ES (UL L št. 218 z
dne 13. 8. 2008, str. 21).
3. člen
(zmanjšanje števila vzorčnih enot)
(1) Nosilci živilske dejavnosti proizvodnje mletega mesa in
mesnih pripravkov, ki izpolnjujejo zahteve iz tretjega odstavka
5. člena Uredbe 2073/2005/ES in katerih obseg proizvodnje
mletega mesa ali mesnih pripravkov ne presega 120 ton letno,
lahko v načrtih vzorčenja zmanjšajo število vzorčnih enot pri
vzorčenju na salmonelo na način, določen v prilogi 1, ki je
sestavni del tega pravilnika.
(2) V primeru mesnih pripravkov za neposredno uživanje
(tatarski biftek ipd.) lahko nosilci živilske dejavnosti, ki izpolnjujejo zahteve iz tretjega odstavka 5. člena Uredbe 2073/2005/ES
in katerih obseg proizvodnje mesnih pripravkov za neposredno
uživanje ne presega 12 ton letno, v načrtih vzorčenja zmanjšajo
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število vzorčnih enot pri vzorčenju na salmonelo na način, določen v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(pogostost vzorčenja)
(1) Pogostost vzorčenja mletega mesa in mesnih pripravkov oziroma pogostost vzorčenja trupov živali se določi na
podlagi letnega obsega proizvodnje oziroma obsega zakola
živali v preteklem letu.
(2) Pri izračunu letnega obsega proizvodnje za mleto
meso in mesne pripravke se ne upoštevajo mleto meso in
mesni pripravki, ki jih nosilec živilske dejavnosti pred dajanjem
na trg termično obdela.
(3) Nosilec živilske dejavnosti, ki v preteklem letu ni proizvajal mletega mesa, mesnih pripravkov ali izvajal klanja živali,
mora pri pripravi načrta vzorčenja predvideti obseg proizvodnje
oziroma obseg zakola živali za tekoče leto in najpozneje v
enem letu od priprave načrta vzorčenja tega prilagoditi dejanskemu obsegu proizvodnje oziroma klanja.
5. člen
(zmanjšanje pogostosti vzorčenja)
(1) Za izvajanje četrtega odstavka pod naslovom »Pogostost vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa, mesnih pripravkov, mehansko izkoščenega mesa in svežega perutninskega
mesa« točke 3.2, 3. poglavja priloge I Uredbe 2073/2005/ES
lahko nosilci živilske dejavnosti v:
– odobrenih obratih za klanje živali, katerih letni obseg
klanja ne presega 7.000 govedi ali konjev oziroma 15.000 prašičev, ovc ali koz, pogostost vzorčenja klavnih trupov zmanjšajo
na način, določen 1. točki priloge 3, ki je sestavni del tega
pravilnika;
– odobrenih obratih za klanje perutnine, katerih letni obseg klanja ne presega 1.000.000 brojlerjev oziroma 100.000
puranov, pogostost vzorčenja klavnih trupov zmanjšajo na način, določen v 2. točki priloge 3 tega pravilnika;
– registriranih in odobrenih obratih za proizvodnjo mletega
mesa oziroma mesnih pripravkov, katerih obseg proizvodnje
ne presega 120 ton letno mletega mesa oziroma mesnih pripravkov, pogostost vzorčenja zmanjšajo na način, določen v
prilogi 1 tega pravilnika;
– obratih iz prejšnje alinee, ki proizvajajo mesne pripravke, namenjene za neposredno uživanje, v obsegu, ki ne
presega 12 ton letno, pogostost vzorčenja zmanjšajo na način,
določen v prilogi 2 tega pravilnika.
(2) Ne glede na prvo alinejo prejšnjega odstavka nosilci
živilske dejavnosti v odobrenih obratih za klanje živali, kjer
dnevni obseg klanja ne presega petih živali iste vrste, vzorčijo
vse trupe živali, zaklanih na predvideni dan vzorčenja. Obseg
klanja na dan vzorčenja mora ustrezati povprečnemu dnevnemu zakolu. Logaritem dnevnega povprečja iz 2. poglavja priloge I Uredbe 2073/2005/ES se izračuna na podlagi rezultatov
dejansko vzorčenih trupov.
(3) Če se pri preizkušanju ugotovi nezadovoljiv rezultat
uradnega vzorca ali vzorca nosilca živilske dejavnosti oziroma
skupnega vzorca, mora nosilec živilske dejavnosti prekiniti z
zmanjšano pogostostjo vzorčenja za tisti parameter, zaradi
katerega je bil vzorec ocenjen kot nezadovoljiv, in začeti z
začetno pogostostjo vzorčenja, določeno v prilogi 1, 2 ali 3
tega pravilnika.
6. člen
(vzorčenje trupov govedi, ovc, koz in konjev
z nedestruktivno metodo)
Mejne vrednosti, faza vzorčenja in ukrepi v primeru nezadovoljivih rezultatov pri vzorčenju trupov govedi, ovc, koz in
konjev z nedestruktivno metodo so določeni v prilogi 4, ki je
sestavni del tega pravilnika.
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7. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih in načinu zmanjšanja števila vzorčnih enot in
pogostosti vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa in mesnih
pripravkov (Uradni list RS, št. 57/07 in 75/07 – popr.).
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-314/2015
Ljubljana, dne 28. junija 2016
EVA 2015-2330-0116
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1.

od 7 ton do vključno 12
ton mletega mesa

Salmonella spp.:
1 skupni vzorec enkrat na 2 meseca

Salmonella spp. :
zmanjšanje frekvence ni možno
E.coli in SŠMO:
1 vzorec enkrat na 4 mesece

Salmonella spp.:
1 skupni vzorec enkrat na 4 mesece
Salmonella spp.:
zmanjšanje frekvence ni možno

Salmonella spp.:
1 vzorec enkrat na mesec, da se pridobi vsaj 3
zaporedne rezultate
Salmonella spp.:
1 vzorec enkrat na mesec
E.coli in SŠMO:
1 vzorec enkrat na 2 meseca, da se pridobi vsaj
2 zaporedna rezultata
Salmonella spp.:
1 vzorec enkrat na 2 meseca, da se pridobi vsaj
2 zaporedna rezultata
Salmonella spp.:
1 skupni vzorec enkrat na mesec

vse vrste mesa, razen
perutninskega mesa

perutninsko meso

vse vrste mesa

vse vrste mesa, razen
perutninskega mesa

perutninsko meso
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E.coli in SŠMO:
1 vzorec enkrat na 2 meseca

E.coli in SŠMO:
1 vzorec enkrat na mesec, da se pridobi vsaj 3
zaporedne rezultate

vse vrste mesa

od 13 ton do vključno
59 ton mletega mesa

Zmanjšana pogostost vzorčenja
(v primeru zadovoljivih rezultatov)
E.coli in SŠMO:
1 vzorec enkrat na mesec
Salmonella spp.:
1 vzorec enkrat na mesec

E.coli in SŠMO:
1 vzorec enkrat na vsaka 2 tedna, da se pridobi
vsaj 6 zaporednih rezultatov

Začetna pogostost vzorčenja

Pogostost vzorčenja

Priloga 1

Salmonella spp.:
1 vzorec enkrat na vsaka 2 tedna, da se pridobi
vsaj 4 zaporedne rezultate

vse vrste mesa

Vrsta mesa glede na
vrsto živali

od 60 ton do vključno
120 ton mletega mesa

Letni obseg
proizvodnje

Pogostost vzorčenja mletega mesa v odvisnosti od obsega proizvodnje

Uradni list Republike Slovenije

7121

Salmonella spp.:
zmanjšanje frekvence ni možno

Salmonella spp.:
2 skupna vzorca na leto (vsaj eden vzorec v
času največje sezonske proizvodnje mletega
mesa)

2/4
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Izrazi v tabeli pomenijo:
- SŠMO: skupno število aerobnih mikroorganizmov.
- Mleto meso kot je določeno z Uredbo (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilnih za živila
živalskega izvora (UL L št. 139 z dne 30.4.2004, str. 55), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 2016/355 z dne 11. marca 2016 o spremembi
Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za želatino, kolagen in visoko rafinirane proizvode živalskega
izvora, namenjene za prehrano ljudi (UL L št. 67 z dne 12.03.2016, str. 22), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 853/2004/ES).
- Vzorec je vzorec, ki je sestavljen iz petih enot.
- Skupni vzorec je vzorec, kjer vzorčevalec ob vzorčenju združi pet vzorčnih enot v en skupni vzorec.

perutninsko meso

Salmonella spp.:
zmanjšanje frekvence ni možno

Salmonella spp.:
zmanjšanje frekvence ni možno

Salmonella spp.:
1 skupni vzorec enkrat na 2 meseca

perutninsko meso

Salmonella spp. :
1 skupni vzorec na leto (v času največje
sezonske proizvodnje mletega mesa)

Salmonella spp. :
1 skupni vzorec enkrat na 6 mesecev

Salmonella spp. :
1 skupni vzorec enkrat na 2 meseca, da se
pridobi vsaj 2 zaporedna rezultata

vse vrste mesa, razen
perutninskega mesa

Št.

vse vrste mesa, razen
perutninskega mesa

E.coli in SŠMO:
1 vzorec enkrat na 6 mesecev

E.coli in SŠMO:
1 vzorec enkrat na 3 mesece, da se pridobi vsaj
2 zaporedna rezultata

vse vrste mesa

7122 /

manj kot 1,1 tone
mletega mesa

od 1,2 tone do vključno
6 ton mletega mesa

Stran

Uradni list Republike Slovenije

2.

Salmonella spp.:
1 skupni vzorec enkrat na 2 meseca
Salmonella spp.:
zmanjšanje frekvence ni možno
E.coli:
1 vzorec enkrat na 4 mesece

Salmonella spp.:
1 skupni vzorec enkrat na 4 mesece
Salmonella spp.:
zmanjšanje frekvence ni možno

Salmonella spp.:
1 vzorec enkrat na mesec, da se pridobi vsaj 3
zaporedne rezultate
Salmonella spp.:
1 vzorec enkrat na mesec
E.coli:
1 vzorec enkrat na 2 meseca, da se pridobi
vsaj 2 zaporedna rezultata
Salmonella spp.:
1 vzorec enkrat na 2 meseca, da se pridobi
vsaj 2 zaporedna rezultata
Salmonella spp.:
1 skupni vzorec enkrat na mesec

vse vrste mesa, razen
perutninskega mesa

perutninsko meso

od 7 ton do vključno 12 ton
mesnih pripravkov

vse vrste mesa

vse vrste mesa, razen
perutninskega mesa

perutninsko meso

Št.
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E.coli :
1 vzorec enkrat na 2 meseca

E.coli:
1 vzorec enkrat na mesec, da se pridobi vsaj 3
zaporedne rezultate

vse vrste mesa

od 13 ton do vključno 59 ton
mesnih pripravkov

Salmonella spp.:
1 vzorec enkrat na mesec

vse vrste mesa

Salmonella spp.:
1 vzorec enkrat na vsaka 2 tedna, da se
pridobi vsaj 4 zaporedne rezultate

Zmanjšana pogostost vzorčenja
(v primeru zadovoljivih rezultatov)
E.coli:
1 vzorec enkrat na mesec

Začetna pogostost vzorčenja

Pogostost vzorčenja

E.coli:
1 vzorec enkrat na vsaka 2 tedna, da se
pridobi vsaj 6 zaporednih rezultatov

Vrsta mesa glede na
vrsto živali

od 60 ton do vključno 120 ton
mesnih pripravkov

Letni obseg proizvodnje

Pogostost vzorčenja mesnih pripravkov v odvisnosti od obsega proizvodnje

Uradni list Republike Slovenije

7123

Salmonella spp.:
zmanjšanje frekvence ni možno

Salmonella spp.:
2 skupna vzorca na leto (vsaj eden vzorec v
času največje sezonske proizvodnje mesnih
pripravkov)

49 / 8. 7. 2016
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Izrazi v tabeli pomenijo:
- Mesni pripravki kot so določeni z Uredbo 853/2004/ES.
- Vzorec je vzorec, ki je sestavljen iz petih enot.
- Skupni vzorec je vzorec, kjer vzorčevalec ob vzorčenju združi pet vzorčnih enot v en skupni vzorec.

perutninsko meso

Salmonella spp.:
zmanjšanje frekvence ni možno

Salmonella spp.:
zmanjšanje frekvence ni možno

Salmonella spp.:
1 skupni vzorec enkrat na 2 meseca

perutninsko meso

Salmonella spp.:
1 skupni vzorec enkrat na leto (v času največje
sezonske proizvodnje mesnih pripravkov)

Salmonella spp.:
1 skupni vzorec enkrat na 6 mesecev

Salmonella spp.:
1 skupni vzorec enkrat na 2 meseca, da se
pridobi vsaj 2 zaporedna rezultata

vse vrste mesa, razen
perutninskega mesa

Št.

vse vrste mesa, razen
perutninskega mesa

E.coli:
1 vzorec enkrat na 6 mesecev

E.coli:
1 vzorec enkrat na 3 mesece, da se pridobi
vsaj 2 zaporedna rezultata

vse vrste mesa

7124 /

manj kot 1,1 tone mesnih
pripravkov

od 1,2 tone do vključno 6 ton
mesnih pripravkov

Stran
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Salmonella spp.:
1 vzorec enkrat na mesec
E.coli:
1 vzorec enkrat na 3 mesece
Salmonella spp.:
1 skupni vzorec enkrat na mesec
E.coli:
Zmanjšanje frekvence ni možno.
Samonella spp.:
Zmanjšanje frekvence ni možno.

Salmonella spp.:
1 vzorec vsaka 2 tedna, da se pridobi vsaj 6 zaporednih rezultatov

E.coli:
1 vzorec enkrat na 2 meseca, da se pridobi vsaj 4 zaporedne rezultate

Salmonella spp.:
1 vzorec enkrat na mesec da se pridobi vsaj 4 zaporedne rezultate

E.coli :
2 vzorca na leto

Salmonella spp.::
4 skupne vzorce na leto

Glavnina vzorcev se vzorči v času največje sezonske proizvodnje
mesnih pripravkov, namenjenih za neposredno uživanje

E.coli:
1 vzorec enkrat na 2 meseca

Zmanjšana pogostost vzorčenja
(v primeru zadovoljivih rezultatov)

E.coli:
1 vzorec enkrat na mesec, da se pridobi vsaj 6 zaporednih rezultatov

Začetna pogostost vzorčenja

Pogostost vzorčenja

49 / 8. 7. 2016 /
Stran
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Št.

Izrazi v tabeli pomenijo:
- Živila za neposredno uživanje, kot so določena z Uredbo 2073/2005/ES.
- Vzorec je vzorec, ki je sestavljen iz petih enot.
- Skupni vzorec je vzorec, kjer vzorčevalec ob vzorčenju združi pet vzorčnih enot v en skupni vzorec.

do 1,1 tone mesnih
pripravkov, namenjenih
za neposredno uživanje

od 1,2 tone do vključno 6
ton mesnih pripravkov,
namenjenih za
neposredno uživanje

od 7 ton do vključno 12
ton mesnih pripravkov,
namenjenih za
neposredno uživanje

Letni obseg proizvodnje

Pogostost vzorčenja mesnih pripravkov, namenjenih za neposredno uživanje

Priloga 2

Uradni list Republike Slovenije

7125

Enterobakterije in SŠMO:
5 trupov vsake 3 mesece
Salmonella spp.:
5 trupov vsake 3 mesece
Enterobakterije in SŠMO:
5 trupov vsake 6 mesecev
Salmonella spp.:
5 trupov vsake 6 mesecev
Enterobakterije in SŠMO:
5 trupov vsakih 12 mesecev

Enterobakterije in SŠMO:
5 trupov vsaka 2 meseca vsaj 2 krat zapored
Salmonella spp.:
5 trupov vsaka 2 meseca vsaj 2 krat zapored
Enterobakterije in SŠMO:
5 trupov vsake 3 mesece vsaj 2 krat zapored
Salmonella spp.:
5 trupov vsake 3 mesece vsaj 2 krat zapored
Enterobakterije in SŠMO:
5 trupov vsakih 6 mesecev vsaj 2 krat zapored

od 100 do vključno 999 goved oziroma konjev

od 1.000 do vključno 3.999 prašičev oziroma ovc
oziroma koz

od 100 do vključno 999 prašičev oziroma ovc
oziroma koz

vzorčenje je treba izvajati ločeno za vsako posamezno živalsko vrsto

Izraz v tabeli pomeni:
- SŠMO pomeni skupno število aerobnih mikroorganizmov.

(1)

do vključno 99 prašičev oziroma goved oziroma ovc
oziroma koz oziroma konjev

49 / 8. 7. 2016
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Salmonella spp.:
5 trupov enkrat na mesec

Salmonella spp.:
5 trupov vsaka dva tedna vsaj 2 meseca zapored

od 4.000 do vključno 15.000 prašičev oziroma ovc
oziroma koz

od 1.000 do vključno 7.000 goved oziroma konjev

Enterobakterije in SŠMO:
5 trupov vsaka dva tedna vsaj 2 meseca zapored

Pogostost vzorčenja

Št.

Zmanjšana pogostost
(v primeru zadovoljivih rezultatov)
Enterobakterije in SŠMO:
5 trupov enkrat na mesec

Začetna pogostost

(1)

7126 /

Letni obseg zakola

1. Pogostost vzorčenja klavnih trupov govedi, prašičev, ovac, koz in konjev

Priloga 3

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Salmonella spp.:
5 vzorcev 3 x letno
Salmonella spp.:
5 vzorcev 3 x letno
Salmonella spp.:
5 vzorcev 1 x letno
Salmonella spp.:
5 vzorcev 1 x letno

Salmonella spp.:
5 vzorcev vsaka dva tedna vsaj 3 mesece zapored
Salmonella spp.:
5 vzorcev vsaka 2 meseca vsaj 2 krat zapored
Salmonella spp.:
5 vzorcev vsaka 2 meseca vsaj 2 krat zapored
Salmonella spp.:
5 vzorcev vsake 3 mesece vsaj 2 krat zapored
Salmonella spp.:
5 vzorcev vsake 3 mesece vsaj 2 krat zapored

od 10.001 do 100.000 puranov

od 5.501 do vključno 100.000 brojlerjev

od 5.501 do 10.000 puranov

do vključno 5.500 brojlerjev

do vključno 5.500 puranov

Št.
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Salmonella spp.:
5 vzorcev 1 x mesečno

Salmonella spp.:
5 vzorcev vsaka dva tedna vsaj 3 mesece zapored

od 100.001 do vključno 1.000.000
brojlerjev

Začetna pogostost

Pogostost vzorčenja
Zmanjšana pogostost
(v primeru zadovoljivih rezultatov)
Salmonella spp.:
5 vzorcev 1 x mesečno

Letni obseg zakola

2. Pogostost vzorčenja klavnih trupov brojlerjev in puranov

Uradni list Republike Slovenije

7127

(1)

2,0 log10
cfu/cm2

Izboljšanje higiene klanja in ponovna
ocena postopkov nadzora

Izboljšanje higiene klanja in ponovna
ocena postopkov nadzora

Ukrepi v primeru nezadovoljivih
rezultatov

49 / 8. 7. 2016
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2

Klavni trupi po obdelavi, vendar
pred ohlajevanjem

Klavni trupi po obdelavi, vendar
pred ohlajevanjem

Mejne vrednosti veljajo v primeru vzorčenja z gobicami na površini 400 cm .

0,5 log10
cfu/cm2

Enterobakterije

4,0 log10
cfu/cm2

M

Faza, v kateri se merilo uporablja

Št.

2,0 log10
cfu/cm2

m

Merilo

(1)

7128 /

Skupno število aerobnih bakterij

Parametri

Vzorčenje klavnih trupov govedi, ovc, koz in konjev z nedestruktivno metodo

Priloga 4

Stran

Uradni list Republike Slovenije
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2114.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o ukrepih
za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate
trsne rumenice

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena, šestega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, tretjega odstavka
12. člena in tretje alineje 73. člena Zakona o zdravstvenem
varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/10 in 40/14 – ZIN-B) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št.

dr. Maja Makovec Brenčič l.r
Ministrica
za izobraževanje, znanost in šport
Soglasje sindikatov:
Sindikat
vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije
Branimir Štrukelj l.r.
Sindikat
delavcev v vzgojni, izobraževalni
in raziskovalni dejavnosti Slovenije
Bojan Hribar l.r.

2. člen

USTAVNO SODIŠČE

(začetek veljavnosti)

Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

2115.

Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javnih
zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter
delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci
upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega
odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za
javni sektor

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport s soglasjem
reprezentativnih sindikatov za dejavnost vzgoje in izobraževanja, podpisniki Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za javni
sektor (Uradni list RS, št. 89/10), na podlagi petega odstavka
10. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni
list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13,
95/14 in 91/15) izdaja

SKLEP
o dopolnitvi Sklepa o določitvi javnih zavodov
s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih
mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni
do dodatka iz 10. točke prvega odstavka
39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor
1. točka
»V 1. točki Sklepa o določitvi javnih zavodov s področja
vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest, na katerih so javni
uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka
39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS,
št. 90/11, 38/12, 91/13 in 20/14), se v tabeli Razvojni oddelki
vrtcev za razvojni oddelek »Vrtec Ivančna Gorica« doda razvojni oddelek »Vrtec Velenje«.«.

7129

Št. 0070-35/2016
Ljubljana, dne 24. maja 2016
EVA 2016-3330-0027

1. člen
V Pravilniku o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice (Uradni list RS, št. 48/14) se tretja
alineja drugega odstavka 13. člena spremeni tako, da se glasi:
»– so bile v varovalnem pasu te trsnice ali matičnega
nasada odstranjene trte z bolezenskimi znamenji,«.

Št. 007-101/2016
Ljubljana, dne 22. junija 2016
EVA 2016-2330-0034

Stran

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

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o ukrepih
za preprečevanje širjenja in zatiranje
zlate trsne rumenice

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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2116.

Odločba o ugotovitvi, da je bil 16.b člen
Zakona o mednarodni zaščiti v neskladju
z Ustavo ter razveljavitvi sodb Vrhovnega
in Upravnega sodišča

Številka: U-I-68/16-8
Up-213/15-27
Datum: 16. 6. 2016

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A. B., C., ki ga zastopa mag. Matevž Krivic, Medvode, in v
postopku za oceno ustavnosti, začetem s sklepom Ustavnega
sodišča, na seji 16. junija 2016

o d l o č i l o:
1. Prvi odstavek 16.b člena Zakona o mednarodni zaščiti
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 83/12)
je bil v neskladju z Ustavo.
2. Točka I izreka sodbe in sklepa Vrhovnega sodišča
št. I Up 361/2014 z dne 18. 12. 2014 se razveljavi in zadeva se
v tem delu vrne Vrhovnemu sodišču v novo odločanje.

Obrazložitev
A.
1. Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ) je
s sklepom združilo upravni zadevi pritožnika in prosilca Č. D.
v en postopek in z odločbo zavrnilo obe prošnji za priznanje
mednarodne zaščite. Upravno sodišče je zavrnilo tožbo zoper
sklep o združitvi postopka (I. točka izreka) in tožbo zoper odločbo MNZ v delu, ki se nanaša na pritožnika (II. točka izreka).1
Vrhovno sodišče je zavrnilo pritožnikovo pritožbo zoper I. in
II. točko izreka sodbe Upravnega sodišča (I. točka izreka).2
1 Upravno sodišče je tožbi zoper odločbo MNZ v delu, ki se
nanaša na prosilca Č. D., ugodilo in izpodbijano odločbo MNZ
v tem delu odpravilo. Prošnji za priznanje mednarodne zaščite
prosilca Č. D. je ugodilo tako, da mu je priznalo status begunca
(III. točka izreka sodbe Upravnega sodišča).
2 Vrhovno sodišče je v II. točki izreka pritožbi MNZ zoper 3.
točko izreka sodbe Upravnega sodišča ugodilo in navedeno točko
razveljavilo ter zadevo vrnilo Upravnemu sodišču v novo odločanje.

Stran

7130 /

Št.
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2. Pritožnik zatrjuje kršitev pravic iz 22. in 35. člena
Ustave ter 8. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v
nadaljevanju EKČP). Sodišči naj bi kršili 22. člen Ustave, ker
naj ne bi v skladu z zahtevami odločbe Ustavnega sodišča
št. Up-434/14 z dne 8. 1. 2015 (Uradni list RS, št. 6/15) vsebinsko opredelili pojma preganjanja iz 26. člena Zakona o mednarodni zaščiti (v nadaljevanju ZMZ).3 Vrhovno sodišče naj bi
kršilo 22. člen Ustave, ker se naj ne bi opredelilo do pritožbenih
navedb o napačnem načinu obravnave pogojev za priznanje
mednarodne zaščite družinskih članov. Pritožnik zatrjuje, da
s prosilcem Č. D. skupaj živi v dejanski življenjski skupnosti
istospolnih partnerjev, zato bi morala šteti za družinska člana.
Pristojni organ bi moral zaradi varovanja pravice do družinskega življenja skupaj presojati o utemeljenem strahu pritožnika
in njegovega partnerja pred preganjanjem v obeh izvornih
državah in presojati, ali je mogoče pritožnika in njegovega
partnerja skupaj vrniti v eno od držav. Vrhovno sodišče naj bi
sprejelo stališče, da pritožnik in njegov partner ne izpolnjujeta
pogojev iz prvega odstavka 16.b člena ZMZ, da bi lahko štela
za družinska člana. Z navedenim stališčem naj bi Vrhovno sodišče zanikalo istospolnim partnerjem pravico do družinskega
življenja iz 8. člena EKČP.
3. Senat Ustavnega sodišča je s sklepom št. Up-213/15
z dne 5. 5. 2015 ustavno pritožbo zoper I. točko izreka sodbe
in sklepa Vrhovnega sodišča sprejel v obravnavo in odločil,
da se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvršitev
odločbe MNZ. 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 Ustavno
sodišče o tem obvestilo Vrhovno sodišče in MNZ.
4. V postopku odločanja o ustavni pritožbi je Ustavno
sodišče na podlagi drugega odstavka 59. člena ZUstS začelo
postopek za oceno ustavnosti prvega odstavka 16.b člena
ZMZ. Zastavilo se je vprašanje skladnosti prvega odstavka
16.b člena ZMZ, ki določa krog oseb, ki lahko štejejo za družinske člane prosilca za mednarodno zaščito, s prepovedjo
diskriminacije iz prvega odstavka 14. člena Ustave. Ustavno
sodišče je ustavno pritožbo in sklep o začetku postopka za
oceno ustavnosti prvega odstavka 16.b člena ZMZ predložilo
Državnemu zboru v odgovor in mu omogočilo, da na vprašanja
glede začetka postopka za oceno ustavnosti odgovori.
5. Ustavno sodišče odgovora Državnega zbora v roku, ki
mu ga je določilo, ni prejelo. Mnenje je poslala Vlada, ki navaja,
da je izpodbijana zakonska določba pri opredelitvi družinskih
članov prosilcev za mednarodno zaščito sledila Direktivi Sveta
2003/9/ES z dne 27. januarja 2003 o minimalnih standardih za
sprejem prosilcev za azil (UL L 31, 6. 2. 2003 – v nadaljevanju
Sprejemna direktiva). Iz Sprejemne direktive in Direktive Sveta
2003/86/ES z dne 22. septembra 2003 o pravici do združitve
družine (UL L 251, 3. 10. 2003) naj ne bi izhajala obveznost
držav članic, da kot družinske člane prosilcev za mednarodno
zaščito in beguncev opredelijo tudi istospolne partnerje. Zato
Vlada meni, da so bile določbe direktiv glede družinskih članov
ustrezno prenesene v nacionalno zakonodajo. Poudarja, da
je bil prvi odstavek 16.b člena ZMZ spremenjen z uveljavitvijo
12. člena ZMZ-D, ki je kot družinske člane opredelil zakonca,
registriranega partnerja ali partnerja, s katerim prosilec živi v
dalj časa trajajoči življenjski skupnosti. Razlog za spremembo
ZMZ naj bi bila uskladitev z Zakonom o tujcih (Uradni list RS,
št. 45/14 – uradno prečiščeno besedilo, 90/14 in 19/15 –
ZTuj-2), ki je razširil krog družinskih članov. Glede na navedeno
Vlada meni, da prvi odstavek 16.b člena ZMZ ni bil v neskladju
z Ustavo.
3 ZMZ je bil z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona
o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 111/13 – v nadaljevanju
ZMZ-D) spremenjen. Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 83/12 in 111/13) je 24. 4.
2016 prenehal veljati na podlagi 127. člena Zakona o mednarodni
zaščiti (Uradni list RS, št. 22/16 – v nadaljevanju ZMZ-1).
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B. – I.
Ocena ustavnosti zakona
6. Vrhovno sodišče ni izrecno zavrnilo pritožbenih očitkov
pritožnika o napačnem načinu presoje pogojev za mednarodno
zaščito družinskih članov. Ob zavrnitvi očitkov pritožnika o kršitvi pravil o združitvi postopka iz 130. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 – ZUP) je sprejelo
stališče, da pritožnik in njegov partner ne moreta izpolnjevati
pogojev, da bi lahko bila obravnavana kot zakonca ali zunajzakonska partnerja, in ne moreta tvoriti družine. Navedlo je, da
16.b člen ZMZ, ki je veljal v času odločanja upravnega organa
(27. 9. 2013), ni določal, da bi lahko bile osebe, ki živijo v dejanski življenjski skupnosti istospolnih partnerjev, obravnavane
kot družinski člani. S tem je Vrhovno sodišče posredno zavrnilo
pritožnikove pritožbene očitke o načinu obravnave prošenj za
priznanje mednarodne zaščite družinskih članov. Zavrnitev pritožnikovih pritožbenih očitkov torej temelji na prvem odstavku
16.b člena ZMZ.
7. Prvi odstavek 16.b člena ZMZ se ne uporablja več.
Uporabljati se je prenehal z dnem uveljavitve 12. člena ZMZ-D,
ki je to zakonsko določbo spremenil. Vendar to ni ovira za
oceno ustavnosti te zakonske določbe. Po prvem odstavku
47. člena ZUstS v primeru, če se z zahtevo ali s pobudo izpodbija predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, ki v času vložitve zahteve ali pobude ne velja več, niso
pa bile odpravljene posledice njegove protiustavnosti oziroma
nezakonitosti, Ustavno sodišče odloči o njegovi ustavnosti
oziroma zakonitosti. Ker je bil v sodni odločbi, ki jo pritožnik izpodbija z ustavno pritožbo, uporabljen prvi odstavek 16.b člena
ZMZ, gre v obravnavani zadevi za tak primer.
8. Skladno z drugim odstavkom 59. člena ZUstS Ustavno
sodišče začne postopek za oceno ustavnosti zakona, na katerem temelji izpodbijani posamični akt, če oceni, da bi bil lahko
zakon protiustaven. V obravnavani zadevi je Ustavno sodišče
ugotovilo, da gre za tak primer. Ustavno sodišče je prvi odstavek 16.b člena ZMZ presojalo z vidika skladnosti s prepovedjo
diskriminacije iz prvega odstavka 14. člena Ustave.
9. Prvi odstavek 14. člena Ustave določa, da so v Republiki Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in
temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik,
vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo,
izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo
osebno okoliščino. Ta ustavna določba torej prepoveduje diskriminacijo pri zagotavljanju, uresničevanju oziroma varovanju
človekovih pravic in temeljnih svoboščin glede na posameznikove osebne okoliščine.
10. Za presojo utemeljenosti očitka o neenakem, diskriminacijskem obravnavanju mora Ustavno sodišče odgovoriti na
naslednja vprašanja: 1) ali se zatrjevano različno obravnavanje
nanaša na zagotavljanje oziroma uresničevanje človekove pravice oziroma temeljne svoboščine; 2) če se, ali obstaja različno
obravnavanje oseb oziroma položajev, ki jih predlagatelj primerja; 3) ali sta dejanska položaja, ki ju predlagatelj primerja,
v bistvenem enaka in torej razlikovanje temelji na okoliščini iz
prvega odstavka 14. člena Ustave; ter 4) če gre za razlikovanje
na podlagi okoliščine iz prvega odstavka 14. člena Ustave in
torej za poseg v pravico do nediskriminacijskega obravnavanja,
ali je ta poseg ustavno dopusten.4
11. Prvi odstavek 14. člena Ustave prepoveduje diskriminacijo pri zagotavljanju, uresničevanju oziroma varovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin glede na posameznikove
osebne okoliščine. Za ugotovitev kršitve ustavne prepovedi
diskriminacijskega obravnavanja zadošča ugotovitev o obstoju
nedopustne diskriminacije pri uživanju katere od človekovih
4 Glej odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-212/10 z dne 14. 3.
2013 (Uradni list RS, št. 31/13, in OdlUS XX, 4), št. U-I-425/06 z
dne 2. 7. 2009 (Uradni list RS, št. 55/09, in OdlUS XVIII, 29) ter
št. U-I-146/12 z dne 14. 11. 2013 (Uradni list RS, št. 107/13, in
OdlUS XX, 10).
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pravic, medtem ko posega v to človekovo pravico samega po
sebi ni treba izkazovati.5
12. V obravnavanem primeru gre za vprašanje diskriminacijske obravnave pri zakonski ureditvi položaja družinskih
članov prosilcev za mednarodno zaščito. V prvem odstavku
16.b člena ZMZ je bil določen krog oseb, ki lahko štejejo za
družinske člane prosilca za mednarodno zaščito. Navedena
zakonska določba je bila upoštevna takrat, ko je zakon vezal
določene pravne posledice na status družinskega člana zaradi
varovanja pravice do družinskega življenja.
13. Ustava v tretjem odstavku 53. člena med drugim
določa, da država varuje družino in ustvarja za to varstvo
potrebne razmere. Tretji odstavek 53. člena Ustave govori o
varovanju družine, vendar ne določa natančneje, kakšna sta
vsebina in domet pravice do spoštovanja družinskega življenja. Ob upoštevanju 8. člena, drugega odstavka 153. člena in
petega odstavka 15. člena Ustave je treba pri razlagi pravice
do spoštovanja družinskega življenja upoštevati tudi številne
mednarodne instrumente, ki v primerjavi s tretjim odstavkom
53. člena Ustave podrobneje opredeljujejo vsebino in obseg te
človekove pravice.6 V tretjem odstavku 53. člena Ustave je posebej poudarjen pozitivni vidik pravice do spoštovanja družinskega življenja, tj. dolžnost države, da z ustrezno pravno ureditvijo in ustvarjanjem ustreznih razmer omogoča vzpostavitev
in varstvo družinskega življenja na svojem ozemlju. Negativni
vidik pravice do spoštovanja družinskega življenja pa pomeni
varovanje posameznika pred posegi države in njenih organov.
14. Pravica do združitve in ohranjanja družine na področju
priseljevanja pomeni za državo negativno obveznost, kadar se
od nje zahteva, naj tujca ne izžene, pozitivno obveznost pa, kadar mora tujcu dovoliti vstop na svoje ozemlje in prebivanje na
njem.7 Tudi v postopku priznanja mednarodne zaščite pristojni
organi sprejemajo odločitve, ki lahko vplivajo na družinsko
življenje prosilcev za mednarodno zaščito (na primer nastanitev prosilcev za mednarodno zaščito8 in določitev odgovorne
države za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo
v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez
državljanstva9). Posledice teh odločitev lahko pomenijo omejevanje pravice do družinskega življenja iz tretjega odstavka
5 Tako Ustavno sodišče že v odločbah št. U-I-146/07 z dne
13. 11. 2008 (Uradni list RS, št. 111/08, in OdlUS XVII, 59),
št. U-I-425/06, št. U-I-212/10 in št. U-I-146/12. Tako presoja zatrjevane kršitve prepovedi diskriminacije po 14. členu EKČP tudi
Evropsko sodišče za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP)
– prim. sodbo v zadevi E. B. proti Franciji z dne 22. 1. 2008 (veliki
senat), 48. točka.
6 Glej na primer 16. člen Splošne deklaracije človekovih
pravic iz leta 1948 (Človekove pravice, Zbirka mednarodnih dokumentov, I. del, Univerzalni dokumenti, Društvo za ZN za Republiko
Slovenijo, Ljubljana 1995, str. 1 – Splošna deklaracija ZN), prvi odstavek 23. člena Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih
pravicah (Uradni list SFRJ, št. 7/71, in Uradni list RS, št. 35/92, MP,
št. 9/92 – MPDPP), prvi odstavek 10. člena Mednarodnega pakta
o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (Uradni list SFRJ,
št. 7/71, in Uradni list RS, št. 35/92, MP, št. 9/92 – MPESKP).
7 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-309/13, Up-981/13
z dne 14. 1. 2015 (Uradni list RS, št. 6/15).
8 V 12. členu Direktive 2013/33/EU Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 26. junija 2013 o standardih za sprejem prosilcev
za mednarodno zaščito (prenovitev) (UL L 180, 29. 6. 2013 – v
nadaljevanju Sprejemna direktiva II) je določeno, da države članice sprejemajo ustrezne ukrepe, da kolikor je mogoče ohranijo
enotnost družine, ki je navzoča na njihovem ozemlju, če zadevna
država članica prosilcem zagotovi namestitev. Ti ukrepi se izvajajo
s soglasjem prosilca. Primerjaj tudi z 22. uvodno izjavo Sprejemne
direktive II.
9 Glej 14., 15. in 16. uvodno izjavo ter 9., 10., 11. in 16. člen
Uredbe (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno
zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali
oseba brez državljanstva (prenovitev) (UL L 180, 29. 6. 2013 –
Dublinska uredba III).
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53. člena Ustave.10 To pomeni, da se različno obravnavanje, ki
je predmet te presoje, nanaša na zagotavljanje oziroma uresničevanje človekove pravice do družinskega življenja iz tretjega
odstavka 53. člena Ustave.
15. V 1. točki prvega odstavka 16.b člena ZMZ je bilo
določeno, da je lahko družinski član prosilca za mednarodno
zaščito zakonec, kakor to določajo predpisi o bivanju tujcev v
Republiki Sloveniji, ali zunajzakonski partner v stalnem razmerju, kakor to določajo predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni
list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju
ZZZDR) v 3. členu opredeli zakonsko zvezo kot z zakonom
urejeno življenjsko skupnost moža in žene. Iz prvega odstavka
12. člena ZZZDR izhaja, da je tudi zunajzakonska skupnost
razmerje med moškim in žensko.11 Zakonska ureditev tudi ni
omogočala, da bi se poleg oseb, ki so bile taksativno naštete v
prvem odstavku 16.b člena ZMZ, za družinske člane v zvezi s
prošnjo za mednarodno zaščito lahko štele tudi druge osebe,
ki s prosilcem za mednarodno zaščito živijo v življenjski skupnosti, ki je zaradi specifičnih dejanskih okoliščin v bistvenem
podobna primarni družini oziroma ima enako funkcijo, kot jo
ima primarna družina.12 Iz navedenega izhaja, da v prvem
odstavku 16.b člena ZMZ med osebami, ki lahko štejejo za
družinske člane, niso bili našteti istospolni partnerji (registrirani
partnerji in istospolni partnerji, s katerimi prosilci živijo v dalj
časa trajajoči življenjski skupnosti).
16. Iz navedenega izhaja, da prvi odstavek 16.b člena
ZMZ pri določitvi oseb, ki lahko štejejo za družinske člane
prosilca za mednarodno zaščito, različno obravnava istospolna in raznospolna partnerska razmerja. Vendar bi se lahko o
diskriminacijski obravnavi govorilo (šele) takrat, kadar država
na podlagi osebnih okoliščin različno obravnava posameznike
v enakih položajih.
17. S pravico do družinskega življenja je zagotavljano
varovanje le tistih vezi med sorodniki, ki jih lahko označimo za
družinsko življenje. ESČP pojem družinsko življenje razlaga
široko. Po stališču ESČP je obstoj ali neobstoj družinskega
življenja v bistvu vprašanje ugotovitve dejanskega stanja,
odvisno od resničnega (dejanskega) obstoja tesnih in pristnih
osebnih vezi (stikov).13 Pojem družinsko življenje se v prvi
vrsti nanaša na člane primarne družine (torej na odnos med
zakoncema ter na odnos med starši in mladoletnimi otroki).
Glede partnerskih razmerij je ESČP sprejelo stališče, da pojem družina ne vsebuje le razmerij, ki temeljijo na zakonski
zvezi, temveč vsebuje tudi druga razmerja, kadar partnerji
živijo skupaj izven zakonske zveze.14 Glede istospolnih partnerskih razmerij je ugotovilo, da je v številnih evropskih drža10 Iz sodbe ESČP v zadevi Z. H. in R. H. proti Švici z dne
8. 12. 2015 izhaja, da pravni in dejanski položaj prosilca za mednarodno zaščito in tujca, ki ima formalno dovoljenje za prebivanje v državi, nista enaka. Meril za presojo obveznosti države pri
spoštovanju pravice do družinskega življenja, ki izhajajo iz sodne
prakse ESČP glede zakonitih priseljencev, ni mogoče avtomatično uporabiti tudi pri presoji obveznosti države glede prosilcev za
mednarodno zaščito.
11 Prvi odstavek 12. člena ZZZDR določa: »Dalj časa trajajoča
življenjska skupnost moškega in ženske, ki nista sklenila zakonske
zveze, ima zanju enake pravne posledice po tem zakonu, kot če bi
sklenila zakonsko zvezo, če ni bilo razlogov, zaradi katerih bi bila
zakonska zveza med njima neveljavna; na drugih področjih pa ima
taka skupnost pravne posledice, če zakon tako določa.«
12 Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-309/13, Up-981/13 že
presodilo, da je bil 16.b člen ZMZ v neskladju s pravico do družinskega življenja, ker ni omogočal individualne presoje na podlagi
ugotavljanja obstoja specifičnih okoliščin, zaradi katerih morda tudi
med drugimi družinskimi člani obstaja družinsko življenje oziroma
življenjska skupnost, v bistvenem podobna t. i. primarni družini.
13 Glej na primer sodbo ESČP v zadevi K. in T. proti Finski z
dne 12. 7. 2001, 150. točka.
14 Glej na primer sodbo ESČP v zadevi Elsholz proti Nemčiji
z dne 13. 7. 2000, 43. točka, in Johnston in drugi proti Irski z dne
18. 12. 1986, 56. točka.
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vah prišlo do hitrega razvoja družbenih odnosov pri obravnavi
oseb, ki živijo v istospolnem partnerstvu. Zato bi bilo po stališču ESČP umetno vztrajati pri stališču, da v nasprotju s pari
različnega spola istospolni pari ne morejo uživati družinskega
življenja. ESČP je sprejelo stališče, da razmerje istospolnega
para, ki živi v stabilnem dejanskem partnerstvu, sodi v pojem
zasebno in družinsko življenje iz 8. člena EKČP, tako kot razmerje para različnega spola v enakem položaju.15 Istospolni
partnerji sklepajo razmerja, ki so enako stalna in trdna kot
zveze med osebami različnega spola. Zato so osebe, ki živijo
v istospolnem partnerstvu, z vidika potrebe po pravnem varstvu njihovih zvez v primerljivem položaju z osebami, ki živijo
v heteroseksualnem partnerstvu.16
18. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-212/10 sprejelo
stališče, da v današnji družbi ni več razhajanj o tem, da istospolni pari enako kot pari različnega spola ustvarjajo ljubeča in
trajna partnerska razmerja. Navedlo je, da gre pri istospolnih
partnerskih razmerjih po vsebini za položaj, v katerem sta dva
človeka povezana v par, pri čemer njuno (relativno trajno) razmerje bistveno opredeljujejo njuna čustvena, moralna, duhovna
in seksualna povezanost na skupni življenjski poti.
19. To pomeni, da se lahko tudi med osebami, ki živijo v
istospolnem partnerstvu, oblikuje življenjska skupnost, ki je v
bistvenem podobna primarni družini oziroma ima enako funkcijo, kot jo ima primarna družina, kar pomeni predvsem pristne
družinske vezi med družinskimi člani, fizično skrb, varstvo, zaščito, čustveno podporo in finančno odvisnost. Osebe, ki živijo
v istospolnem partnerstvu, so tako kot osebe, ki živijo v heteroseksualnem partnerstvu, upravičene do pravnega priznanja in
varstva njihovega razmerja v okviru tretjega odstavka 53. člena
Ustave.17 Iz navedenega izhaja, da so istospolna partnerska
razmerja pri varovanju pravice do družinskega življenja v postopkih za priznanje mednarodne zaščite v primerljivem položaju z raznospolnimi partnerskimi razmerji (zakonci in partnerji,
ki živijo v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti).
20. Razlikovanje med prosilci za mednarodno zaščito pri
varovanju pravice do družinskega življenja temelji na spolni
usmerjenosti. Spolna usmerjenost sicer ni izrecno navedena v
prvem odstavku 14. člena Ustave, vendar je Ustavno sodišče
že sprejelo stališče, da je spolna usmerjenost ena izmed okoliščin iz prvega odstavka 14. člena Ustave.18
21. Prvi odstavek 16.b člena ZMZ, ki ne omogoča, da
bi med osebe, ki lahko štejejo za družinske člane prosilca za
mednarodno zaščito, šteli tudi istospolni partnerji (registrirani
partnerji in istospolni partnerji, ki živijo v dejanski življenjski
skupnosti), pomeni poseg v pravico do nediskriminacijskega
obravnavanja (prvi odstavek 14. člena Ustave) pri pravici do
družinskega življenja (tretji odstavek 53. člena Ustave). Poseg
v človekove pravice je ustavno dopusten samo, če temelji na
ustavno dopustnem, tj. stvarno upravičenem cilju (tretji odstavek 15. člena Ustave) in je v skladu s splošnim načelom sorazmernosti kot enim izmed načel pravne države (2. člen Ustave).
Oceno skladnosti izpodbijane ureditve s splošnim načelom
sorazmernosti opravi Ustavno sodišče na podlagi t. i. strogega
testa sorazmernosti, ki obsega presojo treh vidikov posega,
tj. presojo primernosti, nujnosti in sorazmernosti posega v
ožjem pomenu.19
15 Glej sodbe ESČP v zadevah Schalk in Kopf proti Avstriji z
dne 24. 6. 2010, 94. in 95. točka, P. B. in J. S. proti Avstriji z dne
22. 7. 2010, 29. in 30. točka, in Pajić proti Hrvaški z dne 23. 2.
2016, 64. in 65. točka.
16 Glej sodbo ESČP v zadevi Vallianatos in drugi proti Grčiji
z dne 7. 11. 2013, 78. točka.
17 Primerjaj z M. Končina Peternel v: L. Šturm (ur.), Komentar
Ustave Republike Slovenije, Dopolnitev-A, Fakulteta za državne in
evropske študije, Ljubljana 2011, str. 894.
18 Tako Ustavno sodišče že v odločbah št. U-I-425/06 in
št. U-I-212/10.
19 Glej odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-18/02 z dne 24. 10.
2003 (Uradni list RS, št. 108/03, in OdlUS XII, 86), 25. točka, in
št. U-I-212/10, 19. točka.
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22. Ustavno sodišče je najprej presojalo, ali za razlikovanje med zakonci in registriranimi partnerji ter med partnerjema zunajzakonske skupnosti in med partnerjema v dejanski življenjski skupnosti istospolnih partnerjev pri ureditvi
družinskih članov prosilcev za mednarodno zaščito obstaja
kakšen ustavno dopusten razlog. Pri tem je upoštevalo, da
lahko razlikovanje na podlagi spolne usmerjenosti utemeljijo
le posebej tehtni razlogi.20 Taki razlogi v obravnavani zadevi
niso razvidni. Državni zbor namreč ni odgovoril na zahtevo.
Iz zakonodajnega gradiva pa ustavno dopusten razlog za
izpodbijano ureditev, ki posega v pravico iz prvega odstavka
14. člena Ustave, tudi ni razviden.21 Že prvi pogoj, ki ga za
omejevanje človekovih pravic zahteva Ustava, torej ni izpolnjen.
23. Ustavno sodišče je ugotovilo, da je bil prvi odstavek
16.b člena ZMZ v neskladju s pravico do nediskriminacijskega
obravnavanja pri uresničevanju pravice do družinskega življenja iz prvega odstavka 14. člena v zvezi s tretjim odstavkom
53. člena Ustave (1. točka izreka).
B. – II.
Odločitev o ustavni pritožbi
24. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo zoper I. točko sodbe
in sklepa Vrhovnega sodišča. Vrhovno sodišče je odločitev o
zavrnitvi pritožbe zoper sodbo Upravnega sodišča oprlo na
prvi odstavek 16.b člena ZMZ, torej na določbo, ki je – kot
izhaja iz obrazložitve te odločbe – v neskladju s pravico do
nediskriminacijskega obravnavanja pri uresničevanju pravice
do družinskega življenja. S tem je tudi Vrhovno sodišče kršilo
omenjeno človekovo pravico. Zato je Ustavno sodišče I. točko
izreka sodbe in sklepa Vrhovnega sodišča razveljavilo in v tem
delu vrnilo v novo odločanje (2. točka izreka). O ponovnem
odločanju o pritožbi pritožnika bo Vrhovno sodišče moralo upoštevati, da lahko tudi istospolni partnerji štejejo za družinske
člane prosilcev za mednarodno zaščito, ter o pritožbi odločiti
skladno s tem.
25. Ker je Ustavno sodišče sodbo in sklep Vrhovnega
sodišča v izpodbijanem delu razveljavilo že zaradi kršitve pravice iz prvega odstavka 14. člena v zvezi s pravico iz tretjega
odstavka 53. člena Ustave, se ni spuščalo v presojo, ali so bile
z njima kršene kakšne druge človekove pravice in temeljne
svoboščine, kot je to zatrjeval pritožnik.
C.
26. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
47. člena in prvega odstavka 59. člena ZUstS ter druge alineje drugega 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, dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Ernest Petrič, Jasna
Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je
sprejelo soglasno.
mag. Miroslav Mozetič
Predsednik
zanj
dr. Jadranka Sovdat l.r.
Podpredsednica

20 Prim. sodbe ESČP v zadevi Kozak proti Poljski z dne 2. 3.
2010, v zadevi Karner proti Avstriji z dne 24. 7. 2003, v zadevi P. B.
in J. S. proti Avstriji in v zadevi J. M. proti Združenemu kraljestvu
z dne 28. 9. 2010.
21 Ustavno sodišče je pri presoji upoštevalo, da je zakonodajalec z 12. členom ZMZ-D že določil, da so družinski člani prosilca
za mednarodno zaščito zakonec, registrirani partner ali partner, s
katerim prosilec živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti. Enako
je določeno tudi v 25. točki 2. člena ZMZ-1.
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Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča
v Kopru in sklepa Okrajnega sodišča v Kopru

Up-868/14-17
16. 6. 2016

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A. B., C., ki jo zastopa Odvetniška družba Zobarič, d. o. o.,
o. p., Koper, na seji 16. junija 2016

o d l o č i l o:
Sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Ip 365/2014 z dne
9. 9. 2014 in sklep Okrajnega sodišča v Kopru št. In 187/2014
z dne 17. 6. 2014 se razveljavita in zadeva se vrne Okrajnemu
sodišču v Kopru v novo odločanje.

Obrazložitev
A.
1. V izvršilnem postopku je bil pravnomočno zavrnjen pritožničin (tedaj upničin) predlog za izvršbo, ki ga je vložila zoper
dolžnika zaradi izvršitve odločbe o stikih z njunim skupnim otrokom. Nosilno stališče izpodbijanih sklepov je, da upnica nima
izvršilnega naslova za uveljavljano prisilno izvršitev stikov, to
je takšno, s katero se pod pretnjo denarne kazni od dolžnika
kot starša, pri katerem otrok ni v varstvu in vzgoji, zahteva, da
upošteva v sodni poravnavi dogovorjen način izvrševanja stikov.
Taka dolžnost starša, pri katerem otrok ne živi, naj namreč iz
Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZZZDR)
ne bi izhajala. Tudi Ustavno sodišče naj bi v odločbi št. U-I-53/93
z dne 9. 3. 1995 (Uradni list RS, št. 21/95, in OdlUS IV, 22) že
sprejelo stališče, da siljenje starša k stikom v primeru, ko temu
staršu ni do otroka, slednjemu lahko sploh ne bi bilo v korist,
zato pa je tudi vprašljiva dopustnost zagotovitve učinkovitega
mehanizma za prisilno uresničitev otrokove pravice do stikov,
kadar starš te svoje dolžnosti ne bi hotel izpolnjevati.
2. Pritožnica nasprotuje nosilnemu stališču izpodbijanih
sklepov o neobstoju izvršilnega naslova oziroma dolžnikove
dolžnosti imeti stike z otrokom. Očitno naj bi bilo, da izvršilni
naslov ima, saj razpolaga s sodno poravnavo, v kateri je način
izvrševanja stikov natančno določen. Ne strinja se, da je izvrševanje stikov le očetova pravica in ne hkrati dolžnost. Meni,
da gre za njegovo pravico, zaradi česar ga ni mogoče siliti k
izvrševanju stikov z otrokom, dokler stiki niso določeni s sodno
odločbo. Ko pa so stiki določeni s sodno odločbo, naj bi bila
ta zavezujoča tudi za očeta, in ne le za mater, ki mora otroka
vsakič pripraviti na stik. Po pritožničinem mnenju v konkretnem
primeru ni mogoče zanemariti dejstva, da se je oče v pravdnem
postopku zavzemal za stike, ker da so ti otroku v korist, zaradi
česar sta starša tudi sklenila v obliki sodne poravnave zapisan
dogovor glede obsega in načina njihovega izvrševanja. Oče
naj bi zaradi izvršitve v sodni poravnavi dogovorjenih stikov
zoper njo tudi že vložil izvršilni predlog, sedaj pa jih v skladu
s to isto sodno poravnavo sam noče izvrševati. Več kot očitno
naj bi bilo, da gre za izigravanje. Pritožnica dodaja, da ji táko
neupoštevanje sodne poravnave s strani otrokovega očeta
povzroča težave pri organizaciji vsakdanjega življenja, saj kot
mati samohranilka težko usklajuje svoje delovne obveznosti
policistke na mejnem prehodu z varstvom in skrbjo za otroka.
Glavnino svojih delovnih obveznosti naj bi namreč pritožnica
opravila ravno takrat, ko naj bi bil otrok pri očetu, s čimer naj bi
bil ta tudi seznanjen, sedaj pa jo pri tem ovira. Pritožnica meni,
da ima pravico, da si tudi sama, kljub prevzeti dolžnosti varstva
in vzgoje otroka, organizira življenje tako, da lahko uskladi
svoje delovne in družinske obveznosti.
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3. Pritožnica očita izpodbijanima odločitvama nesprejemljivost z vidika 54. in 56. člena Ustave. Pravica in dolžnost
staršev iz prvega odstavka 54. člena Ustave, da vzdržujejo,
izobražujejo in vzgajajo svoje otroke, naj bi namreč hkrati pomenila pravico otrok, da starši skrbijo zanje v skladu z načelom
njihove največje koristi, ki jo zagotavlja prvi odstavek 56. člena
Ustave (sklic na odločbo Ustavnega sodišča št. Up-383/11 z
dne 18. 9. 2013, Uradni list RS, št. 85/13, in OdlUS XX, 16).
Tudi po stališču Evropskega sodišča za človekove pravice
(v nadaljevanju ESČP) naj bi bila pri razlagi 8. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni
list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP) glede
izvrševanja starševske skrbi oziroma pravice do stikov otrokova
korist glavno vodilo. Po pritožničinem mnenju se predpostavlja,
dokler ni odločeno drugače, da pravnomočna sodna odločba,
v kateri je odločeno glede dodelitve otroka v varstvo in vzgojo
ter glede stikov, temelji na spoštovanju načela največje koristi
otroka. Pritožnica meni, da bi starši zato morali ravnati v skladu s táko sodno odločbo, ob spremenjenih okoliščinah pa naj
bi imeli na razpolago ustrezna pravna sredstva. Ker naj oče
stikov ne bi izvrševal v skladu s sodno poravnavo, temveč naj
bi jih vedno pogosteje brez utemeljenega razloga odpovedal v
zadnjem hipu, naj ne bi deloval v korist otroka, ampak naj bi
mu škodil, saj je otrok takrat pripravljen, da se bo videl z njim.
Izpodbijani odločitvi naj bi spregledali, da nenadne odpovedi
stikov še posebej prizadenejo otroke s posebnimi potrebami,
za kar naj bi šlo tudi v obravnavanem primeru, saj naj bi bil pri
njunem otroku diagnosticiran avtizem.
4. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo s sklepom senata
št. Up-868/14 z dne 29. 10. 2015 sprejelo v obravnavo. O tem
je skladno s prvim odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) obvestilo Višje sodišče
v Kopru, skladno z drugim odstavkom istega člena ZUstS
pa je ustavno pritožbo poslalo v odgovor nasprotni stranki iz
izvršilnega postopka (dolžniku), ki je nanjo odgovorila. Dolžnik
nasprotuje trditvam pritožnice o neresnem oziroma nerednem
izvajanju stikov z otrokom. Do neizvršitve osebnih stikov skladno s sodno poravnavo naj bi prišlo le v izjemnih primerih, ko
naj bi za to obstajali resni in objektivni razlogi. V štirih letih in
pol naj ne bi bilo izvedenih le okoli pet odstotkov dogovorjenih
stikov. Pritožnica naj bi vložila predmetni predlog za izvršbo
potem, ko stiki nekaj tednov res niso potekali, vendar iz opravičljivega razloga, tj. dolžnikove bolezni. Dolžnik naj bi pritožnico
o odpovedih stikov pravočasno obveščal, medtem ko naj to za
pritožnico ne bi veljalo. Dolžnik opozarja na stališče Ustavnega
sodišča iz odločbe št. U-I-53/93, po katerem naj siljenje starša k
stikom z otrokom slednjemu ne bi bilo v korist. To naj bi veljalo
tudi za obravnavani primer, čeprav so bili stiki dogovorjeni v
sodni poravnavi. Ustrezno pravno sredstvo naj bi bil zahtevek
za spremembo ureditve stikov, ne pa izvršba. Dolžnik poudarja,
da bi ugoditev pritožničinim zahtevam zanj pomenila hud pritisk, saj bi mu grozile denarne kazni v vsakem primeru, ko kljub
najboljši volji ne bi uspel izvesti stika. Po njegovem mnenju bo
Ustavno sodišče v obravnavanem primeru odločalo o tem, ali
bodo očetje, ki želijo prek velikega obsega stikov aktivno sodelovati pri skrbi za razvoj svojega otroka, »nagrajeni« s sklepi
o denarnem kaznovanju, če v posameznem primeru stika ne
bodo uspeli izvesti. Tak pristop bi po dolžnikovem mnenju lahko
pripeljal do drastičnega zmanjšanja stikov, ker bi se očetje zaradi grožnje denarnega kaznovanja v prihodnje odločali zahtevati
stike v manjšem obsegu. Za pritožnico ugodna odločitev v tej
zadevi naj bi posledično pripeljala do odtujitve otroka.
5. Dolžnikov odgovor je Ustavno sodišče poslalo pritožnici. Pritožnica odgovarja, da Ustavno sodišče v okviru odločanja
o ustavni pritožbi ne bo presojalo o konkretnih okoliščinah, ki
bi lahko utemeljile predlog za izvršbo, temveč le o zatrjevani
ustavni nesprejemljivosti stališča, da sodna poravnava glede ureditve stikov ni izvršilni naslov, na podlagi katerega bi
pritožnica lahko zahtevala izvršbo v korist otroka. Pritožnica
je prepričana, da je táko stališče nesprejemljivo tudi z vidika
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pravice do sodnega varstva. Nasprotuje dolžnikovim trditvam
o zgolj izjemnih odpovedih stikov iz opravičljivih razlogov. Pogostost odpovedovanja stikov naj bi se sicer zmanjšala, vendar
šele od uvedbe tega postopka. Pritožnica vztraja pri stališču,
da je dolžnik dolžan izpolnjevati svojo obveznost takó, kot je
dogovorjena v sodni poravnavi.
B. – I.
6. Obravnavana ustavna pritožba odpira med drugim vprašanje, ali je z vidika pravice (otroka) do spoštovanja družinskega
življenja iz 54. člena v zvezi s prvim odstavkom 56. člena Ustave
oziroma iz 8. člena EKČP sprejemljivo stališče, da ni mogoča
prisilna izvršitev v sodni poravnavi dogovorjenih otrokovih stikov
zoper starša, ki je upravičen do stikov. Da bi se Ustavno sodišče
lahko opredelilo do tega vprašanja, je moralo najprej presoditi,
ali pritožnica v ustavni pritožbi sploh lahko uveljavlja kršitev
otrokovih človekovih pravic. O tem se Ustavno sodišče v primeru
spora glede izvrševanja otrokovih stikov oziroma v primeru spora
o varstvu in vzgoji otroka, katerega sestavni del je praviloma tudi
odločanje o otrokovih stikih (tak je bil, kot izhaja iz predložene
sodne poravnave, tudi obravnavani primer), še ni izreklo.1
7. V skladu s prvim odstavkom 56. člena Ustave uživajo
otroci posebno varstvo in skrb. Ta pozitivni vidik pravice do
spoštovanja družinskega življenja je med drugim konkretiziran
z zakonsko zapovedano dolžnostjo sodiščem, naj spoštujejo
otrokove koristi v vseh postopkih v zvezi z otrokom (primerjaj
prvi odstavek 5.a člena ZZZDR in 408. člen Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 45/08 – v nadaljevanju ZPP).2 V sporih o varstvu in
vzgoji otrok oziroma o otrokovih stikih s starši je otrokova korist
odločilno merilo presoje.3 Zakonodajalec je aktivno procesno
legitimacijo v teh sporih podelil staršema.4 Po stališču sodne
prakse je zakonodajalec s tem rešil dilemo, do katere pride,
ker je v sporih o varstvu in vzgoji otroka oziroma v sporih o
otrokovih stikih s starši med staršema že v izhodišču spor
glede izvrševanja roditeljske pravice, zato starša v teh sporih
ne moreta zastopati otroka in v njegovem imenu vlagati tožbe
oziroma pravnih sredstev.5 Ker je torej glede na obstoječo zakonsko ureditev in stališča sodne prakse v sporih o varstvu in
vzgoji otrok oziroma o otrokovih stikih s starši starš procesno
legitimiran tudi za uveljavljanje otrokovih pravic, mu je treba
po oceni Ustavnega sodišča praviloma priznati tudi pravico,
da v postopku z ustavno pritožbo uveljavlja kršitve otrokovih
človekovih pravic oziroma temeljnih svoboščin, do katerih naj
bi prišlo v teh postopkih. Starši so namreč tisti, ki so v prvi vrsti
zavezani k varovanju otrokovih koristi (prvi odstavek 54. člena
Ustave). Take pravice pa starš ne bi imel denimo v primeru, ko
bi bilo podano pomembno nasprotje med interesi otroka in starša.6 Take pravice starš tudi ne bi imel v primeru, ko bi otrok kot
stranka v postopku samostojno opravljal procesna dejanja pred
1 Ustavno sodišče je doslej sprejelo (le) stališče, da starš
kršitve otrokovih človekovih pravic ne more uveljavljati v ustavni
pritožbi, s katero izpodbija s pravnomočno sodbo naloženo mu
dolžnost plačila preživnine za tega otroka (glej sklep št. Up-51/01
z dne 3. 7. 2002, 7. točka obrazložitve).
2 Da morajo biti otrokove koristi glavno vodilo pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki, poudarja tudi prvi odstavek 3. člena Konvencije
o otrokovih pravicah (Uradni list SFRJ – MP, št. 15/90; Akt o nostrifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov
in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo,
Uradni list RS, št. 35/92, in MP, št. 9/92 – v nadaljevanju KOP).
3 Glej drugi odstavek 105. člena in tretji odstavek 106. člena
ZZZDR.
4 Glej drugi in tretji odstavek 105. člena ter tretji, četrti in šesti
odstavek 106. člena ZZZDR.
5 Prim. sodbo in sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 536/2009
z dne 20. 5. 2010.
6 Na primer v primeru, ko bi sodišče odločilo, da je treba
otroka zaupati v varstvo in vzgojo drugi osebi, in ne staršema; ali
v primeru, ko bi pritožnik z ustavno pritožbo izpodbijal odločitev o
odvzemu pravice do stikov z otrokom.
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(Ustavnim) sodiščem.7 Otrok je namreč samostojen nosilec
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih uživa v skladu
s svojo starostjo in zrelostjo (prvi odstavek 56. člena Ustave).
8. V obravnavanem primeru je pritožnica, ki ji je bil otrok
zaupan v varstvo in vzgojo, vložila predlog za prisilno izvršitev
otrokove pravice do osebnih stikov z očetom na podlagi sodne
poravnave, sklenjene v pravdnem postopku zaradi varstva in
vzgoje otroka, določitve preživnine in ureditve stikov, v katerem
sta kot stranki nastopala otrokova starša. Glede na takšno vsebino spora po oceni Ustavnega sodišča v obravnavani zadevi
ni podano navzkrižje med koristmi pritožnice in otroka, zaradi
katerega pritožnica v ustavni pritožbi ne bi bila upravičena uveljavljati tudi kršitve otrokovih človekovih pravic oziroma temeljnih
svoboščin. Ker iz sodne poravnave izhaja, da je bil skupni otrok
strank tega postopka rojen leta 2009, kar pomeni, da v postopkih
pred sodišči še ni mogel samostojno sodelovati kot stranka in da
procesne sposobnosti tudi ni pridobil do odločanja Ustavnega
sodišča o tej ustavni pritožbi, lahko pritožnica v ustavni pritožbi v
svojem imenu uveljavlja tudi kršitve otrokovih človekovih pravic.
B. – II.
9. Pritožnica očita nesprejemljivost z vidika otrokove pravice do spoštovanja družinskega življenja pravnemu stališču,
da ni mogoča prisilna uveljavitev v obliki sodne poravnave
sprejetega dogovora o otrokovih stikih zoper starša, ki je upravičen do stikov, ker pritožnica nima izvršilnega naslova za táko
izvršbo, in sicer zaradi neobstoja zakonske dolžnosti starša,
pri katerem otrok ne živi, imeti stike z njim. Ker 8. člen EKČP
ne zagotavlja pravice do spoštovanja družinskega življenja v
večjem obsegu kot 54. in 56. člen Ustave, pomeni preizkus pritožničinih očitkov z vidika navedenih določb Ustave tudi njihov
preizkus z vidika uveljavljane konvencijske pravice.
10. Pravica do stikov staršev z otrokom je pravni izraz
starševstva, ki ima po 54. členu Ustave značaj človekove
pravice.8 V skladu s to ustavno določbo imajo starši pravico
in dolžnost vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje otroke.
Iz 54. člena Ustave izhajajoča dolžnostna upravičenja staršev
pomenijo hkrati pravico otroka, da starši skrbijo zanj v skladu z
načelom njegove največje koristi, ki jo zagotavlja prvi odstavek
56. člena Ustave.9 Starševski skrbi torej na drugi strani ustreza
pravica otroka do sprejemanja starševske spodbude, potrebne
za njegov uspešen telesni in duševni razvoj ter za njegovo
usposobitev za samostojno življenje. Po razpadu družinske
življenjske skupnosti lahko starš, pri katerem otrok ne živi,
svojo starševsko skrb izvaja oziroma jo otrok na drugi strani
sprejema le prek rednih stikov. Zato je pravica do stikov tudi
oziroma predvsem otrokova pravica. Je pravni izraz njegove
pravice, da zanj skrbijo njegovi starši.10 Da gre predvsem za
pravico otroka, je poudarjeno tudi v tretjem odstavku 9. člena
KOP, ki državam pogodbenicam nalaga dolžnost, da spoštujejo
pravico otroka, ki je ločen od enega ali od obeh staršev, da
redno vzdržuje osebne stike in neposredno zvezo z obema,
razen če je to v nasprotju z njegovimi koristmi.11
7 Prim. s prvim in drugim odstavkom 409. člena ter s tretjim
odstavkom 410. člena ZPP.
8 M. Končina Peternel v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske
študije, Ljubljana 2002, str. 570–572.
9 Prim. z M. Končina Peternel, prav tam. Prim. tudi z odločbama Ustavnega sodišča št. U-I-273/98 z dne 1. 7. 1999 (Uradni
list RS, št. 60/99, in OdlUS VIII, 169), 13. točka obrazložitve, in
št. Up-383/11, 14. točka obrazložitve.
10 M. Končina Peternel v: L. Šturm, nav. delo.
11 Tudi iz Konvencije o otrokovih stikih (Convention on Contact concerning Children), ki jo je sprejel Svet Evrope, izhaja, da
so stiki predvsem pravica otroka (Konvencija je začela veljati 1. 9.
2005, vendar je Republika Slovenija ni ratificirala; glej http://www.
coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/192). Že v
njeni preambuli je poudarjeno, da je treba glede stikov primarno
upoštevati koristi otroka in da so stiki tudi njegova pravica (podrobneje o tem K. Zupančič, Predpisi o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih s pojasnili prof. dr. K. Zupančiča in prof. dr. B. Novak,
Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2008, str. 61).
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11. Pravico do otrokovih stikov s staršema podrobneje
opredeljuje 106. člen ZZZDR, ki v prvem in drugem odstavku
določa: »1.) Otrok ima pravica do stikov z obema staršema,
oba starša imata pravico do stikov z otrokom. S stiki se zagotavljajo predvsem otrokove koristi. 2.) Tisti od staršev, pri
katerem otrok živi v varstvu in vzgoji oziroma druga oseba, pri
kateri otrok živi, mora opustiti vse, kar otežuje ali onemogoča
otrokove stike. Prizadevati si mora za ustrezen odnos otroka do
stikov z drugim od staršev oziroma s staršema. Tisti od staršev,
ki izvršuje stike, mora opustiti vse, kar otežuje varstvo in vzgojo
otroka.« V skladu z zgoraj navedenimi ustavnimi izhodišči torej
ZZZDR pravice do stikov ne opredeljuje (več) le kot pravice
tistega od staršev, pri katerem otrok ne živi, ampak predvsem
kot pravico otroka.12 Staršem gre ta pravica predvsem v otrokovem interesu. Pravica je samo tedaj, če njeno izvrševanje ne
ogroža otrokovih koristi. Osrednja osebnost pravice do stikov
je otrok, in njegova konkretna korist je najvišje, odločilno merilo
za vse odločitve o stikih.13 Namen stikov namreč ni le v tem,
da lahko tisti od staršev, pri katerem otrok ne živi, uresničuje
svoje čustvene potrebe, ampak tudi oziroma predvsem v tem,
da otrok ohrani občutek čustvene navezanosti, povezanosti
z njim in občutek medsebojne pripadnosti.14 Otrokovi stiki s
staršem so torej po razpadu družinske življenjske skupnosti
pomembna osnova za ohranitev tesnih čustvenih vezi med
njima in za otrokovo sprejemanje podpore in skrbi s strani tega
starša. Le prek stikov z otrokom lahko namreč ta starš (so)
vpliva na otrokov razvoj. Otrokovi stiki s staršem, s katerim ne
živi, so torej odločilnega pomena za njegov zdravi osebnostni
razvoj, zato iz 54. člena v zvezi s prvim odstavkom 56. člena
Ustave ne izhaja le pravica, ampak tudi dolžnost starša do
stikov z otrokom. Stališče sodišč, da taka dolžnost starša ne
obstaja, oprto na ZZZDR, ki take dolžnosti izrecno sicer res ne
omenja, ni združljivo s pravico otroka do spoštovanja njegovega družinskega življenja.
12. Od vprašanja obstoja dolžnosti starša imeti stike z
otrokom ločeno pa je treba obravnavati vprašanje, ali je mogoče táko dolžnost tudi prisilno uveljaviti. Čeprav je učinkovitost
(ne le pravdnega oziroma nepravdnega, ampak tudi) izvršilnega postopka v družinskih zadevah še posebej velikega pomena
za zagotovitev pravice do spoštovanja družinskega življenja,15
je treba upoštevati, da je tudi v izvršilnem postopku, ko gre
za družinsko zadevo, otrokova korist odločilno merilo presoje.
Zato je v primeru, ko starš ne želi imeti stikov z otrokom, lahko
vprašljivo, ali ga je mogoče k izvrševanju te dolžnosti prisiliti,
ker je vprašljivo, ali bi izsiljeni stiki sploh lahko bili otroku v
korist (prim. z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-53/93).16
Višje sodišče se v izpodbijanem sklepu sklicuje na navedeno
stališče Ustavnega sodišča, pri tem pa spregleda dvoje. Prvič,
da navedeno stališče ni bilo neposredno odločilno za odločitev
v navedeni zadevi (šlo je za t. i. obiter dictum). In drugič, da ni
bistveno vprašanje dopustnosti prisilne izvršitve stikov samo
12 Pred novelo ZZZDR iz leta 2004 (to je pred uveljavitvijo
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi
in družinskih razmerjih, Uradni list RS, št. 16/04 – v nadaljevanju
ZZZDR-C) je 106. člen ZZZDR določal drugače, in sicer, da ima tisti
od staršev, ki ne živi skupaj z otrokom, pravico do osebnih stikov
z njim, razen če center za socialno delo glede na koristi otroka
ne določi drugače; ter da je tisti od staršev, pri katerem otrok živi,
dolžan omogočiti stike iz prejšnjega odstavka.
13 Tako zakonodajno gradivo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah ZZZDR (ZZZDR-C), Poročevalec DZ, št. 76/03,
EPA 991-III, str. 51.
14 K. Zupančič, nav. delo, str. 64.
15 Prim. s sodbo ESČP v zadevi Furman proti Sloveniji in Avstriji z dne 5. 2. 2015, 110. in 122. točka obrazložitve (v tej zadevi je
sicer šlo za vprašanje izdaje in izvršitve sodne odločbe, ki bi staršu,
ki je upravičen do stikov z otrokom, te zagotovila).
16 Tudi pravna teorija nasprotuje izsiljenim stikom, ker naj ne
bi bili v korist otroka, ampak v njegovo škodo. Glej K. Zupančič,
nav. delo, str. 80–81, ter B. Novak, Družinsko pravo, Uradni list
Republike Slovenije, Ljubljana 2014, str. 209.
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po sebi, ampak vprašanje, ali so prisilno uveljavljeni stiki otroku
lahko v korist. Stik, ki se lahko doseže le s prisilno uveljavitvijo,
praviloma ne bo v korist otroku. Vendar ni izključeno, da bi bil
v posameznem, izjemnem primeru stik, čeprav prisilno uveljavljen, otroku lahko v korist. Odgovor na to vprašanje je odvisen
od okoliščin konkretnega primera. Iz izpodbijanih sklepov ne
izhaja, da bi se sodišči sploh ukvarjali z vprašanjem, ali bi v
obravnavani zadevi (ko gre za izvršbo na podlagi sodne poravnave in ko gre za domnevno neredno izvajanje, in ne za neizvajanje osebnih stikov) sploh šlo za primer, ko bi se po opravljenem tehtanju pravic očeta na eni ter otroka na drugi strani
izkazalo, da prisilna uveljavitev stikov otroku ne bi bila v korist,
zaradi česar poseg v pravice očeta ne bi bil upravičen. Izvršilni
predlog je bil avtomatično zavrnjen že na podlagi stališča, da
sicer izvršljiva sodna poravnava zaradi neobstoja zakonske
dolžnosti očeta imeti stike z otrokom ne pomeni izvršilnega
naslova, na podlagi katerega bi pritožnica lahko predlagala
izvršbo zoper njega, ter na podlagi posplošenega sklicevanja
na stališče Ustavnega sodišča iz odločbe št. U-I-53/93.
13. V obravnavani zadevi avtomatičen sklep, da prisilna
izvršitev sodne poravnave glede izvrševanja osebnih stikov
otroku ne bi bila v korist, ker gre za prisilno uveljavljanje pravice
do osebnih stikov zoper starša, ki stike odklanja, ni mogoč že
zato, ker je dolžnik v sodni poravnavi prostovoljno pristal na tak
obseg in način izvrševanja stikov. S tem je dolžnik prostovoljno
prevzel določene obveznosti ne le v razmerju do druge stranke
te sodne poravnave, ampak predvsem v razmerju do otroka,
v čigar korist je bila sodna poravnava sklenjena. Po drugi
strani pa zgolj zato, ker je način izvrševanja stikov določen v
sodni poravnavi, ki ji je priznan učinek pravnomočnosti, tudi
ni mogoče avtomatično šteti, kot meni pritožnica, da bi bili na
podlagi te sodne poravnave prisilno uveljavljeni stiki otroku v
korist. Sodišče sicer dovoli sodno poravnavo glede otrokovih
stikov s starši le, če ugotovi, da je ta v skladu z interesi otroka
(drugi odstavek 412. člena ZPP). Vendar se vprašanje, ali je
taka določitev stikov otroku v korist, razlikuje od vprašanja,
ali bi bili tako določeni stiki otroku še vedno v korist, če bi bili
prisilno uveljavljeni (še posebej, če v času od sklenitve sodne
poravnave do vložitve predloga za izvršbo daljše časovno
obdobje ne bi bili izvajani). Zato bi moralo izvršilno sodišče ob
upoštevanju vseh okoliščin konkretnega primera presoditi, ali
bi bila prisilna uveljavitev stikov v obravnavanem primeru lahko
v korist otroku.17 Že v fazi dovolitve izvršbe oziroma najkasneje
v fazi ugovornega postopka bi moralo zaslišati oba starša (in če
bi ocenilo, da je to glede na otrokovo starost in zrelost primerno, tudi otroka) ter šele na podlagi tako izvedenega dokaznega
postopka odločiti o (ne)utemeljenosti izvršilnega predloga.18
Ker izvršilno sodišče v obravnavani zadevi ni izpeljalo takega
postopka, doslej še ni bilo in concreto ugotovljeno, da izsiljeni
stiki otroku ne bi bili v korist. Ker je torej izvršilno sodišče preuranjeno zavrnilo predlog za izvršbo, saj ni predhodno ugotavljalo konkretnih okoliščin obravnavanega primera, ob upoštevanju
katerih bi šele lahko sprejelo odločitev o tem, kateri od med
seboj kolidirajočih pravic je treba ob upoštevanju največje
koristi konkretnega otroka dati prednost – ali pravici otroka do
stikov z očetom (54. člen v zvezi s prvim odstavkom 56. člena
Ustave) ali osebnostni pravici očeta, svobodno odločati o tem,
kakšen odnos bo imel s svojim otrokom (35. člen Ustave) –, je
kršilo otrokovo pravico do spoštovanja družinskega življenja iz
54. člena v zvezi s prvim odstavkom 56. člena Ustave.
14. Izvršitev odločbe o osebnih stikih ureja 238.f člen
Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 –
uradno prečiščeno besedilo in nasl. – v nadaljevanju ZIZ). Ta
v prvem odstavku določa, da se sodna odločba glede pravice
do osebnih stikov z otrokom izvrši po določbah prvega, dru17 Prim. z odločbo Ustavnega sodišča št. Up-383/11, 20. točka obrazložitve.
18 Prim. z N. Marolt, Varstvo otrokove koristi v postopku
izvršbe in zavarovanja v zadevah glede varstva in vzgoje otrok ter
osebnih stikov z otroki, Pravnik, št. 1–2 (2015), str. 112.
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gega, tretjega in petega odstavka 226. člena tega zakona.
Sodišče torej dolžniku s sklepom o izvršbi določi primeren
rok za izpolnitev obveznosti, hkrati pa določi denarno kazen
za primer, če dolžnik v tem roku obveznosti ne bo izpolnil
(prvi in drugi odstavek 226. člena ZIZ). Če dolžnik ne izpolni
obveznosti, opravi sodišče po uradni dolžnosti izvršbo na
podlagi sklepa o izrečeni denarni kazni in hkrati izda nov
sklep, s katerim določi dolžniku nov rok za izpolnitev obveznosti in izreče novo denarno kazen, višjo kot v prejšnjem
sklepu, za primer, če dolžnik niti v novem roku ne bo izpolnil
obveznosti, in tako dalje (tretji odstavek 226. člena ZIZ). Iz
nadaljnjih odstavkov 238.f člena ZIZ sicer izhaja, da je imel
zakonodajalec pri zakonski ureditvi prisilne izvršitve osebnih
stikov v mislih (v praksi najpogostejše) primere izvršb zoper
starša, ki mu je otrok zaupan v varstvo in vzgojo in ki onemogoča stike otroka s staršem, ki je upravičen do stikov. Vendar
to ne pomeni, da sodišče v določbah ZIZ ne bi imelo zadostne podlage za dovolitev prisilne izvršitve sodne odločbe
glede otrokovih stikov zoper starša, ki je upravičen do stikov.
Ustavno sodišče je že večkrat opozorilo, da morajo sodišča
z ustavno skladno razlago predpisov zagotoviti spoštovanje
človekovih pravic strank sodnih postopkov.19 Zato bi moralo
izvršilno sodišče, če bi v obravnavanem primeru ocenilo,
da so izpolnjeni pogoji za izvršbo in da prisilno izvršitev
osebnih stikov terja varstvo največje koristi otroka, zapolniti
obstoječo pravno praznino z ustreznimi, splošno sprejetimi
razlagalnimi argumenti.
15. Ni mogoče sprejeti teze nasprotne stranke iz izvršilnega postopka, da bi morebitna dovolitev prisilne izvršitve
otrokovih stikov, čeprav so bili ti v konkretnem primeru dogovorjeni v sodni poravnavi, nasprotovala koristim otroka,
ker bi očeta zaradi grožnje denarnega kaznovanja v vsakem
primeru neizvedenega stika odvračala od tega, da bi sploh
zahteval večji obseg stikov z otrokom. Starš, ki si želi stikov
z otrokom, ne bo zahteval njihovega zmanjšanja. Sicer pa
v primeru, ko starš stik odpove iz opravičljivega razloga, do
denarnega kaznovanja ne more priti. Upravičenemu pričakovanju otroka in drugega starša, da se lahko zaneseta na
izvrševanje stikov skladno s sodno poravnavo, ne nasprotuje
določena fleksibilnost pri njihovem izvrševanju, še posebej,
če neodložljive obveznosti oziroma drugi upravičeni vzroki
terjajo določena odstopanja. Kdaj bo šlo za take opravičljive
razloge, je stvar ocene izvršilnega sodišča v vsakem konkretnem primeru. Če pa bo v posameznem primeru ugotovljeno,
da dolžnik zgolj zaradi premajhnega čuta odgovornosti krši
svoje dolžnostno upravičenje, pa bo denarna kazen lahko
pomenila sorazmeren ukrep za zagotovitev otrokove pravice
do rednega izvrševanja stikov. Sicer pa lahko do izvršitve
denarne kazni po prvem odstavku 238.f člena v zvezi z
226. členom ZIZ pride šele v primeru, ko dolžnik niti v roku,
ki mu ga določi izvršilno sodišče, ne izpolni svoje obveznosti.
Poleg tega lahko dolžnik, ki stikov z otrokom morda ne more
izvrševati na način, kot je bil dogovorjen v sodni poravnavi,
sproži ustrezen postopek za spremembo odločbe o stikih20
ter hkrati predlaga odlog izvršbe.21
16. Ustavno sodišče je zaradi ugotovljene kršitve otrokove pravice do spoštovanja družinskega življenja iz 54. člena v
zvezi s prvim odstavkom 56. člena Ustave izpodbijana sklepa
razveljavilo in vrnilo zadevo Okrajnemu sodišču v Kopru v novo
odločanje. Ker je bilo ustavni pritožbi ugodeno že zaradi navedene kršitve, Ustavno sodišče ni presojalo drugih zatrjevanih
kršitev človekovih pravic.
19 Prim. denimo s 13. in 16. točko obrazložitve odločbe
št. U-I-83/11, Up-938/10 z dne 8. 11. 2012 (Uradni list RS, št. 95/12).
20 Skladno s četrtim odstavkom 421. člena ZPP lahko
denimo sodišče na zahtevo bivšega zakonca ali organa, pristojnega za socialne zadeve, izda novo odločbo o varstvu in
vzgoji otroka ter o stikih, če to zahtevajo spremenjene razmere
in koristi otroka.
21 Glej šesti odstavek 238.f člena ZIZ.
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C.
17. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 59. 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 s šestimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala
sodnika Deisinger in Mozetič.
mag. Miroslav Mozetič
Predsednik
zanj
dr. Jadranka Sovdat l.r.
Podpredsednica

BANKA SLOVENIJE
2118.

Sklep o sistemu jamstva za vloge

Na podlagi prvega odstavka 11. člena, prvega odstavka v povezavi s četrtim odstavkom 22. člena, drugega odstavka 23. člena, petega odstavka 24. člena, prvega odstavka 26. člena, prvega odstavka 28. člena, tretjega odstavka
29. člena, petega odstavka 31. člena in drugega odstavka
32. člena Zakona o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS,
št. 27/16), in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo
in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o sistemu jamstva za vloge
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Opredelitev pojmov)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot
v določbah Zakona o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS,
št. 27/16, v nadaljevanju ZSJV).
(2) V tem sklepu se podrobneje ureja:
– vsebina informacij o sistemu jamstva za vloge, ki jih
zagotavljajo banke iz 11. člena ZSJV,
– vsebina, obseg, način in roki za obdelavo in zagotavljanje podatkov za redno poročanje skladno z določbami
23. člena ZSJV,
– pravila za izredno poročanje skladno z 22. členom ZSJV,
– pravila za določanje letnega nadomestila skladno s
24. členom ZSJV in sorazmerno razdelitev letnega nadomestila
med banke,
– pravila glede vzpostavitve sklada za jamstvo vlog skladno s 26. členom ZSJV,
– ciljna raven sklada kot delež vsote vseh zajamčenih
vlog v Republiki Sloveniji skladno z 28. členom ZSJV,
– opredelitev plačilnih obveznosti skladno z 29. členom
ZSJV in premoženje, ki se šteje kot ustrezno zavarovanje plačilnih obveznosti banke, ter
– pravila za izračun rednih in izrednih prispevkov skladno
z 31. in 32. členom ZSJV.
2. INFORMIRANJE VLAGATELJEV
2. člen
(Redno obveščanje vlagateljev s strani banke)
(1) Banka za namen rednega obveščanja vlagateljev
skladno z 11. členom ZSJV uporabi predlogo iz Priloge I tega
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sklepa, ki jo ustrezno prilagodi z vsebino veljavno za posamez
no banko.
(2) Informacije o spremembah sistema jamstva za vloge
banka objavi najkasneje na dan uveljavitve spremembe.
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Za podružnice banke države članice in EU podružnice
velja način informiranja kot je določeno v 2. členu tega sklepa.

(4) Naložb v vrednostne papirje, ki so namenjene zavarovanju plačilnih obveznosti, banka ne sme vključiti med ustrezna
finančna sredstva pri izračunu likvidnostne pozicije oziroma količnikov likvidnosti ali jih dati v zavarovanje za druge obveznosti.
(5) O možnosti izpolnjevanja plačilnih zavez v posameznem letu odloči Svet Banke Slovenije ter o odločitvi obvesti
vse banke. Pogoje in obseg izpolnjevanja ciljne ravni s plačilnimi obveznostmi iz prvega odstavka tega člena za posamezno
banko, Banka Slovenije opredeli v odločbi o plačilu letnega
prispevka v sklad.

3. DELOVANJE SISTEMA JAMSTVA ZA VLOGE

(Letno nadomestilo za upravljanje sistema jamstva za vloge)

3. člen
(Informiranje vlagateljev pri podružnici banke države članice
in EU podružnice)

8. člen

4. člen
(Pripravljenost potencialnih izplačilnih bank)
(1) Banka Slovenije preverja izpolnjevanje meril iz drugega odstavka 41. člena ZSJV najmanj vsaki dve leti.
(2) Potencialna izplačilna banka in Banka Slovenije s
pogodbo podrobneje uredita vsebino obveznosti potencialne
izplačilne banke v času pripravljenosti oziroma v postopku izplačila zajamčenih vlog v skladu z ZSJV, vključno z opredelitvijo
postavk dejanskih stroškov, ki se priznajo potencialni izplačilni
banki v zvezi z vzpostavitvijo in vzdrževanjem pripravljenosti v
skladu z 41. členom ZSJV.
5. člen

(1) Letno nadomestilo, ki ga plača posamezni zavezanec,
je enako vsoti dejanskih stroškov Banke Slovenije v zvezi z
upravljanjem sistema in dejanskih stroškov potencialnih izplačilnih bank iz četrtega odstavka 41. člena ZSJV v posameznem
letu, porazdeljeni glede na število vseh zavezancev.
(2) Banka Slovenije banke obvesti o višini dejanskih stroškov Banke Slovenije v zvezi z upravljanjem sistema in o višini
dejanskih stroškov potencialnih izplačilnih bank iz prejšnjega
odstavka, ki se upoštevajo pri izračunu letnega nadomestila.
(3) Kot presečni datum za izračun letnega nadomestila
se šteje 31. december preteklega leta. Zavezanci za plačilo letnega nadomestila za upravljanje sistema jamstva za vloge so
osebe, ki so na presečni datum za izračun nadomestila članice
sistema jamstva za vloge.

(Vzpostavitev sklada za jamstvo za vloge)
(1) Banka Slovenije vzpostavi sklad za jamstvo vlog (v
nadaljevanju sklad) kot ločeno evidenco sredstev sklada, ki se
v skladu z ZSJV štejejo kot premoženje sklada, ter obveznosti
iz naslova upravljanja teh sredstev in izplačila kritja. Evidenca
zagotavlja ločitev sredstev in obveznosti sklada ter učinkov in
stroškov upravljanja premoženja sklada od premoženja Banke
Slovenije in od drugega premoženja, ki ga Banka Slovenije
upravlja za druge osebe.
(2) Ciljna raven sklada znaša 0,8 odstotka vsote vseh
zajamčenih vlog v Republiki Sloveniji po stanju na datum 31.12.
predhodnega leta.
6. člen
(Prispevki bank v sklad)
Metodologija izračuna rednih in izrednih prispevkov bank
v sklad je podana v Prilogi III tega sklepa.
7. člen
(Plačilne obveznosti)
(1) Če Banka Slovenije v posameznem letu z upoštevanjem drugega odstavka 29. člena ZSJV odloči, da se izpolnjevanje ciljne ravni sklada zagotavlja tudi v obliki plačilnih
obveznosti lahko banka svojo obveznost plačila rednega prispevka na podlagi odločbe o vplačilu prispevkov v sklad izpolni
z vzpostavitvijo plačilne obveznosti do sklada. Ne glede na
odločitev Banke Slovenije o možnosti izpolnjevanja ciljne ravni
s plačilnimi obveznostmi, lahko banka redni letni prispevek
zagotovi s plačilom denarnih sredstev v sklad.
(2) Pri odločanju o uporabi plačilnih obveznosti, Banka
Slovenije upošteva Smernice Evropskega bančnega organa
o plačilnih obveznostih v skladu z Direktivo 2014/49/EU o sistemih jamstva za vloge (EBA/GL/2015/09, z dne 11. 9. 2015)
glede pogojev, ki jih je treba vključiti v dogovore o plačilni
obveznosti banke v razmerju do sistema jamstva za vloge ter
merila za upravičenost in upravljanje zavarovanja.
(3) Banka med finančne instrumente za zavarovanje plačilnih obveznosti ne sme uvrstiti vrednostnih papirjev, ki jih je
izdala sama, ali za katere jamči, ali jih je izdala družba, s katero
je banka v tesni povezavi, kot je definirana v veljavnih Splošnih
pogojih o izvajanju okvira denarne politike, objavljenih na splet
ni strani Banke Slovenije.

4. POROČANJE
9. člen
(Redno poročanje banke za sistem jamstva za vloge)
(1) Banka četrtletno poroča Banki Slovenije podatke o
zajamčenih vlogah po stanju na zadnji dan vsakega četrtletja.
(2) Banka poročila iz prejšnjega odstavka predloži v papirni obliki na obrazcu JAM, ki je Priloga II k temu sklepu.
Guverner Banke Slovenije lahko z navodilom določi način
elektronskega posredovanja poročila.
(3) Rok za predložitev poročila iz prvega odstavka tega
člena je najpozneje do 15. delovnega dne v mesecu za preteklo
četrtletje.
10. člen
(Izredno poročanje za sistem jamstva za vloge)
(1) Banka mora na zahtevo Banke Slovenije zaradi izplačila zajamčenih vlog, za preverjanje delovanja sistema jamstva za vloge ali za izrekanje ukrepov nadzora, nemudoma
posredovati vse ali posamezne podatke, ki jih potrebuje Banka
Slovenije in so navedeni v Prilogi IV tega sklepa.
(2) Banka poroča podatke iz prvega odstavka po stanju
na dan, ki ga v zahtevi določi Banka Slovenije.
(3) Banka posreduje Banki Slovenije podatke iz prvega
odstavka tega člena v obliki, kot je določena v Prilogi IV tega
sklepa.
(4) Banka podatke predloži Banki Slovenije preko ustreznega nosilca podatkov. O ustreznem nosilcu podatkov in o
načinu šifriranja se dogovorita banka in Banka Slovenije.
(5) Banka mora na zahtevo Banke Slovenije posredovati
tudi poročilo JAM, po stanju na dan, ki ga v zahtevi določi Banka Slovenije. Poročilo JAM, ki se zahteva po tem členu, banka
dopolni z zaporedno številko 6, v katero vpiše število zapisov
na obeh datotekah in navede datum tečajne liste, objavljene
na strani Banke Slovenije, ki jo je uporabila za preračun valut.
11. člen
(Poročanje EU podružnice)
(1) Banka tretje države oziroma EU podružnica je dolžna
Banko Slovenije nemudoma obvestiti o vsaki spremembi v
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sistemu jamstva za vloge v tretji državi, v katerega je vključena
EU podružnica.
(2) Za EU podružnico, ki je vključena s sistem jamstva
za vloge v Republiki Sloveniji, se smiselno uporabljajo določila tega sklepa, upoštevajoč obseg, v katerem je podružnica
vključena v ta sistem.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(Prehodne določbe)
(1) Banka posreduje prvo poročilo na podlagi 9. člena
tega sklepa do 15. 1. 2017, po stanju na dan 31. 12. 2016.
(2) Banka vzpostavi sistem, ki omogoča pošiljanje podatkov na podlagi 10. člena tega sklepa, do 31. 12. 2016.
(3) Banka uskladi vsebino informacij, ki jih zagotavlja vlagateljem na podlagi 11. člena ZSJV, z zahtevami tega sklepa
in Prilogo I, najkasneje do dne 31. 12. 2016.
13. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 30. junija 2016
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
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PRILOGA I - PREDLOGA INFORMACIJ ZA VLAGATELJA
Banka lahko sama oblikuje informacije za vlagatelja, morajo pa vključevati najmanj spodaj navedeno. Predloga
informacij za vlagatelja velja smiselno, glede na sistem v katerega so vključene, tudi za EU podružnice in
podružnice bank držav članic, ki pa morajo besedilo ustrezno prilagoditi, da odraža dejansko stanje v
konkretnem primeru, za katerega se uporabi.
Osnovne informacije o zaščiti vloge
Vloge v banki so zaščitene s:
Sistemom za jamstvo vlog v skladu z Zakonom o sistemu jamstva za
vloge (Uradni list RS, št. 27/2016)
Zgornja meja zaščite:
100 000 EUR na vlagatelja na banko
Če imate v isti banki več vlog:

Vse vaše vloge v isti banki se „seštejejo“, za skupni znesek pa velja
zgornja meja 100 000 EUR
Če imate skupni račun z drugo osebo Zgornja meja 100 000 EUR velja za vsakega vlagatelja posebej
ali osebami:
Obdobje vračila v primeru propada Sedem delovnih dni
banke:
Valuta vračila:
EUR
Banka Slovenije, Slovenska 35, SI-1505 Ljubljana,
Kontaktni naslov:
tel. +386 1 47 19 000, email: resolution@bsi.si
Več informacij:
www.bsi.si
Potrdilo vlagatelja:
Dodatne informacije (vse ali samo nekatere)
Če bi vaša banka postala plačilno nesposobna, bi se vam vaše vloge povrnile do višine 100 000 EUR.
Če vloga ni na voljo, ker banka ne more izpolniti svojih finančnih obveznosti, vlagatelji prejmejo izplačila iz
sistema jamstva za vloge. To izplačilo krije največ 100 000 EUR na vlagatelja na banko. To pomeni, da se za
določitev ravni kritja seštejejo vse vloge v isti banki. Če ima na primer vlagatelj hranilni račun z 90 000 EUR in
tekoči račun z 20 000 EUR, prejme le izplačilo v višini 100 000 EUR.
V primeru skupnih računov zgornja meja 100 000 EUR velja za vsakega vlagatelja. Vendar se vloge na računu, s
katerim lahko kot člani poslovnega partnerstva, združenja ali podobne skupine brez pravne osebnosti razpolagata
dve osebi ali več, pri izračunu zgornje meje 100 000 EUR združijo in obravnavajo kot vloge enega samega
vlagatelja. V nekaterih primerih [npr. nakup ali prodaja stanovanjske nepremičnine] so vloge zajamčene nad
mejo 100 000 EUR. Več informacij je na voljo na naslovu www.bsi.si.
Vaše vloge do 100 000 EUR bodo izplačane najpozneje v sedmih delovnih dneh. Če se vam jih ne izplača v
navedenih rokih, stopite v stik s sistemom jamstva za vloge. Izjeme za določene vloge so navedene na spletni
strani pristojnega sistema jamstva za vloge. Več informacij je na voljo na naslovu www.bsi.si.
Vloge vseh malih vlagateljev in podjetij na splošno krijejo sistemi jamstva za vloge. Izjeme za določene vloge so
navedene na spletni strani pristojnega sistema jamstva za vloge. Vaša banka vas bo obenem na zahtevo obvestila
o tem, ali so določeni produkti upravičeni ali ne. Upravičene vloge banka potrdi na izpisku računa.
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PRILOGA II – OBRAZEC JAM
______________________

Obrazec JAM

(banka, hranilnica)

POROČILO O ZAJAMČENIH VLOGAH
po stanju na dan _____________

v tisoč EUR
1. VLOGE ZAJAMČENIH VLAGATELJEV

2. PRESEŽEK VLOG ZAJAMČENIH VLAGATELJEV NAD 100.000 EUR
- skupaj presežek
- število vlagateljev
__________

3. ZAJAMČENE VLOGE do 100.000 EUR (3 = 1 - 2)
število vlagateljev
__________

4. SPECIFIKACIJA VLOG NA SKRBNIŠKIH RAČUNIH

- znesek
- število

zajamčene vloge
po računu
1
____________
____________

drugi skrbniški računi
neidentificirani
2
____________
____________

identificirani
3
____________
____________

5. DODATNI PODATKI O VLOGAH V PODRUŽNICAH BANKE
a) v podatkih pod zap. 1 do 3 so vključene vloge v podružnici banke v
_________________ (država članica) v skupnem znesku: _________________
za število vlagateljev:
__________
Vloge v podružnici so vključene v dopolnitev jamstva v državi gostiteljici
v skupnem znesku: _________________
za število vlagateljev:
__________
b) v podatkih pod zap. 1 do 3 SO / NISO (ustrezno obkroži) vključene vloge v podružnici banke
_________________ (tretja država) v skupnem znesku: _________________
za število vlagateljev:
__________

Pod zap. 1 in 3 so vključene tudi vloge:
- iz stolpca 3 pod zap. 4 (če upravičenci vlog na skrbniških računih spadajo med vlagatelje, katerih vloge so zajamčene),
- vloge na fiduciarnem računu (1 pod zap. 4) in
- vloge skupin vlagateljev.
Banke morajo sporočiti podatke o obsegu zajamčenih vlog, kot so opredeljene z upoštevanjem določb ZSJV. Kot zajamčena vloga se za namene poročanja šteje vsota vseh
vlog posameznega vlagatelja pri banki, do skupnega zneska največ 100.000 EUR, brez upoštevanja morebitnih začasno visokih saldov, ki so v skladu z nacionalno
zakonodajo lahko začasno krite z jamstvom tudi v znesku nad 100.000 EUR.

Poročilo pripravil/a:
Telefon:
Datum:
Žig in podpis odgovorne osebe:
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PRILOGA III – METODOLOGIJA IZRAČUNA PRISPEVKOV BANK V SKLAD ZA JAMSTVO VLOG

Metodologija izračuna prispevkov v sklad za jamstvo vlog upošteva smernice EBA (EBA/GL/2015/10 Smernice o metodah za izračun prispevkov v sisteme jamstva za vloge) in opredeljuje način izračuna, osnovne
kazalnike in pripadajoče uteži.
1. Prispevek posamezne banke je izračunan v skladu z osnovno enačbo
osnovna enačba:
�� � �� � ���� � ��� � �

izračun ARWi

���� � ��� � ��� � ���� /100

pri čemer je:

�

���� � � ��� � ����
���

in

�

� ��� � 100�
���

pri čemer je:
= izražen letni prispevek včlanjene institucije „i“
Ci
CR = stopnja prispevka (enaka za vse včlanjene institucije v zadevnem letu) je odstotni delež, ki bi ga morala
plačati včlanjena institucija, s skupno utežjo tveganja (ARW), ki je enaka 100 % (tj. ob predpostavki, da ni
diferenciacije tveganja), da se doseže letna ciljna raven vplačil
skupna utež tveganja včlanjene institucije „i“
ARWi =
=
zajamčene vloge včlanjene institucije „i“
CDi
µ
=
koeficient prilagajanja (enak za vse institucije v zadevnem letu)
skupni rezultat tveganja za institucijo
ARSi =
=
posamezni kazalnik tveganj za posamezno institucijo
IRSj
=
utež posameznega kazalnika tveganja
IWj
2. Posamezni kazalnik tveganja za posamezno institucijo je izračunan z metodo „drsne lestvice“
za kazalnike, kjer višja vrednost kazalnika pomeni večje tveganje:

���� �

�
�

�
�
�

100
0
�� � ��
� 100�
�� � ��
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oziroma za kazalnike, kjer višja vrednost kazalnika pomeni manjše tveganje:

pri čemer je:
=
Aj
=
aj
=
bj

���� �

�
�

�
�
�

�
���
�� � ��
� ����
�� � ��

vrednost kazalnika posamezne institucije
zgornja meja kazalnika
spodnja meja kazalnika

�� �� �� � ��
�� �� �� � ��

�� �� �� � �� � ��

Določeni sta spodnja in zgornja meja kazalnika, med njima je izračun linearna vrednost med 0 in 100.
Tabela 1: kazalniki tveganj in uteži tveganj
Uteži
tveganj

Kazalnik tveganja
Stopnja finančnega vzvoda

12 %

Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala

12 %

Količnik likvidnostnega kritja (KL1)

24 %

Delež nedonosnih posojil

18 %

Tveganju prilagojena sredstva/skupna sredstva

8,5 %

Donos na sredstva

8,5 %

Neobremenjena sredstva/zajamčene vloge

17 %

Vsota

100 %

V primeru novonastale banke se pri povprečnih vrednostih upoštevajo razpoložljivi podatki.
V primeru združitve dveh ali več bank se pri kazalnikih pred datumom združitve upoštevajo podatki banke, ki je
ostala po združitvi oziroma podatki banke pred pripojitvijo merjeno po bilančni vsoti.
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razmerje med temeljnim
kapitalom in skupnimi
sredstvi, po stanju na zadnji
dan preteklega leta
(dokler ne bo v celoti
veljavna opredelitev stopnje
finančnega vzvoda v skladu
z Uredbo (EU) št.
575/2013), zaokroženo na
štiri decimalna mesta
po stanju na zadnji dan
preteklega leta, zaokroženo
na štiri decimalna mesta
oziroma nacionalna
opredelitev količnika
likvidnosti, kot so likvidna
sredstva/skupna sredstva,
dokler se v celoti ne začnejo
uporabljati ukrepi iz
Uredbe (EU) št. 575/2013,
letno povprečje stanj na
zadnji dan v mesecu,
zaokroženo na štiri
decimalna mesta
po stanju na zadnji dan
preteklega leta, zaokroženo
na štiri decimalna mesta

stopnja finančnega
vzvoda

delež nedonosnih
posojil (neto/neto)

količnik navadnega
lastniškega temeljnega
kapitala
količnik likvidnostnega
kritja (oziroma KL1)

opis

kazalnik tveganja

Tabela 2: opis kazalnikov tveganja

višja vrednost
kazalnika pomeni
večje tveganje

višja vrednost
kazalnika pomeni
manjše tveganje
višja vrednost
kazalnika pomeni
manjše tveganje

vpliv kazalnika
na izračun
višja vrednost
kazalnika pomeni
manjše tveganje
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najvišja
opazovana
vrednost na
posamezni
datum

1,5

20%

zgornja meja
kazalnika
najvišja
opazovana
vrednost na
posamezni
datum

Št.

(od 30.6.2016) Finrep_Ind_IFRS:
(F 18.00.a, r070, c060 - F 18.00.b, r070,
c150)
(F 18.00.a, r070, c010 - F 18.00.b, r070,
c130)

do 29.6.2016 BS_ Finrep_Ind_ oz.

0%

1,0

KL1
od 30.9.2016 na voljo LCR količnik:
Corep_LCR_DA_Ind, C 76.00, r030,
c010

4,5%

spodnja meja
kazalnika
najnižja
opazovana
vrednost na
posamezni
datum

Corep_Ind, C 03.00, r010, c010

od 30.9.2016:
Corep_Ind, C 47.00, r340, c010

do 29.9.2016:
Corep_Ind, C 45.00.a, r190, c030

definicija kazalnika
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izračunan kot povprečna
vrednost na zadnji dan leta
za obdobje 5 let, zaokroženo
na štiri decimalna mesta

po stanju na zadnji dan
preteklega leta, zaokroženo
na štiri decimalna mesta

donos na sredstva

neobremenjena
sredstva/zajamčene
vloge

(uporabljen podatek o dobičku/ izgubi
pred davkom iz rednega poslovanja)
AE_Ind, F 32.01, r010, c060 / zajamčene
vloge

IX. Dobiček/izguba iz rednega
poslovanja
Skupaj sredstva

oz.

F 01.00, r380, c010

Finrep_Ind_IFRS, F 02.00, r610, c010

Skupaj sredstva

najvišja
opazovana
vrednost na
posamezni
datum

najvišja
opazovana
vrednost
izračunana kot
povprečna
vrednost
zadnjih dveh
let

najvišja
opazovana
vrednost na
posamezni
datum

višja vrednost
kazalnika pomeni
manjše tveganje

višja vrednost
kazalnika pomeni
manjše tveganje

višja vrednost
kazalnika pomeni
večje tveganje
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najnižja
opazovana
vrednost na
posamezni
datum

najnižja
opazovana
vrednost na
posamezni
datum

najnižja
opazovana
vrednost na
posamezni
datum

Št.

Corep_Ind, C 02.00, r010, c010 (RWA)

oz.

Finrep_Ind_IFRS, F 01.01, r380, c010

Corep_Ind, C 02.00, r010, c010 (RWA)
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po stanju na zadnji dan
preteklega leta, zaokroženo
na štiri decimalna mesta

tveganju prilagojena
sredstva/skupna
sredstva
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PRILOGA IV – PODATKI O VLOGAH IN ZAJAMČENIH VLOGAH PO VLAGATELJU, VKLJUČNO S
PODATKI ZA NJIHOVO IDENTIFIKACIJO OB IZPLAČILU ZAJAMČENIH VLOG
Banka pošlje podatke o vlogah in zajamčenih vlogah po vlagatelju v dveh tekstovnih (txt) datotekah. Stanja kot
numerični podatki so zapisani z vodilnimi ničlami, decimalno vejico in dvema decimalkama. Zneski v obeh
spodaj navedenih datotekah so v formatu Numeric (15,2) in sicer:
 cela mesta (12 mest)
 decimalna vejica (1 mesto)
 decimalna mesta (2 mesti)
Tekstovna (alfa numerična) polja so levo poravnana.
V sklepu so določeni naslednji podatki o vlogah za vse vlagatelje banke:
a)

Podatki za izplačilo zajamčenih vlog:

Naziv polja

Opis vsebine

Komentar/šifrant

Davčna številka

Tip polja
(dolžina)
Numerični (8)

DAVČNA
ŠTEVILKA
DRŽAVA
DAVČNEGA
REZIDENTSTVA
DAVČNA
ŠTEVILKA TUJE
OSEBE
ENOLIČNA
ŠTEVILKA
KOMITENTA
MATIČNA
ŠTEVILKA
NAČIN JAMČENJA

Oznaka države

Numerični (3)

Trimestna šifra iz šifranta držav

Davčna številka

Alfa numerični
(30)

Enolična številka
komitenta

Alfa numerični
(16)

Matična statistična številka
za PO in SP

Alfa numerični
(10)
Alfa numerični
(3)

Običajno jamstvo
Jamstvo po računu

VRSTA
KOMITENTA

PO, FO, SP, SK

Alfa numerični
(2)

Povezovalni podatek z drugo
datoteko

Povezovalni podatek z drugo
datoteko
OBJ
JRA

Povezovalni podatek z drugo
datoteko
FO - fizična oseba
PO - pravna oseba
SP - samostojni podjetnik, FO, ki
opravlja dejavnost
SK - skupina oz. oseba

NAZIV
KOMITENTA

FO – priimek in ime
PO – dolgi naziv
SP – naziv
SK – naziv

Alfa numerični
(240)

11/14
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KRATEK NAZIV
KOMITENTA

PO, SP – kratek naziv
komitenta

Alfa numerični
(35)

PRIIMEK

FO – priimek

IME

FO – ime

NASLOV

Ulica in hišna številka

KRAJ
POŠTA
DRŽAVA
KOMITENTA
DATUM ROJSTVA

Kraj (vključno s poštno
številko za tujino)
Poštna številka
Država

Alfa numerični
(75)
Alfa numerični
(75)
Alfa numerični
(35)
Alfa numerični
(35)
Numerični (4)
Numerični (3)

Datum rojstva

Date dd.mm.llll

KRAJ ROJSTVA

Kraj rojstva

DRŽAVA ROJSTVA
ZNESEK
ZAJAMČENE
VLOGE
OPOMBE

Država rojstva
Znesek za izplačilo

Alfa numerični
(35)
Numerični (3)
Numerični (15,2)

INDIKATOR
ZAČASNEGA
ZADRŽANJA
IZPLAČILA
OZIROMA
NEIZPLAČILA

Obstoj elementov na
podlagi katerih se zadrži
izplačilo vloge

Vsebina opombe

Alfanumerični
(200)
Alfanumerični
(200)

Trimestna šifra iz šifranta držav
Identifikacijski podatek pri fizični
osebi
Identifikacijski podatek pri fizični
osebi
Trimestna šifra iz šifranta držav














12/14

Sredstva vlog, ki so dana
za zavarovanje
Vloga/e se nanašajo na
imetnika, na
transakcijskem računu
katerega so evidentirane
izvršbe,
Vlagatelj je v postopku
osebnega stečaja
Na podlagi razpoložljivih
informacij ni jasno, ali
ima vlagatelj pravico do
izplačila
Vloga je predmet
omejevalnih ukrepov, ki
jih izrečejo organi
Republike Slovenije ali
organi Evropske unije,
druge države ali
mednarodne institucije in
zavezujejo Republiko
Slovenijo
Vloga je predmet
pravnega spora v okviru
sodnega postopka
Obstajajo utemeljeni
razlogi za sum, da je
vloga povezana z dejanji
pranja denarja ali
financiranja terorizma
Vloga izvira iz poslov,
zaradi katerih je bil
storilec pravnomočno
obsojen za kaznivo
dejanje pranja denarja ali
financiranja terorizma

Uradni list Republike Slovenije

VLAGATELJ
SAMOSTOJNO NI
UPRAVIČEN DO
RAZPOLAGANJA Z
VLOGO
ZAKONITI
ZASTOPNIK ALI
POOBLAŠČENA
OSEBA

DATUM
SKLENITVE
POSLOVNEGA
RAZMERJA
DEJANSKI
LASTNIK PRAVNE
OSEBE
OSEBNI
DOKUMENT
KOMITENTA
NAMEN IN
NARAVA
POSLOVNEGA
RAZMERJA
PODATKI O
TRANSAKCIJAH
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Račun na katerem vlagatelj
ni samostojno upravičen
do razpolaganja z vlogo

Alfanumerični
(200)

Zahtevajo se dodatni dokumenti
za izkaz upravičenosti do dviga
sredstev na takšnem računu

Podatki o zakonitem
zastopniku oziroma
pooblaščeni osebi

Alfanumerični
(200)

Datum sklenitve
poslovnega razmerja

Alfanumerični
(200)

Osebno ime, naslov stalnega ali
začasnega prebivališča, datum in
kraj rojstva ter davčna številka
zakonitega zastopnika ali
pooblaščene osebe, ter številka,
vrsta in naziv izdajatelja uradnega
osebnega dokumenta
Datum sklenitve poslovnega
razmerja

Podatki o dejanskem
lastniku pravne osebe

Alfanumerični
(200)

Podatki o osebnem
dokumentu komitenta

Alfanumerični
(200)

Podatki o namenu in
naravi poslovnega
razmerja

Alfanumerični
(200)

Namen in predvidena narava
poslovnega razmerja, vključno z
informacijo o dejavnosti stranke

Podatki o transakcijah

Alfanumerični
(200)

podatki o transakcijah, ki se v
skladu z ZSJV upoštevajo pri
določanju stanja vloge, upravičene
vloge ter zajamčene vloge
posameznega vlagatelja

Osebno ime ter naslov stalnega ali
začasnega prebivališča dejanskega
lastnika pravne osebe
Številka, vrsta in naziv izdajatelja
uradnega osebnega dokumenta

b) Podrobnejši podatki za izračun zneska zajamčenih vlog:
Naziv polja

Opis vsebine

ENOLIČNA
ŠTEVILKA
KOMITENTA
NAČIN JAMČENJA

Enolična številka
komitenta

Običajno jamstvo

VRSTA
KOMITENTA

7147

Jamstvo po računu
PO, FO, SP, SK

Tip polja
(dolžina)
Alfa numerični
(16)

Komentar/šifrant

Alfa numerični
(3)

Povezovalni podatek s prvo
datoteko
OBJ
JRA

Alfa numerični
(2)

Povezovalni podatek s prvo
datoteko
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Povezovalni podatek s prvo
datoteko

Stran

7148 /

Št.

49 / 8. 7. 2016

Uradni list Republike Slovenije

FO - fizična oseba
PO - pravna oseba
SP - samostojni podjetnik, FO, ki
opravlja dejavnost
SK - skupina oz. oseba

RAČUN/PARTIJA

Številka računa, pogodbe

Alfa numerični
(30)

OPIS

Oznaka za vrsto
vloge/obveznosti

Alfa numerični
(3)

OE (SM) - partija
TRR - transakcijski račun,
HVL - hranilna vloga
DEP - depozit
POT - potrdilo o depozitu,
OVL - ostale vloge
VAR - varčevanje
FIR- fiduciarni račun

VALUTA

Oznaka valute

Alfa numerični
(3)

STANJE VAL
STANJE EUR

Numerični (15,2)
Numerični (15,2)

VIŠINA
ZAJAMČENE
VLOGE

Numerični (15,2)

14/14

EUR, CHF, …

Protivrednost v EUR na dan
stečaja
Višina zajamčene vloge
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Sklep o dokumentaciji za dokazovanje
izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana
upravljalnega organa banke in hranilnice

Na podlagi 2. in 3. točke 58. člena Zakona o bančništvu
(Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2) in prvega
odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet
Banke Slovenije

SKLEP
o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja
pogojev za imenovanje člana upravljalnega
organa banke in hranilnice
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino dokumentacije,
s katero:
1. kandidat za člana uprave banke in hranilnice (v nadaljevanju banka) v dvotirnem sistemu upravljanja ali izvršnega
direktorja banke v enotirnem sistemu upravljanja, za likvidacijskega upravitelja banke oziroma za poslovodjo podružnice
banke tretje države (v nadaljevanju kandidat za člana uprave)
dokazuje izpolnjevanje pogojev za imenovanje člana uprave iz
38. člena ZBan-2, oziroma
2. banka v zvezi z imenovanim članom nadzornega sveta
banke v dvotirnem sistemu upravljanja ali neizvršnega direktorja banke v enotirnem sistemu upravljanja (v nadaljevanju član
nadzornega sveta) dokazuje izpolnjevanje pogojev za imenovanje člana nadzornega sveta iz 53. člena ZBan-2.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem
besedilu.
2. člen

Št.
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4. člen
(prenehanje veljavnosti sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa banke in hranilnice (Uradni
list RS, št. 73/15).
5. člen

Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v
ZBan-2 oziroma Uredbi (EU) št. 575/2013 in predpisih, izdanih
na njuni podlagi.

(uveljavitev sklepa)

3. člen
(1) Kandidat za člana uprave mora k zahtevi za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka 40. člena oziroma v zvezi z 80. členom ter drugim odstavkom 122. člena ZBan-2 priložiti tudi:

7149

1. izpolnjen vprašalnik VPR, ki je priloga tega sklepa, v
delu, ki se nanaša na kandidata za člana uprave;
2. izpisek iz kazenske evidence in dokazilo, da zoper to
osebo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katerega se
lahko izreče kazen zapora eno leto ali več (pogoj iz 2. točke
prvega odstavka 38. člena ZBan-2) oziroma drugo ustrezno
dokazilo, če takšna evidenca ne obstaja;
3. sklep nadzornega sveta o imenovanju za člana uprave
banke iz tretjega odstavka 39. člena ZBan-2;
4. izpis iz sistema izmenjave informacij o boniteti strank
(SISBON) ali druge ustrezne zbirke osebnih podatkov iz tujine,
če ta obstaja.
(2) Banka mora v petnajstih dneh po imenovanju člana
nadzornega sveta na skupščini Banki Slovenije v zvezi z zadevno osebo posredovati:
1. izpolnjen vprašalnik VPR, ki je priloga tega sklepa, v
delu, ki se nanaša na imenovanega člana nadzornega sveta
ter ki ga izpolni zadevni član;
2. izpisek iz kazenske evidence in dokazilo, da zoper to
osebo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katerega se
lahko izreče kazen zapora eno leto ali več (pogoj iz 2. točke
prvega odstavka 53. člena ZBan-2) oziroma drugo ustrezno
dokazilo, če takšna evidenca ne obstaja;
3. sklep skupščine banke o imenovanju člana nadzornega
sveta;
4. izpis iz sistema izmenjave informacij o boniteti strank
(SISBON) ali druge ustrezne zbirke osebnih podatkov iz tujine,
če ta obstaja.

(uporaba pojmov)

(priloge v zvezi z dokazovanjem izpolnjevanja pogojev)

Stran

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 30. junija 2016
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
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Vprašalnik VPR

VPRAŠALNIK BANKE SLOVENIJE
1. k zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije:
- člana uprave banke/hranilnice v dvotirnem sistemu
upravljanja
- izvršnega direktorja banke/hranilnice v enotirnem sistemu
upravljanja
- likvidacijskega upravitelja banke/hranilnice
- poslovodje podružnice banke tretje države
2. za ocenjevanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana
nadzornega sveta banke/hranilnice

Ime in priimek vložnika
Banka / Hranilnica
Datum imenovanja

Uradni list Republike Slovenije
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1. Uvodno pojasnilo
Odgovore v vprašalniku VPR uporablja Banka Slovenije pri ocenjevanju primernosti kandidata za
člana uprave banke ali hranilnice (v nadaljevanju banke) in imenovanega člana nadzornega sveta
banke z vidika znanj, veščin in izkušenj, ugleda, upravljanja ter časovne razpoložljivosti, v:
a) v postopku izdaje dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave banke v dvotirnem sistemu
upravljanja ali izvršnega direktorja banke v enotirnem sistemu upravljanja, likvidacijskega
upravitelja banke oziroma poslovodje podružnice banke tretje države, oziroma
b) v postopku ocenjevanja izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana nadzornega sveta banke v
dvotirnem sistemu upravljanja ali neizvršnega direktorja banke v enotirnem sistemu
upravljanja banke.
Na podlagi podatkov iz vprašalnika Banka Slovenije zagotavlja enakost obravnav posameznih
kandidatov.
Informacije pridobljene s tem vprašalnikom so v skladu s 14. členom ZBan-2 zaupne in se lahko
uporabijo samo za namene določene v 15. členu ZBan-2. Zaupne informacije se lahko posredujejo ali
razkrijejo drugim osebam samo pod pogoji določenimi v ZBan-2.
2. Navodilo za izpolnjevanje vprašalnika VPR
Vprašalnik mora biti izpolnjen z računalnikom.
Kjer je navedeno v posamezni rubriki "obrazložitev", mora biti navedba pojasnjena z argumenti in
dokazi.
Če oseba ne želi odgovoriti na posamezno vprašanje, mora pojasniti razloge za to. Če podatek ne
obstaja, oseba to označi s križcem. Oseba ne sme pustiti neizpolnjenih rubrik.
Kjer se vprašanja nanašajo na družbenika oziroma delničarja, bo Banka Slovenije pri presoji
upoštevala, ali je imel družbenik oziroma delničar aktivno vlogo v družbi (glede na višino deleža v
družbi ali glede na pomemben vpliv na upravljanje družbe).
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1. Osnovni podatki
1.1 Vprašalnik izpolnjujem za namen (označite s križcem):
Izdaja dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave banke
Ocenjevanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana nadzornega sveta
1.2 Funkcija v upravljalnem organu (označite s križcem)
Predsednik uprave
Član uprave
Predsednik nadzornega sveta
Član nadzornega sveta
1.3 Glede na svoje znanje in izkušnje sem (lahko) kandidat za člana naslednjih komisij
nadzornega sveta iz 49. člena ZBan-2 (izpolni samo član nadzornega sveta):
1.
2.
3.
4.

REVIZIJSKA KOMISIJA
KOMISIJA ZA TVEGANJA
KOMISIJA ZA IMENOVANJA
KOMISIJA ZA PREJEMKE

Če DA, obrazložite
Če DA, obrazložite
Če DA, obrazložite
Če DA, obrazložite

2. Osebni podatki
2.1 Povzetek osebnih podatkov
Naziv

Ime

Priimek

Datum rojstva

Država in kraj rojstva

Državljanstvo

E-pošta

Telefon (mobilni)

Telefon (poslovni)

Stalno prebivališče

Poštna številka, mesto

Država

Začasno prebivališče

Poštna številka, mesto

Država

Rojstno ime

2.2 Druga prejšnja osebna imena in datumi sprememb (če obstaja)
zš
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Osebno ime

Datum spremembe

Po potrebi dodajte vrstice

Opomba: Vložnik k vprašalniku priloži fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (osebna
izkaznica, potni list).
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3. Vprašanja s področja ocenjevanja znanja, veščin in izkušenj
3.1 Natančno navedite:
1) pridobljeno strokovno izobrazbo (brez okrajšav), vključno s pridobljeno stopnjo,
2) članstva v vseh strokovnih organih, v katere ste vključeni ali pa ste zaprosili oziroma ste zaprošeni za
vključitev,
3) vsa dodatna izobraževanja zlasti s področja bančništva, financ, ekonomije, prava, upravnih ved,
finančnih predpisov ter z matematičnega oziroma statističnega področja,
4) znanje tujih jezikov.
AD1) STROKOVNA IZOBRAZBA
Izobrazba

Dosežena
stopnja

Izobraževalna institucija, sedež

Datum
pridobitve

Po potrebi dodajte vrstice
Priložite fotokopije dokazil o pridobljeni strokovni izobrazbi.
AD2) ČLANSTVO V STROKOVNIH ORGANIH
Strokovni organ

Datum
včlanitve

Po potrebi dodajte vrstice
AD3) DODATNA IZOBRAŽEVANJA
Druga dodatna izobraževanja zlasti s področja bančništva, financ, ekonomije, prava, Obdobje
upravnih ved, finančnih predpisov ter z matematičnega oziroma statističnega področja. izobraževanja
Član nadzornega sveta posebej vpiše tudi izobraževanja s področja delovanja
nadzornih svetov in upravljanja družb1 ter priloži ustrezno fotokopijo
dokazila/certifikata.

Po potrebi dodajte vrstice

1

http://www.zdruzenje-ns.si/zcnsweb/vsebina.asp?n=3&s=423 (in podobno)
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AD4) ZNANJE TUJIH JEZIKOV
Jezik

Razumevanje*
Slušno
Materni jezik

Bralno

Govorjenje*
Govorno
sporazumevanje

Pisanje*

Govorno
sporočanje

Pisno
sporočanje

Pridobljen
certifikat
(da/ne)

Datum
pridobitve
certifikata

Po potrebi
dodajte vrstice

* Stopnja: A1/A2 (Osnovni uporabnik); B1/B2 (Samostojni uporabnik); C1/C2 (Učinkoviti uporabnik)2
3.2 Navedite podatke o vseh svojih poklicnih izkušnjah (zaposlitvah, samozaposlitvah, funkcijah), z imeni
vseh podjetij/organizacij, kjer ste ali ste bili zaposleni (izpolni član nadzornega sveta in kandidat za
člana uprave). Navedite naravo in trajanje ter način prenehanja vseh pripadajočih funkcij oziroma
delovnih mest. Seznam začnite s svojo zadnjo zaposlitvijo. Navedite tudi častne funkcije, če te
obstajajo. Vpišite vsa obdobja, tudi obdobja morebitne nezaposlenosti.
Datum od/do Naziv delodajalca, naslov in primarna
(mesec/leto)
dejavnost

Funkcija / Delovno
mesto

Trajanje funkcije in
način
prenehanja
(Potek
mandata,
Odstop, Odpoklic)

Po potrebi
dodajte vrstice
3.3 Navedite vse družbe, v katerih ste ali ste opravljali funkcijo člana organa vodenja ali funkcijo višjega
vodstva (izpolni član nadzornega sveta in kandidat za člana uprave). Pri opisovanju teh mest navedite
svoja (delegirana) pooblastila, notranja pooblastila za odločanje in področja vašega delovanja,
vključno s številom svojih podrejenih.
Naziv družbe

Primarna dejavnost

Opis funkcije (pooblastila, št.
podrejenih)

Obdobje
od-do
(mm/llll-mm/llll)

Po potrebi dodajte vrstice
* Vključno s funkcijo prokurista ali pooblaščenca družbe, funkcijo zastopanja organov vodenja ali nadzora

2

http://www.europass.si/files/userfiles/europass/SEJO%20komplet%20za%20splet.pdf; str 46.
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Na kratko predstavite izkušnje (obseg in področje zadolžitev, dosežene uspehe, ipd.) na vodilnih delovnih
mestih, vključno z naravo in obsegom poslovanja ter organizacijsko strukturo podjetja.

Navedite vse družbe, v katerih ste oz. ste bili član organa nadzora.
Naziv družbe

Primarna dejavnost

Obdobje
od-do
(mm/llll-mm/llll)

Po potrebi dodajte vrstice
3.4 Navedite priporočila delodajalcev in/ali organa nadzora za najmanj pretekla tri leta. K vprašalniku
priložite fotokopije priporočil oziroma ocen (izpolni samo kandidat za člana uprave).
Obdobje priporočila
od-do

Delodajalec

Ime, priimek in funkcija
osebe, ki izdaja priporočilo

Po potrebi dodajte vrstice
3.5 Z oceno od 1 do 4 ocenite in na kratko obrazložite svoje teoretične in praktične izkušnje v zvezi s
področji, ki so navedena v tabeli.

a) Ocene

Področje

Finančni trgi
Bančna zakonodaja, predpisi in zahteve
Strateško načrtovanje, razumevanje in uresničevanje
poslovne strategije oz. poslovnega načrta banke ter njegova
povezava s strategijami in politikami prevzemanja in
upravljanja tveganj
Ureditev notranjega upravljanja banke
- Organizacijska struktura banke, nasprotje interesov,
neodvisnost funkcij notranjih kontrol
- Upravljanje tveganj (identifikacija, ocenjevanje,
stresno testiranje, obvladovanje, spremljanje,
kontroliranje pomembnih tveganj banke)
3

Ocena 1 - najslabše, ocena 4 - najboljše.
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Teoretična znanja
(ocena 1 do 4)3

Praktične izkušnje
(ocena 1 do 4)
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-

Mehanizmi notranjih kontrol (notranje kontrole in
vloga funkcij notranjih kontrol)
- Politike in prakse prejemkov
Razumevanje finančnih podatkov banke, identifikacija
ključnih vprašanj na podlagi teh informacij ter izvajanje
ustreznih kontrol in ukrepov

b) Obrazložitev ocen

Področje
Finančni trgi
Bančna zakonodaja, predpisi in zahteve
Strateško načrtovanje, razumevanje in uresničevanje
poslovne strategije oz. poslovnega načrta banke ter njegova
povezava s strategijami in politikami prevzemanja in
upravljanja tveganj
Ureditev notranjega upravljanja banke
- Organizacijska struktura banke, nasprotje interesov,
neodvisnost funkcij notranjih kontrol
- Upravljanje tveganj (identifikacija, ocenjevanje,
stresno testiranje, obvladovanje, spremljanje,
kontroliranje pomembnih tveganj banke)
- Mehanizmi notranjih kontrol (notranje kontrole in
vloga funkcij notranjih kontrol)
- Politike in prakse prejemkov
Razumevanje finančnih podatkov banke, identifikacija
ključnih vprašanj na podlagi teh informacij ter izvajanje
ustreznih kontrol in ukrepov

Obrazložitve

4. Vprašanja s področja ocenjevanja ugleda
Na naslednja vprašanja odgovarjajte z izbiro opcije DA ali NE pri posameznem vprašanju. Če je odgovor
na vprašanje DA, prosimo opišite podrobnosti v okvirček pod vprašanjem.
4.1 Ali vam je bila v Republiki Sloveniji ali v tujini kdaj izrečena pravnomočna ali
nepravnomočna sankcija za prekršek ali druga sankcija:
a) po zakonih, ki urejajo bančno oziroma finančno dejavnost, poslovanje in trgovanje s
finančnimi instrumenti, zavarovalništvo, plačilne storitve, pranje denarja, tržne
manipulacije, trgovanje na podlagi notranjih informacij ali oderuštvo;
b) zaradi zlorab, goljufije ali finančnega kriminala;
c) po zakonih, ki urejajo davke in davčne postopke;
d) po zakonih, ki urejajo gospodarske družbe, stečaj, plačilno nesposobnost, varstvo
potrošnikov ali delovna razmerja;
e) po zakonih, ki urejajo nasprotje interesov, omejitev poslovanja ali lobiranje ali
posamična ali sistemska korupcijska tveganja ali kršitve etike in integritete javnega
sektorja?

DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.
4.2 Ali vam je znano, ali je v teku zoper vas kakšen postopek iz vprašanja 4.1?

DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.
4.3 Ali je bila za področja navedena v vprašanju 4.1 izrečena sankcija za prekršek ali druga
sankcija družbi, v kateri ste oziroma ste bili družbenik, delničar, član organa vodenja ali
nadzora, prokurist oziroma druga oseba pooblaščena za zastopanje družbe? Je tak
postopek v teku?
Če da, opišite podrobnosti.
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DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.
4.5 Ali vam je bila kdaj kot dolžniku izdana pravnomočna ali nepravnomočna sodna /
upravna odločba ali sklep oziroma drug uradni akt za poplačilo denarne terjatve? Je tak
postopek v teku?

DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.
4.6 Ali ste bili kdaj kot družbenik, delničar, član organa vodenja ali nadzora, prokurist ali
druga oseba, pooblaščena za vodenje poslov oziroma zastopanje družbe, s pravnomočno
ali nepravnomočno sodno ali drugo odločbo spoznani za odgovornega:
- za obveznosti družbe;
- zaradi kršitve prepovedi konkurence;
- po pravilih za odškodninsko odgovornost;
- zaradi neizpolnitve svojih obveznosti in dolžnosti (do družbe ali njenih upnikov ali
tretjih oseb)?
Je tak postopek v teku?

DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.
4.7 Ali ste bili kdaj s pravnomočno ali nepravnomočno sodno ali drugo odločbo spoznani za
odgovornega:
- v delovnopravnih postopkih, vključno s kršitvami pogodbe o zaposlitvi, avtorske
pogodbe, pogodbe o delu in drugih primerljivih pogodb;
- v postopkih zaradi diskriminacije, nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu?
Je tak postopek v teku?

DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.
4.8 Ali je bila za področja navedena v vprašanjih 4.6 in 4.7 s pravnomočno ali
nepravnomočno sodno ali drugo odločbo za odgovorno spoznana družba, v kateri ste
oziroma ste bili družbenik, delničar, član organa vodenja ali nadzora, prokurist oziroma
druga oseba pooblaščena za zastopanje družbe? Je tak postopek v teku?

DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.
4.9 Ali ste bili kdaj v disciplinskem postopku s pravnomočno ali nepravnomočno odločbo
spoznani za odgovornega? Je tak postopek v teku?

DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.
4.10 Se je kateri od postopkov iz točk od 4.1 do 4.9 rešil izvensodno oziroma v okviru
drugega alternativnega reševanja sporov?
Če da, kako?
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4.11 Ali ste kdaj zaprosili pristojni organ za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov ali
dejavnosti, s področja bančne, zavarovalniške, finančne ali druge primerljive
dejavnosti, za katere je potrebno dovoljenje pristojnega organa v Republiki Sloveniji
oziroma v tujini (npr. za borznega posrednika ali podobnih poslov)?

DA/NE

4.12 Ali je bila vaša zahteva za izdajo dovoljenja iz točke 4.11 kdaj zavrnjena?

DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.
4.13 Ali vam je bilo dovoljenje iz točke 4.11 kdaj odvzeto, razveljavljeno ali preklicano?

DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.
4.14 Ali vam je bila kdaj zavrnjena zahteva za izdajo dovoljenja za člana uprave družbe?

DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.
4.15 Ali ste bili kdaj odpoklicani oziroma je bil od vas zahtevan odstop s funkcije člana
organa vodenja ali nadzora oziroma vam je bilo odvzeto upravičenje za vodenje poslov
ali zastopanje družbe?

DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.
4.16 Ali vam je delovno razmerje kdaj prenehalo zaradi kršitev delovnih obveznosti?

DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.
4.17 Ali ste morali kdaj odstopiti s (plačanega ali neplačanega) delovnega mesta
pooblaščenca ali prokurista?

DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.
4.18 Ali je bilo kateri koli družbi, v kateri ste ali ste bili imetnik kvalificiranega deleža,
ustanovitelj, član organa vodenja, zavrnjeno ali razveljavljeno članstvo v katerem koli
poklicnem združenju, oziroma ali je bila družba kakorkoli sankcionirana s strani teh
organov v Republiki Sloveniji ali tujini?

DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.
4.19 Ali je vam ali družbi, v kateri ste bili član organa vodenja ali nadzora, pristojni
organ v Republiki Sloveniji ali v tujini kdaj prepovedal opravljati kakršno koli
dejavnost?

DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.
4.20 Ali ste po vašem vedenju vključeni v kakršen koli seznam dolžnikov, ki svoje
obveznosti poravnavajo z zamudo (npr. SISBON, seznam davčnih dolžnikov ali drugi
ustrezni seznami, tudi iz tujine)?
Če da, opišite podrobnosti.
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DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.
4.22 Ali ste kdaj razglasili osebni stečaj?

DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.
4.23 Ali imate kakršne koli večje naložbe ali finančne izpostavljenosti oziroma najete
kredite, ki lahko pomembno vplivajo na vaš finančni položaj?

DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.
4.24 Ali je bilo družbi, v kateri ste bili član organa vodenja ali nadzora v času vašega
mandata ali pet let po vašem odhodu iz družbe odvzeto dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, za katero se zahteva posebno dovoljenje?

DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.
4.25 Ali je bilo kdaj vam ali družbi, v kateri ste oziroma ste bili družbenik, delničar, član
organa vodenja ali nadzora, prokurist ali druga oseba pooblaščena za zastopanje,
takrat zavrnjeno ali odvzeto dovoljenje za kvalificiran delež v družbi oziroma ste bili
s pravnomočno ali nepravnomočno sodno ali drugo odločbo spoznani za odgovornega
zaradi kršitve obveznosti in dolžnosti kvalificiranega imetnika?

DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.
4.26 Ali ste bili kdaj član organa vodenja ali nadzora v družbi, nad katero je bila v času
vašega mandata ali pet let po vašem odhodu iz družbe uveden postopek zaradi
insolventnosti ali prisilnega prenehanja oziroma je bil uporabljen instrument
reševanja4 in / ali imenovana izredna uprava v Republiki Sloveniji ali tujini?

DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.
4.27 Ali je nadzorni organ v okviru svojih pristojnosti proti vam kdaj začel postopek
odvzema dovoljenja za opravljanje funkcije ali postopek prepovedi opravljanja
funkcije oziroma drug primerljiv postopek, ki je bil ustavljen zaradi vašega odstopa
oziroma drugega načina prenehanja mandata?

DA/NE

Če da, opišite podrobnosti.

4

Ukrepi reševanja pomenijo ukrepe po DIREKTIVI 2014/59/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij
ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES,
2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št.
648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta, kot je bila implementirana v posamezno nacionalno zakonodajo.
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5. Vprašanja s področja problematike upravljanja in nasprotja interesov
5.1 Navedite vse družbe, v katerih imate ali ste imeli vi oziroma vaši ožji družinski člani v zadnjih treh
letih več kot 10-odstotni delež v kapitalu ali delež glasovalnih pravic.
Naziv družbe

Primarna dejavnost

Navedite
delež v %

Navedite, kdo od
ožjih družinskih
članov ima še
delež v tej družbi
in kolikšen je ta
delež v %

Po potrebi dodajte vrstice
5.2 Ali ima katera od družb, navedenih v odgovorih pod točkama 3.2 in 5.1, poslovne
odnose z banko, v kateri ste imenovani za člana upravljalnega organa?

DA/NE

Če da, opišite poslovne povezave.
5.3 Ali v upravljalnem organu banke oziroma v banki dela oseba, ki ima v razmerju do
vas status ožjega družinskega člana iz 21. točke prvega odstavka 7. člena ZBan-2?

DA/NE

Če da, opišite to razmerje ter navedite funkcijo oziroma delovno mesto te osebe.
5.4 Ali bi po vašem vedenju v tem trenutku lahko obstajal kakršen koli sum nasprotja
interesov na ravni članov organa vodenja ali nadzora med vami in družbo (vključno z
banko)?

DA/NE

Če da, obrazložite.

6. Vprašanja s področja časovne razpoložljivosti
6.1 Navedite vse izvršne in neizvršne direktorske funkcije iz drugega odstavka 36. člena ZBan-2 ter ob
upoštevanju četrtega odstavka 36. člena ZBan-2, ki jih trenutno opravljate.
Naziv družbe

Izvršna
direktorska
funkcija

Neizvršna
direktorska
funkcija

S
križcem
označite
funkcije, ki se na podlagi
četrtega odstavka 36.
člena ZBan-2 štejejo kot
ena sama direktorska
funkcija

Po potrebi dodajte vrstice
6.2 Ali menite, da ste – glede na vaše siceršnje poslovne in zasebne obveznosti – sposobni
zagotoviti delu v banki dovolj svojega časa, če je potrebno tudi prek obveznega
delovnega časa v banki?
Če ne, obrazložite.
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7. Vizija poslovanja oziroma nadziranja banke5
7.1 Za katera delovna področja boste odgovorni v upravi banke (izpolni kandidat za člana uprave)
oziroma za nadzor katerih področij poslovanja banke boste odgovorni v nadzornem svetu banke
(izpolni član nadzornega sveta)?

7.2 Opišite svojo strategijo:
- vodenja poslovanja banke ter upravljanja pripadajočih tveganj (od 2.000 do 3.000 besed) (izpolni
kandidat za člana uprave),
- nadziranja poslovanja banke (od 1.000 do 1.500 besed) (izpolni član nadzornega sveta),
upoštevajoč bančno zakonodajo na področju, za katerega boste v upravi oziroma nadzornem svetu
banke odgovorni, ter relacijo tega področja do bančnega sistema na območju Republike Slovenije.

5

Kandidat za likvidacijskega upravitelja na vprašanja iz tega poglavja ne odgovarja.
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Izjava
____________________________________________________________________
(ime in priimek)
(a) potrjujem, da so podatki in informacije v vprašalniku resnične in točne in da so vse priložene
kopije dokumentov enake originalu.
Obkrožite ustrezno alinejo:
-

Zavedam se, da mora imeti član uprave banke / izvršni direktor banke / likvidacijski upravitelj
banke / poslovodja podružnice banke tretje države znanje, veščine in izkušnje ter ugled in
lastnosti, potrebne za vodenje poslov banke, in da mora opravljanju svoje funkcije v banki, ob
upoštevanju narave, obsega in zapletenosti dejavnosti, ki jih opravlja banka, nameniti dovolj časa,
da lahko to funkcijo učinkovito opravlja.

-

Zavedam se, da mora biti član nadzornega sveta banke ustrezno strokovno usposobljen in imeti
osebnostne lastnosti ter izkušnje, potrebne za nadzor poslov banke, ter da mora opravljanju svoje
funkcije v banki, ob upoštevanju narave, obsega in zapletenosti dejavnosti, ki jih opravlja banka,
nameniti dovolj časa, da lahko to funkcijo učinkovito opravlja.

(b) izjavljam, da:
1. v zvezi z mano ni kazenskih postopkov v teku ne v Republiki Sloveniji ne v tujini ter da nisem bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja in obsodba še ni bila izbrisana in da zoper mene
ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
za katera se lahko izreče kazen zapora eno leto ali več,
2. a) izpolnjujem pogoje glede nezdružljivosti opravljanja direktorskih funkcij iz 3. točke prvega
odstavka 38. člena ZBan-2
oziroma
b) se bom uskladil s temi zahtevami v roku iz drugega odstavka 43. člena ZBan-2 (kandidat za
člana uprave) oziroma pogoje iz 3. točke prvega odstavka 53. člena ZBan-2 oziroma zagotavljam,
da se bom uskladil s temi zahtevami v šestih mesecih od vpisa sklepa skupščine o mojem
imenovanju za člana nadzornega sveta v sodni register (član nadzornega sveta),
c) sem celovito odgovoril(-a) na vsako vprašanje tega vprašalnika in razkril(-a) vsako
informacijo, ki bi jo lahko upoštevali kot ustrezno za namen izpolnjevanja tega vprašalnika,
d) Banki Slovenije dajem pooblastilo, da sama preveri resničnost podatkov in verodostojnost
kopij priloženih dokumentov,
e) se obvezujem, da bom nemudoma obvestil(-a) Banko Slovenije o vseh pomembnih
spremembah v zvezi z odgovori, navedbami in drugo vsebino, ki sem jih podal(-a) v vprašalniku
in o drugih zadevah, za katere bom izvedel(-a) po datumu izpolnitve te izjave do izdaje
dovoljenja.
Datum: ………………………………………….
Podpis: ………………………………………….
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Sklep o uporabi smernic Omejitve
izpostavljenosti do subjektov, ki opravljajo
dejavnosti bančništva v senci zunaj
reguliranega okvira, v skladu s členom 395(2)
Uredbe (EU) št. 575/2013

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2) in prvega
odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet
Banke Slovenije

SKLEP
o uporabi smernic Omejitve izpostavljenosti
do subjektov, ki opravljajo dejavnosti bančništva
v senci zunaj reguliranega okvira,
v skladu s členom 395(2) Uredbe (EU)
št. 575/2013
1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka
16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega
nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije
2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v
nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 15. decembra
2015 objavil smernice Omejitve izpostavljenosti do subjektov,
ki opravljajo dejavnosti bančništva v senci zunaj reguliranega
okvira, v skladu s členom 395(2) Uredbe (EU) št. 575/2013
(v nadaljevanju smernice), ki so objavljene na njegovi spletni
strani.
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo metodologijo, ki se uporablja kot del notranjih procesov in politik
pri obravnavanju in obvladovanju tveganja koncentracije, ki
izhaja iz izpostavljenosti do subjektov, ki opravljajo dejavnosti
bančništva v senci. Te smernice določajo zlasti merila za določitev ustrezne skupne omejitve in strožjih posameznih omejitev
izpostavljenosti do takih subjektov.
(3) Smernice so naslovljene na:
– finančne institucije, kakor so opredeljene v členu 4(1)
Uredbe (EU) št. 1093/2010, in
– pristojne organe, kakor so opredeljeni v točki (i) člena 4(2) Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)
(1) S tem sklepom določa Banka Slovenije uporabo smernic za:
1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile
dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v RS ter za katere se uporablja del 4 (Velike izpostavljenosti) Uredbe (EU)
št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija
2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (v
nadaljevanju Uredba (EU) št. 575/2013), v skladu z ravnjo
uporabe, ki je določena v naslovu II dela 1 navedene uredbe
(v nadaljevanju banke), in
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 v vlogi
pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad
bankami iz 1. točke tega odstavka.
(2) Banke iz 1. točke prvega odstavka tega člena v celoti
upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene
na banke.
(3) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti
nadzora v skladu z ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 v celoti
upoštevala določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na
izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
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3. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. januarja 2017.
Ljubljana, dne 30. junija 2016
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

2121.

Sklep o spremembah Sklepa o ureditvi
notranjega upravljanja, upravljalnem organu
in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega
kapitala za banke in hranilnice

Na podlagi 1. in 3. točke 135. člena Zakona o bančništvu
(Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2) in drugega
odstavka 13. člena ter prvega odstavka 31. člena Zakona o
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno
besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembah Sklepa o ureditvi notranjega
upravljanja, upravljalnem organu in procesu
ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala
za banke in hranilnice
1. člen
V Sklepu o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem
organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za
banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 73/15; v nadaljevanju sklep)
se v poglavju 3.3.1.1. Priloge 1 v tretji točki tretjega odstavka črta
besedilo »na obrazcu DEN TOK, ki je sestavni del te priloge«.
2. člen
V petem odstavku se v drugem stavku črta besedilo »na
obrazcu DEN TOK«.
Zadnji stavek se črta.
3. člen
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Za podjetja iz devetega odstavka tega poglavja
banka ali DUTB polletno poroča Banki Slovenije zahtevane
podatke in informacije na obrazcu DEN TOK, ki je sestavni del
te priloge, in sicer v rokih za predložitev polletnih informacij iz
3. člena Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 680/2014 z dne
16. aprila 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v
zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo
(EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L
št. 191 z dne 28. junija 2014, str. 1, v nadaljevanju ITS za
nadzorniško poročanje). Banka ali DUTB mora poslati obrazec
DEN TOK prvič po zaključku polletja, v katerem je bil sklenjen
sporazum o prestrukturiranju.«.
4. člen
Obrazec DEN TOK, ki je sestavni del Priloge 1 sklepa, se
nadomesti z novim obrazcem DEN TOK, ki je priloga tega sklepa.
5. člen
Banka ali DUTB poroča v skladu s 3. členom tega sklepa
prvič po stanju na dan 31. decembra 2016.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 30. junija 2016
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AOP
Leto t-1

Preteklo
polletje leta t

od 1.1. do
31.06. leta t

Povzetek izkaza poslovnega izida

Leto t

Leto t+1

Leto t+2

Ime in priimek odgovorne osebe/agenta:

Telefonska številka:

Elektronska pošta:

Banka oz. DUTB obrazec DEN TOK posreduje po preteku prvega polletja, v katerem je bil podpisan dogovor o prestrukturiranju, nato pa polletno v zahtevanih rokih za preteklo polletje v obliki obrazca poroča o realizaciji in načrtu denarnih tokov preteklega polletja ter o načrtu
denarnih tokov za preostala zahtevana obdobja. Banka oz. DUTB ob polletnemu poročanju odgovori na vprašanja zastavljena v 2. delu obrazca.

Denarni izid v obdobju
Končno stanje denarnih sredstev

Prejemki pri financiranju
od tega prejemki od vplačanega kapitala
Izdatki pri financiranju
od tega za plačilo glavnic
od tega za plačilo obresti
Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju

126 - 127
186 ali 187

126 - 127 +144

126
127

Indeks (r-n) H1 Indeks (r-n)
t
H2 t
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Prejemki pri naložbenju
od tega od odtujitve naložbenih nepremičnin
od tega od odtujitve finančnih naložb
Izdatki pri naložbenju
od tega za pridobitev OOS
Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju

Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz
poslovnih terjatev
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni
odhodki iz poslovnih obveznosti
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih
Sprememba čistih obratnih sredstev
od tega ∆ terjatev
od tega ∆ zalog
od tega ∆ poslovnih obveznosti
Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju

Začetno stanje denarnih sredstev

Izkaz denarnih tokov

Dobiček iz poslovanja (EBIT)
Čisti dobiček po davkih

Dobiček iz poslovanja pred depreciacijo in amortizacijo (EBITDA)

Poslovni prihodki
Poslovni odhodki

od 1.7. do
31.12. leta t

v tisoč EUR

Št.

Primerljivo
polletje leta t-1

Načrt
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Postavka

Leto:
Polletje:

Naziv podjetja:
Matična številka podjetja:
Realizacija

Matična številka:

Naziv finančne institucije:

NAČRT DENARNIH TOKOV (Izpolni banka)

Obrazec DEN TOK

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Datum/
Vrednost

poslovno

Opomba

Vrsta

lastniško

Komentar (če je izbrana sprememba "Drugih zavez" ali "Drugo" je obvezna navedba vrste sprememb)

finančno

V kolikor ste pod spremembo pogojev MRA izbrali "DA" navedite osnovne značilnosti (kvantitativne, kvalitativne) spremenjenih pogojev MRA

b.) Spremembe v času veljavnosti MRA
Opis
Naknadna sprememba pogojev MRA

Opomba: Zgornje podatke se izpolni ob prvem poročanju. V nadaljevanju se izpolnjeni podatki ne spreminjajo.

a.) Osnovne značilnosti družbe/skupine in razlogi za prestrukturiranje:

Datum sklenitve
Datum zaključka MRA
Restrukturirani znesek (v tisoč EUR)
Obdobje veljavnosti (v letih)
Vrsta prestrukturiranja

Opis

1. OSNOVNI PODATKI O PRESTRUKTURIRANJU oz. MRA

Obrazec DEN TOK

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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Finančna zaveza
Kazalnik 1
Kazalnik 2
Kazalnik 3

leto t

leto t

Finančne zaveze po MRA
leto t+2
leto t+3

Ocena doseganja zavez (doseženo/nedoseženo)
leto t+1
leto t+2
leto t+3

leto t+1

Ocena doseganja zavez (doseženo/nedoseženo)
leto t+1
leto t+2
leto t+3

Finančne zaveze po MRA
leto t+2
leto t+3

leto t+…

leto t+…

leto t+…

leto t+…

leto t

leto t

Realizacija
leto t+2
leto t+3

Realizacija
leto t+2

leto t+3

Komentar kazalnika (zadnje obdobje poročanja)

leto t+1

Komentar kazalnika (zadnje obdobje poročanja)

leto t+1

leto t+…

leto t+…
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c.) Rednost poravnave obveznosti do sindikata bank
Opis
Izbira
Opomba (če je kot način odplačevanja izbrano "Ostalo" je potrebna dodatna razlaga, če je "Moratorij" potrebna navedba datuma preteka moratorija )
1. Način odplačevanja obveznosti
2. Dinamika odplačevanja obveznosti
Komentar rednosti poravnave obveznosti do bank na datum poročanja (redno poravnavnje, zamude, drugo…)

b.) Poslovne in druge zaveze (poslovno prestrukturiranje, dezinvestiranje poslovno nepotrebnega premoženja (navedba vrsta premoženja, rok za izvršitev, status izvršitve na datum poročanja)….)

Opomba: Tabele se po presečnih obdobjih H1,H2 in letih dopolnjuje.

Finančna zaveza
Kazalnik 1
Kazalnik 2
Kazalnik 3
…..(po potrebi vrini novo vrstico)

…..(po potrebi vrini novo vrstico)

Konsolidirana raven

Opomba: Tabele se po presečnih obdobjih H1,H2 in letih dopolnjuje.

leto t

leto t+1

Št.

Finančna zaveza
Kazalnik 1
Kazalnik 2
Kazalnik 3
…..(po potrebi vrini novo vrstico)

leto t
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…..(po potrebi vrini novo vrstico)

Finančna zaveza
Kazalnik 1
Kazalnik 2
Kazalnik 3

2. DOGOVORJENE ZAVEZE MRA IN SPREMLJAVA ZAVEZ

a.) Finančne zaveze (t predstavlja leto sklenitve MRA)
Nekonsolidirana raven

Obrazec DEN TOK

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Obrazec DEN TOK

5. NAVEDBA MOREBITNIH DRUGIH POMEMBNIH INFORMACIJ (sprememba lastništva, tržnih pogojev, morebitne načrtovane spremembe planov poslovanja glede na že sprejete po MRA, sklenjeni dodatki k osnovni pogodbi MRA,
pomemben vpliv spremembe obrestnih mer, večji odpisi…).

4. NAVEDBA KLJUČNIH DOSEŽKOV oz. URESNIČEVANJE CILJEV v zadnjega pol leta (identifikacija neuresničenega in razlogov za to ter kakšni so/bodo posledični ukrepi bank)

3. SPLOŠNA OCENA - Ali so potek, izvajanje in učinki skladni z dogovorom o restrukturiranju (MRA) in z zastavljenim terminskim planom?

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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Utemeljitev ocene:

Izbira
Opomba

Št.

Ocena uspešnosti MRA

7168 /

7. OCENA USPEŠNOSTI IZVAJANJA PRESTRUKTURIRANJA (uspešno, delno uspešno, neuspešno), s kratko in jedrnato utemeljitvijo.

6. NAVEDBA GLAVNIH TVEGANJ, ki bi lahko v nadaljevanju ogrozila uspešnost prestrukturiranja družbe oz. uresničevanja MRA.

Obrazec DEN TOK

Stran
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Uradni list Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2122.

Sklep o poročanju upravljavca pokojninskega
sklada, oblikovanega kot kritni sklad,
o kapitalu, rezervacijah za nedoseganje
zajamčene vrednosti sredstev in strukturi
naložb iz naslova teh rezervacij

Na podlagi enajstega odstavka 313. člena 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 in
102/15) in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni
nadzor izdaja

SKLEP
o poročanju upravljavca pokojninskega sklada,
oblikovanega kot kritni sklad, o kapitalu,
rezervacijah za nedoseganje zajamčene
vrednosti sredstev in strukturi naložb
iz naslova teh rezervacij
1. člen
(predmet sklepa)
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino, način in roke
poročanja upravljavca pokojninskega sklada (v nadaljnjem besedilu: upravljavec), ki upravlja pokojninski sklad, oblikovan kot
kritni sklad (v nadaljnjem besedilu: kritni sklad), o višini kapitala
upravljavca, o višini rezervacij za nedoseganje zajamčene
vrednosti sredstev kritnega sklada (v nadaljnjem besedilu: rezervacije) in o strukturi naložb iz naslova teh rezervacij.
(2) V tem sklepu uporabljen pojem člana se nanaša tudi na
zavarovanca, glede na to, kateri pojem uporablja upravljavec.
2. člen
(vsebina poročila)
(1) Poročilo obsega podatke o:
– višini kapitala upravljavca na obračunski dan,
– obračunskem dnevu za vsak kritni sklad (v nadaljnjem
besedilu: obračunski dan),
– oznaki pravil upravljanja, ki jih izvaja posamezen kritni
sklad,
– vrednosti enote premoženja na obračunski dan po izvedeni konverziji vplačanih premij in izplačanih odkupnih vrednostih, ločeno po posameznih kritnih skladih,
– znesku vrednosti sredstev vseh članov, ločeno po posameznih kritnih skladih, pri katerih se odkupna vrednost izračunava na podlagi sorazmernega deleža člana v donosu kritnega
sklada oziroma na podlagi pripisa dobička,
– vsoti vrednosti sredstev članov po stanju na obračunski
dan za tiste člane, pri katerih je zajamčena vrednost sredstev
člana večja od vrednosti sredstev člana, ločeno po posameznih
kritnih skladih,
– vsoti zajamčenih vrednosti sredstev članov po stanju na
obračunski dan za tiste člane, pri katerih je zajamčena vrednost
sredstev člana večja od vrednosti sredstev člana, ločeno po
posameznih kritnih skladih,
– skupnem številu enot premoženja, ki jih imajo člani,
katerih zajamčena vrednost sredstev po posameznem članu
je po stanju na obračunski dan večja od vrednosti sredstev teh
članov (v nadaljnjem besedilu: število enot premoženja članov,
za katere je potrebno oblikovati rezervacije), ločeno po posameznih kritnih skladih,
– skupnem znesku vrednosti sredstev, ki jih imajo člani,
katerih zajamčena vrednost sredstev po posameznem članu
je po stanju na obračunski dan večja od vrednosti sredstev
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teh članov, ločeno po posameznih kritnih skladih, pri katerem
se odkupna vrednost izračunava na podlagi sorazmernega
deleža člana v donosu kritnega sklada oziroma na podlagi
pripisa dobička,
– višini rezervacij po stanju na obračunski dan,
– višini rezervacij na zadnji dan meseca, na katerega se
poročilo nanaša in
– strukturi naložb, ki so namenjene kritju obveznosti za
nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev kritnih skladov, po
stanju na zadnji dan koledarskega meseca.
(2) Če rezervacije za posamezen kritni sklad na obračunski dan presegajo 20% kapitala upravljavca in zato upravljavec,
v skladu s sedmim odstavkom v povezavi s šestim odstavkom
313. člena 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 in 102/15 – v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2), vplača
denarna sredstva na račun kritnega sklada (v nadaljnjem besedilu: račun), poroča tudi o:
– znesku denarnih sredstev, ki jih mora vplačati oziroma,
ki jih je vplačal na račun, na podlagi zadnjega obračuna vrednosti enote premoženja oziroma na podlagi zadnjega izračuna
odkupnih vrednosti izračunanih na podlagi sorazmernega deleža člana v donosu kritnega sklada oziroma na podlagi pripisa
dobička (v nadaljnjem besedilu: vplačilo na denarni račun),
– vrednosti enote premoženja po izračunu, ki upošteva
vplačilo na račun,
– znesku vrednosti sredstev vseh članov po vplačilu v
kritni sklad, pri katerem se odkupna vrednost izračunava na
podlagi sorazmernega deleža člana v donosu kritnega sklada
oziroma na podlagi pripisa dobička,
– vrednosti sredstev člana, ki upošteva vplačilo na denarni račun za člane, za katere bo, po vplačilu na denarni
račun, zajamčena vrednost sredstev člana še vedno večja od
vrednosti sredstev člana,
– vrednosti sredstev članov, ki jih imajo člani, katerih zajamčena vrednost sredstev po posameznem članu je po stanju
na obračunski dan večja od vrednosti sredstev teh članov po
vplačilu v kritni sklad, pri katerem se odkupna vrednost izračunava na podlagi sorazmernega deleža člana v donosu kritnega
sklada oziroma na podlagi pripisa dobička,
– zajamčeni vrednosti sredstev člana, ki upošteva vplačilo
na denarni račun za tiste člane, za katere bo, po vplačilu na
račun, zajamčena vrednost sredstev člana še vedno večja od
vrednosti sredstev člana (v nadaljnjem besedilu: zajamčena
vrednost sredstev po vplačilu),
– številu enot premoženja članov za katere je potrebno
oblikovati rezervacije, po izračunu, ki upošteva vplačilo na račun,
– višini rezervacij, ki jih bo oblikoval upravljavec po tem,
ko bo denarna sredstva vplačal na račun (v nadaljnjem besedilu: višina rezervacij po vplačilu) in
– datumu vplačila na denarni račun oziroma predvidenem
datumu vplačila, če vplačilo na račun ni bilo izvršeno v koledarskem mesecu, na katerega se poročilo nanaša (v nadaljnjem
besedilu: datum vplačila), na podlagi zadnjega obračuna vrednosti enote premoženja.
(3) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov mora upravljavec, ki je bil na podlagi zadnjega obračuna, v skladu s sedmim odstavkom 313. člena ZPIZ-2, dolžan vplačati denarna
sredstva na račun kritnega sklada, poslati tudi poročilo, iz
katerega so razvidni:
– znesek denarnih sredstev, ki so bila vplačana na račun
kritnega sklada,
– številka kritnega sklada, na katerega je bilo izvršeno
vplačilo denarnih sredstev in
– datum vplačila.
3. člen
(kapital upravljavca)
(1) Za potrebe poročanja na podlagi tega sklepa se višina
kapitala upravljavca, ko je upravljavec:
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– zavarovalnica, izračuna na način, kot ga za izračun
primernih osnovnih lastnih virov sredstev za kritje zahtevanega
minimalnega kapitala zavarovalnice določa 200. člen Zakona o
zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15; v nadaljnjem besedilu: ZZavar-1) z upoštevanjem prilagoditve v primeru omejenega
sklada (201. člen ZZavar-1);
– kompozitna zavarovalnica iz petega odstavka 26. člena
ZZavar-1 ali zavarovalnica iz tretjega oziroma četrtega odstavka 26. člena ZZavar-1, izračuna na način, kot ga za izračun
primernih osnovnih lastnih virov sredstev za kritje teoretičnega zahtevanega minimalnega kapitala ločeno za zavarovalno
skupino življenjska zavarovanja iz drugega odstavka 26. člena
ZZavar-1, kot je to določeno v 200. členu ZZavar-1 z upoštevanjem prilagoditve v primeru omejenega sklada (201. člen
ZZavar-1);
– pokojninska družba, izračuna na način, kot ga za izračun kapitala pokojninske družbe določajo 582. do 585. člen
ZZavar-1.
(2) Pri poročanju se upošteva zadnji izračunani kapital
upravljavca, vrednoten v skladu s 4.9. oddelkom ZZavar-1 za
zavarovalnice in 582. do 585. ter 587. členom ZZavar-1 za
pokojninske družbe.
4. člen
(rezervacije za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev
pokojninskega sklada)
Upravljavec izračunava rezervacije na način, kot določa
peti odstavek 313. člena ZPIZ-2 v povezavi s četrtim odstavkom 313. člena ZPIZ-2, le za tiste kritne sklade, v katerih
zagotavlja zajamčeno donosnost na čisto vplačilo dodatnega
pokojninskega zavarovanja.
5. člen
(način poročanja)
(1) Upravljavec poroča o podatkih iz 2. člena tega sklepa
v elektronski obliki na obrazcu »Kapital upravljavca in rezervacije za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev pokojninskega sklada, ki je oblikovan kot kritni sklad (KAP-REZ-1)«, ki
je priloga in sestavni del tega sklepa.
(2) Za poročanje o strukturi naložb, namenjenih kritju
obveznosti za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev
kritnega sklada iz tega sklepa, se uporablja Navodilo o načinu elektronskega poročanja o naložbah, ki je priloga sklepa
Agencije za zavarovalni nadzor, ki ureja podrobnejša pravila
za premoženje kritnih skladov pokojninskih družb za dodatno
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invalidsko in dodatno družinsko pokojnino ter za izplačevanje
pokojninskih rent in poročanje o naložbah teh kritnih skladov
ter o naložbah pokojninskih družb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij, pri čemer se v rubriko »Vrsta
poročila« vnese šifra »RNZVS«. Upravljavec v primeru vrste
naložbe »Terjatve do upravljavca zaradi nedoseganja zajamčene donosnosti« vnese v stolpec (5) Vrsta naložb (CIC koda
naložbe) kodo 09, v primeru vrste naložbe »Druge terjatve« pa
vnese v stolpec (5) CIC kodo 00.
6. člen
(rok poročanja)
(1) Upravljavec poroča Agenciji za zavarovalni nadzor o
podatkih iz prvega in drugega odstavka 2. člena tega sklepa,
ki se nanašajo na kritne sklade iz 4. člena tega sklepa, v roku
petih delovnih dni po koncu koledarskega meseca, na katerega
se podatki nanašajo.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena mora
upravljavec, ki je v skladu s sedmim odstavkom 313. člena
ZPIZ-2 dolžan vplačati denarna sredstva na račun kritnega
sklada, poslati poročilo iz tretjega odstavka 2. člena tega sklepa
v roku desetih delovnih dni od dneva, ko je vplačal denarna
sredstva na denarni račun kritnega sklada.
7. člen
(razveljavitev predpisa)
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati Sklep o
poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot
kritni sklad, o kapitalu, rezervacijah za nedoseganje zajamčene
vrednosti sredstev in strukturi naložb iz naslova teh rezervacij
(Uradni list RS, št. 62/13).
8. člen
(uveljavitev)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00701-18/2016-8
Ljubljana, dne 14. junija 2016
EVA 2016-1611-0048
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
Sergej Simoniti l.r.
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Kapital upravljavca in rezervacije za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev pokojninskega
sklada, ki je oblikovan kot kritni sklad
KAP-REZ-1

Upravljavec: _________________________
Datum, na katerega se poročilo nanaša: _________________________
Tabela 1: Kapital upravljavca
Višina kapitala upravljavca (v EUR)

Tabela 2: Vrednost enote premoženja in vplačilo na račun1
Pravila
upravljanja

Številka
kritnega
sklada

Obračunski
dan

Vrednost enote
premoženja na
obračunski dan (v
EUR na štiri
decimalna mesta
natančno)

Vplačilo na denarni
2
račun (v EUR) [1.
alineja drugega
odstavka 2. člena
tega sklepa]

Datum vplačila2
[8. alineja
drugega
odstavka 2.
člena tega
sklepa]

Vrednost enote
premoženja po
izračunu, ki
upošteva vplačilo
na denarni račun2
(v EUR na štiri
decimalna mesta
natančno)

1

Izpolni upravljavec za kritne sklade, v katerih se vrednost sredstev člana izračuna glede na vrednost enote
premoženja kritnega sklada tako, kot za vzajemne pokojninske sklade določa ZPIZ‐2.

2

Izpolni upravljavec le za kritne sklade, za katere je višina rezervacij večja od 20% kapitala upravljavca.

Tabela 3: Vrednost sredstev članov in vplačilo na račun3
Pravila
upravljanja

Številka
kritnega
sklada

Obračunski
dan

Vrednost
sredstev vseh
članov (v EUR) [5.
alineja prvega
odstavka 2. člena
tega sklepa]

Vplačilo na denarni
račun, na podlagi
zadnjega obračuna4
[1. alineja drugega
odstavka 2. člena
tega sklepa]

Datum
vplačila4[8.
alineja drugega
odstavka 2.
člena tega
sklepa]

Vrednost
sredstev vseh
članov po vplačilu
na denarni račun4
(v EUR) [3. alineja
drugega odstavka
2. člena tega
sklepa]

3

Izpolni upravljavec za kritne sklade, v katerih se vrednost sredstev člana ne izračuna glede na vrednost enote
premoženja kritnega sklada.

4

Izpolni upravljavec za kritne sklade, pri katerih je višina rezervacij večja od 20% kapitala upravljavca.
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Tabela 4: Vrednost sredstev , zajamčena vrednost sredstev ter število enot premoženja za člane, za
katere je zajamčena vrednost sredstev večja od vrednosti sredstev člana5
Številka
kritnega
sklada

Zajamčena
vrednost sredstev
na obračunski dan
6
(v EUR) [7. alineja
prvega odstavka
2. člena tega
sklepa]

Vrednost
sredstev na
obračunski
dan (v
6
EUR) [6.
alineja prvega
odstavka 2.
člena tega
sklepa]

Število enot
premoženja6[8.
alineja prvega
odstavka 2. člena tega
sklepa]

Zajamčena
vrednost
sredstev po
vplačilu (v
7
EUR) [6. alineja
drugega
odstavka 2.
člena tega
sklepa]

Vrednost
sredstev po
vplačilu (v
EUR)7[4.
alineja
drugega
odstavka 2.
člena tega
sklepa]

Število enot
premoženja
po vplačilu7
[7. alineja
drugega
odstavka 2.
člena tega
sklepa]

5

Izpolni upravljavec za kritne sklade, v katerih se vrednost sredstev člana izračuna glede na vrednost enote
premoženja kritnega sklada tako, kot za vzajemne pokojninske sklade določa ZPIZ‐2.

6

Za člane, za katere je zajamčena vrednost sredstev pred vplačilom večja od vrednosti sredstev članov.

7

Za člane, za katere je zajamčena vrednost sredstev po vplačilu večja od vrednosti sredstev člana.

Tabela 5: Vrednost sredstev in zajamčena vrednost sredstev za člane, za katere je zajamčena
vrednost sredstev večja od vrednosti sredstev člana8
Številka
kritnega
sklada

Zajamčena vrednost
sredstev na obračunski
9
dan (v EUR) [7. alineja
prvega odstavka 2.
člena tega sklepa]

Vrednost sredstev na
obračunski dan (v
EUR)9[9. alineja prvega
odstavka 2. člena tega
sklepa]

Zajamčena vrednost
sredstev po vplačilu (v
EUR)10[6. alineja drugega
odstavka 2. člena tega
sklepa]

Vrednost sredstev po
vplačilu (v EUR)10[5. alineja
drugega odstavka 2. člena
tega sklepa]

8

Izpolni upravljavec za kritne sklade, v katerih se vrednost sredstev člana ne izračuna glede na vrednost enote
premoženja kritnega sklada.

9

Za člane, za katere je zajamčena vrednost sredstev pred vplačilom večja od vrednosti sredstev članov.

10

Za člane, za katere je zajamčena vrednost sredstev po vplačilu večja od vrednosti sredstev članov.
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Tabela 6: Rezervacije za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev pokojninskega sklada, ki je
oblikovan kot kritni sklad, in obveznost vplačila na denarni račun kritnega sklada
Številka
kritnega
sklada

Vplačilo na
11
denarni račun

20% kapitala
upravljavca (v
EUR)

na obračunski dan

Rezervacije (v EUR)
po vplačilu [8. alineja
drugega odstavka 2. člena
tega sklepa]

na zadnji dan meseca,
na katerega se poročilo
nanaša

SKUPAJ
11

Izpolni upravljavec le za kritne sklade, na denarni račun katerih vplačilo denarnih sredstev do zadnjega dneva
koledarskega meseca ni bilo izvršeno.

Datum:_________________________

Odgovorna oseba: _________________________
Podpis odgovorne osebe:____________________
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Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin
na območju Slovenije za junij 2016

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

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju
Slovenije za junij 2016
Cene življenjskih potrebščin so bile junija 2016 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,6%.
Št. 9621-82/2016/5
Ljubljana, dne 4. julija 2016
EVA 2016-1522-0021
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

2124.

Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi
za negospodarske dejavnosti v Republiki
Sloveniji

Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji je na podlagi 10. člena
Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91 in nadaljnje spremembe) na
16. seji dne 20. junija 2016 sprejela

RAZLAGO
Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske
dejavnosti v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 40/12;
v nadaljnjem besedilu: KPND)
Opredelitev dnevnice za službeno potovanje v državi –
9. člen Aneksa h KPND (Uradni list RS, št. 40/12).
Dnevnica za službeno potovanje v državi se določi za
vsak dan službene odsotnosti, v katerem je javni uslužbenec
odsoten več kot 12 ur, pri čemer se dan razume kot čas med
00.00 in 24.00.
Št. 0100-7/2014-94
Ljubljana, dne 21. junija 2016
EVA 2016-3130-0030
dr. Polona Končar l.r.
Predsednica
Komisije za razlago KPND

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2125.

Pravilnik o vsebini in obliki diplom in potrdil
o izobraževanju na Visoki šoli za hotelirstvo
in turizem Bled

Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu – uradno
prečiščeno besedilo – ZViS-UBP7 (Uradni list RS, št. 32/12 –
s spremembami) in 24., 73., 74. in 75. člena Statuta Visoke
šole za hotelirstvo in turizem Bled je Senat Visoke šole za
hotelirstvo in turizem Bled na 6/2016 dopisni seji dne 22. 6.
2016 sprejel
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PRAVILNIK
o vsebini in obliki diplom in potrdil
o izobraževanju na Visoki šoli za hotelirstvo
in turizem Bled
1. člen
Pravilnik o vsebini in obliki diplom in potrdil o izobraževanju na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled (v nadaljevanju:
pravilnik) določa obliko, vsebino in postopek za izdajo diplom.
2. člen
Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled (v nadaljevanju:
VŠHTB) izdaja diplome in dvojnike diplom, ki so javne listine.
VŠHTB izdaja tudi potrdila o opravljenih izpopolnjevanjih po
študijskih programih za izpopolnjevanje in potrdila o različnih
oblikah neformalnega izobraževanja, ki ga izvaja.
Javne listine so tudi potrdila o opravljenih izpitih, ki jih
študentom ali diplomantom izda VŠHTB.
3. člen
Diploma se izda po opravljenih obveznostih študijskega
programa za pridobitev izobrazbe na posebnem papirju z vodnim
žigom, na katerem je kot podlaga odtisnjen znak VŠHTB.
Sestavni del diplome je »priloga k diplomi«. Sestavine
obrazca »Priloga k diplomi« določa Pravilnik o prilogi k diplomi
(Uradni list RS, št. 56/07 – s spremembami, Uradni list RS,
št. 39/12, Uradni list RS, št. 38/16).
Priloga k diplomi se izda v slovenščini in v enem od
uradnih jezikov Evropske unije, na obrazcu, ki ga predpiše
minister, pristojen za visoko šolstvo.
4. člen
VŠHTB podeljuje diplome o zaključenih študijskih programih prve stopnje (visokošolski strokovni študijski program).
5. člen
Diploma vsebuje:
– polno ime in sedež samostojnega visokošolskega zavoda (VŠHTB), na kateri je študij potekal,
– ime akreditiranega študijskega programa,
– stopnjo pridobljene izobrazbe,
– pridobljen strokovni naslov,
– ime in priimek kandidata ter datum in kraj njegovega
rojstva.
Diploma ima zaporedno številko, datum diplomiranja, datum izdaje, pečat VŠHTB ter podpis dekana VŠHTB.
Dimenzija diplome je 210 mm x 297 mm.
6. člen
Po opravljenih obveznostih na akreditiranem študijskem
programu za izpopolnjevanje, ki ga izvaja VŠHTB, izda VŠHTB
kandidatu potrdilo.
Potrdilo, ki je natisnjeno na papirju z znakom VŠHTB,
vsebuje:
– ime in priimek kandidata,
– datum in kraj njegovega rojstva,
– naziv programa in njegovo trajanje, izvajalca programa,
lahko pa tudi podatke o pridobljenih znanjih in kreditnih točkah
(ECTS), če je program ovrednoten s kreditnimi točkami (ECTS).
Potrdilo ima podpis dekana VŠHTB.
7. člen
Vse diplome in potrdila, ki jih izda VŠHTB, so javne listine
in so sestavljene v slovenskem jeziku.
Priloga k diplomi, ki je sestavni del diplome, je sestavljena
v slovenščini in angleščini na posebnem obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za visoko šolstvo.
8. člen
VŠHTB izda potrdilo o zaključenih oblikah neformalnega
izobraževanja, ki jih izvaja. Potrdilo podpiše dekan VŠHTB.
Tako potrdilo ni javna listina.
Potrdilo tega člena vsebuje:
– ime in priimek kandidata,
– datum in kraj njegovega rojstva,
– podatke o vsebini, trajanju in izvajalcih izobraževanja.
Potrdilo ima podpis dekana VŠHTB.
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9. člen
O izdanih diplomah in potrdilih VŠHTB vodi posebno evidenco v skladu z zakonom in posebnimi predpisi.
10. člen
Če se pojavi utemeljen sum, da imetnik diplome ali potrdila ni opravil s študijskim programom predpisanih obveznosti,
uvede VŠHTB skladno z veljavnimi predpisi ustrezne postopke.
11. člen
VŠHTB izda dvojnik diplome diplomantu, ki je ustrezno
preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je iz
evidence, ki jo vodi VŠHTB, razvidno, da mu je bil po končanih
študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se v danem trenutku
uporablja za izdajo diplom VŠHTB, s tem, da je v gornjem desnem kotu na prvi strani napisano, da gre za dvojnik.
Na prvi strani dvojnika diplome se z izjemo zaporedne
številke navedejo podatki, ki jih mora po tem pravilniku vsebovati diploma, s tem, da se namesto lastnoročnega podpisa pri
podpisniku zapiše »l. r.«.
Na hrbtni strani dvojnika diplome dekan VŠHTB podpiše
klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni
strani dvojnika diplome se odtisne pečat VŠHTB.
V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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5. Delavcem, ki so upravičeni le do izrabe sorazmernega
dela letnega dopusta, pripada le sorazmerni del regresa.
6. V primeru nelikvidnosti delodajalca se regres za letni
dopust izplača najkasneje do 1. novembra tekočega leta.«
2. člen
Aneks se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati z dnem objave.
Ljubljana, dne 28. junija 2016
TURISTIČNO GOSTINSKA
ZBORNICA
SLOVENIJE
Predsednik
Andrej Prebil l.r.

SINDIKAT DELAVCEV
GOSTINSTVA IN TURIZMA
SLOVENIJE
Predsednik
Kristijan Lasbaher l.r.

ZDRUŽENJE DELODAJALCEV
SLOVENIJE
Sekcija za gostinstvo in turizem
Predsednik
Igor Škrinjar l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti je dne 30. 6. 2016 izdalo potrdilo št. 02047-9/2004-64
o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva
in turizma Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na
podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list
RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 7/12.

Bled, dne 22. junija 2016
mag. Tadeja Krašna l.r.
v. d. dekanje
Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled

2126.

Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti
gostinstva in turizma Slovenije

Na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih (Uradni
list RS, št. 21/13) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list
RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:
kot podpisnika na strani delodajalcev,
– TURISTIČNO GOSTINSKA ZBORNICA SLOVENIJE ter
– ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE, Sekcija
za gostinstvo in turizem,
in
kot podpisnik na strani delojemalcev,
– SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA
SLOVENIJE

ANEKS
h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva
in turizma Slovenije
(Uradni list RS, št. 17/16)
1. člen
67. člen Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma se spremeni tako, da se glasi:
»67. člen
Regres za letni dopust
1. Delavec je upravičen do regresa za letni dopust pod
pogoji določenimi v zakonu, ki ureja delovna razmerja.
2. Regres se izplača najkasneje do konca junija tekočega
leta.
3. Višina regresa za letni dopust je najmanj 900 EUR.
4. Ne glede na določbe prejšnjega odstavka znaša regres
za letni dopust za leto 2016 930 EUR. Delodajalci, ki so regres
za leto 2016 že izplačali, izplačajo morebitno razliko do 31. 8.
2016. Določba prejšnjega stavka ne velja za delodajalce iz
petega odstavka tega člena.

2127.

Višina povračil stroškov prehrane med delom
in službenih potovanj v dejavnosti trgovine
Slovenije

Sindikat delavcev trgovine Slovenije – ZSSS, Svet gorenjskih sindikatov, Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje
delodajalcev Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije,
skladno s 6. členom Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 24/14, 50/14, 79/14,
48/15, 24/16) objavljajo novo

VIŠINO
povračil stroškov prehrane med delom
in službenih potovanj v dejavnosti trgovine
Slovenije,
ki od 1. 7. 2016 dalje znašajo
Prehrana med delom:
Službena potovanja:
6–8 ur
8–12 ur
nad 12 ur

4,23 EUR
6,11 EUR
8,73 EUR
17,22 EUR

Obrazložitev:
Skladno s 6. členom Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi
dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 24/14, 50/14,
79/14, 48/15, 24/16) se povračila stroškov v zvezi z delom
uskladijo 1. julija tekočega leta s povprečnim letnim indeksom
cen življenjskih potrebščin za obdobje januar–junij tekočega
leta glede na januar–junij preteklega leta. Povprečna letna
inflacija v obdobju januar–junij 2016 v primerjavi z obdobjem
januar–junij 2015 je znašala minus 0,5%, zato se s 1. julijem
2016 za to višino uskladijo povračila stroškov prehrane med
delom in službenih potovanj v Republiki Sloveniji.
Trgovinska zbornica Slovenije,
po pooblastilu navedenih podpisnikov
Mija Lapornik l.r.
Izvršna direktorica
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OBČINE
CERKNICA
2128.

Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji
občinskih javnih cest v Občini Cerknica

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15), Uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in
109/10 – ZCes-1) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni
list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 12. redni
seji dne 30. 6. 2016 sprejel

Zap.
št.
Cesta
2.

Odsek

Začetek
odseka

041010 041012 C R1 212

1. člen
V 4. členu Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v
Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 16/11, 94/11, 14/12 – popravek) se:
– črta lokalna cesta pod zaporedno številko 2 z naslednjo
vsebino:

Opis

Konec
odseka

Dolžina
[m]

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

Unec-Planina

C 226170

1.040

3.045 Postojna

– spremeni zadnji stavek, ki se pravilno glasi: »Skupna
dolžina lokalnih cest (LC) v občini Cerknica znaša 92.407 m
(92,407 km)«.
3. člen
K spremembi kategorizacije občinskih cest, določeni s
tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o
merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97
in 113/09) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za
infrastrukturo, št. 37162-3/2016-133 (507) z dne 20. 6. 2016.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 8. 2016.
Št. 007-4/2016
Cerknica, dne 30. junija 2016
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

2129.

ODLOK
o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih
javnih cest v Občini Cerknica

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju
Občine Cerknica

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 108/09,
48/12, 57/12, 92/13, 38/14), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 34/96, 44/07, 27/10
in 21/16), 17. in 122. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list
RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 12. redni
seji dne 30. 6. 2016 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju
s komunalnimi odpadki na območju
Občine Cerknica
1. člen
V prvem odstavku 27. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Cerknica se dodata drugi
in tretji stavek, ki se glasita:
»Obračunsko obdobje znaša dve koledarski leti. Izvajalec
enkrat letno pripravi elaborat in v primeru, da razlika med potr-

jeno in obračunsko ceno, izračunano kot povprečje preteklega
obračunskega obdobja dveh let, presega 10 % potrjene cene,
začne postopek potrjevanja cene. V primeru, da razlika med
potrjeno in obračunsko ceno, izračunano kot povprečje preteklega obračunskega obdobja dveh let, ne presega 10 % zneska
potrjene cene, se razlika upošteva pri izračunu predračunske
cene za naslednje dvoletno obračunsko obdobje.«
2. člen
V 20. členu se spremeni druga točka, ki se glasi:
»Zabojniki z zbirnih mest so v lasti izvajalca javne službe.«
V 20. členu se doda tretja točka, ki se glasi:
»Izvajalec prazni izključno zabojnike, ki so last izvajalca.«
3. člen
V 21. členu se spremeni peta točka, ki se glasi:
»V zbirnem centru je sprejem odpadkov omogočen fizičnim in pravnim osebam, ki so pri izvajalcu javne službe vpisane v evidenco uporabnikov ravnanja s komunalnimi odpadki.
Sprejema se le komunalne in njim podobne odpadke, nastale
na območju občin Cerknica, Loška dolina in Bloke. Za Občino
Bloke je prevzem omogočen v času trajanja podeljene koncesije izvajalcu javne službe.«
4. člen
V 30. členu se spremeni tretja točka, ki se glasi:
»(3) Kadar si več uporabnikov iz večstanovanjske stavbe
deli zabojnik, se obračun ravnanja s komunalnimi odpadki izvede po stanovanjski enoti, glede na število prijavljenih oseb.
Najmanjši obračunski volumen za stanovanjsko enoto je 80 l,
za prazno stanovanjsko enoto pa 1/3 80 l.«
5. člen
V 30. členu se spremeni četrta točka, ki se glasi:
»(4) Kadar si več uporabnikov iz nestanovanjskih stavb
deli zabojnik za mešane komunalne odpadke, se za porazdelitev količine opravljenih storitev ravnanja s komunalnimi odpadki
uporabniku obračuna najmanj 80 l.
V primeru sklenjenega pisnega medsebojnega dogovora
med uporabniki, se obračuna delež, določen v pisnem dogovoru, vendar ne manj kot 1/3 80 l po enoti, vendar skupno ne
manj kot 80 l.
Uporabnikom iz nestanovanjskih stavb, ki imajo v lasti
prostor, ki ni v obratovanju, se obračuna najmanj 1/3 80 l.«
6. člen
V 30. členu se spremeni peta točka, ki se glasi:
»(5) Kadar si več uporabnikov iz stavbe, v kateri so
poleg stanovanj tudi samostojne poslovne enote deli skupen
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zabojnik, se porazdelitev količine opravljenih storitev ravnanja
s komunalnimi odpadki med uporabnike stanovanjskih enot
izvede kot pri večstanovanjskih hišah iz (3) odstavka, samostojnim poslovnim enotam pa kot pri ne-stanovanjskih stavbah
iz odstavka (4).
V primeru sklenjenega pisnega medsebojnega dogovora
med uporabniki, se obračuna delež, določen v pisnem dogovoru, vendar ne manj kot 1/3 80 l po enoti, vendar skupno ne
manj kot 80 l.«
7. člen
V 32. členu se spremeni tretja točka, ki se glasi:
»Reklamacija uporabnika na prejeti račun mora biti pisna,
podana do roka plačila računa, ki je naveden na računu.«
8. člen
Ostala določila Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki
na območju Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 23/15) ostajajo
še naprej v veljavi.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-6/2016
Cerknica, dne 30. junija 2016
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

2130.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih
in padavinskih vod na območju Občine
Cerknica

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 108/09,
48/12, 57/12, 92/13, 38/14), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 34/96, 44/07, 27/10
in 21/16), 17. in 122. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list
RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 12. redni
seji dne 30. 6. 2016 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih
in padavinskih vod na območju Občine Cerknica
1. člen
V 8. členu Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih
odpadih in padavinskih voda na območju Občine Cerknica
(Uradni list RS, št. 12/05) se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Obračunsko obdobje znaša dve koledarski leti. Izvajalec
enkrat letno pripravi elaborat in v primeru, da razlika med potrjeno in obračunsko ceno, izračunano kot povprečje preteklega
obračunskega obdobja dveh let, presega 10 % potrjene cene,
začne postopek potrjevanja cene. V primeru, da razlika med
potrjeno in obračunsko ceno, izračunano kot povprečje preteklega obračunskega obdobja dveh let, ne presega 10 % zneska
potrjene cene, se razlika upošteva pri izračunu predračunske
cene za naslednje dvoletno obračunsko obdobje.«
2. člen
Ostala določila Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Cerknica
(Uradni list RS, št. 12/05) ostajajo še naprej v veljavi.
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3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-8/2016
Cerknica, dne 30. junija 2016
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

2131.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Cerknica

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 108/09,
48/12, 57/12, 92/13, 38/14), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 34/96, 44/07, 27/10
in 21/16), 17. in 122. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list
RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 12. redni
seji dne 30. 6. 2016 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi
s pitno vodo na območju Občine Cerknica
1. člen
V 8. členu Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 12/05) se doda drugi odstavek,
ki se glasi:
»Obračunsko obdobje znaša dve koledarski leti. Izvajalec
enkrat letno pripravi elaborat in v primeru, da razlika med potrjeno in obračunsko ceno, izračunano kot povprečje preteklega
obračunskega obdobja dveh let, presega 10 % potrjene cene,
začne postopek potrjevanja cene. V primeru, da razlika med
potrjeno in obračunsko ceno, izračunano kot povprečje preteklega obračunskega obdobja dveh let, ne presega 10 % zneska
potrjene cene, se razlika upošteva pri izračunu predračunske
cene za naslednje dvoletno obračunsko obdobje.«
2. člen
Ostala določila Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 12/05) ostajajo še naprej
v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-7/2016
Cerknica, dne 30. junij 2016
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

2132.

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen
za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
vode v Občini Cerknica

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 102/12) in 17. člena Statuta
Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet
Občine Cerknica na 12. redni seji dne 30. 6. 2016 sprejel
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SKLEP
o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen
za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
vode v Občini Cerknica
1. člen
Občinski svet Občine Cerknica potrdi Elaborat o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v
Občini Cerknica, ki je bil izdelan s strani izvajalca gospodarske
javne službe JP Komunala Cerknica d.o.o., z datumom izdelave maj 2016.
2. člen
Potrdijo se cene storitev obveznih občinskih javnih gospodarskih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
v Občini Cerknica:
Storitev

Cena brez DDV

Odvajanje kom. odpadne vode

0,2309

€/m3

Čiščenje kom. odpadne vode

0,8043

€/m3

Storitve povezane z greznicami in MKČN

0,4690

€/m3

Odvajanje

Cena brez DDV

omrežnina

DN ≤ 20

omrežnina

*Cena brez DDV

9,2933 €/mesec

4,1990 €/mesec

20 < DN < 40

27,8798 €/mesec

12,5970 €/mesec

omrežnina

40 ≤ DN < 50

92,9327 €/mesec

41,9900 €/mesec

omrežnina

50 ≤ DN < 65

139,3991 €/mesec

62,9850 €/mesec

omrežnina

65 ≤ DN < 80

278,7982 €/mesec

125,9701 €/mesec

omrežnina

80 ≤ DN < 100

464,6636 €/mesec

209,9502 €/mesec

omrežnina

100 ≤ DN < 150

929,3273 €/mesec

419,9004 €/mesec

omrežnina

150 ≤ DN

1.858,6545 €/mesec

839,8008 €/mesec

Čiščenje

Cena brez DDV

omrežnina

DN ≤ 20

omrežnina

*Cena brez DDV

7,7855 €/mesec

3,9903 €/mesec

20 < DN < 40

23,3564 €/mesec

11,9708 €/mesec

omrežnina

40 ≤ DN < 50

77,8548 €/mesec

39,9028 €/mesec

omrežnina

50 ≤ DN < 65

116,7821 €/mesec

59,8542 €/mesec

omrežnina

65 ≤ DN < 80

233,5643 €/mesec

119,7083 €/mesec

omrežnina

80 ≤ DN < 100

389,2738 €/mesec

199,5139 €/mesec

omrežnina

100 ≤ DN < 150

778,5475 €/mesec

399,0278 €/mesec

omrežnina

150 ≤ DN

1.557,0950 €/mesec

798,0556 €/mesec

*Cena s subvencijo
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7.
2016 naprej.
Št. 007-9/2016
Cerknica, dne 30. junija 2016
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.
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HRPELJE - KOZINA
2133.

Odlok o javno-zasebnem partnerstvu
za izvedbo projekta Pogodbenega
zagotavljanja prihrankov energije z namenom
energetske sanacije javnih objektov v lasti
Občine Hrpelje - Kozina

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO), 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, v nadaljevanju:
ZJZP), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN,
57/11) ter 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list
RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na redni
13. seji dne 30. 6. 2016 sprejel

ODLOK
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo
projekta Pogodbenega zagotavljanja prihrankov
energije z namenom energetske sanacije javnih
objektov v lasti Občine Hrpelje - Kozina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina odloka)
(1) Ta odlok vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi
projekta Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Hrpelje - Kozina v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva,
določenih z ZJZP.
(2) Ta odlok določa tudi predmet, pravice in obveznosti
koncedenta in koncesionarja, postopek izbire koncesionarja in
druge sestavine razmerja javno-zasebnega partnerstva.
(3) Ta odlok skladno s tretjim odstavkom 36. člena ZJZP
predstavlja koncesijski akt.
2. člen
(Opredelitev ključnih pojmov)
(1) V okviru odloka so uporabljeni pojmi, ki imajo naslednji
pomen:
– javni partner je Občina Hrpelje - Kozina (v nadaljevanju:
koncedent);
– zasebni partner oziroma koncesionar je fizična ali pravna oseba, ki bo v okviru javnega razpisa izbrana kot izvajalec
javno-zasebnega partnerstva;
– uporabniki oziroma upravljavci objektov so javni zavodi
in druge osebe javnega prava, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je koncedent in ki za izvajanje svoje dejavnosti uporabljajo
objekte v lasti koncedenta;
– pripravljalne storitve so vsi ukrepi za zagotavljanje prihrankov energije, ki jih koncesionar izvede pred začetkom
izvajanja glavne storitve;
– glavna storitev je storitev zagotavljanja in jamčenja prihrankov energije ter energetsko upravljanje objektov;
– druge storitve so vsi drugi ukrepi za zagotavljanje prihrankov energije, ki ne spadajo med pripravljalne storitve ali
glavno storitev;
– pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije pomeni
pogodbeni dogovor med koncedentom in koncesionarjem za
izboljšanje energetske učinkovitosti, ki se preverja ali spremlja
v celotnem obdobju trajanja pogodbe in v okviru katerega se
naložbe v ukrep plačujejo sorazmerno s stopnjo izboljšanja
energetske učinkovitosti, dogovorjeno s pogodbo ali drugim
dogovorjenim merilom za energetsko učinkovitost, kot so finančni prihranki.
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(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen,
kot ga določajo zakoni in predpisi, ki urejajo energetsko dejavnost.
(3) V tem odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški
spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
II. UGOTOVITEV JAVNEGA INTERESA
3. člen
(Javni interes)
Koncedent skladno z določili 2., 8. in 10. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) v povezavi z določili
Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv
2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES
in 2006/32/ES (Uradni list Evropske unije št. L 315 z dne 14. 11.
2012, str. 1), prvo alinejo drugega odstavka 21. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 11. členom
ZJZP, Lokalnim energetskim konceptom Občine Hrpelje - Kozina, ki ga je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina sprejel
na 11. seji seji dne 17. 3. 2016 in Dokumentom identifikacije
investicijskega projekta z oceno možnosti javno-zasebnega
partnerstva za izvedbo energetske sanacije 3 javnih stavb
Občine Hrpelje - Kozina (Golea, Nova Gorica, junij 2016) s tem
odlokom sprejema odločitev, da obstaja javni interes za izvedbo
projekta Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti koncedenta v
obliki javno-zasebnega partnerstva.
III. VRSTA, PREDMET, OBMOČJE IZVAJANJA IN ČAS
TRAJANJA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
4. člen
(Vrsta javno-zasebnega partnerstva)
Javno-zasebno partnerstvo se, upoštevaje razdelitev tveganj, izvaja v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva, pri čemer gre za koncesijo storitev.
5. člen
(Predmet koncesije)
(1) Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega
pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v objektih koncedenta, kot so opredeljeni v 6. členu
tega akta.
(2) Predmet koncesije iz predhodnega odstavka se lahko
izvaja v več fazah oziroma segmentih. Delitev predmeta koncesije na posamezne faze ali segmente ter na to vezane pogoje
koncedent in koncesionar opredelita v okviru postopka javnega
razpisa in koncesijski pogodbi.
(3) Predmet koncesije je lahko tudi pogodbena oskrba z
energijo, kar se opredeli v koncesijski pogodbi.
6. člen
(Območje izvajanja)
(1) Območje izvajanja koncesije obsega naslednje javne
objekte:
– Osnovna šola Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje s
telovadnico,
– Zdravstveni dom Sežana – Zdravstvena postaja Hrpelje,
– Vrtec Sežana – Enota Hrpelje.
(2) Območje izvajanja iz predhodnega odstavka se lahko
razširi tudi na dodatne objekte ali ukrepe, ali zmanjša glede na konceptualno ustreznost programske zasnove projekta
javno-zasebnega partnerstva.
(3) Sprememba iz predhodnega odstavka je pogojena s
pridobitvijo soglasja koncedenta.
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(4) Soglasje iz predhodnega odstavka izda občinski svet.
(5) Ne glede na četrti odstavek tega člena soglasje občinskega sveta ni potrebno, če gre za razširitev ali zmanjšanje
objektov/ukrepov, ki je posledica pridobitve sredstev iz evropskih strukturnih ali investicijskih skladov ali drugih finančnih
virov, namenjenih spodbujanju energetskega pogodbeništva
na območju iz prvega odstavka tega člena. V tem primeru
soglasje izda župan.
7. člen
(Čas trajanja)
(1) Začetek in čas trajanja koncesije se opredelita v koncesijski pogodbi.
(2) Za začetek trajanja koncesije se šteje primopredaja
izvedenih ukrepov na posameznem objektu/sklopu objektov in
s tem začetek zagotavljanja prihrankov.
(3) Koncesija se podeli za največ 15 let.
(4) Rok trajanja koncesije se v primeru, da:
– koncesionar zaradi ukrepov koncedenta ali drugih ukrepov oblasti koncesije ni mogel izvajati,
– je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj koncesionarja, ki
so posledica zahtev koncedenta ali njegovih ukrepov v javnem
interesu, s sklenitvijo aneksa k osnovni pogodbi lahko podaljša,
vendar največ za polovico obdobja, določenega z osnovno
koncesijsko pogodbo. Dolžina podaljšanja se določi ob upoštevanju določbe drugega odstavka 71. člena ZJZP.
IV. FINANCIRANJE
8. člen
(Financiranje)
(1) Koncesionirana dejavnost se primarno financira iz:
– sredstev iz naslova doseženih energetskih prihrankov,
– drugih sredstev, ki jih pridobi koncesionar na podlagi
opravljanja koncesionirane dejavnosti,
– lastnih sredstev koncesionarja in
– drugih virov.
(2) Koncesionirana dejavnost se v primeru pridobitve
sredstev iz evropskih strukturnih ali investicijskih skladov ali
drugih finančnih virov, namenjenih spodbujanju energetskega
pogodbeništva s strani koncedenta ali koncesionarja, financira
tudi iz zadevnega vira.
(3) V primeru sofinanciranja dejavnosti s strani koncedenta ima le-ta pravico do soudeležbe na ustvarjenih energetskih
prihrankih.
(4) Viri in način financiranja se podrobneje opredelijo v
okviru postopka javnega razpisa in v koncesijski pogodbi.
9. člen
(Zadolževanje)
Koncedent in koncesionar v okviru postopka javnega
razpisa in koncesijski pogodbi medsebojno razmerje oblikujeta
ob upoštevanju evropske in nacionalne zakonodaje ter navodil
pristojnih ministrstev RS.
V. OBVEZNOSTI KONCESIONARJA, KONCEDENTA
TER UPORABNIKOV

toviti:
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evidenc, obveščanje itd.) v obsegu, kot ga predpisuje veljavna
zakonodaja in ponudba izbranega ponudnika;
– izvajanje drugih obveznosti, opredeljenih v koncesijski
pogodbi.
(2) Koncesionar je dolžan zagotoviti dejanske prihranke
energije oziroma zmanjšane stroške porabe energije, ki bodo
podlaga za plačila s strani koncedenta.
(3) Koncesionar v celoti prevzema vsa tehnična, finančna
in druga tveganja iz naslova obveznosti iz predhodnih odstavkov.
(4) Storitev, ki je predmet te koncesije, mora koncesionar
opravljati nepretrgano. Koncesionar lahko začasno prekine izvajanje storitve le na način in iz razlogov, ki jih določajo zakon,
ta odlok, koncesijska pogodba ali drug predpis.
11. člen
(Obveznosti koncedenta)
Obveznosti koncedenta so zlasti:
– koncesionarju zagotavljati pogoje za nemoteno opravljanje dejavnosti koncesije;
– koncesionarju nuditi pomoč pri pridobitvi posameznih
pravic, soglasij ali dovoljenj, ki jih koncesionar ne more pridobiti
samostojno ali brez pomoči koncedenta;
– koncesionarju na nepremičninah, kjer se bodo izvajale
aktivnosti za uresničitev koncesijske pogodbe ter opremi, ki je
v lasti koncedenta, ob upoštevanju veljavne zakonodaje podeliti
ustrezne stvarnopravne pravice (na primer služnost, stavbna
pravica itd.) na način, da se koncesionarju omogoči nemoteno
izvajanje koncesionirane dejavnosti;
– zagotavljanje plačila za opravljeno storitev zagotavljanja
prihranka energije, v primeru doseganja v koncesijski pogodbi
dogovorjene količine prihrankov.
12. člen
(Dolžnosti uporabnikov oziroma upravljavcev objektov)
Uporabniki oziroma upravljavci objektov imajo zlasti naslednje dolžnosti:
– upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti opravljanje nalog iz tega odloka in koncesijske pogodbe;
– omogočiti dostop do vseh prostorov, naprav in opreme,
kjer se opravljajo storitve in naloge iz tega odloka in koncesijske pogodbe;
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje nalog koncesionarja oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremembo,
ki bi lahko vplivala na izvajanje nalog;
– obveščati koncedenta o morebitnih kršitvah koncesionarja.
13. člen
(Druge pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja)
(1) Pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja,
ki niso opredeljene s tem odlokom, se podrobneje opredelijo v
koncesijski pogodbi.
(2) S koncesijsko pogodbo se vzpostavijo ustrezni mehanizmi, s katerimi se zagotovi učinkovito zavarovanje javnega
interesa in nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe.
VI. POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA

10. člen

14. člen

(Obveznosti koncesionarja)

(Javni razpis in merila za izbor)

(1) Koncesionar mora v okviru izvajanja koncesije zago-

– izvajanje pripravljalnih storitev, glavne storitve in drugih
storitev za zagotavljanje prihrankov energije in energetskega
upravljanja na objektih, kot so opredeljeni v 6. členu tega
odloka;
– izvajanje vseh nalog in dejavnosti, ki so neločljivo povezane z obveznostmi iz predhodne alineje (na primer vodenje

(1) Koncedent koncesionarja izbere na podlagi javnega
razpisa, ki se izvede ob upoštevanju določb ZJZP.
(2) Objava javnega razpisa mora določati:
– predmet javnega razpisa z navedbo, da gre za koncesijo,
– ime in sedež koncedenta,
– podatke o objavi odločitve o javno-zasebnem partnerstvu in akta o javno-zasebnem partnerstvu,
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– predmet, naravo ter obseg in območje koncesije,
– začetek in predvideni čas trajanja koncesije,
– postopek izbire koncesionarja,
– kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne dokumentacije,
– kraj in rok za predložitev vlog, pogoje za njihovo predložitev,
– zahteve glede vsebine vlog,
– pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in dokazila o
njihovem izpolnjevanju,
– pogoje za predložitev skupne vloge,
– merila za izbiro najugodnejšega kandidata,
– naslov, prostor, datum in uro odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega
razpisa,
– druge podatke, zahtevane skladno z veljavno zakonodajo.
(3) Koncedent mora v postopku izbire preveriti ekonomsko, finančno ter tehnično in kadrovsko sposobnost vlagateljev,
pri čemer morajo le-ti izkazati, da imajo ustrezne reference s
področja storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov, da
ima na razpolago ustrezne kadre za izvedbo javne razpisa,
ustrezen obseg letnega prometa ter zagotovljen dostop do
finančnih sredstev za realizacijo celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva.
(4) Koncedent mora pri določitvi meril zasledovati javni
interes, tako da bodo merila za izbor koncedenta oblikovana
na način, da bodo bolje ocenjene ponudbe kandidatov, ki bodo
zagotovili višje zagotovljene prihranke in ponudili višjo udeležbo koncedenta pri doseženih prihrankih.
(5) Dodatne pogoje in merila ter podrobnejšo vsebino
pogojev in meril za izbor koncesionarja koncedent določi v
okviru javnega razpisa.
15. člen
(Strokovna komisija)
(1) Strokovno komisijo za izbiro koncesionarja za izvedbo
predmeta koncesije s sklepom imenuje župan.
(2) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva
člana.
(3) Predsednik in ostali člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj dve leti
delovnih izkušenj z delovnega področja, da lahko zagotovijo
strokovno presojo ponudb.
(4) Strokovna komisija sodeluje v postopku izbire koncesionarja tako, da pregleda in oceni ponudbe ter ugotovi, ali
izpolnjujejo razpisne pogoje, sestavi poročilo in navede, katere
ponudbe izpolnjujejo razpisne zahteve, razvrsti te vloge tako,
da je razvidno, katera od vlog najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost
postavljenim merilom ter posreduje poročilo županu.
(5) Poročilo iz prejšnjega odstavka tega člena je podlaga
za pripravo akta izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva,
ki ga sprejme župan.
16. člen
(Koncesijska pogodba)
(1) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem v
imenu koncedenta sklene župan.
(2) Koncesijska pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki,
sicer nima pravnega učinka.
(3) V koncesijski pogodbi koncedent in koncesionar podrobno uredita medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem
predmeta koncesije.
(4) V primeru neskladja med določbami odloka in določbami koncesijske pogodbe veljajo določbe tega odloka.
17. člen
(Prilagoditev razmerij)
(1) V primeru obstoja upravičenih objektivnih okoliščin
se lahko opravi prilagoditev razmerij med koncedentom in
koncesionarjem.
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(2) Način in razloge za morebitno prilagoditev razmerij
med koncesionarjem in koncedentom se podrobneje uredijo v
koncesijski pogodbi.
VII. NADZOR IN POROČANJE
18. člen
(Dolžnost poročanja)
(1) Koncesionar je dolžan skladno z veljavno zakonodajo,
predpisi ter koncesijsko pogodbo redno voditi vse potrebne
evidence in koncedentu posredovati poročila in drugo potrebno
dokumentacijo.
(2) Vsebina in način koncesionarjeve dolžnosti iz predhodnega odstavka se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.
19. člen
(Nadzor nad izvajanjem pogodbe)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja koncedent
skladno z določbami zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo in določili koncesijske pogodbe.
(2) Način izvajanja nadzora se podrobneje določi v okviru
koncesijske pogodbe.
VIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
20. člen
(Redno, predčasno prenehanje in odvzem koncesije)
Koncesijsko razmerje preneha na način, v obsegu in pod
pogoji, določenimi s koncesijsko pogodbo
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije ali
– s prevzemom koncesije.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(Uporaba drugih določb)
Za okoliščine, ki jih ta odlok ne ureja, veljajo določbe
vsakokrat veljavnega Zakona o javno-zasebnem partnerstvu.
22. člen
(Uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 360-6/2016-2
Hrpelje, dne 30. junija 2016
Županja
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek l.r.

JESENICE
2134.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« –
UPB1

Na podlagi 2. in 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in spremembe), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in spremembe) in 14. člena
Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski
svet Občine Jesenice na redni 14. seji dne 22. 6. 2016 sprejel
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ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda »Zavod za šport Jesenice« – UPB1
1. člen
Besedilo 20. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
»Zavod za šport Jesenice« – UPB1 (Uradni list RS, št. 26/11 – v
nadaljevanju Odlok) se spremeni tako, da se glasi:
»Direktorja zavoda imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Jesenice na podlagi javnega razpisa, in po predhodnem
mnenju sveta zavoda.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih
pogojev, ki jih določa zakon izpolnjuje tudi naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo ali magisterij stroke (druga
bolonjska stopnja);
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– ima aktivno znanje slovenskega jezika;
– ima aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Kandidat za direktorja je k prijavi na razpis dolžan priložiti
program poslovnega in programskega razvoja zavoda, ki vključuje tudi koncept trženja za mandatno obdobje.
Mandat direktorja traja 5 let, po preteku mandata je lahko
ponovno imenovan.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2016
Jesenice, dne 23. junija 2016
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

2135.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice

Na podlagi 2. in 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in spremembe), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in spremembe) in 14. člena
Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski
svet Občine Jesenice na redni 14. seji dne 22. 6. 2016 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Občinska knjižnica Jesenice
1. člen
Besedilo 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Občinska knjižnica Jesenice (Uradni list RS, št. 44/09 in spremembe – v nadaljevanju Odlok) se spremeni tako, da se glasi:
»Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, ki jih določa zakon, izpolnjuje tudi naslednje
pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo ali magisterij stroke (druga
bolonjska stopnja);
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta na
področju knjižnične dejavnosti;
– ima opravljen bibliotekarski izpit;
– ima aktivno znanje slovenskega jezika;
– ima aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Kandidat za direktorja je k prijavi na razpis dolžan priložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za
mandatno obdobje.
Svet zavoda imenuje direktorja z večino glasov vseh
članov sveta.

Uradni list Republike Slovenije
Pogodbo o zaposlitvi sklene z direktorjem svet javnega
zavoda za določen čas, čas trajanja mandata. Mandat direktorja traja 5 let, po preteku mandata je lahko ponovno imenovan.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2016
Jesenice, dne 23. junija 2016
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

KOBARID
2136.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kobarid
za leto 2016

Na podlagi 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), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15
– ZUUJFO), 40. člena 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) in 18. člena Statuta
Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno
besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 15. redni seji dne
29. 6. 2016 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Kobarid
za leto 2016
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kobarid za leto 2016 (Uradni list RS, št. 19/16) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako,
da se glasi:
»(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.

70

71

72

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje zgradb
in prostorov
722 Prihodki od prodaje kmetijskih
zemljišč

v EUR
Rebalans
proračuna
leta 2016
4.463.070,11
3.452.438,60
2.947.638,00
2.561.888,00
194.000,00
191.750,00
504.800,60
379.750,60
6.000,00
17.100,00
44.000,00
57.950,00
144.600,00
78.000,00
2.600,00

Uradni list Republike Slovenije
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije in darila
od domačih pravnih oseb dolgoročnih
sredstev
74
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
V.
DANA POSOJILA POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

Št.

64.000,00
700,00
700,00
865.331,51
651.416,68
213.914,83
4.762.519,09
1.460.494,03
408.331,14
61.255,00
938.407,89
3.500,00
49.000,00
1.896.649,73
36.400,00
1.028.700,00
157.906,00
673.643,73
1.300.374,33
1.300.374,33
105.001,00
66.916,00
38.085,00
–299.448,98
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NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
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299.448,98
100.248,98
«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4101-1/2015
Kobarid, dne 29. junija 2016
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

2137.

Odlok o določitvi vzletnih točk in pristajalnih
mest na območju Občine Kobarid

Na podlagi 65. člena in v zvezi z 21. členom 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), Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o zračni plovbi (Uradni list
SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/89, 29/90, Uradni list RS, št. 58/93 in
18/01 – ZLet), Uredbe o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu (Uradni list RS, št. 13/99 in 18/01 – ZLet) ter 18. člena
Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 15. seji
dne 29. junija sprejel

ODLOK
o določitvi vzletnih točk in pristajalnih mest
na območju Občine Kobarid
1. člen
(obseg urejanja)
(1) Odlok določa vzletne točke in pristajalna mesta, pogoje, ki jih morajo le-ta izpolnjevati, pogoje njihove uporabe,
pooblaščenega izvajalca ter dostopne ceste do vzletnih točk na
območju Občine Kobarid (v nadaljevanju: občina).
(2) Odlok določa tudi način izvajanja nadzora, prekrške
in globe zanje.
2. člen
(pomen izrazov)

261.000,00
261.000,00
261.000,00
61.800,00
61.800,00
61.800,00
–100.248,98
199.200,00

(1) V tem odloku posamezni pojmi pomenijo:
– »vzletna točka« je posebej urejeno in z informativnimi
tablami označeno mesto namenjeno vzletanju jadralnih padal
in jadralnih zmajev;
– »pristajalno mesto« je posebej urejeno in z informativnimi tablami označeno mesto namenjeno pristajanju jadralnih
padal in jadralnih zmajev;
– »organizirano letenje« je letenje z namenom športnega
letenja pet ali več jadralnih padal ali jadralnih zmajev, usposabljanje (v skladu s programom usposabljanja), športno tekmovanje ali prireditev;
– »neorganizirano letenje« je letenje posameznih jadralnih padal in jadralnih zmajev;
– »vodja letenja« je oseba, ki je odgovorna za varno
pripravo, organizacijo, izvajanje in vodenje letenja z letalnimi
napravami in izpolnjuje pogoje, ki jih za vodjo letenja določa
uredba o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu.
(2) V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
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8. člen

(tehnični pogoji)

(piloti)

(1) Vzletne točke in pristajalna mesta za organizirano
letenje morajo izpolnjevati naslednje tehnične pogoje:
– označena morajo biti z informativnimi tablami;
– označena morajo biti z vetrno vrečo;
– na vzletnih točkah ter pristajalnih mestih prve kategorije
morajo biti nameščeni ustrezni zabojniki za odpadke in zagotovljene sanitarije;
– imeti morajo navodilo za uporabo v skladu z določili
uredbe o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu.
(2) Vzletne točke in pristajalna mesta za neorganizirano
letenje morajo izpolnjevati naslednje tehnične pogoje:
– označena morajo biti z informativnimi tablami;
– označena morajo biti z vetrno vrečo.

(1) Za varnost letenja so odgovorni piloti jadralnih padal
in jadralnih zmajev, ki so vodje zrakoplovov v skladu z zakonom o letalstvu. Ti morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa
uredba o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu. Pred
uporabo vzletnih točk so se dolžni seznaniti z navodili za
njihovo uporabo.
(2) Piloti letalnih naprav letijo na lastno odgovornost, pri
čemer se morajo zlasti seznaniti z meteorološko situacijo in biti
psihofizično sposobni za let.

4. člen
(pooblaščeni izvajalec)
(1) Občina izbere pooblaščenega izvajalca tega odloka
na podlagi javnega razpisa ali sklepa občinskega sveta o izbiri
izvajalca. Sklep se objavi na spletni strani občine.
(2) Pooblaščeni izvajalec je lahko društvo, zavod ali druga
pravna oseba, ki se ukvarja z dejavnostjo športa ali turizma in
je članica panožne zveze.
(3) Pooblaščeni izvajalec v zvezi z vzletnimi točkami in
pristajalnimi mesti:
– zagotavlja izpolnjevanje tehničnih pogojev iz prejšnjega
člena;
– skrbi za njihovo vzdrževanje;
– poskrbi za vpis vzletnih točk in pristajalnih mest, kjer
se izvaja organizirano letenje, v evidenco, ki jo vodi Agencija
Republike Slovenije za civilno letalstvo;
– z lastnikom zemljišča (kadar to ni občina) sklene pogodbo o uporabi oziroma pridobi soglasje o uporabi zemljišča, ki je
določeno za namen vzletne točke oziroma pristajalnega mesta.
5. člen
(vzletne točke)
(1) Vzletne točke za organizirano letenje so:
a) Prve kategorije:
– Kobariški Stol 1400.
b) Druge kategorije:
– Kuk;
– Srednji vrh – Matajur.
(2) Vzletne točke za neorganizirano letenje so tudi:
– Kobariški Stol 1100;
– Na Rejdi;
– Ozben.
6. člen
(pristajalna mesta)
(1) Pristajalna mesta za organizirano letenje so:
a) Prve kategorije:
– Kobarid.
b) Druge kategorije:
– Podbela;
– Idrsko.
(2) Pristajalna mesta za neorganizirano letenje so tudi:
– Drežnica;
– Robič;
– Breginj;
– Kobariško blato;
– Ladra.
7. člen
(uporaba vzletnih točk in pristajalnih mest)
Pri organiziranem letenju je potrebno za vzletanje uporabljati ustrezna vzletna mesta, za pristajanje pa praviloma
ustrezna pristajalna mesta.

9. člen
(dostopne ceste)
(1) Dostop z motornimi vozili do vzletnih točk je za potrebe urejanja in uporabe vzletnih točk dovoljen tudi po posebej
urejenih in z informativnimi tablami označenih nekategoriziranih
cestah (v nadaljevanju: dostopna cesta).
(2) Dostopne ceste so:
– cesta na planino Božca (Sedlo–Stol);
– cesta na Kuk (Livške Ravne–Kuk);
– cesta na Ozben (Drežnica–Ozben);
– cesta na planino Zaprikraj (Drežniške Ravne–planina
Zaprikraj);
– cesta na Srednji vrh (Avsa–Matajur).
(3) Za zemljišča, ki so del dostopne ceste in niso v lasti
občine, mora občina oziroma pooblaščeni izvajalec skleniti
pogodbo oziroma dogovor o uporabi teh zemljišč z lastniki
zemljišč.
10. člen
(nadomestilo)
(1) Uporaba vzletnih točk in pristajalnih mest med 15. aprilom in do 31. oktobrom je dovoljena s plačilom nadomestila.
(2) Višino nadomestila za uporabo vzletnih točk in pristajalnih mest določi pooblaščeni izvajalec v soglasju z občino.
Višina nadomestila se objavi na spletni strani občine.
(3) Plačila nadomestila so oproščeni člani Zveze za prosto
letenje Slovenije in prijavljeni tekmovalci organiziranega športnega tekmovanja, kar izkazujejo z veljavno člansko izkaznico
oziroma ID kartico tekmovanja.
(4) Nadomestilo za uporabo vzletnih oziroma pristajalnih
mest se poravna pri pooblaščenem izvajalcu.
(5) Nadomestilo se nameni za povračilo stroškov izvajanja
tega odloka – urejanje vzletnih in pristajalnih mest, urejanje in
vzdrževanje dostopnih cest, odvoz smeti, zagotavljanje sanitarij, najemnine z lastniki vzletnih točk oziroma pristajalnih
mest ipd.
(6) Pooblaščeni izvajalec je dolžan občini enkrat letno poročati o številu prodanih dovolilnic po posameznih kategorijah
(npr. dnevna, 3-dnevna, 10-dnevna, sezonska), višini pobranega nadomestila ter o namenski porabi sredstev. Razlika med
višino pobranega nadomestila in namensko porabo sredstev je
prihodek proračuna občine oziroma prihodek pooblaščenega
izvajalca, če na podlagi njegovega utemeljenega pisnega predloga tako sklene občinski svet.
11. člen
(dovolilnica)
(1) Pooblaščeni izvajalec izda uporabniku ob plačilu nadomestila za uporabo vzletne točke oziroma pristajalnega mesta
dovolilnico. Dovolilnica, ki mora biti oštevilčena, velja samo
skupaj z računom.
(2) Sezonska dovolilnica se glasi na ime uporabnika.
(3) Dovolilnico mora imeti uporabnik pri sebi ves čas uporabe vzletnih točk in pristajalnih mest.
(4) Dovolilnica je neprenosljiva.
(5) Vsaka zloraba dovolilnice, njena prodaja ali odtujitev
je kazniva.
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12. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvršuje medobčinska
redarska služba.
13. člen
(pooblastila medobčinskega redarja)
(1) Medobčinski redar ima pri izvajanju nadzora pravico
in dolžnost zahtevati, da mu uporabnik vzletne točke oziroma
pristajalnega mesta pokaže dovolilnico, račun in osebni dokument.
(2) Zaradi dokazovanja prekrška sme medobčinski redar
kršitelja in vozilo tudi fotografirati ali posneti.
(3) Organi, organizacije, podjetja, skupnosti oziroma posamezniki so dolžni medobčinskemu redarju:
– omogočiti nemoteno opravljanje nadzora in izvajanje
posameznih dejanj in strokovnih nalog v zvezi z izvajanjem
inšpekcijskega nadzora po pooblastilu ministrstev;
– nuditi potrebno pomoč, dajati podatke in obvestila v
zvezi z opravljanjem nadzora.
14. člen
(sankcije za prekrške)
(1) Globo v višini 70 eurov se za prekršek na kraju samem
izreče posamezniku:
– ki v primeru organiziranega letenja vzleti izven vzletnih
točk, določenih v prvem odstavku 5. člena (7. člen),
– ki uporablja vzletno točko ali pristajalno mesto brez
plačila nadomestila (10. člen),
– ki zlorabi dovolilnico, jo proda ali odtuji (11. člen),
– ki na zahtevo medobčinskega redarja ne pokaže dovolilnice, računa ali osebnega dokumenta (13. člen).
(2) Globo v višini 150 eur se za prekršek na kraju samem
izreče posamezniku:
– ki preprečuje osebi, ki izvaja uradni nadzor, izvrševanje
uradne naloge, za katero je pooblaščena, ali jo pri tem ovira.
(3) Globo v višini 1.000 eurov se na kraju samem izreče
za prekršek pravni osebi ali posamezniku, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
– organizira vzletanje izven vzletnih točk oziroma pristajanje izven pristajalnih mest.
(4) Globo v višini 2.000 eurov se na kraju samem izreče
za prekršek pooblaščenemu izvajalcu, če:
– vzletna točka oziroma pristajalno mesto ne izpolnjuje
ustreznih tehničnih pogojev (4. v povezavi s 3. členom).
15. člen
(prehodna določba)
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid
(Uradni list RS, št. 43/12, 50/14 in 34/15) v delu, ki ureja vzletne
točke in pristajalna mesta ter z njimi povezan režim.
(2) Sklep o določitvi izvajalca prometnega režima za vzletno/pristajalna mesta z dne 28. maja 2009 (Uradni list RS,
št. 44/09) ostane v veljavi do preklica.
16. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/16
Kobarid, dne 29. junija 2016
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.
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Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih
mest VVE Kobarid z oddelki za šolsko leto
2016/2017

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni
list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo in 25/16) je
Občinski svet Občine Kobarid na 15. redni seji dne 29. 6. 2016
sprejel naslednji

SKLEP
I.
Občinski svet Občine Kobarid daje soglasje k sistemizaciji
delovnih mest VVE Kobarid z oddelki za šolsko leto 2016/2017,
kot sledi:
A. VZGOJNO OSEBJE
I. VVE KOBARID
Vzgojitelji
Pomočnica vzgojiteljev
II. VVO SMAST
Vzgojitelji
Pomočnica vzgojiteljev
III. VVO DREŽNICA
Vzgojitelji
Pomočnica vzgojiteljev
IV. VVO BREGINJ
Vzgojitelji
Pomočnica vzgojiteljev
B. DRUGI STROKOVNI DELAVCI
Pomočnik ravnatelja
Svetovalno delo
Organizator prehrane
Organizator zdravstveno-higienskega režima
C. ADMINISTRATIVNO RAČUNOVODSKI
IN TEHNIČNI DELAVCI
Računovodja
Administrativni delavec
Kuharsko osebje
Perica
Hišnik
Čistilci

6
6
1
1
2
1
1
1
1,00
0,36
0,17
0,17

0,67
0,67
2,99
0,76
0,63
2,38

II.
V kolikor število vpisanih otrok v posameznem oddelku
VVE Kobarid z oddelki presega normativ iz drugega, tretjega in
četrtega odstavka 25. člena Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Občinski svet Občine Kobarid
soglaša, da število otrok presega veljavne normative, za največ
dva otroka v oddelku.
III.
V kolikor število vpisanih otrok v polovičnem oddelku
presega normativ iz prvega odstavka 33. člena Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Občinski
svet Občine Kobarid soglaša, da se veljavni normativ poveča
za največ enega otroka.
IV.
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-2/2015
Kobarid, dne 29. junija 2016
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

Stran

7186 /
2139.

Št.

49 / 8. 7. 2016

Uradni list Republike Slovenije

Sklep o odvzemu statusa javnega dobra

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni
list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) in 23. člena
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 –
ZVMS, 111/05 – 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, 17/14 – ZUOPŽ, 22/14 – odl. US in 19/15) je Občinski
svet Občine Kobarid na 15. redni seji dne 29. junija 2016 sprejel
naslednji

SKLEP
I.
Nepremičnini s parc. št. 2717 k.o. Drežnica se odvzame
status javnega dobra.

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje
Mestne občine Kranj
1. člen
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/14, 30/15
– sprememba) se na koncu 26. člena doda nova točka:
»5. Odlok o programu opremljanja zemljišč za v občinski
lokacijski načrt območja Pl 8 – Planina Vzhod (Uradni list RS,
št. 51/07).«
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 351-219/2016-2-48/15
Kranj, dne 23. junija 2016

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

Župan
Mestne občine Kranj
Boštjan Trilar l.r.

Št. 478-33/15
Kobarid, dne 29. junija 2016

KRANJSKA GORA

Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

2141.

KRANJ
2140.

Odlok o dopolnitvi Odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč za območje
Mestne občine Kranj

Na podlagi 74. in 79. 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 in (109/12)), 4., 8. in 17. člena Uredbe o
vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni
list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in
18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 18. seji dne 22. 6.
2016 sprejel

Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri
Osnovni šoli 16. decembra Mojstrana in vrtcu
pri Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora
ter znižanju plačil staršev

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10,
94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora –
uradno prečiščeno besedilo (UPB1) (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 43/2014 in 7/2015) je Občinski svet Občine Kranjska
Gora na 12. seji dne 22. 6. 2016 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni
šoli 16. decembra Mojstrana in vrtcu pri Osnovni
šoli Josipa Vandota Kranjska Gora ter znižanju
plačil staršev
1. Cena programa v vrtcu, ki izvaja javno službo mesečno
na otroka znaša:

Vrtec pri OŠ 16. decembra Mojstrana:
Program

stroški dela

materialni stroški

stroški živil

cena EUR cena za starše EUR

1–3 let dnevni (prvo starostno obdobje)

368,34

46,28

36,96

451,58

406,42

3–6 let dnevni (drugo starostno obdobje)

235,50

46,28

36,96

318,74

302,80

Vrtec pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora:
Program

stroški dela

materialni stroški

stroški živil

cena EUR

cena za starše EUR

1–3 let dnevni (prvo starostno obdobje)

383,92

47,20

36,96

468,08

421,27

3–6 let dnevni (drugo starostno obdobje)

253,02

47,20

36,96

337,18

320,32

Vrtec pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora – Rateče:
Program
3–6 let dnevni (drugo starostno obdobje)

stroški dela
253,02

materialni stroški
47,20

stroški živil
36,96

cena EUR
337,18

cena za starše EUR
320,32
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2. Cene veljajo od 1. 9. 2016 dalje.
3. Razlika med potrjeno ceno programov in ceno za starše se krije iz proračuna Občine Kranjska Gora.
4. Starši otrok, za katere je Občina Kranjska Gora po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca in obiskujejo vrtca v Občini Kranjska Gora, lahko uveljavijo rezervacijo
zaradi odsotnosti otroka enkrat v šolskem letu. Rezervacijo
starši lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka največ
dva meseca (od prvega do zadnjega dne v tekočem mesecu)
v šolskem letu na podlagi pisne prošnje oziroma izpolnjene
ankete o prisotnosti za čas poletnih počitnic. Za rezervacijo
starši plačajo 30 % plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini
plačila za program, v katerega je vključen otrok, že znižanega
za stroške neporabljenih živil.
5. V primeru bolniške odsotnosti nad enim mesecem je na
podlagi zdravniškega spričevala možen izpis.
6. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se
cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med
ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije občina.
7. Če starši obvestijo vrtec do devete ure o otrokovi odsotnosti, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih
živil z naslednjim dnem.
8. Uskladitev cen po elementih, ki jih določa metodologija,
se opravi enkrat letno, glede na letne rasti elementov.
9. Sredstva za nadomeščanje odsotnih delavcev iz razloga nezmožnosti dela zaradi bolezni ali poškodbe do 30 delovnih dni se zagotovijo v vsakoletnem proračunu Občine Kranjska
Gora na postavki 190210. Vrtci (konto 413300).
10. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenija
in se uporablja od 1. 9. 2016.
11. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi cene programov predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni
šoli 16. decembra Mojstrana in v vrtcu pri Osnovni šoli Josipa
Vandota Kranjska Gora ter znižanju plačil staršev, številka:
603-1/2012-4, z dne 15. 9. 2012 (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 27/2012).
Št. 600-1/2016-19
Kranjska Gora, dne 30. junija 2016
Župan
Občine Kranjska Gora
Janez Hrovat l.r.

2142.

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene
storitve obvezne občinske gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto
2016

Na podlagi 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) je Občinski svet
Občine Kranjska Gora na 12. redni seji dne 22. 6. 2016 sprejel

SKLEP
o določitvi višine subvencioniranja cene storitve
obvezne občinske gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2016
1. člen
Ta sklep določa višino in vir subvencioniranja obvezne
občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki v letu 2016.
2. člen
Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki se subvencionira gospo-
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dinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti v višini 100 %
v delu, ki predstavlja uporabo gospodarske javne infrastrukture,
za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, oziroma do uveljavitve nove cene storitve ravnanja s komunalnimi odpadki.
Subvencija cene za leto 2016 znaša:
– 0,1315 € na osebo, za gospodarsko javno infrastrukturo
– zbiranje odpadkov,
– 0,5494 € na osebo, za gospodarsko javno infrastrukturo
– odlaganje odpadkov.
3. člen
Sredstva za subvencijo so zagotovljena v proračunu Občine
Kranjska Gora za leto 2016, na proračunski postavki 150213.
4. člen
Sredstva subvencije se nakazujejo izvajalcu obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja z odpadki javnemu
podjetju Komunala Kranjska Gora d.o.o., Spodnje Rute 50,
4282 Gozd Martuljek, iz proračuna Občine Kranjska Gora.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35402-1/2015-2
Kranjska Gora, dne 23. junija 2016
Župan
Občine Kranjska Gora
Janez Hrovat l.r.

MORAVSKE TOPLICE
2143.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča grajeno
javno dobro lokalnega pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice
(Uradni list RS, št. 35/14, 21/15), 23. člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba
US, 120/06 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1,
20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15),
je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 13. redni seji dne
28. 6. 2016 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča grajeno javno dobro
lokalnega pomena
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča "grajeno javno
dobro lokalnega pomena – javne poti" na naslednjem zemljišču:
– parcela št. 2405/1 k.o. 82 – KANČEVCI (ID 6571004).
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti status
"status grajeno javno dobro lokalnega pomena – javne poti".
3. člen
Sprejem tega sklepa je podlaga za izdajo ugotovitvene
odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti
izdala občinska uprava Občine Moravske Toplice. Na podlagi
pravnomočne odločbe občinske uprave bo na nepremičnini iz
1. člena tega sklepa, iz zemljiške knjige izbrisana zaznamba
o javnem dobru.
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4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-00039/2016-7
Moravske Toplice, dne 29. junija 2016
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

ODRANCI
2144.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskem redu Občine Odranci

Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12,
76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 15. člena
Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) je Občinski
svet Občine Odranci na 3. izredni seji dne 30. 6. 2016 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskem redu Občine Odranci
1. člen
Spremeni in dopolni se 10. člen Odloka o prostorskem
redu Občine Odranci (Uradni list RS, št. 124/07) in Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine
Odranci (Uradni list RS, št. 50/12, 68/13, 79/13, 34/14 in 39/16),
tako da se na novo glasi:
v prvem odstavku pete alineje se za besedilom »ureditev
športnih in ureditev športnih in rekreacijskih površin s sočasno
travniško rabo« doda besedilo:
iz priloge 2 Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13).
v drugem odstavku se za se »rekonstrukcije lokalnih cest«
doda besedilo:
in novogradnja« ter Nekategoriziranim poljskim potem se
določi namenska raba P – površine cest.
v drugem odstavku se za besedilom »enostavne in nezahtevne kmetijsko – gozdarske pomožne objekte« doda:
iz priloge 2 Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13).
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 67-3IZ/2016
Odranci, dne 30. junija 2016
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

2145.

Odlok o spremembi Odloka o plačilu
komunalnega prispevka za pripravo
in opremljanje stavbnega zemljišča
na območju Občine Odranci

Na podlagi 74., 79. in 82. 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), 17. člena Uredbe o

Uradni list Republike Slovenije
vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS,
št. 80/07) in 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) je Občinski svet Občine
Odranci na 3. izredni seji dne 30. 6. 2016 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o plačilu komunalnega
prispevka za pripravo in opremljanje stavbnega
zemljišča na območju Občine Odranci
1. člen
V Odloku o odmeri in plačilu komunalnega prispevka za
pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Odranci (Uradni list RS, št. 77/98) se spremeni druga alineja
4. člena tako, da se glasi:
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, ki namerava:
– pozidati ali nadzidati obstoječi objekt, ali spremeniti
namembnost obstoječega objekta oziroma rekonstruirati obstoječi objekt.
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 68-3IZ/2016
Odranci, dne 30. junija 2016
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

SEŽANA
2146.

Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine
Sežana za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO),
40. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine
Sežana na seji dne 30. 6. 2016 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Sežana
za leto 2016
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sežana za leto 2016 (Uradni list RS, št. 101/15 in 36/16) se za 20.a členom doda novi
20.b člen, ki se glasi:
»20.b člen
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko
v letu 2016 zadolži do višine 6.204.674 EUR.«
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-6/2016-4
Sežana, dne 30. junija 2016
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

Uradni list Republike Slovenije
2147.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvi, upravljanju in nadzoru mirujočega
cestnega prometa v Občini Sežana

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list
RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne
30. 6. 2016 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi,
upravljanju in nadzoru mirujočega cestnega
prometa v Občini Sežana
1. člen
V Odloku o ureditvi, upravljanju in nadzoru mirujočega cestnega prometa v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 45/10) se
v 2. členu v prvem odstavku doda nova 11. alinea, ki se glasi:
»– programska oprema je oprema, ki omogoča plačilo
parkirnine in označitev časa prihoda s pomočjo mobilnih in
drugih naprav;«
Ostale alinee se ustrezno premaknejo navzdol.
2. člen
V 6. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Kot dokazilo iz drugega odstavka tega člena se šteje
za parkirnino in označitev časa prihoda, tudi plačilo s pomočjo
programske opreme (npr. mobilnega telefona), kolikor je na tem
območju parkiranja takšna možnost omogočena.«
3. člen
V 8. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Voznik lahko namesto označitve časa prihoda iz prvega
in drugega odstavka tega člena, čas prihoda označi preko programske opreme (npr. mobilnega telefona), kolikor je na tem
območju parkiranja, takšna možnost omogočena.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, pa se
spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna
v nasprotju s prvim, drugim, tretjim ali četrtim odstavkom tega
člena.«
4. člen
V 9. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Kjer je s predpisano prometno signalizacijo določeno, da
se na parkirnih površinah iz prvega odstavka tega člena parkirnina plača ob začetku parkiranja, mora voznik parkirni listek namestiti tako, da je dobro viden in povsem čitljiv z zunanje strani
vozila skozi vetrobransko steklo oziroma čas prihoda označiti
preko programske opreme (npr. mobilnega telefona), kolikor
je na tem območju parkiranja takšna možnost omogočena.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Sklep o spremembah in dopolnitvah (2) Sklepa
o začetku priprave OPPN za območje
novejšega mestnega jedra v Sežani

Na podlagi določil 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,108/09,
80/10 – ZUPUDPP, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14
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– Odl. US, 14/15 – ZUUJFO) ter 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana
na seji dne 30. 6. 2016 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah (2) Sklepa
o začetku priprave OPPN za območje novejšega
mestnega jedra v Sežani
1. člen
S tem sklepom se spreminja in dopolnjuje Sklep o začetku
priprave OPPN za območje novejšega mestnega jedra v Sežani
(Uradni list RS, št. 30/13 in 54/15: v nadaljevanju: sklep) v delu,
ki se nanaša na navedbo prostorskih aktov in na spremembo
podrobnejše namenske rabe z občinskim podrobnim prostorskim
načrtom (OPPN) na delu območja, ki se načrtuje s tem OPPN.
2. člen
Besedilo petega odstavka 2. člena sklepa se spremeni
tako, da se glasi:
»Predvidene ureditve, ki so predmet OPPN – novejše
mestno jedro, se nahajajo po Odloku o občinskem prostorskem
načrtu Občine Sežana (Uradni list RS, št. 20/16) v območjih
z različno podrobno namensko rabo, SŽ-146 CU, SŽ-56 CU,
SŽ-55 SSV, SŽ-89 ZP, SŽ-80 CDu-del, SŽ-81 CU-del, SŽ-88
CDi-del, SŽ-90 BC-del.«
3. člen
Besedilo tretjega in četrtega odstavka 3. člena, ki navaja
prostorske planske akte in prostorske izvedbene akte, se nadomesti z besedilom:
»v občinskem prostorskem aktu, ki velja na predmetnem
območju:
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana
(Uradni list RS, št. 20/16).«
V istem členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»V skladu s četrtim odstavkom 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) se s tem sklepom ugotavlja, da
so za potrebe umestitve družbenega programa na delu enote
SŽ-90 BC (območje športnega parka) ter s tem predvideno
spremembo podrobne namenske rabe v centralne dejavnosti
na delu območja, ki obsega parcele št. 6091/3-del, 3980/1-del,
2976/1-del, 2995-del, 2990-del, 2982/1-del, 2982/2, 2982/3,
2983-del, 6871, 3000/2, 2996, 3000/1-del, k.o. Sežana, izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 56.a člena ZPNačrt.«
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-6/2016-20
Sežana, dne 30. junija 2016
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

Št. 032-6/2016-6
Sežana, dne 30. junija 2016
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.
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2149.

Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list
RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne
30. 6. 2016 sprejel

SKLEP
1.
Pri zemljiščih parc. št. 3936/1 in parc. št. 3935/1, obe k.o.
2463-Povir, se izbriše zaznamba javnega dobra.

Stran

7190 /

Št.

49 / 8. 7. 2016

Uradni list Republike Slovenije

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

2. člen
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Tišina.
3. člen
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Št. 032-6/2016-13
Sežana, dne 30. junija 2016
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

Št. 007-0031/2016-1
Tišina, dne 29. junija 2016
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

TIŠINA
2150.

Obvezna razlaga Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
Tišina

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list
RS, št. 41/15) in 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 74/15) je Občinski svet Občine
Tišina na 16. redni seji dne 28. 6. 2016 sprejel

O B V E Z N O    R A Z L A G O
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Tišina
1. člen
Šesti odstavek 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Tišina določa, da predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev. Za
izvedbo volitev predstavnikov staršev se smiselno uporabljajo
določbe tega odloka o volitvah predstavnikov delavcev v svet
zavoda.
Šesti odstavek 13. člena se razlaga v povezavi s četrtim
odstavkom 13. člena navedenega odloka, in sicer, da starši volijo svoje predstavnike v svet neposredno in tajno na svetu staršev, na način, ki ga določa ta odlok in prvi odstavek 15. člena
Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS,
št. 42/93, 56/01, 26/07, 42/07 – uradno prečiščeno besedilo,
45/08 – ZArbit) tj. neposredno in tajno.

Skupina

2151.

Na podlagi 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), 40. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr.,
101/13 in 55/15), 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list
RS, št. 41/15) in 8. člena Odloka o proračunu Občine Tišina
(Uradni list RS, št. 13/16) je Občinski svet Občine Tišina na
16. redni seji dne 28. 6. 2016 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Tišina za leto 2016
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2016 (Uradni
list RS, št. 13/16) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prihodki in dohodki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

OPIS

A.

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

Proračun 2016 (v €)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

70

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

3.344.530

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.742.726

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

2.170.915

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.035.200

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

706

DRUGI DAVKI

71

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

110.730
24.985
0
571.812

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

2.000

712

DENARNE KAZNI

3.800

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

97.780

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

18.740

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

17.660

72
720

97.663

370.568

Uradni list Republike Slovenije
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721

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

73

Stran

7191
0
1.080

PREJETE DONACIJE (730+731)

0

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

0

731

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

74

0

TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)

583.063

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

560.062

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
II.

40

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

3.491.122

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

1.525.685

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

23.001

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

SUBVENCIJE

389.480
59.497
1.044.364
6.344
26.000
1.243.768
79.660

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

726.905

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM

153.883

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

283.320

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

682.470

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

682.470

42
420
43
431
432

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

39.200

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

39.200

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
III.

B.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS
SKUPAJ ODHODKI)

0
–146.593

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75

IV.

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

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

752

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

440

DANA POSOJILA

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
VI.

C.

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

1.138
0
0
1.138
0,00
0
0,00
1.138

RAČUN FINANCIRANJA

50

VII.
500

55

VIII.
550

ZADOLŽEVANJE (500)

57.408

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

57.408

ODPLAČILA DOLGA (550)

108.549

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

108.549

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–51.141

XI.

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

146.593

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

196.596

–196.596
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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, konte in 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 Tišina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev občine)
Besedilo prvega odstavka 20. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Občina Tišina v letu 2016 več ne načrtuje dolgoročnega
zadolževanja v višini 150.000 EUR za namen izvajanja projekta
»Batyanijev dvorec na Tišini«, ki temelji na osnovi pogodbe o
javno zasebnem partnerstvu.«

Uradni list Republike Slovenije
vsebovati podatke o lokaciji javne površine, velikosti v m2 in
podatke o namenu rabe javne površine s prikazom umestitve
opreme na javno površino«.
3. člen
V 25. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ob gostinski terasi oziroma vrtu mora biti zagotovljena
prehodnost pešcev širini vsaj 1,6 m«.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0029/2016-1
Tišina, dne 29. junija 2016
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

3. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0028/2016-1
Tišina, dne 29. junija 2016
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

2152.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o urejanju javnih in drugih površin v Občini
Tišina

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98
– ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS4O), drugega odstavka 9. člena Zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO),
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, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), 1.
in 3. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Tišina (Uradni
list RS, št. 54/07) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list
RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 16. redni seji
dne 28. 6. 2016 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju
javnih in drugih površin v Občini Tišina
1. člen
V 3. členu Odloka o urejanju javnih in drugih površin v
Občini Tišina, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 33/09 z
dne 30. 4. 2009, se za 1. točko doda nova 2. točka, ki se glasi:
»Javne površine za namen gostinske terase oziroma vrta
(dovoljenje, ki ga izda pristojni organ se pridobi na podlagi
vložene vloge)«.
Sedanja 2. in 3. točka se preštevilčita v 3. in 4. točko.
2. člen
V 5. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Dovoljenje, ki ga izda pristojni organ, za uporabo gostinskega vrta se dodeli na podlagi vložene vloge, ki mora

2153.

Pravilnik o dodeljevanju pomoči
za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini
Tišina (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list
RS, št. 41/15) in 88. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 74/15) je Občinski svet Občine
Tišina na 16. redni seji dne 28. 6. 2016 potrdil uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje
razvoja gospodarstva v Občini Tišina, ki obsega:
– Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja
gospodarstva v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 51/12) in
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v
Občini Tišina (Uradni list RS, št. 52/14).
Št. 007-0030/2016-1
Tišina, dne 29. junija 2016
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

PRAVILNIK
o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja
gospodarstva v Občini Tišina
(uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in namen)
(1) S tem pravilnikom se določajo nameni, ukrepi, pogoji
in upravičenci ter postopek dodeljevanja pomoči iz proračunskih sredstev Občine Tišina za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Tišina.
(2) Namen tega pravilnika je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča
podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti
za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter
ustvarjanje novih delovnih mest.
2. člen
(sredstva za izvajanje spodbud)
(1) Sredstva za ukrepe iz tega pravilnika se zagotovijo v
proračunu Občine Tišina za posamezno leto.

Uradni list Republike Slovenije
(2) O ukrepih, ki se bodo v posameznem letu izvajali, odloča občinski svet na predlog odbora za gospodarstvo, varstvo
okolja in gospodarske javne službe, po sprejetju proračuna.
3. člen
(pravna podlaga »de minimus«)
Pomoči na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo po pravilih de minimus v skladu 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, str. 5–6).
4. člen
(instrumenti pomoči)
Pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva se dodeljujejo v obliki dotacij (nepovratna sredstva), subvencioniranja
obrestne mere in znižanja občinskih dajatev.
5. člen
(razlaga pojmov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– upravičeni stroški: stroški, za katere se lahko dodeljuje
pomoč;
– materialne investicije: naložbe v opredmetena osnovna
sredstva;
– nematerialne investicije: naložbe v neopredmetena dolgoročna sredstva;
– intenzivnost pomoči: višina pomoči izražena kot odstotek upravičenih stroškov.
II. UPRAVIČENCI
6. člen
(upravičenci)
(1) Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so:
– samostojni podjetniki posamezniki;
– mikro podjetja (podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih
in letni promet in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 2 mio EUR);
– mala podjetja (podjetje, ki ni podjetje iz prejšnjih alinej,
ima manj kot 50 zaposlenih in letni promet in/ali bilančno vsoto,
ki ne presega 10 mio EUR);
– srednja podjetja (ni podjetje iz prejšnjih alinej, ima manj
kot 250 zaposlenih in ima letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 43 mio EUR).
(2) Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so lahko tudi:
– potencialno podjetje, ki je na pristojnem sodišču vložilo
zahtevo za vpis v sodni register;
– fizična oseba (občan), ki namerava opravljati dejavnost in
je pri pristojnem organu vložil zahtevo za vpis v Poslovni register.
(3) Pri posameznem ukrepu so upravičenci posebej opredeljeni.
7. člen
(pogoji)
(1) Za pomoč lahko zaprosijo prosilci s sedežem ali poslovno enoto, dejavnostjo in lokacijo investicije na območju
Občine Tišina.
(2) Fizična oseba mora imeti stalno prebivališče na območju Občine Tišina.
(3) Kolikor je predmet sofinanciranja naložba, mora biti
lokacija naložbe na območju Občine Tišina.
III. OMEJITVE
8. člen
(omejitve pomoči)
(1) Do pomoči po tem pravilniku niso upravičeni podjetja
oziroma fizične osebe, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji;
– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje
in prestrukturiranje;
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– podjetja iz sektorja ribištva in ribogojstva po opredelitvi
Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000;
– podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti;
– podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce.
– ki so že prejela pomoč po tem pravilniku in sredstev niso
koristila namensko ali niso izpolnila obveznosti iz pogodbe o
dodelitve sredstev pomoči;
– ki so že koristila državno pomoč za posamezne namene
do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči;
– ki nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti
do delavcev v obdobju zadnjih 3 mesecev;
– ki nimajo poravnanih vseh zapadlih obveznosti do občine.
(3) Pomoč se lahko dodeli, kadar ta predstavlja potrebno
vzpodbudo za izvedbo zastavljenega namena oziroma je zanj
nujno potrebna. Sredstva se lahko dodelijo le, če imajo stimulativni učinek in niso namenjena samo zmanjšanju stroškov podjetja ter takrat, ko pozitivni učinki prevladajo nad negativnimi.
(4) Pomoč, odobrena po pravilih »de minimus«, lahko
pokriva do 100 % upravičenih stroškov.
(5) Pomoč iz občinskega proračuna se za isti namen
dodeljuje le enkrat.
9. člen
(ostale omejitve)
Pomoč po tem pravilniku ne sme biti:
– namenjena izvozu oziroma neposredno z izvozom povezanimi dejavnostmi 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;
– pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo
uvoženega;
– dodeljena podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem
sektorju, za namen nabave vozil za cestni prevoz tovora.
10. člen
(zgornja meja in akumulacija pomoči)
(1) Pomoči „de minimis” po tem pravilniku se lahko dodelijo pod pogojem, da upravičenec, v izogib preseženi zgornji
meji „de minimus”, pred dodelitvijo sredstev (v prijavi) poda
pisno izjavo o:
a. že prejetih „de minimus” pomočeh, vključno z navedbo
pri katerih dajalcih (iz državnih, občinskih in mednarodnih virov)
in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za
„de minimus” pomoč;
b. drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste
upravičene stroške.
(2) Skupna pomoč na podlagi pravil „de minimis”, dodeljena enotnemu podjetju oziroma upravičencu, ne sme presegati
200.000 EUR v v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne
glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo
v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja
pomoči 100.000,00 EUR). Te omejitve veljajo ne glede na to,
iz katerih virov (državnih, občinskih in mednarodnih virov) je
pomoč dodeljena.
(3) Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji.
Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, tj. pred
odbitkom davka ali drugih dajatev.
(4) Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali
namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek

Stran

7194 /

Št.

49 / 8. 7. 2016

prejete pomoči (kumulacija) ne sme preseči dovoljene intenzivnosti državnih pomoči.
10.a člen
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, poslovodnega 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 samo nadzoruje večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v kateremkoli razmerju iz točk a) do d)
prvega pododstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav
tako veljajo za enotno podjetje.
10.b člen
Kot kumulacija pomoči se upošteva:
– 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;
– 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;
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma
100.000 EUR).
IV. UKREPI
11. člen
(vrste ukrepov)
Pomoč za spodbujanje razvoja gospodarstva se lahko
dodeljujejo za naslednje ukrepe:
1. subvencioniranje obrestne mere za dodeljene bančne
kredite;
2. spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje
dejavnosti in razvoj;
3. spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja;
4. spodbujanje promocije;
5. spodbujanje prijav podjetij na državne in mednarodne
razpise;
6. spodbujanje projektov inovacij;
7. spodbujanje povezovanja podjetij z razvojnimi in izobraževalnimi institucijami.
12. člen
(prednostni kriteriji)
Pomoč za spodbujanje gospodarstva se prednostno dodeljuje upravičencem, ki v največji meri izpolnjujejo naslednje
kriterije:
– število novih delovnih mest oziroma samozaposlitev;
– vlaganja v dejavnosti, ki so v občini deficitarne, manj
razvite ali dopolnjujejo proizvodni program obstoječih podjetij;
– vlaganja v dejavnosti, ki uvajajo sodobne tehnologije, ki
so energetsko varčne in ne onesnažujejo okolja.
13. člen
(davek na dodano vrednost in druge dajatve)
Davek na dodano vrednost ali katerekoli druge dajatve, ki
jih predpisuje država, niso upravičeni stroški po tem pravilniku.

Uradni list Republike Slovenije
14. člen
1. Subvencioniranje obrestne mere za dodeljene
bančne kredite
(1) Namen: spodbujanje naložb v materialne in nematerialne investicije in s tem vzpostavitev boljših možnosti za
gospodarski razvoj.
(2) Predmet pomoči: subvencija obrestne mere za kredite
za financiranje materialnih in nematerialnih investicij.
(3) Oblika pomoči: subvencioniranje obrestne mere.
(4) Upravičenci: samostojni podjetniki posamezniki ter
mikro, mala in srednja podjetja.
(5) Upravičeni stroški: obrestna mera, določena med
banko in prosilcem, za kredite za materialne in nematerialne
investicije, v okviru tega za:
– stroške nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja
zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov;
– stroške nakupa, gradnje in prenove poslovnih prostorov;
– stroške nakupa opreme in strojev – kot osnovnih sredstev;
– stroške izdelave projektne in investicijske dokumentacije;
– stroške nakupa patentov, licenc, nepatentiranega tehničnega znanja in programske opreme.
(6) Pogoji:
– subvencijo obrestne mere lahko pridobijo prosilci, ki
imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 25 % lastnih
sredstev;
– minimalni znesek najetega kredita je 4.500 EUR;
– investicija, ki je predmet subvencionirane obrestne
mere, se mora ohraniti v Občini Tišina vsaj 5 let po njenem
zaključku.
(7) Višina pomoči: do 50 % skupne obrestne mere, določene med banko in prosilcem, največ za obdobje 5 let.
(8) Omejitve: najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca in trajanje subvencioniranja se določita z vsakokratnim
javnim razpisom.
15. člen
2. Spodbujanje začetnih investicij in investicij
v razširjanje dejavnosti in razvoj
(1) Namen ukrepa: spodbujanje naložb za namen ustanavljanja novih podjetij ter razširjanja in razvoja podjetij in s
tem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarski razvoj in
povečanje konkurenčnih prednosti podjetij.
(2) Predmet pomoči:
– sofinanciranje začetnih investicij;
– sofinanciranje investicij v razširjanje in razvoj.
(3) Oblika pomoči:
– dotacija;
– znižanje občinskih dajatev (znižanje komunalnega prispevka).
(4) Upravičenci:
– za sofinanciranje začetnih investicij: potencialna podjetja in fizične osebe iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika;
– za sofinanciranje investicij v razširjanje in razvoj: samostojni podjetniki posamezniki, mikro, mala in srednja podjetja.
(5) Upravičeni stroški:
– stroški nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja
zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov;
– stroški nakupa, gradnje in prenove poslovnih prostorov;
– stroški nakupa strojev ali opreme – kot osnovnih sredstev;
– stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije;
– stroški nakupa patentov, licenc, nepatentiranega tehničnega znanja in programske opreme;
– strošek komunalnega prispevka za novogradnjo ali dozidavo poslovnih prostorov.
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(6) Pogoji:
– naložba se mora izvesti na območju Občine Tišina in
se tu ohraniti vsaj 5 let po njenem zaključku, ki se šteje od
pridobitve uporabnega dovoljenja ali dobave strojev in opreme;
– za naložbo se štejejo materialne in nematerialne investicije;
– naložba mora predstavljati začetno investicijo ali investicijo za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa
v predelovalni, storitveni ali raziskovalno-razvojni dejavnosti;
povečanje obsega proizvodnje ali storitev, ki jih prijavitelj že
opravlja, se po tem ukrepu ne šteje za upravičeno;
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje,
mora prejemnik pridobiti uporabno dovoljenje najpozneje v
roku 3 let od dokončnega plačila pomoči, vse ostale naložbe
pa se morajo izvesti v roku enega leta od pridobitve pomoči;
v nasprotnem primeru je potrebno sredstva v celoti vrniti in
oprostitve pri davščinah plačati.
(7) Višina pomoči:
– dotacija do 40 % upravičenih stroškov posamezne investicije;
– znižanje komunalnega prispevka:
– do 100 % za industrijske stavbe in skladišča po enotni
klasifikaciji vrst objektov CC-SI;
– do 50 % za ostale objekte namenjene poslovni dejavnosti (nestanovanjske stavbe po enotni klasifikaciji vrst objektov CC-SI, razen stavb iz prve alinee).
Skupna višina pomoči po obeh instrumentih ne sme preseči 50 % upravičenih stroškov celotne naložbe.
(8) Omejitve: najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca se določi z javnim razpisom.
16. člen
3. Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest
in samozaposlovanja
(1) Namen ukrepa: spodbujanje odpiranja novih delovnih
mest z dodatnim zaposlovanjem brezposelnih oseb, s samozaposlitvijo in zaposlovanjem mladih ter s tem prispevati
k manjši brezposelnosti ter povečanju števila zaposlenih na
območju občine.
(2) Predmet pomoči:
– sofinanciranje samozaposlovanja;
– sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest;
– sofinanciranje zaposlovanja mladih.
(3) Oblika pomoči: dotacija.
(4) Upravičenci:
– upravičenci do pomoči za samozaposlitve so: fizične
osebe iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika; dejavnost, ki
jo želijo registrirati, mora predstavljati njihov edini in glavni poklic;
– upravičenci do pomoči za odpiranje novih delovnih mest
in zaposlovanje mladih so: samostojni podjetniki posamezniki,
mikro, mala in srednja podjetja ter potencialna podjetja iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika.
(5) Upravičeni stroški: minimalna mesečna bruto plača.
(6) Pogoji:
a) Brezposelna oseba, ki se zaposluje mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– ima stalno bivališče v Občini Tišina;
– je prijavljena v evidenci brezposelnih oseb na Republiškem zavodu za zaposlovanje (razen za prvo zaposlitev);
– ni imela zadnje zaposlitve pri upravičencu ali njegovih
povezanih družbah.
b) Upravičenec, ki se samozaposluje, mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– samozaposlitev, se mora ohraniti najmanj 24 mesecev
po prejemu pomoči;
– namero za samozaposlitev upravičenec dokazuje z
izdelanim poslovnim načrtom, dokazilom o registraciji podjetja
ter potrjenim obrazcem M1/M2;
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– samozaposlitev mora biti izvedena v obdobju od začetka zadnjega razpisa do zaključka odprtega razpisa.
c) Upravičenec, ki odpira nova delovna mesta ali zaposluje mlade, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– delovno mesto se mora ohraniti najmanj 24 mesecev po
prejemu pomoči; v tem času upravičenec tudi ne sme zmanjšati
skupnega števila obstoječih delovnih mest, izračunanega na
podlagi naslednje alinee;
– nova zaposlitev mora pomeniti povečanje skupnega
števila obstoječih delovnih mest nad najvišjim stanjem v zadnjih
12 mesecih brez upoštevanja upokojitev;
– upravičenec lahko pred pričetkom črpanja pomoči preizkusi delavca s poskusnim delom v trajanju od enega do treh
mesecev, pomoč se začne črpati po preteku poskusnega dela;
– v primeru, da pride do prekinitve zaposlitve, iz kateregakoli razloga pred potekom roka subvencioniranja, je upravičenec dolžan zagotoviti nadomestno zaposlitev na tem delovnem
mestu, v roku 30 dni od njenega prenehanja iz iste izobrazbene
skupine, ki ustreza pogojem iz tega pravilnika;
– nove zaposlitve, za katere želi prejeti pomoč, upravičenec dokazuje s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ter M1/M2
obrazcem;
– nova zaposlitev mora biti sklenjena v obdobju od začetka zadnjega razpisa do zaključka odprtega razpisa.
(7) Višina pomoči:
– do 12 minimalnih mesečnih plač za samozaposlitev,
– do 7 minimalnih mesečnih plač za zaposlitev brezposelne osebe ali prvega iskalca zaposlitve.
(8) Omejitve:
– najvišja dodeljena višina sredstev, največje število vlog
na upravičenca in način dodelitve pomoči (enkratni/večkratni
znesek) se določi z javnim razpisom.
17. člen
4. Spodbujanje promocije
(1) Namen ukrepa: spodbujanje sodelovanja podjetij na
sejmih in razstavah doma in v tujini, z namenom povečati prepoznavnost in konkurenčne prednosti podjetja.
(2) Predmet pomoči: sofinanciranje stroškov udeležbe na
sejmih in razstavah doma in v tujini.
(3) Oblika pomoči: dotacija.
(4) Upravičenci: samostojni podjetniki posamezniki ter
mikro, mala in srednja podjetja.
(5) Upravičeni stroški: stroški najema, postavitve in delovanja razstavno prodajnega prostora.
(6) Pogoji: podjetje predloži potrebna dokazila v zvezi z
udeležbo in upravičenimi stroški (račune).
(7) Višina pomoči: do 50 % upravičenih stroškov.
(8) Omejitve:
– prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ
2 vlogi;
– najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca se
določi z javnim razpisom.
18. člen
5. Spodbujanje prijav podjetij na mednarodne
in državne razpise
(1) Namen ukrepa: spodbujanje podjetij k prijavi na mednarodne in državne razpise ter s tem povečanje možnosti za
pridobivanje dodatnih sredstev za sofinanciranje lastnih projektov in aktivnosti.
(2) Predmet pomoči: sofinanciranje prijave na mednarodni
razpis ali razpis na državni ravni.
(3) Oblika pomoči: dotacija.
(4) Upravičenci: samostojni podjetniki posamezniki ter
mikro, mala in srednja podjetja.
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(5) Upravičeni stroški:
– stroški zunanjih izvajalcev oziroma svetovalcev v zvezi
s pripravo prijave na razpis, ki morajo biti v skladu z običajnimi
tržnimi cenami in običajnim poslovanjem podjetja;
– v primeru skupne prijave na razpis z več partnerji, je
prijavitelj upravičen do subvencioniranja sorazmernega deleža
stroškov glede na njegov sorazmerni delež v razpisu.
(6) Pogoji:
– na državni ali mednarodni razpis mora upravičenec
oddati pravočasno prijavo;
– upravičenec mora predloži potrebna dokazila v zvezi s
prijavo in upravičenimi stroški (račune);
– prijavljeni projekt mora ustrezati razpisnim pogojem in
mora biti administrativno ustrezen, kar upravičenec se dokazuje s potrdilom razpisovalca.
(7) Višina pomoči: do 50 % upravičenih stroškov, vendar
ne več kot 2 % od celotne vrednosti investicije.
(8) Omejitve:
– prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ
2 vlogi;
– najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca se
določi z javnim razpisom.
19. člen
6. Spodbujanje projektov inovacij
(1) Namen ukrepa: spodbujanje inovativnosti in inovativnega razvoja v podjetjih ter izboljšanje njihove konkurenčnosti.
(2) Predmet pomoči: pridobitev patenta, zaščita blagovne/storitvene znamke, zaščita modela, izdelava prototipov,
raziskovalna dejavnost z namenom razvoja novih produktov,
storitev ali postopkov.
(3) Oblika pomoči: dotacija.
(4) Upravičenci: samostojni podjetniki posamezniki ter
mikro, mala in srednja podjetja.
(5) Upravičeni stroški:
– strošek zaščite patenta;
– strošek registracije storitvene/blagovne znamke;
– strošek registracije modela;
– stroški dela osebja, ki se ukvarja izključno z raziskovalno dejavnostjo na prijavljenem projektu; kot upravičeni strošek
dela bodo upoštevani tisti, ki bodo izkazani z izplačilom osebju
in bodo razvidni iz posebne pogodbe o delu/zaposlitvi oziroma
aneksa k pogodbi o delu/zaposlitvi;
– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z
običajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem podjetja.
(6) Pogoji:
– v primeru, da upravičenec najame zunanje izvajalce
(raziskovalce), morajo le-ti izpolnjevati pogoje določene s predpisi o raziskovalni dejavnosti.
(7) Višina pomoči: do 70 % upravičenih stroškov.
(8) Omejitve:
– prijavitelj v okviru tega ukrepa lahko predloži največ
2 vlogi;
– najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca se
določi z javnim razpisom.
20. člen
7. Spodbujanje povezovanja podjetij z razvojnimi
in izobraževalnimi institucijami
(1) Namen ukrepa: spodbujanje povezovanja podjetij z
razvojnimi in izobraževalnimi institucijami, s ciljem povečanja
konkurenčnih prednosti in izboljšanje tržnega položaja.
(2) Predmet pomoči: storitve raziskovalnih in izobraževalnih institucij.
(3) Oblika pomoči: dotacija.
(4) Upravičenci: samostojni podjetniki posamezniki ter
mikro, mala in srednja podjetja.
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(5) Upravičeni stroški:
– strošek zunanjih storitev razvojnih in izobraževalnih
institucij;
– v primeru skupne povezave/sodelovanja z več partnerji, je prijavitelj upravičen do subvencioniranja sorazmernega
deleža stroškov glede na njegov sorazmerni delež v projektu.
(6) Pogoji:
– zunanje storitve morajo biti namenjene povečanju konkurenčnih prednosti prijavitelja (razvoj, raziskave …) ali njegove dodane vrednosti ali strokovnemu izpopolnjevanju in izobraževanju, ki uvaja nova znanja povezana z razvojem podjetja in
ne smejo biti povezane z običajnimi tekočimi stroški podjetja;
– stroški zunanjih storitev razvojnih in izobraževalnih institucij oziroma izvajalcev morajo biti v skladu z običajnimi
tržnimi cenami.
(7) Višina pomoči: do 70 % upravičenih stroškov.
(8) Omejitve: najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca se določi z javnim razpisom.
V. POSTOPEK DODELJEVANJA POMOČI
21. člen
(postopek)
(1) Pomoč za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini
Tišina se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi
župan Občine Tišina na spletni strani občine in na drug krajevno običajen način, razen v primeru znižanja občinskih dajatev.
(2) Javni razpis se lahko izvede za vse, le nekatere ali za
posamezne ukrepe.
22. člen
(strokovna komisija)
(1) Za izvedbo postopka javnega razpisa župan s sklepom
imenuje pet člansko strokovno komisijo.
(2) Strokovno komisijo sestavljata dva predstavnika odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne
službe, dva predstavnika občanov in en predstavnik občinske
uprave, ki hkrati opravlja administrativno tehnične naloge za
komisijo.
(3) Naloge strokovne komisije so:
– priprava meril za oceno vlog;
– priprava vsebine javnega razpisa;
– ugotavljanje pravočasnosti in popolnosti vlog;
– pregled in ocenjevanje vlog;
– priprava predloga prejemnikov sredstev;
– priprava predloga prerazporeditve morebitnega ostanka
sredstev pri posameznih ukrepih na druge potrjene ukrepe;
– vodenje zapisnikov o delu komisije.
23. člen
(javni razpis)
(1) Javni razpis mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa;
– skupni znesek sredstev namenjenih za celotni javni
razpis, ukrepe, ki so predmet javnega razpisa in skupni znesek
po razpisanih ukrepih;
– upravičence, ki lahko zaprosijo za pomoč;
– pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati;
– pogoje, pod katerimi se sredstva dodeljujejo;
– merila za ocenjevanje vlog;
– obdobje, v katerem mora biti prijavljen projekt ali aktivnost realizirana;
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k
vlogi;
– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od
dneva objave razpisa;
– naslov, na katerega se pošiljajo vloge;
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o dodelitvi
pomoči;
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– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko prijavitelji dvignejo
razpisno dokumentacijo oziroma elektronski naslov, na katerega lahko zaprosijo za razpisno dokumentacijo.
24. člen
(vloga)
Prijavitelj lahko poda vlogo le na predpisanih obrazcih
razpisne dokumentacije in v skladu z določili javnega razpisa
in razpisne dokumentacije.
25. člen
(odpiranje vlog)
(1) Odpiranje prispelih vlog vodi strokovna komisija, ki
vodi zapisnik o odpiranju.
(2) Prepozne vloge in vloge, ki niso oddane na obrazcih
razpisne dokumentacije, se s sklepom zavržejo. Sklep izda na
predlog strokovne komisije pristojni organ občinske uprave.
(3) Prijavitelje, katerih vloge na razpis niso popolne, se
pisno pozove k dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev ne sme biti
daljši od osem delovnih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj
v postavljenem roku ne dopolnjeni, pristojni organ občinske
uprave, na predlog strokovne komisije, s sklepom zavrne.
(4) Zoper sklep iz drugega in tretjega odstavka tega člena,
je možna pritožba na župana občine, v roku 15 dni od prejema
sklepa. Župan odloči o pritožbi v roku 30 dni od njenega prejema. Odločitev župana je dokončna.
26. člen
(ocenjevanje vlog in izbor prejemnikov)
(1) Komisija najprej opravi strokovni pregled pravočasnosti in popolnosti vlog. Nato vse pravočasne in popolne vloge
oceni na podlagi meril iz javnega razpisa. O strokovnem pregledu in ocenjevanju vlog komisija sestavi zapisnik.
(2) Komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev in njihovo razdelitev.
(3) Pristojni organ občinske uprave v roku 8 dni od prejema predloga izda upravičencem sklep o odobreni pomoči, na
katerega je možna pritožba na župana občine v roku 8 dni od
njegovega prejema.
(4) Po preteku pritožbenega roka župan s posameznim
upravičencem sklene pogodbo. Vložena pritožba ne zadrži
podpisa pogodb z ostalimi prejemniki.
(5) Župan odloča o pritožbi v roku 30 dni od njenega prejema. Odločitev župana je dokončna.
27. člen
(pogodba)
(1) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom
pomoči se uredijo s pogodbo, katera podrobneje ureja način in
pogoji koriščenja pomoči ter medsebojne pravice in obveznosti.
(2) V pogodbi se določi tudi obvezno poročanje prejemnika o namenski porabi dodeljene pomoči ter posredovanje
ustreznih dokazil.
(3) Hkrati s posredovano pogodbo občina prejemnika
sredstev pisno obvesti o znesku de minimis pomoči in 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 352, 24/12-2013)
(4) Kolikor izbrani upravičenec v 15 dneh od prejema ne
sklene pogodbe, se šteje da je vlogo na javni razpis umaknil.
28. člen
(postopek za znižanje komunalnega prispevka)
(1) V primeru znižanja komunalnega prispevka, se vodi
posebni postopek v skladu z odlokom, ki določa odmero komunalnega prispevka, ob upoštevanju določb tega pravilnika.
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(2) Za znižanje komunalnega prispevka mora upravičenec
podati vlogo na posebnem obrazcu in izpolnjevati pogoje iz
15. člena tega pravilnika za ukrep spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj.
(3) Kolikor upravičenec izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka tega člena, se za namen oprostitve komunalnega prispevka upravičencu izda poseben sklep k odločbi o odmeri
komunalnega prispevka.
(4) Postopek za oprostitev komunalnega prispevka na
podlagi tega pravilnika vodi občinska uprava. Sklep o oprostitvi
komunalnega prispevka izda pristojni organ občinske uprave.
V sklepu se obvezno navede, da je oprostitev dodeljena po
pravilih »de minimus«.
VI. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV POMOČI
29. člen
(organi nadzor)
(1) Porabo dodeljenih pomoči po tem pravilniku preverjata
občinska uprava in nadzorni odbor.
(2) Občina Tišina hrani evidence o individualni pomoči de
minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.
30. člen
(sankcije za kršitelje)
(1) V primeru nenamenske porabe sredstev pomoči in
navajanja neresničnih podatkov, je prejemnik dolžan vrniti vsa
prejeta sredstva skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi
obrestmi, od dneva prejema do dneva vračila.
(2) V primeru kršitev iz prvega odstavka tega člena prejemnik še dve leti po vračilu vseh pridobljenih sredstev ne more
kandidirati za katerikoli ukrep na naslednjih razpisih na podlagi
tega pravilnika.
(3) Dodeljena sredstva pomoči oziroma njihov sorazmerni
del je dolžan vrniti tudi upravičenec, ki v roku, ne izvede oziroma ne izvede v celoti naložb oziroma aktivnosti za katere so
mu bila sredstva dodeljena.
(4) Dodeljena sredstva pomoči oziroma njihov sorazmerni
del je dolžan vrniti tudi upravičenec, za zaposlitve, ki so predčasno prenehale in v roku zanje, ni zagotovil nadomestnih
zaposlitev.
31. člen
(prerazporejanje ostankov)
(1) V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev,
namenjenih posameznemu ukrepu, se le-ta lahko prerazporedijo na druge ukrepe iz tega pravilnika, vendar v okviru sredstev,
določenih s proračunom.
(2) O prerazporeditvah ostankov sredstev med ukrepi, na
predlog strokovne komisije, odloči župan s sklepom.
VII. KONČNE DOLOČBE
32. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju proračun sredstev za pospeševanje
razvoja obrti in podjetništva v Občini Tišina (Uradni list RS,
št. 62/04).
33. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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ZAGORJE OB SAVI
2154.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje OPPN – ZS 33 – Šikovec
v Zagorju ob Savi

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8) ter
na podlagi 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni
list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na
12. redni seji dne 27. 6. 2016 sprejel

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje OPPN – ZS 33 –
Šikovec v Zagorju ob Savi
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga načrta)
(1) S tem odlokom se v skladu z Odlokom o prostorskem
načrtu Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 65/11) sprejme
Občinski podrobni prostorski načrt za območje OPPN – ZS 33
– Šikovec v Zagorju ob Savi (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) OPPN Šikovec je pod številko projekta 01/13 izdelalo
podjetje ARHIS d.o.o. Zagorje ob Savi.
2. člen
(sestavni deli OPPN)
Občinski podrobni prostorski načrt sestavlja tekstualni in
grafični del ter obvezne priloge iz 19. člena ZPNačrta.
OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(predmet načrta)
(1) Območje OPPN zajema površine stavbnih zemljišč
na travniškem pobočju vzhodnega obrobja mesta Zagorje ob
Savi. Na severovzhodni strani mej na lokalno cesto LC 480101
Zagorje–Ravenska vas in se navezuje na obstoječo pozidavo.
(2) V skladu z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Zagorje ob Savi, (Uradni list RS, št. 65/11) je enota
urejanja z oznako ZS 33 – Šikovec opredeljena kot območje
za stanovanja.
(3) Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem načrtom, so:
– individualna stanovanjska gradnja,
– gospodarska javna infrastruktura.
OBMOČJE PODROBNEGA NAČRTA
4. člen
(območje načrta)
(1) Območje načrta obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 1125/6, 1496/4, 1157, 1155/3, 1155/2, 1155/1, 1155/5,
1155/4-del, 1481/5-del in 1153/1-del, vse v k.o. 2641-Zagorje.
Površina območja meri 11.575 m².
(2) Za izvedbo priključkov novih objektov na obstoječo
in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo bodo potrebni
tudi posegi na zemljišča zunaj podrobnega načrta, kolikor se v
postopku priprave projektne dokumentacije gospodarske javne infrastrukture, na podlagi strokovno preverjenih rešitev, to
izkaže za potrebno.
(3) Na območju načrta ni predvidenih odstranitev obstoječih objektov.
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UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi območji)
(1) Območje je na severu obdano z obstoječo stanovanjsko pozidavo. V okolici so nepozidana in gozdna zemljišča.
Lokacija narekuje načrtovanje objektov za stanovanjsko dejavnost. Zazidalna zasnova temelji na nadaljevanju obstoječega
koncepta pozidave. Načrtovana ureditev z obstoječo pozidavo
na obeh straneh lokalno cesto LC 480101 Zagorje–Ravenska
tvori zaključeno ureditev, zato so v nadaljevanju podani pogoji
za umestitev in oblikovanje objektov.
(2) Območje se navezuje na sosednja območja preko
novih dovoznih priključkov na lokalno cesto LC 480101 Zagorje–Ravenska. Gradbiščna cesta poteka na relaciji od državne
ceste do mesta gradnje (Cesta 9. Avgusta, Trboveljska cesta
in Selo pri Zagorju).
(3) Predvidene so tudi površine za širitev lokalne ceste
LC 480101 Zagorje–Ravenska.
6. člen
(namembnost območja)
(1) Načrt ureja površine na obrobju mesta, ki z dovoznimi
priključki na lokalno cesto predstavlja širitev mestnih stanovanjskih površin.
(2) Na ureditvenem območju se na zemljiščih za gradnjo
načrtuje novo naselje 5 individualnih enodružinskih stanovanjskih hiš. Do posameznega objekta so zagotovljeni dostopi in
dovozi ter zadostno število parkirnih prostorov. Območje bo
opremljeno z vso potrebno prometno in komunalno infrastrukturo.
(3) Na območju OPPN se v stanovanjskih objektih dopušča opravljanje le naslednjih dejavnosti:
– 66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške
storitve
– 68 Poslovanje z nepremičninami
– 69 Pravne in računovodske dejavnosti
– 71 Arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje
– 73 Oglaševanje in raziskovanje trga
– 74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti
– 82 Pisarniške in poslovne storitvene dejavnosti
– 86 Zdravstvo: samo 86.23, 86.9, 86.901, 86.909
– 88 Socialno varstvo brez nastanitve: samo 88.910
– 90 Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti:
samo 90.030
– 91 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti
– 95 Popravilo računalnikov in izdelkov za široko rabo
– 96 Druge storitvene dejavnosti.
7. člen
(vrste gradenj)
Na območju podrobnega načrta so dopustni posegi:
– gradnja novih objektov,
– dozidave in nadzidave do širine oziroma višine predvidene s tem odlokom,
– vzdrževanje objekta in redno vzdrževanje,
– rekonstrukcija objektov,
– odstranitve objektov,
– gradnja gospodarske infrastrukture,
– urejanje utrjenih zunanjih površin,
– gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov.
8. člen
(gradbene meje)
Razmestitev objektov je določena z gradbeno mejo. Načrtovani objekti gradbene meje ne smejo presegati, lahko pa se
jo dotikajo ali so odmaknjeni v notranjost zemljišča.
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9. člen
(pogoji in usmeritve glede lege, velikosti
in oblikovanja objektov)
(1) Vsi objekti so sodobno oblikovani, orientirani z vzdolžno-daljšo stranico vzporedno s plastnicami. Objekti so sodobno zasnovani, z dvokapnimi ali večkapnimi strehami. Strehe so
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v naklonu 15–35 stopinj, z možnostjo frčad in čopov. Dovoljena
je gradnja arhitekturno kvalitetnih ter energetsko učinkovitih
stanovanjskih objektov.
(2) Objekti so etažnosti P+N, izvedba kleti je mogoča,
vendar v nepropustni kesonski izvedbi. Kleti so lahko v celoti
vkopane do kote pritličja objekta.
(3) Gabariti objektov:

– tlorisni gabariti objektov:
– FZ (faktor zazidanosti) = 0,4; FZP (faktor zelenih površin) = 10 %
– gabariti objekta A:
– višinski gabarit
P+N
– tlorisni gabarit:
12,00 m x 12,00 m
– kota pritličja
+- 0,00 = 320,50
– gabariti objekta B:
– višinski gabarit
P+N
– tlorisni gabarit:
13,90 m x 14,90 m
– kota pritličja
+- 0,00 = 316,50
– gabariti objekta C – stanovanjska hiša:
– višinski gabarit
P+N
– tlorisni gabarit:
12,20 m x 17,00 m
– kota pritličja
+- 0,00 = 313,00
– gabariti objektov CG – garaža s shrambo:
– višinski gabarit
P
– tlorisni gabarit:
6,00 m x 9,00 m
– kota pritličja
+- 0,00 = 312,50
– gabariti objektov D:
– višinski gabarit
P+N
– tlorisni gabarit:
12,00 m x 12,00 m
– kota pritličja
+- 0,00 = 308,00
– gabariti objekta E:
– višinski gabarit
P+N
– tlorisni gabarit:
12,00 m x 12,00 m
– kota pritličja
+- 0,00 = 302,00
(1) Geološke razmere in geotehnične karakteristike:
– Obravnavano območje v podlagi tvorijo oligocenske
plasti meljastega laporovca in preperina laporovca, ki z inženirsko geotehničnega vidika predstavljajo slabo nosilna tla. Na
slabo nosilnih tleh v območju oligocenskih plasti, bo gradnja
možna, seveda bo potrebno izvajati dodatne ukrepe. Dopustne
obremenitve tal znašajo med 100 in 150 kPa. Temeljenje se bo
izvedlo na pasovnih temeljih ali na temeljni plošči. V skrajnem
primeru bo potrebno za zagotovitev ustrezne nosilnosti izvesti
tamponsko nasut je pod temelji.
– Za objekta B in C locirana na parc. št. 1155/3 in 1157
obe v k.o. 2641-Zagorje sta bila izkopa na dva sondažna jaška.
– Objekti in oporni zidovi bodo temeljeni v raščeni hribini.
Izkopi se izvajajo s stopničenjem terena v kampadah po 4 m.
Pri izkopu je potrebno zaščititi razgaljene površine. Začasne
brežine se oblikuje v naklonu 60°.
– Geotehnične terenske raziskave so opravljene le v osrednjem delu območja ZS 33 – Šikovec, menimo, da se podobne
geološko geotehnične razmere, kot so opisane v elaboratu,
pojavljajo tako v spodnjem kot v zgornjem delu predmetnega
področja, seveda je za potrebe projektiranja potrebno na prej
omenjenih področjih izvesti dodatne geotehnične raziskave.
(2) Fasade so oblikovane in konstrukcijsko zasnovane z
uporabo enostavnih pravokotnih rastrov. Uporablja se omet,
beton, steklo ali drugi sodobni obložni materiali z poenoteno
uporabo barv v lestvici toplih zemeljskih barv. Prepovedana je
uporaba signalnih barv, ki so moteče in izrazito neavtohtone
(citronsko rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena,
turkizno modra itd.). Uporaba svetlečih in zrcalnih kritin je
prepovedana.
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višina kolenčnega zidu. 0,00 m

višina kolenčnega zidu 0,00 m

višina kolenčnega zidu 0,00 m

višina kolenčnega zidu 0,00 m

višina kolenčnega zidu 0,00 m

višina kolenčnega zidu 0,00 m

(3) Na objektih je dovoljeno postavljati fotovoltaične elemente, vendar le v ravnini strešin oziroma fasade.
(4) Odmiki regulacijskih linij:
– odmik med objekti min. 8,00 m
– odmik od parcelnih mej min. 4,00 m
– odmik od meje vodnega zemljišča 5,0 m
– odmik od gozdnega roba (tudi varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom), za eno drevesno višino odraslega
sestoja oziroma od 20 m do 30 m
– odmik od roba parcele občinske ceste (pločnik, bankina,
mulda, jarek …) min. 4,00 m
– objekti za lastne potrebe morajo biti od roba parcele
občinske ceste (pločnik, bankina mulda, jarek ...) oddaljeni
najmanj 1,5 m.
10. člen
(pogoji glede velikosti in oblikovanja nezahtevnih
in enostavnih objektov)
(1) Na zemljiških parcelah za gradnjo je dovoljeno postaviti nezahtevne in enostavne objekte za lastne potrebe.
Postavitev objektov je možna pod pogojem, da ni ovirano
funkcioniranje obstoječih objektov, parkiranje in manipulacija
znotraj zemljiške parcele osnovnega objekta ter da ni oviran
dostop in preglednost na cesti.
(2) Postavitev in oblikovna podoba nezahtevnih in enostavnih objektov mora biti skladna z osnovnim objektom h
kateremu sodijo. Naklon strehe, kritina, fasada, naj se poenoti z
osnovnim objektom. Izjema so lahko le objekti (ute, steklenjaki,
rastlinjaki, silosi, zimski vrtovi, pohodne terase), ki jih zaradi
svoje namembnosti ali zakonitosti tehnološkega procesa, v
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celoti ni možno oblikovno prilagoditi osnovnemu objektu. Fasade objektov za lastne potrebe (drvarnice, garaže, lope ...) se
izvedejo v lesu. Nezahtevne in enostavne objekte se ne sme
postavljati na vedutno izpostavljenih legah.
(3) Za določitev velikosti nezahtevnih in enostavnih objektov veljajo pogoji, kot jih določa veljavni predpis, razen če ni s
pogoji tega odloka določeno drugače.
(4) Ograjevanje parcel naj bo urejeno z zasaditvijo avtohtonih grmovnic, ki se režejo v višini 1,0 m in so lahko ojačene
z žično mrežo. Možna je tudi gradnja transparentnih ograj v
kombinaciji z naravnimi materiali (kamen, les), če so prilagojene obstoječim ureditvam do višine 1,0 m.
(5) Pri ograjevanju objektov in kompleksov, zaradi njihovega varovanja, je potrebno upoštevati izvedbo in višino ograje,
ki je določena z drugimi predpisi.
(6) Urbana oprema (tlakovanja, klopi, koši, vizualni komunikacijski objekti, svetilke, itd.) je dopustna na območju celotne
občine in je oblikovno poenotena.
11. člen
(zunanja ureditev)
(1) Dostopi in dovozi do objektov so predvideni iz strani
lokalne ceste, kjer so predvidene zunanje parkirne in manipulativne površine.
(2) Okolice objektov so zatravljene in zasajene z okrasnimi grmovnicami in nizkim drevjem. Vhodi in dostopi do objektov
se primerno tlakujejo.
(3) Ograjevanje parcel naj bo urejeno z zasaditvijo avtohtonih grmovnic, ki se režejo v višini 1,0 m in so lahko ojačene
z žično mrežo.
(4) Možna je tudi gradnja transparentnih ograj v kombinaciji z naravnimi materiali (kamen, les), če so prilagojene
obstoječim ureditvam do višine 1,0 m.
(5) Pri ograjevanju objektov in kompleksov, zaradi njihovega varovanja, je potrebno upoštevati izvedbo in višino ograje,
ki je določena z drugimi predpisi.
(6) V območju nivojskega križišča občinskih cest ali v
območju zasebnih cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno polje) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna
berma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, naprave in druge predmete ter storiti kar koli
drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali priključka.
(7) Razne zasaditve, žive meje, samostojne ograje, plotovi, korita, dvoriščna vrata, zidci…, ki so urejeni ob pločniku
občinske ceste ne smejo zmanjševati prometno tehničnih in voznih pogojev na občinski cesti ali vplivati na preglednost pločnika in morajo biti od roba pločnika odmaknjeni najmanj 0,5 m.
(8) Razne zasaditve, žive meje, samostojne ograje, korita
in podobna urbana oprema, ki bo locirana v varovalnem pasu
občinske ceste, ne smejo biti nameščeni oziroma grajeni v 1 m
pasu bankine in ne smejo zmanjševati prometno tehničnih in
voznih pogojev na občinski cesti ali vplivati na preglednost
ceste. Objekti za lastne potrebe morajo biti od sosednje meje
oddaljeni najmanj 1,5 m.
(9) Parkirišče, ki je urejeno v varovalnem pasu občinske
ceste mora biti urejeno in grajeno tako, da so preprečene morebitne poškodbe vozil na parkirišču zaradi javnega prometa,
izvajanja investicijskih in vzdrževalnih del na občinski cesti ali
zimske službe (pluženje, posipanje ...).
(10) Izvoz iz zasebnih parkirnih mest direktno na občinsko
javno cesto ni dovoljen, zato je potrebno izvoze iz teh parkirnih mest urediti oziroma navezati preko glavnega zasebnega
priključka na cesto.
(11) Škarpe, zidovi, zidci, dvoriščna vrata in podobni grajeni objekti morajo biti od roba cestnega telesa odmaknjeni
najmanj 1 m.
12. člen
(zelene površine)
(1) V predelu območja OPPN je zelena površina z oznako
6 kjer se lahko uredi npr. park, sadovnjak, travniška površina ali
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otroško igrišče z urejenimi potmi. V to območje se zasadi več
avtohtonih vrst dreves in grmičevja.
(2) Krajinska ureditev in zasaditev v območju OPPN morata ohranjati prvine obstoječe krajine oziroma z ureditvami še
izboljšati stanje krajinske podobe. Za zasaditev je potrebno
uporabiti avtohtone vrste.
POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
13. člen
(splošni pogoji priključevanja objektov na gospodarsko
infrastrukturo in grajeno javno dobro)
(1) Vsi objekti znotraj območja podrobnega načrta morajo
biti praviloma priključeni na obstoječe in predvideno komunalno
in energetsko infrastrukturno omrežje in sicer minimalno na
kanalizacijsko, vodovodno, ter elektroenergetsko omrežje.
(2) Ker je na obravnavanem območju dovoljeno graditi
objekte posamezno, se lahko objekti posamezno priključijo
na komunalno infrastrukturo z ustreznimi tehničnimi rešitvami
skladno s soglasjem pristojnega upravljavca.
(3) Praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po prometnih in intervencijskih površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav.
(4) V primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje
javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču; upravljavec
posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika
pridobiti služnost.
(5) Pred predvideno gradnjo je treba zakoličiti obstoječo
komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo na
kraju samem.
(6) Trase komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih
objektov, vodov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z
upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od
ostalih naravnih in grajenih struktur.
(7) Dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v
skladu s programi upravljavcev infrastrukturnih vodov in morajo
biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega infrastrukturnega voda po njeni izgradnji.
(8) Obstoječe infrastrukturne vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati
in jim povečati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi
možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov.
(9) Dopušča se uporaba alternativnih virov za energetsko
oskrbo objektov (geotermalna, sončna ipd.) v skladu s predpisi,
ki urejajo to področje.
(10) V koridorjih in varovalnih pasovih gospodarske javne infrastrukture je, za gradnjo in vzdrževanje drugih naprav
in objektov ter za vse posege v prostoru, potrebno pridobiti
projektne pogoje in soglasje upravljavca posamezne infrastrukture.
(11) Koridorji in varovalni pasovi gospodarske javne infrastrukture so podrobneje opredeljeni v tekstualnem delu OPPN.
14. člen
(cestno omrežje)
(1) Območje OPPN – ZS 33-Šikovec se preko novih
dovoznih priključkov prometno navezuje na lokalno cesto
LC 480101 Zagorje–Ravenska vas.
(2) Minimalna širina dovoza do enostanovanjskih stavb
je 3,5 m. Priključki se izvajajo na podlagi soglasja upravljavca
ceste.
(3) Ob lokalni cesti LC 480101 je načrtovana izgradnja
pločnika in sicer v minimalni širini 1,5 m od roba sedanjega
vozišča, razširitev vozišča ni potrebna; pločnik mora biti višinsko ločen od zunanjega roba vozišča z robnikom minimalne
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višine 12 cm, imeti mora utrjeno asfaltno površino s prečnim
naklonom 2,0 % in 0,50 m široko bankino; pločnik se predvidi
ob desni strani vozišča v smeri Ravenske vasi, v zgornjem delu
se smiselno zaključi na priključku ceste JP 980771, v spodnjem
delu pa se ga zaključi na mestu, ki je varno in pregledno za
pešce.
(4) Pločnik in njegova bankina morata biti parcelirana kot
sestavni del parcele občinske ceste.
(5) Obstoječa prometna signalizacija in cestna oprema
(tudi vsa cestna ogledala) se mora ohraniti in smiselno predvideti na nadomestnih lokacijah območja OPPN.
(6) Javne ceste, javni objekti in javne površine morajo biti
urejeni brez arhitektonskih ovir za invalidne osebe.
(7) Zbirni cestni priključki na občinsko cestno mrežo morajo biti opremljeni z ustrezno prometno signalizacijo – prometni
znak in prečna ustavitvena črta.
(8) Hitrost na lokalni cesti na območju OPPN mora biti
omejena na 40 km/h.
(9) Stojna mesta posod za odpadke ali ločeno zbiranje
odpadkov morajo biti locirana izven bankin ali pločnika občinske ceste.
(10) Vsi posegi morajo biti urejeni in grajeni tako, da ne
ovirajo izvedbe kasnejših posegov na občinskih cestah – vzdrževanje, rekonstrukcije, modernizacije.
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15. člen

(3) Odpadne sanitarne vode iz objektov A, B, C, D in E se
odvedejo preko revizijskih jaškov na novo zgrajeno kanalizacijsko omrežje, ki poteka po novem hodniku za pešce s priključitvijo na javno kanalizacijo, ki je predvidena za priključitev na
CČN Zagorje (mesto priključka je na SZ delu območja OPPN).
(4) V projektni dokumentaciji za opremljanje komunalne
infrastrukture je potrebno predvideti kanalizacijske cevi in revizijske jaške iz armiranega poliestra, povozne LTŽ pokrove
na zaklep, medtem ko so cevi hišne priključne kanalizacije iz
PVC materiala.
(5) Onesnažene padavinske vode iz javnih površin, zemljišč, dvorišč, parkirišč, cestnega priključka ali objekta morajo
biti pred iztekom v javni kanalizacijski sistem predhodno ustrezno prečiščene (peskolovi in lovilci olj).
(6) Zasebni cestni priključki morajo biti urejeni tako, da
voda s priključka ne teče ali zateka na občinsko cesto – urejeno
lastno odvodnjavanje: prečna kanaleta z rešetko, robna rešetka
za odtok vode ali podobno.
(7) Morebitne vode, ki se s cestišča občinske ceste prelivajo na zemljišče predvideno za gradnjo ali cestni priključek
morajo biti zajete in speljane v naprave za odvodnjavanje
občinskih cest glede na odlok o občinskih cestah.
(8) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju
kanalizacije se mora upoštevati vsa določila, ki jih vsebujejo
veljavni predpisi in pravilniki o oskrbi z vodo in kanalizacijo ter
o odvajanju komunalnih in padavinskih odpadnih voda.

(parkiranje)

18. člen

(1) Stanovanjski objekti morajo imeti minimalno dve parkirni mesti na lastni parceli.
(2) Če se v stanovanjskem objektu opravlja s tem odlokom dovoljena dejavnost, se za vsakih začetih 20 m2 neto
površine, ki jo ima dejavnost, določi eno parkirno mesto.
16. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Za zagotavljanje zadostne količine pitne in požarne
vode se območje podrobnega načrta priključi na nov vodovod.
Območje OPPN ZS 33-Šikovec, je zaradi kote predvidene
pozidave priključeno na visoko cono vodooskrbe javnega vodovodnega sistema Zagorje-Ravenska vas-Selo.
(2) Priključitev novega sekundarnega javnega vodovoda
iz PE 100 DN 110 se izvede za regulatorjem tlaka na cevovod
za naselje selo VC preko LTŽ zapornega zasuna PE 100 (na
vzhodnem delu območja OPPN ZS Šikovec). Potek sekundarnega vodovoda je po predvidenem hodniku za pešce in se
zaključi v naselju Selo na obstoječem javnem vodovodu Selo
VC pri nadzemnem hidrantu PE 80 (SZ del OPPN ZS Šikovec)
tako, da je vzpostavljena krožna zanka. Ta del krožne zanke
se loči z LTŽ zapornim zasunom PE 100.
(3) Število in lokacija nadtalnih hidrantov je določena
skladno z veljavnim Pravilnikom o zunanjih hidrantnih omrežjih
in so prikazani v grafični prilogi.
(4) Hišni priključki so izvedeni v tipski izvedbi, tj. z navrtnim zasunom, teleskopskim nastavkom in LTŽ cestno kapo,
priključnim cevovodom iz PE 32 in tipskim vodomernim jaškom
iz PE 50 cm z vso potrebno vodovodno armaturo, postavljenim
na lahko dostopnem mestu, na nepovoznih površinah čim bližje
javnim površinam.
(5) Za funkcioniranje javnega vodovodnega omrežja in s
tem možnost priklopa posameznih objektov na le-tega je potrebno zgraditi celotno mrežo javnega vodovodnega omrežja.
17. člen
(kanalizacija)
(1) Na območju OPPN se predvidi sistem ločenega odvajanja odpadnih in meteornih voda.
(2) Meteorne vode iz strešnih površin je priporočljivo
zbirati v zbiralnikih deževnice. Višek le-te pa se odvede v priključno kanalizacijo javnega kanalizacijskega sistema.

(električno omrežje)
(1) Na območju urejanja OPPN je prisotna elektroenergetska infrastruktura, in sicer je zgrajen nizkonapetostni (NN)
kabelski (KB) priključek za vodni zbiralnik črpališče Selo.
(2) Za potrebe napajanja omenjenega območja z električno energijo je potrebno zgraditi novo NN KB omrežje. Novozgrajeni del omrežja se vključiti v obstoječo PMO za vodni
zbiralnik črpališče Selo. Predvideno NN KB omrežje mora biti
zgrajeno z NN KB E-A Y2Y-(J) 4x70+1,5 mm2.
(3) Priključki za stanovanjske hiše bodo priključeni v omenjeno PMO.
(4) NN omrežje (NNO) bo tako sestavljeno iz novozgrajenega NN KB in novih PMO. Vsa merilna mesta oziroma vse
merilne garniture morajo biti vgrajene v nove PMO. Odvodi iz
PMO do posamezne stanovanjske hiše bodo sekundami in del
inštalacije posamezne hiše.
(5) Nova PMO pri objektu E (na parceli oziroma 5) mora
omogočati vgradnjo dveh merilnih garnitur oziroma mora biti
dimenzionirana za možnost vgradnje dveh merilnih mest (tudi
za potrebe zelenih površin na parceli oziroma 6).
(6) Na delih, kjer bo trasa potekala pod voznimi površinami, je potrebno predvideti kabelsko kanalizacijo. Na delih, kjer
bo trasa potekala pod trajno urejenimi površinami (asfaltiranje
in podobno), je potrebno kabel vleči v cevi. V obeh primerih
je treba uporabiti plastične cevi, rdeče barve, premera vsaj
125 mm. Lokacije novih PMO so predvidena ob parcelnih mejah, da je mogoče odčitavanje porabljene energije brez dostopa
na zasebno zemljišče.
(7) Vso elektroenergetsko infrastrukturo (eventualne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit, novogradnja elektroenergetske infrastrukture) je potrebno projektno obdelati v
posebni mapi v skladu s tehničnimi pogoji, veljavno tipizacijo,
veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, jo uskladiti z Elektro
Ljubljana, d.d. ter zanjo pridobiti gradbeno dovoljenje.
(8) Pred izdelavo posameznih projektnih dokumentacij
za pridobitev gradbenega dovoljenja in pred izdajo gradbenega dovoljenja oziroma dovoljenj, mora investitor v skladu z
71. členom Energetskega zakona (Uradni Iist RS, št. 27/07,
70/08) in 4. členom Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije
(Uradni Iist RS, št. 126/07) pridobiti soglasje za priključitev, v
katerem bodo natančno določeni tehnični pogoji in parametri
priklopa.
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19. člen
(TK omrežje)

(1) Na območju urejanja poteka obstoječe nadzemno in
podzemno TK omrežje.
(2) Glede na novo pozidavo oziroma komunalno ureditev
je potrebno dele trase obstoječega TK omrežja Telekom Slovenije ustrezno zaščititi ali prestaviti, kar se izvede pod nadzorom
in po navodilih predstavnika Telekom Slovenije.
(3) Za vse nove stanovanjske hiše so predvideni priključki
na obstoječe podzemno TK omrežje, ki poteka ob občinski cesti.
(4) Za nove TK odcepe do stanovanjskih hiš se predvidi
kabelska kanalizacija s PVC cevmi premera 2x110 mm in
pomožni jaški.
20. člen
(kks omrežje)
(1) Na omenjenem ureditvenem območju (OPPN) ni pokopanih kablov kks omrežja razen kabla za hišni priključek na
objektu Selo pri Zagorju 38.
(2) V grafični prilogi je prikazano že zgrajeno najbližje kks
omrežje in možnost nadaljevanja tega do novo zgrajenih objektov. Od KKS obstoječe omarice se pokoplje nova kanalizacija
z stigmaflex cevmi z vmesnimi jaški, ter ustreznimi LŽ pokrovi.
Jaški so lahko iz bet. cevi fi-600 mm in globine 500 mm. Jaški
so med seboj povezani z stigmaflex fi-110 mm. Vsi odcepi iz
jaškov do novih objektov pa s fi-63 mm, ki se prav tako zaključijo v jašku pred novim objektom. Predvidijo se tudi cevi izven
meja urejanja zaradi možnosti nadaljevanja KKS kanalizacije.
21. člen
(javna razsvetljava)
(1) Obstoječa javna razsvetljava poteka ob občinski cesti LC 480101 (izven območja OPPN) in bo zagotavljala tudi
primerno osvetlitev ob novih objektih znotraj območja OPPN.
(2) Za primerno osvetlitev nove zelene površine oziroma 6,
se postavita dva nova drogova s priključitvijo na obstoječe
omrežje JR.
22. člen
(ogrevanje)
(1) Znotraj območja je predvideno individualno centralno
ogrevanje stanovanjskih objektov. Pri načrtovanju novih stanovanjskih objektov naj se predvidi uporaba sodobnih tehnologij
za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo stavb ter okolju
prijaznih sistemov za energetsko oskrbo, s poudarkom na
obnovljivih virih energije (toplotne črpalke, geosonde, sončni
kolektorji, fotovoltaične elektrarne ipd).
(2) Kot vir ogrevanja je možno uporabljati tudi kurilno
olje, les ipd. vendar emisije iz kurilnih naprav, ki se izpuščajo
v ozračje, ne smejo presegati mejnih koncentracij vsebnosti
snovi, določenih z Uredbo navedeno v 24. členu tega odloka.
REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
23. člen
(kulturna dediščina)
(1) Obravnavano območje ne posega na registrirane enote kulturne dediščine, zato ni posebnih dodatnih usmeritev.
(2) Pri pripravi prostorskega akta je potrebno upoštevati
Strokovne zasnove, ki jih je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije na podlagi Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99): Strokovne zasnove varstva
kulturne dediščine za območje Občine Zagorje ob Savi, ZVKDS
OE Ljubljana, februar 2008.
(3) Kolikor predhodne arheološke raziskave niso opravljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva
arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne dedi-
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ščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne
dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala
zemeljska dela in opravljanje strokovnega konservatorskega
arheološkega nadzora nad posegi. Lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja naj o dinamiki gradbenih del pisno obvesti
ZVKDS OE Ljubljana 14 dni pred pričetkom zemeljskih del.
(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.
REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJA NARAVE, VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
24. člen
(varovanje okolja)
(1) Varstvo narave: Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za
biotsko raznovrstnost. Na osnovi petega odstavka 97. člena
Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – UPB2
v nadaljevanju ZON) za območje, ki se ureja z obravnavanim
prostorskim načrtom izdelava naravovarstvenih smernic in izdaja naravovarstvenega mnenja nista potrebni. V primeru, da
gre za pripravo prostorskega akta na območjih strnjene poselitve, je ne glede na to, da izdelava naravovarstvenih smernic
zanje ni potrebna, treba upoštevati določila 36. člena ZON.
(2) Varstvo pred hrupom: Pri projektiranju in izvedbi objektov je vsak investitor dolžan upoštevati Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05,
34/08, 109/09, 62/10), na podlagi katere območje obravnave
sodi v III. stopnjo varstva pred hrupom, kjer je dovoljena mejna
raven hrupa 60 (dBA) podnevi in 50 (dBA) ponoči. Ker gre za
stanovanjsko območje ni dopusten noben poseg v okolje, ki
je moteč zaradi povzročanja hrupa. Stanovanjske objekte je
potrebno graditi z ustrezno zvočno izolacijo sten, oken in vrat.
(3) Varstvo ozračja: Učinkovito varstvo zraka na območju
OPPN se izvaja z gradnjo energetsko učinkovitih stanovanjskih objektih (gradnja nizkoenergijskih in pasivnih stavb) ter
uporabo sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in
klimatizacijo stavb. Za potrebe po toplotni energiji naj se uporabljajo ekološko nesporni ter obnovljivi viri energije. Pri gradnji
je potrebno upoštevati zakonska določila o varstvu zraka in
zagotoviti, da z novimi posegi ne bodo prekoračene dovoljene
vrednosti emisij. Emisije iz kurilnih naprav, ki se izpuščajo v
ozračje, ne smejo presegati mejnih koncentracij vsebnosti snovi, določenih z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih
kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 23/11).
(4) Varovanje tal: Pri gradnji objektov in drugih posegih v
prostor je potrebno zagotoviti zaščito tal pred onesnaženjem in
erozijskimi vplivi. V času gradnje je potrebno z varnim obratovanjem gradbene mehanizacije in varnim ravnanjem ter skladiščenjem gradbenih materialov s škodljivimi snovmi pred in med
gradnjo preprečiti morebitno onesnaženje tal. Za začasne prometne in gradbene površine se uporabi površine na katerih so
tla manj kvalitetna. Prst se odstrani in deponira na robu izkopa
ter se uporabi za sanacijo razgaljenih površin. Prst se odstrani
in premesti na drugo lokacijo tako, da ne pride do onesnaženja
s škodljivimi snovmi in manj kvalitetnim materialom. Deponije
prsti se izvede tako, da se ohrani njena rodovitnost in količina,
pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in živice.
(5) Varstvo gozdov: Območje OPPN meji na gozd, ki porašča strmo pobočje in ima močno poudarjeno varovalno vlogo
v prostoru. Gradnjo novih stavb je potrebno širiti na zemljišča,
ki niso ogrožena zaradi naravnih in drugih nesreč (23. člen
Uredbe o prostorskem redu Slovenije), zato se pri načrtovanju
objektov ob gozdnih površinah priporoča, da se zagotovi zadostno varnostno razdaljo, in sicer najmanj v dolžini ene drevesne
višine odraslega gozdnega sestoja.
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(6) Do gozdnih zemljišč v zaledju je treba zagotoviti neoviran dostop za gozdarsko mehanizacijo. V primeru urejanja cestne infrastrukture naj se upošteva minimalne tehnične zahteve
za gradnjo gozdnih cest, ki so navedene v 9. členu Pravilnika o
gozdnih prometnicah (Uradni list RS, št. 4/09).
(7) Odlaganje viškov odkopane zemlje, gradbenih odpadkov in gradbenega materiala v gozdu ni dovoljeno (18. člen
ZG).
(8) Pri novih zasaditvah v sklopu zunanje ureditve ob
objektih naj se upošteva izbor avtohtonih drevesnih in grmovnih
vrst. Upoštevati je treba omejitve vnosa rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, s katerimi se lahko prenašajo škodljivi organizmi, ki pomenijo nevarnost za zdravstveno
varstvo rastlin (15. člen Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin
– ZZVR-1, Uradni list RS, št. 62/07 – UPB2, 36/10).
(9) Varovanje pred elektromagnetnim sevanjem: Viri elektromagnetnega sevanja so visokonapetostni transformator,
razdelilna transformatorska postaja, nadzemni ali podzemni
vod za prenos električne energije, odprt oddajni sistem za
brezžično komunikacijo, radijski ali televizijski oddajnik, radar
ali druga naprava ali objekt, katerega obratovanje obremenjuje
okolje. Za gradnjo teh objektov je potrebno izdelati oceno vplivov na okolje in pridobiti soglasje pristojne službe.
(10) Varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem: Za razsvetljevanje cest in drugih javnih površin naj se uporabljajo
energetsko varčne sijalke in svetila z zasenčenim osvetljevanjem v nebo. Pri gradnji in rekonstrukciji javne razsvetljave je
potrebno načrtovati vgraditev stikal za reguliranje polnočnega
delovanja javne razsvetljave na odjemnih mestih. Pri načrtovanju gradenj vseh vrst objektov in drugih posegov v prostor je
potrebno upoštevati Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja (Uradni list RS, št. 81/07).
25. člen
(odpadki)
(1) Na celotnem območju občine so na primerno dostopnih mestih urejene zbiralnice za ločeno zbiranje odpadkov in
zbirni center za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, v skladu
s programom storitev in oskrbe prebivalstva z infrastrukturo v
občini in v skladu z veljavnimi predpisi. Najbližji obstoječi ekološki otok je v bližini Selo pri Zagorju št. 22. V območju OPPN
je predviden zeleni pas z urejenimi potmi, otroško igrišče in nov
otok za ekološko zbiranje odpadkov.
(2) Komunalni odpadki se zbirajo v za to namenjenih tipskih posodah (zabojnik za preostanek komunalnih odpadkov,
organskih odpadkov ter embalažnina-plastenke in pločevinke)
in odvažajo v skladu z ustreznimi občinskimi predpisi. Odjemna
mesta morajo biti prometno dostopna, ne smejo pa biti na prometnih površinah.
(3) Gradbene odpadke, ki nastajajo med gradnjo, objekta
je potrebno deponirati in ravnati z njimi skladno z Uredbo o
obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS,
št. 34/08, 61/11).
(4) Posebni in nevarni odpadki se do odvoza na končno
odlagališče tovrstnih odpadkov zbirajo in hranijo v sklopu zemljišča za gradnjo, v posebnih posodah ali skladiščih.
26. člen
(vodnogospodarski ukrepi)
(1) Ob južnem robu obravnavanega območje teče potok,
ki se na zahodnem delu obravnavanega OPPN razširi v manjši
zbiralnik iz katerega se voda preko obstoječe zacevitve odvaja
naprej v strugo.
(2) Posegi na vodnem in priobalnem zemljišču, ki sega na
vodah 2. reda (vodotok znotraj OPPN) 5,0 m od meje vodnega
zemljišča, so prepovedani, razen v primerih navedenih v 37. in
201. členu Zakona o vodah. Pas priobalnega zemljišča mora
biti natančno prikazan (tako na odprtih delih struge kot tudi na
zacevljenem delu).
(3) Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov je strogo prepovedano, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop
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oziroma prehod preko vodotoka, v primeru, da gre za objekt
javne prometne infrastrukture (mostovi, prepusti na javnih cestah oziroma poteh). Prekrivanje struge na daljšem odseku ni
dovoljeno.
(4) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da ne
pride do poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem voda, kar mora biti v projektni
dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano (5. člen ZV-1).
(5) Ker se obravnavano območje nahaja na plazljivem
območju, kjer se verjetnost pojavljanja plazov povečuje od
srednje verjetnosti do velike verjetnosti, je potrebno v celoti
upoštevati določbe 88. člena Zakona o vodah.
(6) Sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti tudi geološko- geotehnično poročilo, na podlagi
katerega je potrebno izbrati ustrezno zavarovanje in temeljenje
novih objektov, in sicer tako, da se zaradi posega v zemljišče
ne bi sproščalo gibanje hribin ali kako drugače ogrozila stabilnost zemljišča.
REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VARSTVO PRED
POŽAROM
27. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati smernice in pravilnike s področja gradnje objektov v potresnih območjih za območje seizmične intenzitete VII. stopnje MSC lestvici.
(2) Po karti potresne nevarnosti na kateri je ozemlje
Republike Slovenije razdeljeno v cone z različnimi stopnjami
projektnega pospeška tal spada obravnavano ozemlje v cono
z ag=0,175 % g.
(3) Območje urejanja ne leži na ogroženem območju
poplavnosti ter visoke podtalnice.
(4) V začetni fazi izvedbe OPPN (gradnja objektov) prestavlja potencialni vir onesnaženja vod in tal, možnost izlitja olj
ali maziv iz gradbene mehanizacije in transportnih vozil, vendar
tak vir onesnaženja predstavlja tudi vsako vozilo rednega prometa ali kmetijska mehanizacija.
28. člen
(varstvo pred požarom)
(1) V OPPN so s področja varstva pred požarom upoštevani in prikazani prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi varstva
pred požarom, zlasti pa so zagotovljeni:
– pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja iz objektov – zagotovljeno je zadostno število ustrezno razmeščeni izhodov, ki vodijo do zunanjih evakuacijskih poti in na predvidena
zunanja zbirna mesta, ki niso v coni nevarnosti,
– potrebni odmiki od meje parcel in med objekti ter potrebne protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara
na sosednje objekte.
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila
so za celoten kompleks zagotovljene z ustreznimi dostopi, zadostno nosilnostjo vozišč in ustreznim režimom prometa, širino
poti, uvozno izvoznimi radij.
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje se zagotovijo
z novim vodovodom in zunanjim hidrantnim omrežjem skladno
s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za
gašenje požarov.
– na vodovodnem omrežju bo na predpisani razdalji nameščeno zadostno število nadzemnih hidrantov,
– vsi intervencijski dostopi, predvidene tehnične rešitve
požarne zaščite ter sistem zunanjega hidrantnega omrežja, so
razvidni iz grafičnih prilog.
(2) Za zagotavljanje požarne varnosti, je potrebno upoštevati načrtovano prometno in komunalno ureditev.
(3) Na osnovi izračuna požarne obremenitve je pri projektiranju in izvedbi objektov potrebno upoštevati takšne materiale
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in naprave, ki ustrezajo varnosti objekta in njegovih naprav pred
požarom. Način varovanja pred požarom za objekt in dobrine
se opredeli v PGD projektu (zasnova požarne varnosti) in bo
skladen z določili predpisov s področja varstva pred požarom.
(4) Ukrepi in zahteve v zvezi s požarno zaščito se smiselno uporabijo tudi v primeru drugih nesreč, kot so katastrofalni
potres ali vojna.
29. člen
(erozivna in plazovita ogroženost)
(1) Za območje OPPN – Šikovec je izdelan Geološko
geomehanski elaborat, ki je kot priloga, sestavni del tega prostorskega akta.
(2) Za potrebe projektiranja bo potrebno izvesti dodatne
geotehnične raziskave.
(3) Kjer se na obravnavanem območju verjetnost pojavljanja plazov povečuje od srednje verjetnosti do velike verjetnosti
je potrebno v celoti upoštevati določbe Zakona o vodah, ki se
na to nanašajo.
(4) V območju OPPN generalno ni sledi erozijskih žarišč,
vendar se jih ob posegih v teren ne morejo izključiti. Pri vseh
posegih v teren je potrebno dosledno izvajati protierozijsko
zaščito izkopnih brežin v zemljini. Neposredno ob južni meji
območja OPPN poteka manjši vodotok, kjer imamo opraviti z
bočno erozijo potoka, vendar v območje OPPN vpliv ne seže.
30. člen
(poplavna ogroženost)
(1) Za določitev območij ogroženih zaradi poplav je bil
izdelan Hidrološko-hidravlični elaborat. Glede na izračune iz
elaborata je obsega poplavno območje mestoma le manjši
predel izven struge na levem bregu potoka in ne sega izven
območja, ki je na geodetskem načrtu predstavljeno kot »jarek z
nestalno vodo«. Na desnem bregu, kjer je predvidena pozidava
ni poplavne nevarnosti.
31. člen
(načrt parcelacije)
(1) Na ureditvenem območju se izvede nova parcelacija
zemljišč. Načrt parcelacije je sestavni del grafičnega dela.
(2) Površine načrta se delijo na:
– parcele namenjene pozidavi stanovanjskih hiš z oznakami objektov A, B, C, D, in E;
– parcele namenjene gospodarski javni infrastrukturi z
oznako 8;
– ostalo namenjeno zelenim površinam z oznakami 6, 7
in 11;
– obstoječa parcela namenjena vodnemu zbiralniku – črpališče Selo z oznako 9;
32. člen
(etapnost prostorske ureditve)
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– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa
po obstoječem omrežju cest in poti,
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene
ali poškodovane,
– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo
objektov po obstoječih infrastrukturnih omrežjih, objektih in
napravah,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da se prepreči onesnaženje okolja
in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe
tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode,
– vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na
podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne
zakonodaje.
VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV
34. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri realizaciji podrobnega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se
pri nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, geoloških,
geomehanskih in drugih razmer poiščejo primernejše tehnične
rešitve, s katerimi se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Odstopanja od tehničnih rešitev ne smejo biti v
nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in
organizacije, ki jih le-ta zadevajo.
(2) Dopustna so tudi odstopanja:
– tlorisni in višinski gabariti načrtovanih stanovanjskih
objektov lahko odstopajo do +- 15 % v vse smeri, ne smejo pa
presegati faktorja zazidanosti, regulacijskih linij in minimalnih
odmikov od sosednjih parcelnih mej;
– nezahtevne in enostavne objekte je dovoljeno postavljati bližje sosednjim zemljiščem ob soglasju lastnikov le-teh
in upoštevanju veljavnih predpisov;
– od tras vodov gospodarske infrastrukture kolikor ta zahteva prilagoditev terenu, obstoječim trasam vodov in naprav in
sami tehnologiji izvedbe.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
35. člen
(vpogled)
OPPN je stalno na vpogled pri Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi.

(1) Pred izgradnjo se zemljišče komunalno opremi.
(2) Objekti se lahko gradijo posamezno.

(nadzor)

DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja občinska
uprava in inšpekcijske službe.

33. člen

37. člen

36. člen

(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(veljavnost odloka)

(1) Morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture
in naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na
svoje stroške.
(2) Poleg obveznosti iz predhodnih določil, morajo investitorji in izvajalci:
– pred začetkom del obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter
skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe infrastrukturne
vode,

Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-1/2013
Zagorje ob Savi, dne 27. junija 2016
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.
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Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje IZ 8 – Zajc (del) na Izlakah

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8) ter
na podlagi 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni
list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na
12. redni seji dne 27. 6. 2016 sprejel

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje IZ 8 – Zajc (del) na Izlakah
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt (OPPN v nadaljevanju) za območje IZ 8 – Zajc (del) na
Izlakah, ki vsebuje:
– ureditveno območje OPPN s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji,
– zasnove projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture ter obveznosti priključevanja nanjo,
– rešitve in ukrepi za varstvo okolja, ohranjanje narave,
varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve tre druge pogoje
in zahteve za izvajanje OPPN.
2. člen
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN)
Z OPPN se načrtuje prostorska ureditev dela območja
IZ 8 – Zajc na Izlakah. Znotraj ureditvenega območja OPPN
se določijo pogoji glede posegov v obstoječe objekte in pogoji
glede nadaljnjega razvoja območja.
Določijo se pogoji za gradnjo novih stavb – stanovanjska
dejavnost, pogoji za izvedbo javne gospodarske infrastrukture
ter pogoji za ureditev okolice stavb v okviru lastnih parcel.
3. člen
(sestavni deli OPPN)
I. TEKSTUALNI DEL
II. KARTOGRAFSKI DEL
III. OBVEZNE PRILOGE
IV. SPLOŠNI DEL
V. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
4. člen
OPPN za območje IZ 8 – Zajc (del) na Izlakah, je izdelalo
podjetje OSA arhitekti d.o.o., pod številko naloge 14-161.
Ureditveno območje OPPN predstavlja del ureditvenega
območja Občine Zagorje ob Savi.
II. UREDITVENO OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA
5. člen
(ureditveno območje OPPN)
Ureditveno območje OPPN obsega del parcele št. 146/1
(del) k. o. Izlake.
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Meja ureditvenega območja OPPN je razvidna iz grafičnih
prilog.
Pri izdelavi OPPN je bilo upoštevano zemljiško knjižno
stanje z dne 13. 1. 2015.
Površina ureditvenega območja OPPN znaša skupaj
0,5 ha.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
V PROSTOR
6. člen
(opis vplivov in povezav s sosednjimi območji)
Območje se bo prometno napajalo iz obstoječe državne
ceste in preko obstoječe lokalne dostopne ceste.
Javna gospodarska infrastruktura
Predvideni objekti bodo priključeni na omrežje za zagotavljanje minimalne komunalne oskrbe (vodovod, kanalizacija,
odvodnjavanje padavinskih vod, elektro NN napajanje).
Predvideni objekti se bodo ogrevali na toplotne črpalke ali
druge alternativne vire ogrevanja.
Predvidena gradnja ne bo imela negativnih vplivov na
varnost pred požarom ter na higiensko in zdravstveno varstvo
okolice. Prav tako ne bo vplivala na varnost pri uporabi nepremičnin v okolici.
Predvidena gradnja bo vplivala na podobo krajine. Zelene
površine znotraj ureditvenega območja OPPN bodo omilile prehod med intenzivno pozidanim območjem in ruralno pokrajino.
7. člen
(opis rešitve načrtovanih objektov)
Funkcionalne enote – gradbene parcele, ki so namenjene
gradnji stavb, so enovite parcele, razporejene tako, da je vsak
predvideni objekt na svoji gradbeni parceli z vso pripadajočo
ureditvijo.
8. člen
(opis načrtovane ureditve zunanjih površin)
Krajinska ureditev v okviru posameznih parcel, mora upoštevati krajinske značilnosti prostora, v katerega je ureditveno
območje umeščeno.
Za zasaditev z avtohtono vegetacijo se uporabijo naslednje avtohtone rastline:
– avtohtona drevesa: mali jesen, veliki jesen, gaber,
– avtohtone grmovnice: leska, češmin.
Ograje
Ograje na celotnem ureditvenem območju OPPN so predvidene kot lahke žičnate ograje ali lesene ograje, ki so lahko
postavljene na nizki parapetni zid, ali brez njega. Parapetni
zid je visok do 50 cm, merjeno od kote terena. Višina celotne
ograje (skupaj s parapetnim zidcem je 1,50 m maksimalno. Razen ograje je vse ostale ureditve na gradbenih parcelah treba
izvesti tako, da v času gradnje ne bo izkopov, poškodb ali drugih mehanskih vplivov na sosednjem zemljišču. V nasprotnem
primeru je potrebno pridobiti soglasje mejaša.
9. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
Regulacijski elementi
Posegi v prostor upoštevajo regulacijske elemente, ki
imajo naslednji pomen:
– regulacijska linija (RL) razmejuje površine v javni rabi,
dostopne vsakomur pod enakimi pogoji, od površin v nejavni
rabi (parcelna meja v grafiki),
– Gradbena linija (GL) je črta, na katero morajo biti vsaj z
enim robom fasade postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti (oranžna linija).
Objekt lahko presega gradbeno linijo s funkcionalnimi
elementi, ki ne vplivajo bistveno na oblikovni vtis gradbene
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mase. To so nadstreški, nastopne stopnice, vhodi, vetrolovi in
podobno.
Oblikovanje objektov
Pri oblikovanju novogradenj je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– objekti se morajo držati navedenih regulacijskih elementov,
– grajeni morajo biti iz trajnih materialov,
– podkletitev objektov je dopustna ni pa nujna.
Lega stavb
Lega stavb je določena v karti »Načrt parcelacije – tehnični elementi za zakoličenje novih gradbenih parcel in objektov«,
kjer je s koordinatami v Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu natančno določena lega posameznih objektov in velikost
ter lega posameznih parcel.
Posebna merila in pogoji za oblikovanje objektov
– lega posameznih stavb 1/1 je določena in razvidna iz
karte »Ureditvena situacija«, dovoljeno je odstopanje navznoter,
– tolerance tlorisnih dimenzij stavb so ±1,00 m,
– največja dopustna višina slemena posameznega objekta Hs = 9.00 m, odstopanje je možno navzdol,
– objekti so etažnosti (K)+P+1 ali (M),
– streha je simetrična ali asimetrična dvokapnica,
– najmanjši odmiki objektov od parcelnih mej so 4,0 m,
manjši odmik je dovoljen s soglasjem lastnika sosednjega
zemljišča,
– dovoljena je gradnja vseh vrst nezahtevnih in enostavnih objektov skladno z veljavno Uredbo. Dovoljen je odmik le
teh 1,5 m od parcelne meje,
– višinske kote objektov so določene in razvidne iz karte
»Ureditvena situacija«, dovoljeno je odstopanje ± 0,5 m.
10. člen
(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)
Obstoječi objekti po tem odloku so vsi objekti, ki se nahajajo v ureditvenem območju OPPN in so v izvedeni fazi v času
trajanja in sprejetja OPPN.
V času trajanja OPPN so na vseh obstoječih objektih
dovoljena investicijsko-vzdrževalna dela.
Dovoljene so:
– rekonstrukcije, dozidave in nadzidave v okviru gabaritov
in pod pogoji, ki veljajo za novogradnje v ureditvenem območju
OPPN.
Spremembe namembnosti v okviru dejavnosti (poslovna
ali poslovno stanovanjska, mirna obrt, manjša trgovina).
Dopustne so tudi rušitve vseh obstoječih objektov. Po odstranitvi objekta se lahko na njihovem mestu postavi nov objekt
pod pogoji, ki veljajo za novogradnje v ureditvenem območju
OPPN, skladno z veljavno zakonodajo.
11. člen
(pogoji za gradnjo enostavnih objektov)
Pomožni infrastrukturni objekti
Na celotnem ureditvenem območju OPPN je dovoljena
gradnja tistih pomožnih infrastrukturnih objektov, ki so potrebni za priključitev predvidenih objektov na javno gospodarsko
infrastrukturo, ali ki dopolnjujejo in izboljšujejo priključitev na
javno gospodarsko infrastrukturo obstoječih objektov. Pomožni
infrastrukturni objekti se lahko postavijo skladno s soglasjem
upravljavca.
Urbana oprema
Na celotnem ureditvenem območju OPPN je dovoljeno
postaviti:
– na gradbiščih v času gradnje montažno sanitarno opremo, ki je lahko tudi v zabojniku, če je njegova tlorisna površina
do 20 m2, višina pa do 4,0 m,
– vodnjak oziroma okrasni bazen, arhitektonsko zasnovan
in plastični zbiralnik za vodo, če je njegova tlorisna površina
do 100 m2,
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– izvesne table so dovoljene, če so s svojim skrajnim
robom postavljene min. 0,50 m od ceste. Gledana tlorisna
projekcija.
Oglaševanje na svetilkah javne razsvetljave ni dovoljeno.
Postavitev reklam v območju cestnega telesa ni dovoljeno.
Postavitev reklamnih panojev na ograjah ni dovoljeno.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
12. člen
(pogoji za prometno urejanje)
Ureditveno območje OPPN se napaja preko dveh cest, iz
obstoječe regionalne ceste in preko obstoječe lokalne ceste.
Vsak objekt ima svoj uvoz iz obstoječe lokalne ceste.
Povezovalne ceste na območju OPPN-ja morajo biti načrtovane in grajene po najbolj ugodni trasi terena s čim blažjimi
nakloni in blagimi krivuljami ter z vso potrebno komunalno infrastrukturo. Vse ceste morajo biti načrtovane skladno z veljavnimi
zakoni in pravilniki.
Največja dovoljena osna obremenitev tovornih vozil po
občinskih cestah je 6 ton, oziroma skladno s postavljeno signalizacijo. V času gradnje je potrebno tovorna vozila prilagoditi trasi in nosilnosti ceste, lastnosti in stanju ceste po kateri
vozijo. Z izgradnjo cestnega priključka se ne sme poslabšati ali
zmanjšati stabilnost cestnega telesa, cestnih brežin in vozišča
ali njegove maksimalne nosilnosti.
Gradnja na območju cestnega sveta občinske ceste mora
biti izvedena na podlagi geološkega poročila oziroma geološkega strokovnega mnenja.
Zasebni cestni priključki morajo biti izvedeni tako, da voda
s priključka ne teče ali zateka na občinsko cesto – urejeno lastno odvodnjavanje: prečna kanaleta z rešetko, robna rešetka
za odtok vode, ustrezni prečni naklon.
Mirujoči promet
Na območju ureditvenega območja OPPN so vsa parkirišča, ki so namenjena stanovalcem in obiskovalcem urejena v
okviru lastnih parcel.
Vsako parkirno mesto znotraj posameznih parcel je velikosti min. 3.50 m x 5.50 m. Dovoljena je gradnja nadstrešnice
ali garaže etažnosti P, max Ho = 3,00 m.
13. člen
(pogoji za komunalno in energetsko infrastrukturo)
Predvideni objekti bodo priključeni na obstoječo in projektirano komunalno in energetsko infrastrukturo. OPPN obravnava komunalne in energetske priključke do priključnega mesta
na komunalno in energetsko infrastrukturo, četudi le-ti segajo
izven ureditvenega območja OPPN.
Potek posameznih vodov komunalne in energetske infrastrukture je razviden iz grafičnih prilog.
Komunalni priključki so predvideni za vse parcele v ureditvenem območju OPPN individualno.
Investitor si je dolžan pred izvedbo komunalne in energetske infrastrukture pridobiti projekte PGD in soglasja upravljavcev ter PZI.
Predvideni objekti bodo priključeni na:
vodovodno omrežje,
kanalizacijsko omrežje,
električno omrežje,
TK in KTV omrežje na željo investitorja.
Podatki o obstoječi infrastrukturi so pridobljeni od posameznih upravljavcev. Pred izvedbo je potrebno na terenu
natančno določiti lego posameznih vodov.
Predmetni OPPN podaja samo konceptualne rešitve. Natančne rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji, ki mora
upoštevati pogoje posameznih upravljavcev in usmeritve tega
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OPPN. Zaradi tega so dopustna odstopanja od rešitve v lokacijskem načrtu (trase, zasnove), ki so strokovno in ekonomsko
utemeljena in se z njimi strinjajo posamezni upravljavci.
Vodooskrba
Za zagotovitev minimalne komunalne oskrbe se v primeru, da omrežje za oskrbo s pitno vodo še ni zgrajeno, kot
dokazilo o zagotavljanju minimalne komunalne oskrbe šteje
dokazilo, da je to omrežje vključeno v Občinski načrt razvojnih
programov v okviru občinskega proračuna za tekoče ali naslednja leta. Če omrežje minimalne komunalne oskrbe ni vključeno v občinski načrt razvojnih programov v okviru občinskega
proračuna za tekoče ali naslednja leta, je potrebno skleniti
pogodbo o opremljanju zemljišča. V primeru, da pogodba ni
sklenjena, lahko investitor ne glede na določbe prostorskega
akta zagotovi minimalno komunalno oskrbo tudi na način, ki
omogoča samooskrbo objekta in sledi napredku tehnike.
V šestih mesecih po končani gradnji javnega vodovodnega omrežja se morajo nanj priključiti vsi objekti, ki na javno
vodovodno omrežje še niso priključeni in je zanje priključitev
mogoča. Lastnike nepremičnin k priključevanju pozove pristojni
upravljavec javnega vodovodnega omrežja.
Elektrika
Na obravnavanem območju so naslednji elektroenergetski vodi in objekti:
– nizkonapetostno omrežje.
Obstoječe nadzemno NN omrežje se rekonstruira v zemeljsko izvedbo. Predlagana trasa NN KB bo potekala severno
od predvidenih objektov in se kablira. Na obstoječi A drog, ki
se nahaja na parceli št. 266, k. o. Izlake, na katerem bo priključen predviden NN KB, je treba namestiti pred napetostne
odvodnike. Potrebno je zgraditi novo priključno (PS) merilno
omarico (PMO), ki ima možnost vgradnje dveh električnih merilnih garnitur. Omarica se nahaja ob dostopni cesti. Tako bo
mogoča individualna priključitev posameznega stanovanjskega
objekta na distribucijsko omrežje. Nova PS PMO bo priključena
v TP 20/0,4 kV Spodnji Prhovec, ki se napaja iz RTP 110/20 kV
Potoška vas. Energetsko omrežje v točki priključitve omogoča
TN sistem ozemljitve.
Javna razsvetljava
V neposrednem območju OPPN – ja je že urejena javna
razsvetljava, zato zaradi predvidene gradnje ni potrebno načrtovati dodatne javne razsvetljave.
Kanalizacija
Za zagotovitev minimalne komunalne oskrbe se v primeru, da omrežje za kanalizacijo še ni zgrajeno, kot dokazilo o
zagotavljanju minimalne komunalne oskrbe šteje dokazilo, da
je to omrežje vključeno v Občinski načrt razvojnih programov v
okviru občinskega proračuna za tekoče ali naslednja leta. Če
omrežje minimalne komunalne oskrbe ni vključeno v občinski
načrt razvojnih programov v okviru občinskega proračuna za
tekoče ali naslednja leta, je potrebno skleniti pogodbo o opremljanju zemljišča. V primeru, da pogodba ni sklenjena, lahko
investitor ne glede na določbe prostorskega akta zagotovi
minimalno komunalno oskrbo tudi na način, ki omogoča samooskrbo objekta in sledi napredku tehnike.
Dovoljena je priključitev fekalnih odpadnih vod na individualno malo biološko čistilno napravo (MČN) do izvedbe
javnega kanalizacijskega sistema.
V šestih mesecih po končani gradnji javnega kanalizacijskega omrežja se morajo nanj priključiti vsi objekti, ki na
javno kanalizacijsko omrežje še niso priključeni in je zanje
priključitev mogoča. Priključna kanalizacija objektov mora biti
izvedena tako, da bo mogoč kasnejši priklop na sistem javne
kanalizacije.
Lastnike nepremičnin k priključevanju pozove pristojni
upravljavec javnega kanalizacijskega omrežja.
Padavinske odpadne vode
Za zagotovitev minimalne komunalne oskrbe se v primeru, da omrežje za odvodnjavanje padavinskih odpadnih vod še
ni zgrajeno, kot dokazilo o zagotavljanju minimalne komunalne
oskrbe šteje dokazilo, da je to omrežje vključeno v Občinski
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načrt razvojnih programov v okviru občinskega proračuna za
tekoče ali naslednja leta. Če omrežje minimalne komunalne
oskrbe ni vključeno v občinski načrt razvojnih programov v
okviru občinskega proračuna za tekoče ali naslednja leta, je
potrebno skleniti pogodbo o opremljanju zemljišča. V primeru,
da pogodba ni sklenjena, lahko investitor ne glede na določbe
prostorskega akta zagotovi minimalno komunalno oskrbo tudi
na način, ki omogoča samooskrbo objekta in sledi napredku
tehnike.
Za natančno določitev načina odvodnjavanja padavinskih odpadnih vod s strešin, utrjenih delov dvorišč in parkirnih
površin ter manipulativnih površin in cestnega priključka mora
biti narejeno natančno geomehansko poročilo, iz katerega bo
razviden način odvodnjavanja le-teh.
Padavinske odpadne vode iz utrjenih delov dvorišč, parkirišč, cestnega priključka ali objekta morajo biti pred iztekom
v javni kanalizacijski sistem predhodno ustrezno prečiščene.
V šestih mesecih po končani gradnji sistema odvodnjavanja padavinske odpadne vode se morajo nanj priključiti vsi
objekti, ki na sistem še niso priključeni in je zanje priključitev
mogoča. Lastnike nepremičnin k priključevanju pozove pristojni
upravljavec sistema odvodnjavanja padavinske odpadne vode.
V primeru ponikovalnega polja bo potrebno le tega izvesti
tako, da bo dno ponikovalnice v slabo vezanem konglomeratu.
Ponikovalnica naj bo locirana izven vplivnega območja objekta.
Ponikovalnica naj se dimenzionira glede na pričakovane količine odpadne meteorne vode in prepustnost, skladno z določili
geomehanskega poročila.
TK in KTV omrežje
V bližini območja potekajo TK in KTV vodi, tako da je
priključitev na le-te mogoča. Priključitev je možno izvesti iz
obstoječe samostoječe omarice KKS (1.7), kjer je potreben
podboj lokalne ceste proti omarici.
Za priključitev novih objektov na TK omrežje se uporabijo
PVC cevi premera 125 mm in PEHD cevi premera 50 mm,
jašek in stebriček na začetku gradbene cone, ki omogoča
vgraditev prenosnega medija.
Priključitev na TK in KTV kabelsko kanalizacijo je možen,
ni pa obvezen.
Ogrevanje
Predvideno je ogrevanje na toplotne črpalke, ali drug
alternativni vir ogrevanja. Predvideno je individualno ogrevanje
za vsak stanovanjski objekt ločeno.
Faznost gradnje komunalne in energetske infrastrukture
Faznost gradnje komunalnih in energetskih vodov je možna glede na zastavljeno faznost gradnje posameznih objektov
ali sklopov le teh skladno s soglasjem upravljavcev posameznih vodov.
Odpadki
Odpadki se zbirajo na gradbenih parcelah objektov. Pri
obratovanju objektov v ureditvenem območju OPPN bodo nastajali komunalni odpadki, ki se bodo zbirali v za to namenjenih
posodah in jih bo odvažalo javno podjetje na mestno deponijo.
Lokacijo zabojnikov je potrebno predvideti ob predvidenih
javnih površinah (zabojnik za preostanek komunalnih odpadkov, organskih odpadkov ter embalaže). Najbližji ekološki otok
je oddaljen cca 200 m (ulica Medijske Toplice).
Odstopanja pri izvedbi komunalnih in energetskih vodov
Odstopanja pri trasah komunalnih in energetskih vodov
ter naprav so dovoljena s soglasjem upravljavcev. Dopustne
so spremembe tras posameznih komunalnih in energetskih
vodov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora. V skladu s pogoji upravljavcev so dopustne tudi izvedbe
komunalnih vodov, ki jih v fazi priprave OPPN ni bilo mogoče
predvideti.
Vsi vodi komunalne in energetske infrastrukture naj se
izvedejo v cestnem telesu ali ob cesti ter v nadaljevanju na
lastni parceli investitorja.
Posebni pogoji za komunalno in energetsko infrastrukturo
Vsa potrebna javna komunalna infrastruktura mora biti
zgrajena že pred gradnjo individualnih objektov oziroma stano-
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vanjskih hiš na območju OPPN-ja. Dovoljena je fazna gradnja
komunalne infrastrukture.
Investitor je dolžan za vso komunalno infrastrukturo, ki
bo dana v last in upravljanje Občine Zagorje ob Savi, urediti
potrebne služnostne in ostale zemljiško knjižne pogodbe za
gradnjo in vzdrževanje te infrastrukture, vključno s parcelacijo
objekta, vpisom v ZK in uporabnim dovoljenjem.
V. REŠITVE, UKREPI IN USMERITVE ZA VAROVANJE
OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
14. člen
(varstvo zraka)
Med izvajanjem del na ureditvenem območju OPPN je
potrebno upoštevati naslednje ukrepe:
– vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin v
suhem in vetrovnem vremenu,
– preprečevanje nekontroliranega raznašanja materialov
z območja urejanja na javne prometne površine,
– upoštevanje emisijskih norm za gradbeno mehanizacijo
in vse naprave, ki se uporabljajo pri izvajanju del,
– prepovedano sežiganje odpadnih materialov, ki nastanejo med gradnjo.
Vse naprave, ki so predvidene za uporabe, naj ustrezajo
predpisanim tehničnim in varnostnim zahtevam.
Vsi izpusti iz objekta (klimatski, ostali zračniki) naj se
namestijo na strehe objektov (če je to mogoče). Vsi izpusti
snovi v zrak morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z
zakonskimi zahtevami.
Utrjene manipulativne površine na območju OPPN je
treba ohraniti v čistem stanju.
Prevozna sredstva naj bodo v stanju mirovanja na območju OPPN ugasnjena.
Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati določila veljavnih predpisov s področja varovanja zraka,
tako, da ne bodo presežene posamezne dovoljene vrednosti.
15. člen
(varovanje tal)
Parkirišča in manipulativne površine ter cestne površine
je potrebno izvesti vodotesno tako, da ni možen iztok v podtalje. Kanalizacija in priključki, lovilci olj in maščob morajo biti
izvedeni vodotesno. Pri ravnanju v času gradnje je potrebno
upoštevati predpise s področja varovanja okolja.
Z rodovitno prstjo tal, ki se odstrani z matične podloge, je
treba med gradnjo in po izgradnji zagotoviti racionalno ravnanje. Prst se mora odstraniti tako, da se ohranja njena plodnost
in količina. Preprečiti je potrebno mešanje živice in mrtvice.
Rodovitna zemlja se začasno odlaga na največ 1.2 m visoke
nasipe.
Površine, ki bodo med urejanjem območja OPPN razgaljene, je treba ponovno zasuti, površinsko komprimirati, humusirati in zatraviti, če na teh površinah ni predvidena zazidava
(zelene površine).
V primeru razlitja nevarnih snovi v času gradnje, naj se
izvedejo sanacijski ukrepi s takojšnjim izkopom onesnažene
zemljine in z deponiranjem na ustrezno lokacijo.
Na erozijsko ogroženem območju je potrebno pred posegi
v prostor zagotoviti ustrezne proti erozijske ukrepe. Za posege
na območju, kjer so zaznani erozijski procesi, je v fazi izdelave projektne dokumentacije potrebna posebna geomehanska
preveritev.
16. člen
(varstvo kmetijskih površin)
Poseganja na kmetijska zemljišča v okolici OPPN ne
pričakujemo. V primeru poseganja v kmetijska zemljišča, se
po končanem urejanju zemljišče povrne v stanje, primerno za
kmetijske namene.

Uradni list Republike Slovenije
17. člen
(varovanje voda)
Pri načrtovanju in opredelitvi posameznih dejavnosti je
potrebno upoštevati določila vseh veljavnih predpisov s področja varstva voda.
Pri urejanju območja se morajo uporabljati transportna
sredstva, ki so brezhibna, stroji in naprave, ki so tehnično
brezhibni.
Pri urejanju prostora je dovoljena uporaba samo tistih
materialov, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti
za okolje.
Vozne in parkirne površine na gradbenih parcelah naj
bodo izvedene z vodotesno utrditvijo, ograjene z betonskimi
robniki in nagnjeni proti iztokom, ki naj bodo opremljeni s peskolovi in lovilniki olj.
Nevarnih tekočin ni dovoljeno hraniti nad neutrjenimi površinami. Nevarne tekočine v objektih in nad utrjenimi površinami
je treba hraniti nad lovilnimi posodami oziroma nad lovilniki
razlitih tekočin.
Morebitni nadzemni rezervoarji morajo biti izdelani, postavljeni in opremljeni tako, da je vedno in brez posebnih priprav
mogoča kontrola tesnosti.
Padavinske odpadne vode naj se prednostno odvajajo na
ponikovanje, če je to možno.
Padavinske odpadne vode, ki odtekajo z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin, je treba speljati
v ponikanje ali naravni odvodnik preko lovilca olj, ki ga je treba
redno vzdrževati in po potrebi čistiti.
18. člen
(varstvo pred hrupom)
Skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva pred
hrupom se zagotovijo vsi potrebni ukrepi, da zakonsko opredeljene vrednosti ne bodo presežene.
Območje ureditvenega območja OPPN se nahaja v
III. stopnji varstva pred hrupom.
Pred začetkom urejanja območja OPPN, naj se pripravi
načrt izvajanja del. Načrt mora biti pripravljen tako, da bo
ob njegovem upoštevanju začasna obremenitev s hrupom na
sprejemljivi ravni.
19. člen
(ravnanje z odpadki)
Zbiranje, skladiščenje, prevoz in predelava odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da
niso uporabljeni postopki in metode, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa:
– čezmerno obremeniti vode, zraka, tal,
– čezmerno obremenjevati s hrupom ali vonjavami,
– bistveno poslabšali življenjske razmere za živali in rastline ali
– škodljivo vplivati na krajino ali območja, zavarovana
po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu kulturne
dediščine.
20. člen
(varstvo naravne dediščine)
Ureditveno območje OPPN se nahaja izven naravovarstvenih območij in izven območij, ki bi naravnih vrednot. Območje OPPN se ne nahaja znotraj območja Natura 2000.
21. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Na obravnavanem območju OPPN ni registriranih enot
kulturne dediščine.
Kolikor predhodne arheološke raziskave niso opravljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva
arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne
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dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala
zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
Lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja del naj o dinamiki
gradbenih del pisno obvesti ZVKDS OE Ljubljana vsaj 14 dni
pred pričetkom zemeljskih del.
Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o
najdbi takoj obvesti pristojno enoto ZVKDS, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja
arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali
uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe
določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave
arheoloških ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska
in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheoloških ostalin.
22. člen
(varstvo vidne krajine)
Znotraj ureditvenega območja OPPN se morajo pojavljati
območja z višinsko razgibano vegetacijo, s katero bo doseženo
biotsko ravnotežje. Znotraj OPPN naj se poleg zatravitev na
parcelah predvidi zasaditev drevesnih in grmovnih vrst. Krajinska ureditev območja OPPN mora upoštevati krajinske značilnosti prostora, v katerega je ureditveno območje umeščeno.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
23. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo pred požarom)
V okviru varstva pred požarom se izvedejo naslednji
ukrepi:
– intervencijske poti in površine
– požarna voda in hidrantno omrežje
– potrebni odmiki med objekti
– poti za evakuacijo.
Intervencijske poti in površine
Vsa zemljišča v ureditvenem območju OPPN so v primeru
požara dostopna po javnih dostopnih cestah. Uvozi na posamezne funkcionalne enote morajo ustrezati širinam in radiem
glede na SIST DIN 14090.
Vse dostopne ceste ustrezajo standardu SIST DIN 14090.
Javne ceste in tudi notranje ceste so dovolj široke, da je na njih
mogoče zagotoviti delovne površine.
V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja za nove objekte na gradbenih parcelah
v ureditvenem območju je treba zagotoviti utrjene intervencijske poti in dostope do stavb, če to zahtevajo požarni predpisi.
Ti morajo biti široko najmanj 3.0 m s potrebnimi rešitvami v
območju radijev.
Vse povozne površine, namenjene intervencijskim vozilom, morajo biti dimenzionirane na osni pritisk 10 ton.
Požarna voda in hidrantna mreža
V primeru požara se bo za gašenje požara uporabljala
voda iz javnega vodovodnega omrežja, na katero se bo navezalo interno hidrantno omrežje.
Če se v fazi projektiranja izkaže, da javno vodovodno
omrežje ne zadošča za potrebe gašenja, si mora investitor na
lastni gradbeni parceli zagotoviti ustrezno požarno varnost v
skladu s požarnimi predpisi.
Intervencijske poti so vse javne dostopne poti na območju
OPPN.
Odmiki
Z izbranimi materiali in odmiki je treba preprečiti možnost
širjenja požara z objektov na sosednja zemljišča ali objekte. Odmiki morajo biti utemeljeni v projektni dokumentaciji za
posamezno stavbo v ureditvenem območju OPPN v skladu s
požarnimi predpisi.
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V času gradnje je treba zagotoviti vse potrebne ukrepe,
da se zmanjša možnost za nastanek požara in preprečitev
širitve na sosednje zemljišče.
Evakuacijske poti
V projektni dokumentaciji je potrebno predvideti način
varne evakuacije iz objektov na proste površine ob njih. Dalje
je evakuacija možna po sistemu javnih cest v ureditvenem območju OPPN. Evakuacijske poti ne smejo biti predvidene preko
sosednjih zemljišč, če to niso javne površine.
24. člen
(drugi ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami)
Obravnavana lokacija se nahaja v seizmičnem območju z
intenziteto VII. Pri projektiranju stavb je treba predvideti ustrezne ukrepe za potresno varnost.
Za ureditveno območje OPPN niso predvideni ukrepi za
obrambo.
25. člen
(drugi pogoji in ukrepi za gradnjo objektov)
Zaradi zahtevnosti terena je potrebno pri izdelavi projekta
PGD upoštevati Preliminarno geološko in geotehnično poročilo,
št. E008-2013, ki ga je izdelalo podjetje Gecko d.o.o.
Pri projektiranju in izvedbi morajo biti upoštevane zahteve
navedene v EC7. Glede na opravljene preiskave in ogled terena je bilo ugotovljeno, da je potrebno upoštevati vse zahteve
v poglavju 5.0 Preliminarnega geološkega in geotehničnega
poročila, ki je priloženo elaboratu. Pred gradnjo je potrebno
še dodatno preveriti globalno stabilnost pobočja v sedanjem
stanju in v primeru, ko na pobočje pritiska dodatna obtežba,
ki jo povzročata stanovanjska objekta. Prav tako bo potrebno
preveriti tudi stabilnost brežin gradbene jame glede na izbrano
varianto globine temeljenja.
VII. NAČRT PARCELACIJE
26. člen
(načrt parcelacije)
Parcelacija zemljišč je razvidna iz grafičnih prilog.
Dovoljeno je združevanje ali razdruževanje parcel.
Podatki za zakoličbo parcel
Površine in podatki za količbo parcel so prikazani v grafičnih prilogah.
Mejne točke parcel in objektov so opredeljene po
Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu in so priloga
tega odloka.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
27. člen
(etapnost izvedbe prostorske ureditve)
Možna je smiselna fazna gradnja po sklopih.
Vsaka posamezna faza predstavlja objekt in pripadajočo
javno gospodarsko infrastrukturo.
28. člen
(drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN)
Gradnjo je potrebno načrtovati tako, da območje gradbišča in njegove ureditve ne bo posegalo na zemljišča zunaj
ureditvenega območja OPPN. Kadar se bo v času gradnje
poseglo na sosednja zemljišča, si mora investitor pridobiti
soglasje lastnikov teh zemljišč.
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IX. ROKI ZA IZVEDBO PROSTORSKE UREDITVE
IN ZA PRIDOBITEV ZEMLJIŠČ
29. člen
(roki za izvedbo prostorske ureditve in za pridobitev zemljišč)
Ni predpisanih posebnih rokov za prostorsko ureditev in
pridobitev zemljišč.
X. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN
30. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN)
Odlok OPPN velja do preklica oziroma do takrat, ko ga
nadomesti neki drugi izvedbeni akt.
Po prenehanju veljavnosti OPPN so na zgrajenih objektih
dovoljena investicijsko-vzdrževalna dela, rekonstrukcije, rušitve
objektov ter novogradnje na mestu porušenih objektov.
XI. KONČNE DOLOČBE
31. člen
OPPN je stalno na vpogled na Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi.
32. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
inšpekcijska služba.

Uradni list Republike Slovenije
št. 1563/4, k.o. Zagorje-mesto razpolovi in priključi do ene polovice k parcelama št. 1563/5 in 1563/3, obe k.o. Zagorje-mesto
na katerih stojita stanovanjska objekta.
3. člen
V Odloku o zazidalnem načrtu Potoška vas – šola in levi
breg Kotredeščice se v poglavju VII. DRUGI POGOJI POMEMBNI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR v 14. členu
odloka doda alinea, ki se glasi:
– načrtovane gradbene parcele je dovoljeno združevati in
razdruževati (parcelirati), pri tem, da gradbena parcela naj ne
bo manjša od 550 m2 in ne večja od 1100 m2.
4. člen
Sestavni del tega odloka je tudi tekstualni in grafični del
sprememb zazidalnega načrta.
5. člen
Ostala določila odloka ter njegovih sprememb ostajajo
nespremenjena.
6. člen
Spremembe zazidalnega načrta so stalno na vpogled pri
Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-3/96
Zagorje, dne 27. junija 2016
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

33. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-8/2014-19
Zagorje ob Savi, dne 27. junija 2016
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

2156.

Odlok o spremembah Odloka o zazidalnem
načrtu Potoška vas – šola in levi breg
Kotredeščice

Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8),
17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS,
št. 30/15) in 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine
Zagorje ob Savi na 12. redni redni seji dne 27. 6. 2016 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o zazidalnem načrtu
Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice
1. člen
Sprejmejo se spremembe Zazidalnega načrta Potoška vas
– šola in levi breg Kotrederščice, ki jih je pod številko projekta
ZN 01/16 izdelalo podjetje AKA, d.o.o. Trbovlje v aprilu 2016.
2. člen
Predmet sprememb zazidalnega načrta je sprememba
načrta gradbenih parcel (grafika) in sicer tako, da se parcela

ŽALEC
2157.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
Arnovski gozd

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12; v
nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 29. člena Statuta Občine
Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je župan Občine Žalec dne
24. 6. 2016 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN)
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
Arnovski gozd
I. Ocena stanja in razlogi
Ocena stanja:
Ureditveno območje OPPN Spremembe in dopolnitve
ZN Arnovski gozd vključuje del območja veljavnega OPPN
med cestama C in F. Celotno območje veljavnega OPPN je v
Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (v nadaljevanju
OPN OŽ) opredeljeno kot gospodarska cona z oznako AR-4.
Po veljavnem OPPN je območje teh sprememb in dopolnitev
OPPN namenjeno poslovni, trgovski, obrtno-servisni, proizvodni in skladiščni dejavnosti.
Razlogi za pripravo OPPN:
Razlog za spremembe in dopolnitve OPPN je sprememba
lastništva nepremičnin in potrebe obstoječih lastnikov oziroma
investitorjev po širitvi svojih dejavnosti na sosednje kareje.
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Iz tega razloga je predvidena združitev karejev A1-9 in A1-6.
Hkrati bi se na novo uredila tudi namen in status parkirnih površin na lokaciji južno ob cesti C.
Pravna podlaga:
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec
(Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr.),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 78/03),
– Odlok o OPPN Spremembe in dopolnitve zazidalnega
načrta Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 30/09, 10/11),
– ter ostale strokovne podlage in gradiva, ki so relevantna
za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva
okolja in ohranjanja narave.
II. Predmet in okvirno ureditveno območje OPPN
S sklepom o začetku priprave OPPN se določi vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv
ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave
OPPN. Odlok o OPPN bo predstavljal pravno osnovo za pridobitev ustreznih dovoljenj.
Predmet OPPN:
– Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nanašajo na združitev območij karejev z oznako A1-9 in A1-6,
določitev urbanističnih, arhitektonskih in ostalih meril ter pogojev za povezavo objektov v omenjenih karejih, ter ureditev
manipulativnih in ostalih zunanjih površin, vključno s parkirišči;
– Opredelitev namena in statusa parkirnih površin na
lokaciji južno ob cesti C;
– Druge spremembe in dopolnitve prostorskih ureditev
ter spremembe komunalne infrastrukture v obravnavanem območju, ki so potrebne zaradi predhodno navedenih sprememb.
Ureditveno območje:
Okvirno ureditveno območje vključuje naslednje parcele
ali dele parcel v k.o. Levec:
1455/229, 1455/230, 1455/231, 1455/232, 1455/233,
1455/223, 1455/224, 1455/237-del, 1455/238, 1455/225,
1455/226, 1455/227, 1455/228, 1455/234, 1455/239-del,
1455/256-del.
Po potrebi je v opredeljenem ureditvenem območju možno tudi izločanje oziroma dodajanje posameznih parcel tako,
da se s tem omogoči kar najbolj kompleksno in celovito ureditev obravnavanega območja. Okvirna velikost obravnavanega
območja je cca 3,4 ha.
III. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije:
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec
(Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr.),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 78/03),
– Odlok o OPPN Spremembe in dopolnitve zazidalnega
načrta Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 30/09, 10/11),
– analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja
prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile
variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno
primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z
določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer predvsem z:
– Zakonom 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 – sklep US);
– Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07);
– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS,
št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15).
V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v
nadaljevanju: CPVO) se okoljska poročila pripravijo skladno z
določili veljavne zakonodaje, in sicer predvsem z:
– Zakonom o ohranjanju narave ZON-UPB2 (Uradni list
RS, št. 96/04),
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– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS,
št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 57/15),
– Zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16),
– Zakonom o vodah (ZV-1, ZV-1A, Uradni list RS,
št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15),
– Zakonom o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02,
110/07, 106/10, 63/13, 17/14, 24/15),
– Zakonom o kmetijskih zemljiščih (ZKZ, Uradni list RS,
št. 59/96, 67/02, 36/03, 43/11, 58/12, 27/16),
– Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku
celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list
RS, št. 73/05),
– Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07,
32/09, 95/11, 20/13),
– Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe
planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list
RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11),
– po potrebi tudi z drugimi.
IV. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga
gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega
razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS,
št. 122/04),
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec
(Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr.),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 78/03),
– Odlok o OPPN Spremembe in dopolnitve zazidalnega
načrta Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 30/09, 10/11),
– ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
V. Postopek in roki za pripravo OPPN
Sprejem sklepa o pripravi OPPN:
– Župan Občine Žalec sprejme sklep o začetku priprave
OPPN.
– Objava sklepa o pripravi OPPN v Uradnem listu RS in
v svetovnem spletu.
Priprava osnutka OPPN in pridobitev smernic za načrtovanje:
– Izdelovalec pripravi osnutek OPPN (v roku 15 dni po
sprejemu sklepa o pripravi OPPN).
– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN na Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje (Direktorat za okolje, Sektor za celovito
presojo vplivov na okolje) ter ga pozove, da v roku 30 dni od
prejema poziva poda pisno opredelitev ali je za OPPN potrebno
izvesti CPVO.
– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da najkasneje v roku 30 dni po
prejemu vloge podajo svoje smernice.
Izdelava strokovnih podlag, rešitve prostorske ureditve in
osnutka OPPN:
– Naročnik zagotovi strokovne podlage, ki so navedene
v IV. točki tega sklepa.
– Izdelovalec po pridobitvi vseh smernic nosilcev urejanja
prostora in ob upoštevanju le-teh, izdela dopolnjeni osnutek
OPPN v roku 20 dni po prejemu vseh smernic.
– V primeru izdelave CPVO bo pripravljavec po prejetju
dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila, poslal
omenjena dokumenta na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter
od slednjega zahteval pisno obvestilo o ustreznosti okoljskega
poročila (rok za izdajo obvestila je 30 dni od prejetja popolne
vloge).
Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Odbor za prostor in gospodarstvo se bo seznanil z
dopolnjenim osnutkom OPPN in v primeru izdelave CPVO
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tudi okoljskim poročilom. Župan Občine Žalec sprejme sklep
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN (vse v roku
7 dni po oddaji gradiva OŽ oziroma po pridobitvi obvestila o
ustreznosti okoljskega poročila s strani pristojnega ministrstva). Sklep o javni razgrnitvi se objavi najmanj 7 dni pred
začetkom javne razgrnitve v Uradnem listu RS in v spletu
na straneh OŽ.
– KS Petrovče (v nadaljevanju KS) v sodelovanju z OŽ
najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve tudi na krajevno
običajen način obvestita javnost o kraju in času javne razgrnitve
ter o javni obravnavi.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Žalec in
na sedežu KS (za najmanj 30 dni od dneva uveljavitve sklepa
o javni razgrnitvi).
– Občina Žalec v sodelovanju s KS organizira javno
obravnavo OPPN (v primeru izdelave CPVO tudi okoljskega
poročila) v prostorih Občine Žalec.
– Pobudnik priprave in izdelovalec OPPN morata na javni
obravnavi zagotoviti svojo prisotnost (v primeru izdelave CPVO
pa tudi prisotnost izdelovalca okoljskega poročila).
– Pripravljavec OPPN v sodelovanju s KS evidentira vse
pisne in ustne pripombe in predloge podane v okviru javne
razgrnitve.
– Izdelovalec OPPN v sodelovanju z Občino Žalec prouči
pripombe in predloge ter pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja (v roku 11 dni po zaključeni javni razgrnitvi).
– Župan OŽ zavzame stališče do pripomb in predlogov,
podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi predloga
stališč (vse v roku 7 dni).
– Pripravljavec OPPN pisno seznani s stališči do podanih
pripomb in predlogov vse tiste lastnike zemljišč na območju
OPPN, ki so svoje pripombe in predloge podali v času javne
razgrnitve OPPN (v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb
in predlogov).
Sprejem OPPN:
– Izdelovalec pripravi predlog OPPN na podlagi sprejetega stališča Občine Žalec do podanih pripomb in predlogov
iz javne razgrnitve in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih
strokovnih podlag ter predlog posreduje pripravljavcu OPPN
(v roku 15 dni).
– Pripravljavec pošlje predlog OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da v roku 30 dni od prejema
poziva podajo mnenja ali predlog OPPN upošteva podane
smernice.
– Če se za OPPN izdela CPVO, se pristojna ministrstva
v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov OPPN na
okolje s stališča svoje pristojnosti, ministrstvo pristojno za
varstvo okolja, pa na podlagi teh mnenj odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki ureja
varstvo okolja.
– V 30 dneh po pridobitvi vseh mnenj nosilcev urejanja
prostora in potrditvi pristojnega ministrstva, da so vplivi izvedbe OPPN na okolje sprejemljivi (v primeru izdelave CPVO),
izdelovalec OPPN izdela in preda usklajen predlog OPPN
Občini Žalec.
– Župan po predhodni seznanitvi Odbora za prostor in gospodarstvo, posreduje usklajen predlog v sprejem Občinskemu
svetu Občine Žalec z odlokom (vse v roku 15 dni).
– Objava sprejetega odloka v Uradnem listu RS (v roku
7 dni).
– Izdelava končnih izvodov OPPN (v roku 15 dni po objavi
odloka v Uradnem listu RS).
VI. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki
sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN
podati svoje smernice, k predlogu OPPN pa mnenja so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko,
Vojkova cesta 61, Ljubljana,
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3. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta
48, 1000 Ljubljana (za CPVO),
4. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za
vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, Celje,
5. RS, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat
za infrastrukturo, Langusova ulica 4, Ljubljana,
6. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
7. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
8. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5,
Žalec,
9. SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, Celje,
10. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b,
p.p. 3720, 1001 Ljubljana,
11. Mestni plinovodi, d.o.o., Podružnica Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 1, 3310 Žalec,
12. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000
Ljubljana,
13. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe,
Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec,
14. KS Petrovče, Petrovče 33, Petrovče ter
15. drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene
potrebe, ugotovljene v postopku priprave.
Če nosilci urejanja prostora v roku 15 dni od prejema
vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj,
le-teh ne podajo pisno se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa
mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za
načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni
predpisi.
Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik in naročnik: SICO d.o.o., Arja vas 104, p. Petrovče,
– Pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Urad za prostor in
gospodarstvo,
– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: IUP d.o.o.,
Inštitut za urejanja prostora, Celje.
VII. Obveznosti financiranja priprave OPPN
Vse potrebne strokovne podlage in izdelavo OPPN
(vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka
CPVO, kolikor bo le-ta potreben) bo financiral pobudnik in
naročnik sam.
VIII. Koordinacija z nosilci urejanja prostora
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj
lahko po pooblastilu pripravljavca OPPN prevzame načrtovalec
OPPN.
IX. Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
na spletni strani Občine Žalec, veljati pa začne naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0003/2016
Žalec, dne 24. junija 2016
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

ŽIROVNICA
2158.

Odlok o razveljavitvi Odloka o objektih,
napravah in posegih v prostor, za katere
na območju Občine Žirovnica ni potrebno
lokacijsko dovoljenje

Na podlagi 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 12. seji dne 30. 6. 2016 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o razveljavitvi Odloka o objektih, napravah
in posegih v prostor, za katere na območju
Občine Žirovnica ni potrebno lokacijsko
dovoljenje
1. člen
S tem odlokom se razveljavlja Odlok o objektih, napravah in posegih v prostor, za katere na območju Občine
Žirovnica ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list RS,
št. 104/01).
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0007/2001
Breznica, dne 30. junija 2016
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

2159.

Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o oddaji
občinskih službenih stanovanj v najem

Na podlagi 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 12. seji dne 30. 6. 2016
sprejel

PRAVILNIK
o razveljavitvi Pravilnika o oddaji občinskih
službenih stanovanj v najem
1. člen
S tem pravilnikom se razveljavlja Pravilnik o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem (UVG, št. 21/02).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 36007-0001/2002
Breznica, dne 30. junija 2016
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

Št.
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Stran

7213

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem prostorskem načrtu
Občine Črnomelj
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskega načrta)
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 82/11 in 105/11, 35/16) (v nadaljevanju: OPN).
(2) Spremembe in dopolnitve OPN (v nadaljevanju:
SD OPN 2) se nanašajo samo na tekst drugega odstavka
113. člena izvedbenega dela OPN.
(3) SD OPN 2 je izdelala Občina Črnomelj s tehnično
podporo podjetja Acer Novo mesto d. o. o..
2. člen
(vsebina in oblika sprememb in dopolnitev)
(1) SD OPN 2 vsebujejo tekstualni del, grafični del OPN
se ne spreminja.
(2) Tekstualni del SD OPN 2 je sestavljen iz naslednjih
poglavij:
1. Uvodne določbe,
2. Izvedbeni del,
3. Posebna in končna določila.
3. člen
(oblika in obvezne priloge SD OPN 2)
(1) SD OPN 2 so izdelane v digitalni in analogni obliki.
(2) Obvezne priloge vsebujejo:
– izvleček iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije;
– prikaz stanja prostora;
– obrazložitev in utemeljitev SD OPN 2;
– povzetek za javnost.
II. IZVEDBENI DEL
4. člen
(spremembe in dopolnitve tekstualnega dela OPN)
Besedilo drugega odstavka 113. člena OPN, se v stolpcu
s posebnimi PIP za EUP na območju mesta Črnomelj in drugimi
podatki pri šifri ČR/2b z imenom EUP Ulica 21. oktobra spremeni tako, da se glasi:
»Dovoljena je gradnja objektov vzdolž regionalne ceste.
Višinski gabariti so največ 2K+P+2, vendar ob mestni vpadnici
višine nad terenom najmanj 2 etaži (to je 6 m ali več). Klet je
z glavne ceste popolnoma vkopana. Pritlični del se nameni
oskrbni in poslovni dejavnosti, ki ne potrebuje skladiščnih površin. Zagotovi se parkirna mesta na sami lokaciji. Ob mestni
vpadnici se zasadi drevored.«
III. POSEBNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
(vpogled v SD OPN 2)
SD OPN 2 so stalno na vpogled v prostorih Občine Črnomelj.

ČRNOMELJ
2160.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem prostorskem načrtu Občine
Črnomelj

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter 16. člena Statuta
Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na 14. redni seji dne 7. julija 2016
sprejel

6. člen
(veljavnost SD OPN 2)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-11/2016
Črnomelj, dne 7. julija 2016
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

Stran
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Uradni list Republike Slovenije
LJUBLJANA

2161.

Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova
ulica 62, Ljubljana, v skladu z Energetskim zakonom (Uradni
list RS, št. 17/14), Aktom o metodologiji za oblikovanje cene
toplote za daljinsko ogrevanje (Uradni list RS, št. 27/15) in
Soglasjem Agencije za energijo k izhodiščni ceni toplote za
vročevodni distribucijski sistem, št. 23-98/2015-22/466, z dne
30. 6. 2016, objavlja

CENIK
za posamezne tarifne skupine toplote
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana d.o.o., Ljubljana,
Verovškova ulica 62, se določijo nove cene toplote:

Tarifna skupina

Enota

Dodatek
Prispevek za zagotavljanje
za povečanje podpor proizvodnji električne
Cena brez
energetske
energije v soproizvodnji
DDV na enoto
učinkovitosti
z visokim izkoristkom
na enoto
in iz OVE na enoto

Končna
22 % DDV cena z DDV
na enoto

GOSPODINJSKI ODJEM
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem
števcu
za priključno moč
– za obračun po toplotnem
števcu
in obračun po vodomeru

EUR/MWh

39,5279

0,6500

0,99045

EUR/MW/leto 12.251,4071

9,0570

50,2254

2.695,3096 14.946,7167

NEGOSPODINJSKI ODJEM
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem
števcu
za priključno moč
– za obračun po toplotnem
števcu
in obračun po vodomeru

EUR/MWh

44,0087

0,6500

0,99045

EUR/MW/leto 14.181,5111

10,0428

55,6920

3.119,9324 17.301,4435

V skladu s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplote
in hladu iz distribucijskega omrežja za geografsko območje
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 47/12 in 92/12)
se dobavljene količine toplote za ogrevanje sanitarne tople
vode pri merjenju z vodomerom določajo posredno na osnovi
odčitkov vodomera in obračunavajo po ceniku za obračun po
toplotnem števcu.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za
posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 42/16.
3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 6. julija 2016
Samo Lozej l.r.
Direktor

Uradni list Republike Slovenije
RAZKRIŽJE
2162.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Razkrižje

Na podlagi 13. člena Zakona o zavodih (ZZ) in 14. člena
Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99 do 28/12)
je Občinski svet Občine Razkrižje po predhodnih razpravah
na sejah Občinskega sveta Občine Razkrižje dne 12. 4. 2016
in 21. 6. 2016 ter po 60 dnevni javni razpravi na 4. izredni seji
Občinskega sveta Občine Razkrižje dne 1. 7. 2016 sprejel

Št.

2. člen
V skladu z določbami 1. člena tega odloka se v naslovu in
besedilu Odloka namesto imena šole »Osnovna šola Razkrižje«
uporablja ime šole »Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

7215

Št. 007-0001/2016-10
Rečica ob Savinji, dne 6. julija 2016
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

SEMIČ
2164.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič
za leto 2016

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A,
101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 –
ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP in 96/15), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US,
76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 –
odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 14. in 91. člena
Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 14. redni seji dne 7. 7. 2016 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Semič
za leto 2016

Št. 007-20/2009-10
Razkrižje, dne 4. julija 2016
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

Stran

prehrano, Služba za državne pomoči in razvoj dne 30. 6. 2016
posredovala Evropski Komisiji povzetek podatkov o shemi
državne pomoči v obliki, določeni v Prilogi II.
Evropska Komisija je dne 4. 7. 2016 potrdila prejem
povzetka informacij o zadevni državni pomoči z informacijo o
identifikacijski številki sheme pomoči.
Shema pomoči »Podpore za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Rečica ob Savinji za leta 2015–2020« se vodi pod
identifikacijsko številko: SA.45323(2016/XA).

ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Razkrižje
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Razkrižje (Uradni list RS, št. 74/99,
42/07, 83/07, 15/09, 87/09, 12/15) se spremenita prvi in drugi
odstavek 2. člena tako, da glasita:
»Ime javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (v nadaljevanju: šola) je Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje.
Skrajšano ime je OŠ Razkrižje.«
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1. člen
V Odloku o proračunu Občine Semič za leto 2016 (Uradni
list RS, št. 9/16) se spremeni 2. člen tako, da se na novo glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

REČICA OB SAVINJI
2163.

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

Na podlagi 29. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji
(Uradni list RS, št. 36/16) in 31. člena Pravilnika o ohranjanju
in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rečica
ob Savinji za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS,
št. 28/16 in 42/16) objavljam

OBVESTILO
o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka
informacij o državni pomoči z identifikacijsko
številko sheme pomoči
I.
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

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

70

71

v€
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta
2016
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
3.759.386,87
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.182.650,62
DAVČNI PRIHODKI
2.644.519
700 Davki na dohodek na dobiček
2.389.464
703 Davki na premoženje
163.650
704 Domači davki na blago in storitve
91.405
706 Drugi davki
/
NEDAVČNI PRIHODKI
538.131,62
710 Udeležbe na dobičku in dohodki
od premoženja
442.617

Stran

72

73

74

40

41

42
43

75

44
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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 neopredm. 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
II. 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
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi prav. in fiz. os.,
ki niso pror. uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

Uradni list Republike Slovenije
5.500
4.700
500
84.814,62
146.000
1.000
/
145.000
250
250
/
430.486,25
430.486,25
/
3.930.000
936.454,15
236.436
35.248
632.088
10.700
21.982,15
1.608.668,82
212.273,32
772.978
175.755
447.662,50
/
1.244.377,03
1.244.377,03
140.500
45.000
95.500
–170.613,13

0
0
/
0
/
0
0

0

50

55

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

0
174.250
174.250
174.250
120.000
120.000
120.000
–116.363,13
54.250
170.613,13
116.363,13

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna (občinskih organov
in občinske uprave), 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 osemmestne podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk
– osemmestnih podkontov in načrt razvojnih programov sta
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine
Semič www.semic.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
9. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»9. člen
(splošna proračunska rezervacija)
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov
vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska
rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka. 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 bila zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva proračunske postavke splošne proračunske rezervacije se določijo v proračunu v obsegu, ki ne sme biti višji
od 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Splošna proračunska rezervacija v letu 2016 je oblikovana v višini 15.982,15 EUR.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča županja.«
3. člen
11. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za kritje 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 175.000 eurov.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega
sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca
proračunskega leta.

Uradni list Republike Slovenije
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Semič, v letu 2016 ne sme preseči skupne višine glavnic 0,00 €.«
4. člen
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Semič za leto
2016 (Uradni list RS, št. 9/16) ostanejo nespremenjena.
5. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-12/2015-51
Semič, dne 7. julija 2016
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

TREBNJE
2165.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za GOSPODARSKO CONO ČATEŽ

Na podlagi 61. 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 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS,
št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na
15. seji dne 29. 6. 2016 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za GOSPODARSKO CONO ČATEŽ
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt Gospodarska cona Čatež (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) Ta odlok določa:
– območje OPPN,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter
ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– program opremljanja stavbnih zemljišč,
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev,
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.
2. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)
(1) S tem odlokom se načrtujejo gradnja gospodarskega
kompleksa podjetja TEM Čatež ter pripadajoče ureditve.
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(2) Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN,
pogoje za gradnjo novih objektov ter pogoje za gradnjo prometne, energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture.
3. člen
(sestavni deli OPPN)
(1) Ta odlok vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in
grafični del.
(2) Grafični del odloka obsega naslednje grafične načrte:
1.1 Izsek iz občinskega prostorskega načrta
OT – Izvedbeni del
2.1 Vpliv in povezave s sosednjimi enotami
urejanja prostora
3.1 Geodetski načrt s prikazom območja
OPPN
3.2 Načrt obodne parcelacije in parcelacije
zemljišč
3.3 Površine namenjene javnemu dobru
4.1 Zazidalna situacija
4.2 Značilni prerezi in pogledi
4.3 Prometnotehnična situacija in idejna
višinska regulacija
4.4 Zbirni načrt komunalnih vodov
in naprav
4.5 Prikazi ureditev potrebnih za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami

M 1:2000
M 1:1000
1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500

4. člen
(priloge OPPN)
Priloge OPPN so:
1. izvleček iz OPN Trebnje,
2. prikaz stanja v prostoru,
3. strokovne podlage,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN,
6. povzetek za javnost.
5. člen
(izdelovalec OPPN)
OPPN je izdelal Jereb in Budja arhitekti d.o.o., Kočenska
ulica 5, Ljubljana, pod številko projekta U_01_2015.
II. OBMOČJE OPPN
6. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN obsega enoto urejanja prostora
GVČ-001 IG, GVČ-002, GVČ-003 in DVČ-006-del.
(2) Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 1478/2, 1429/2, 1429/4, 1465/1, 1465/2, 1467/1, 1467/3,
1467/4, 1467/5, 1467/6, 1472/1, 1475/1, 1475/2, 1940/4,
1940/13, 1940/15, 1940/16, vse k.o. 1403-Čatež.
(3) Površina območja OPPN znaša 1,9 ha.
(4) Območje OPPN je razdeljeno na dve prostorski enoti:
– P1 – površine, namenjene gradnji objektov za proizvodne dejavnosti, prekladanje in skladiščenje, trgovino, storitve,
gostinstvo, gradbeništvo, poslovne prostore, šport in rekreacijo
in garažne stavbe.
– C1 – površine, namenjene javnim prometnim površinam.
(5) Meja območja OPPN je analitično prikazana s koordinatami lomnih točk obodne parcelacije po ETRS koordinatnem
sistemu.
(6) Meja območja OPPN je določena v grafičnih načrtih št. 3.1 »Geodetski načrt s prikazom območja OPPN« in
št. 3.2 »Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč«.
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(7) Parcele potrebne za gradnjo gospodarske javne infrastrukture izven območja OPPN-ja so:
770/4, 1430/5, 1940/10, 1460/1, 1476, vse k.o. 1403-Čatež.
III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI
UREJANJA PROSTORA
7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)
(1) Območje OPPN leži med vasema Dolenja vas pri
Čatežu in Gorenjo vasjo pri Čatežu. Območje na jugu omejuje
lokalna cesta LC – 425001 odsek Trebnje–Blato–Križ–Dolenja
vas, na severu pa regionalna cesta R3 – 652/1457 Moravče–Čatež–Trebnje. Območje prečka javna pot JP – 925371
Gorenja vas–Dolenja vas, ki služi le kot dostopna pot do obstoječih objektov. Vzhodno in južno od območja pa se nahaja
obsežen kompleks kmetijskih zemljišč.
(2) Območje OPPN se prometno navezuje na sosednja
območja po obstoječih cestah ter peš poteh.
(3) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora so prikazani v grafičnem načrtu št. 2.1 »Vplivi in povezave
s sosednjimi enotami urejanja prostora«.
IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV
8. člen
(dopustni objekti in dejavnosti)
V območju OPPN so dopustni naslednji objekti, dejavnosti
in vrste posegov:
(1032) gospodarske cona (IG)
(1032a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma
dejavnosti:
– proizvodne dejavnosti, prekladanje in skladiščenje,
– trgovina, storitve, gostinstvo,
– gradbeništvo,
– poslovni prostori (pisarne),
– šport in rekreacija,
– garažne stavbe.
(1032b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela,
rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitev objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru
dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov,
– postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov,
– gradnja infrastrukture (prometno, energetsko, komunalno, telekomunikacijsko omrežje, vodi in naprave).
9. člen
(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)
(1) V območje OPPN v prostorski enoti P1 so umeščene
stavbe A, B, C, D, E in F.
(2) Stavba A je obstoječi proizvodno, skladiščno poslovni
objekt. Dopustna je rekonstrukcija, nadzidava, odstranitev in
novogradnja objekta A. Stavbe B, C, D, E in F so novi objekti,
namenjeni proizvodnim, skladiščnim, poslovnim in spremljajočim dejavnostim ter garažnim stavbam.
(3) V prostorski enoti P1 je dopustna gradnja kletne etaže
in opornih zidov.
(4) V prostorski enoti P1 je dopustna postavitev nadstreškov nad parkirnimi in manipulacijskimi površinami in izvedba
uvozov in vhodov v vse etaže objektov.
(5) Med stavbami je predviden dostopni trg.
(6) Objekte povezujejo notranje prometne poti, ob katerih
so predvidena parkirna mesta.
(7) Zelene površine so umeščene večinoma na severni,
vzhodni in zahodni del območja prostorske enote P1 v OPPN.
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Na zelenih površinah je predvidena dodatna zasaditev visokoraslega drevja in grmičevja.
(8) Zunanjo ureditev območja z razporeditvijo zelenih,
tlakovanih in prometnih površin je treba prilagajati etapni gradnji objektov.
(9) Prostorska enota C1 obsega dostopno pot namenjenimi gradnji v P1.
(10) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve sta
določeni v grafičnem načrtu št. 4.1 »Zazidalna situacija«.
10. člen
(pogoji za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov)
(1) Na območju OPPN, razen na površinah, namenjenih
dovozom, dostopom, intervencijskim potem in prometni infrastrukturi, je dovoljeno postaviti ali urediti naslednje enostavne
in nezahtevne objekte:
– nadstrešek, vetrolov,
– utrjeno dvorišče,
– kolesarnica z nadstreškom,
– skulptura,
– ograja,
– škarpa, podporni zidovi,
– objekt za oglaševanje za lastne potrebe,
– tehnološki objekti namenjeni podpori proizvodnega procesa.
(2) Ograja iz pete alineje prejšnjega odstavka je lahko
visoka največ 2,2 m in mora biti žična ali betonska, polprosojna.
Ograja je lahko postavljena na meje območja OPPN.
(3) Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja pomožnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture
in daljinskega ogrevanja ter pomožnih komunalnih objektov v
skladu z določili tega odloka, opredeljenimi v X. poglavju, ki
ureja pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo.
11. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)
(1) Stavbe v prostorski enoti P1 v območju OPPN morajo
biti oblikovane medsebojno skladno. Volumni stavb so lahko
razgibani v okviru dopustnih toleranc tlorisnih in višinskih gabaritov.
(2) Fasade stavb morajo biti zasnovane s kakovostnimi
trajnimi in sodobnimi materiali. Fasadni plašč mora biti zasnovan po načelih varčne energetske gradnje skladno predpisom,
ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah.
(3) Garažne stavbe so lahko izvedene tako, da imajo
delno ali v celoti odprte fasadne površine.
(4) Strehe stavb so lahko ravne, enokapne, dvokapne
ali več kapne z naklonom do 15 stopinj, dopustna je pohodna
izvedba.
(5) Na fasadah stavb so dopustni oblikovni poudarki in
objekti za oglaševanje za lastne potrebe.
(5) Nadstreški morajo biti oblikovani (barva, oblika, materiali) usklajeno z arhitekturo stavb.
(6) Klimatske naprave na fasadah, izhod na streho in
tehnične naprave na strehah morajo biti oblikovno zastrti. Določilo ne velja za naprave, ki niso vidne z utrjenih površin okrog
objekta.
12. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)
(1) Na območju OPPN je treba upoštevati naslednje pogoje za ureditev zunanjih površin:
– pešpoti, ploščadi in klančine morajo biti ustrezno utrjene, po potrebi opremljene z mikrourbano opremo in primerno
osvetljene,
– v primeru tlakovanja površin ob drevesih je treba zagotoviti ustrezno kakovost in količino tal, dostopnost vode in
zračenje tal nad koreninskim sistemom
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(2) Kolesarnice morajo biti nadkrite in osvetljene. Omogočiti je treba varen privez koles.
(3) Mikrourbana oprema, kot so klopi in koši za odpadke,
mora biti oblikovana enovito za celotno območje OPPN.
(4) Zunanja ureditev je določena v grafičnem načrtu
št. 4.1 »Zazidalna situacija«.
13. člen
(zmogljivost območja)
(1) Površina prostorske enote P1
(2) Površina prostorske enote C1

18541,65 m²
85,62 m²

14. člen
(tlorisni gabariti)
(1) Tlorisni gabariti objektov so:
– stavba A:

do 76,50 m x 50,50 m, nadstrešek ob
stavbi A 19,60 m x 5,00 m
– stavba B:
do 75,45 m x 25,20 m,
– stavba C:
do 16,00 m x 75,45 m,
– stavba D:
do 62,00 m x 41,50 m,
– stavba E:
do 15,00 m x 62,00 m,
– stavba F:
do 81,00 m x 19,00 m.
(2) Tlorisni gabariti so določeni v grafičnem načrtu št. 4.1
»Zazidalna situacija«.
15. člen
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V. NAČRT PARCELACIJE
17. člen
(načrt parcelacije)
(1) Območje OPPN je razdeljeno na naslednje parcele,
namenjene gradnji:
1. Prostorska enota P1:
– P1: parcela, namenjena gradnji stavbe A, B, C, D, E in
F, ki obsega zemljišča s parcelnimi številkami 1478/2, 1429/2,
1429/4, 1465/1, 1465/2, 1467/1, 1467/3, 1467/4, 1467/5,
1467/6, 1472/1, 1475/1, 1475/2, 1940/4, 1940/13, 1940/16,
katastrska občina 1403-Čatež. Površina P1 meri 18530,71 m2.
2. Prostorska enota C1:
– C1: parcela, namenjena gradnji dovozne poti, ki obsega
del zemljišče s parcelno številko 1940/15, katastrska občina
1403-Čatež. Površina C1 meri 85,62 m2.
(2) Mejne točke parcel so opredeljene po ETRS koordinatnem sistemu in so priloga OPPN.
(3) Parcelacija zemljišč je določena v grafičnem načrtu
št. 3.2 »Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč«.
18. člen
(površine, namenjene javnemu dobru)
(1) Površine, namenjene javnemu dobru, obsegajo zemljišče s parcelno številko 1940/15, katastrska občina 1403
– Čatež.
(2) Površina, namenjena javnemu dobru, meri 85,62 m2.

(višinski gabariti in etažnost)
(1) Etažnost objektov je:
– stavba A:
do K+P+2,
– stavba B:
do K+P+2,
– stavba C:
do K+P+2,
– stavba D:
do K+P+2,
– stavba E:
do K+P+2,
– stavba F:
K.
(2) Višina objektov je:
– stavba A:
do 11,00 m,
– stavba B:
do 11,00 m,
– stavba C:
do 11,00 m,
– stavba D:
do 11,00 m,
– stavba E:
do 11,00 m.
(3) Višina stavbe je razdalja med koto terena ob vhodu
v pritličje stavbe in najvišjo točko slemena stavbe s poševno
streho (eno- ali več kapnica) ali venca stavbe z ravno streho.
Dopustno višino stavbe lahko presegajo: dimnik, inštalacijske
naprave, sončni zbiralnik ali sončne celice, dostop do strehe,
kupole za odvod dima in toplote, ograja, objekt in naprave
elektronske komunikacijske infrastrukture in podobno, če to
zahteva tehnološki proces.
(4) Višinski gabariti stavb so določeni v grafičnih načrtih
št. 4.1 »Zazidalna situacija« in št. 4.2 »Značilni prerezi in pogledi«.
16. člen
(višinske kote terena in pritličja)
(1) Kote zunanje ureditve se morajo prilagajati kotam
obodnih cest, kotam raščenega terena na obodu območja in
kotam zunanje ureditve na sosednjih zemljiščih. Višinske kote
zunanje ureditve ob stavbah pred vhodi je treba prilagajati
kotam pritličja.
(2) Kote urejenega terena so od 421,68 m n.v. do
438,45 m n.v.
(3) Kote pritličij stavb so 428,41 m n.v.
(4) Višinske kote terena in pritličij stavb so določene v
grafičnem načrtu št. 4.3 »Prometnotehnična situacija in idejna
višinska regulacija«.

VI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
19. člen
(etapnost gradnje)
(1) Dopustni posegi v območju OPPN se lahko izvajajo
etapno. Informativno so razdeljeni na štiri etape:
– v 1. etapi je predvidena gradnja objekta (B), ki se z
delom daljše stranice dotika obstoječega objekta (A). Etapa
lahko vključuje tudi gradnjo nadstreška vzdolž stavbe (A) in
gradnjo opornega zidu.
– 2. etapa v območju načrtuje gradnjo objekta (C) na
vzhodni strani ob objektu (B).
– 3. etapa obsega postavitev objekta (D) in (F) na severnem delu območja.
– 4. etapa obsega gradnjo objekta (E) na vzhodni strani
obstoječega objekta.
– v vseh etapah je dopustna gradnja kleti.
– v vseh etapah je dopustna gradnja nadstreškov nad
parkirnimi in manipulativnimi površinami in izvedba uvozov in
vhodov v vse etaže objektov.
– nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev in novogradnja
objekta A je dopustna v katerikoli od etap ali kot samostojna
etapa.
(2) Za vsako etapo je treba zagotoviti pripadajočo komunalno in energetsko infrastrukturo, zunanjo ureditev in sorazmerno število parkirnih mest, tako da tvori tehnično, tehnološko
in funkcionalno celoto.
(3) Posamezne etape gradnje se lahko izvajajo skupaj
ali ločeno v različnih časovnih obdobjih in predstavljajo širitev
obstoječih dejavnosti v objektu (A). Objekti znotraj posamezne faze se lahko gradijo po delih v poljubni tlorisni površini
in etažnosti neodvisno od predvidenih informativno začrtanih
faz, odvisno od potreb investitorja. V objekte se lahko poljubno
umešča predvidene dopustne dejavnosti. Vsaka faza bo načrtovana tako, da lahko funkcionira kot samostojna celota ali v
povezavi z obstoječim delom. Določen je maksimalni tlorisni in
višinski gabarit načrtovanih objektov. Podrobnejša opredelitev
poteka gradnje se določi v projektni dokumentaciji.
(4) Posegi, ki so dopustni na obstoječi infrastrukturi, se
lahko izvajajo v ločenih etapah.
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VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE
20. člen
(splošno)
V času gradnje in uporabe objektov je treba upoštevati
okoljevarstvene ukrepe za čim manjšo obremenitev okolja.
21. člen
(varstvo vode in podzemne vode)
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25. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
Za vse vrste gradenj (novogradnje, nadzidave, dozidave)
in za spremembe namembnosti, ki posegajo v varovalne pasove obstoječih elektroenergetskih vodov, objektov in naprav
ter elektronskih komunikacijskih oddajnih sistemov, je treba
pridobiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti dopustnih vrednosti elektromagnetnega
sevanja v skladu s predpisi s področja elektromagnetnega
sevanja v okolju.

(1) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da se
stanje voda ne poslabšuje.
(2) Za parkirišča je treba zagotoviti izpolnjevanje zahtev
glede padavinske odpadne vode iz predpisa, ki ureja emisijo
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo.
(3) Komunalne odpadne vode morajo biti priključene na
javni kanalizacijski sistem.
(4) Padavinske odpadne vode je treba praviloma ponikati
v podtalje skladno s hidrogeološkimi in geomehanskimi razmerami na zemljišču ali odvesti v površinski odvodnik. Odvajanje
padavinskih odpadnih voda z utrjenih manipulativnih površin
je treba urediti prek peskolova in ustrezno dimenzioniranega
lovilnika maščob in olj. Padavinske vode s streh ter utrjenih
nepovoznih površin se lahko začasno shrani in ponovno uporabi kot tehnološko vodo ali za zalivanje zelenih površin. Pri
morebitnem odvajanju padavinske vode v površinski odvodnik
je treba preveriti prevzemno sposobnost odvodnika in po potrebi zagotoviti začasno zadrževanje padavinske vode na lokaciji.

26. člen
(svetlobno onesnaženje)
(1) Pri osvetljevanju objektov in odprtih površin je treba
upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisij svetlobe v okolje, ki
jih določajo 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.

22. člen

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM

(varstvo zraka)
(1) Prezračevanje objektov mora biti izvedeno naravno
ali prisilno.
(2) Zajem zraka za prisilno prezračevanje mora biti predviden stran od obodnih cest.
(3) Vse izpuste zraka iz objektov je treba namestiti na
strehe objektov ali fasade objektov. Vsi izpusti snovi v zrak
(ogrevanje, prezračevanje) morajo biti opremljeni z ustreznimi
filtri v skladu z zakonskimi zahtevami.
(4) Med gradnjo je treba preprečiti nekontrolirano prašenje.
23. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje OPPN z namensko rabo prostora gospodarska cona (IG) se umešča v IV. stopnjo varstva pred hrupom.
(2) Dovoljena mejna raven hrupa:
– IV. območje: Lnoč = 65 dB(A), Ldvn = 75 dB(A).
(3) Pred začetkom urejanja območja OPPN je treba izdelati načrt izvajanja del, ki mora biti pripravljen tako, da je
ob njegovem izvajanju začasna obremenitev s hrupom na
dovoljeni ravni.
24. člen
(odstranjevanje odpadkov)
(1) Na celotnem območju OPPN je treba zagotoviti ločeno
zbiranje odpadkov. Ravnanje z odpadki je treba izvajati skladno
s predpisi s področja odpadkov.
(2) Zbirna mesta posameznih vrst odpadkov se uredi v
sklopu posameznih stavb, prevzemno mesto za komunalne
odpadke, ki jih odvaža javno komunalno podjetje, pa ob stavbi
(A). Zbirna in prevzemna mesta morajo biti urejena v skladu s
predpisi, ki urejajo zbiranje in prevoz odpadkov.
(3) Za ravnanje z odpadki, ki bodo nastali v času gradnje,
je treba v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja izdelati
načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
(4) Lokacija prevzemnega mesta komunalnih odpadkov
je določena v grafičnem načrtu št. 4.1 »Zazidalna situacija«.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
27. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
Območje OPPN ne meji na registrirane enote kulturne
dediščine.

28. člen
(potresna varnost)
(1) Objekti morajo biti grajeni potresno odporno v skladu
z veljavnimi predpisi glede na cono potresne nevarnosti, geološko sestavo in namembnost objekta.
(2) Območje OPPN je opredeljeno s pospeškom tal (g)
0,200 s povratno dobo 1000 let.
29. člen
(ukrepi za varstvo pred požarom)
(1) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– odmike med objekti in od meje parcel ter potrebnih
protipožarnih ločitev,
– prometne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba glede
na požarno zahtevnost objektov izdelati študijo ali zasnovo
požarne varnosti.
(3) Do objektov morajo biti izvedene dostopne poti, dovozne poti za gasilska vozila, postavitvene površine in površine za
delovanje intervencijskih vozil v skladu z veljavnimi standardi.
(4) V projektni dokumentaciji je treba predvideti način varne evakuacije iz stavb v območju OPPN na proste površine ob
njih. Evakuacijske poti ne smejo biti predvidene prek sosednjih
zemljišč, če to niso javne površine.
(5) Ureditev varstva pred požarom je določena v grafičnem načrtu št. 4.5 »Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami«.
30. člen
(zaščitni ukrepi)
Na območju OPPN, ki sodi v ogrožena zaradi dejavnosti
(proizvodnja, skladiščenje in transport) je potrebno upoštevati in
izvajati vse varnostne ukrepe za preprečitev in zmanjšanje morebitnih posledic ter da se omogoči zaščita, reševanje in pomoč.
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X. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
31. člen
(pogoji za prometno urejanje)
(1) Vse prometne površine morajo biti ustrezno utrjene in
asfaltirane oziroma tlakovane.
(2) Priključki na javno cesto morajo biti zgrajeni tako, da
omogočajo neovirano vožnjo vsem vrstam prometa. Izvedejo
se na podlagi soglasja organa občinske uprave Občine Trebnje, pristojnega za promet, ali izvajalca gospodarske javne
službe vzdrževanja občinskih cest ter v skladu s standardi, ki
omogočajo dostop gasilskim, komunalnim in intervencijskim
vozilom.
(3) Obračanje komunalnih in servisnih vozil za obratovanje obstoječih objektov in dejavnosti na zahodni strani območja
OPPN ter vozil na napačni smeri se zagotovi preko zahodnega
priključka OPPN in prostora za mirujoči promet za obiskovalce
ob severnem robu objekta A. Prostor za obračanje mora biti
urejen brez zapornic, vrat ali drugih ovir, tako da je neprekinjeno omogočeno prosto obračanje vsem vozilom.
(4) Obračanje komunalnih in servisnih vozil za obratovanje obstoječih objektov in dejavnosti na vzhodni strani območja
OPPN ter vozil na napačni smeri se zagotovi preko vzhodnega
priključka OPPN in servisnega prostora med objektoma C in
E. Prostor za obračanje mora biti urejen brez zapornic, vrat ali
drugih ovir, tako da je neprekinjeno omogočeno prosto obračanje vsem vozilom.
(5) Na mestih predvidenih prehodov za pešce morajo biti
urejeni nivojski prehodi za funkcionalno ovirane ljudi.
(6) Na mestih predvidenih prehodov za kolesarje ter dovozov gasilskih in komunalnih vozil morajo biti robniki prirezani
ali urejene klančine.
(7) Parkiranje na zelenicah, površinah za pešce in kolesarskih poteh mora biti onemogočeno z ureditvami ob vozišču,
kot so na primer robniki, konfini in podobno.
(8) Prometne ureditve so določene v grafičnem načrtu
št. 4.3 »Prometnotehnična situacija in idejna višinska regulacija«.
32. člen
(funkcionalno ovirani)
Utrjene površine za pešce, glavni dostopi do stavb, primarne peš in kolesarske površine, parkirni prostori in druge
površine morajo biti urejeni tako, da so zagotovljeni neovirani
dostop, vstop in uporaba stavb za funkcionalno ovirane ljudi.
Stavbe morajo biti grajene brez ovir v skladu z zakonodajo s
tega področja.
33. člen
(priključevanje na javno cestno omrežje)
(1) Območje OPPN se na zahodni strani navezuje na
javno pot JP – 925371 Gorenja vas–Dolenja vas.
(2) Glavni priključek na uvozu v območje OPPN na zahodni strani je namenjen vsem vrstam prometa. Na vzhodni
strani se uredi dodatni uvoz samo za potrebe gasilskih in
intervencijskih vozi.
34. člen
(dovoz intervencijskih, dostavnih in komunalnih vozil)
(1) Intervencijska, dostavna in komunalna vozila bodo
uporabljala obodne ceste, priključka in interne površine, namenjene motornemu prometu.
(2) Vsi priključki (zavijalni radiji, širina) na javno prometno
omrežje morajo omogočati neovirano vožnjo intervencijskim,
dostavnim in komunalnim vozilom.
(3) Obračanje komunalnih in intervencijskih vozil za servisiranje objektov na zunanji strani območja OPPN se zagotovi
preko uvozov v OPPN.
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35. člen
(notranje prometne površine)
(1) Glavna notranja prometna povezava poteka po zahodnem robu prostorske enote.
(2) Glavna notranja povezava mora zagotavljati nemoteno
prevoznost vseh vrst vozil.
(3) Notranje prometne poti je treba zasnovati tako, da
omogočajo neoviran dostop do površin za mirujoči promet,
dostop za tovorna in dostavna vozila ter in neovirano vožnjo
intervencijskih vozil.
(4) Površine za mirujoči promet se uredijo na zahodnem
in osrednjem delu območja OPPN. Dimenzije parkirnih mest
so 2,50 m x 5,00 m.
36. člen
(mirujoči promet)
(1) Na območju OPPN je treba glede na vrsto objekta
oziroma dejavnost, zagotoviti naslednje najmanjše število parkirnih mest (v besedilu tabele: PM):
Namembnost objektov

Število PM za motorni promet

obrt, storitve, proizvodnja

1 PM/70 m2 neto površine ali
1 PM/3 zaposlene
(2) Znotraj celotnega območja P1 se lahko v času trajanja
obratovanja posamezne etape oziroma gradnje posamezne
etape uredi parkirna mesta za že zgrajene stavbe oziroma
dele stavb.
(3) V bruto tlorisno površino (v nadaljevanju: BTP) objekta
se pri izračunu parkirnih mest ne upoštevajo BTP, namenjene
servisnim prostorom objekta (garaže, kolesarnice in prostori
za inštalacije).
(4) Za določitev števila parkirnih mest za funkcionalno ovirane ljudi je treba upoštevati predpise za projektiranje objektov
brez grajenih ovir.
(5) Število parkirnih mest iz tega člena se v izračunu
zaokroži navzgor.
37. člen
(splošni pogoji za urejanje okoljske, energetske
in elektronske komunikacijske infrastrukture)
(1) Splošni pogoji za potek ter gradnjo okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture v območju
OPPN so:
– vsi predvideni objekti znotraj območja OPPN morajo biti
priključeni na obstoječe ali načrtovano komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje, in sicer na vodovodno, kanalizacijsko in elektroenergetsko omrežje. Poleg tega so lahko objekti
priključeni na elektronsko komunikacijsko omrežje. Priključitev
je treba izvesti po pogojih posameznih upravljavcev omrežij;
– ne glede na navedbe v prvi alineji obveznost priključitve
velja smiselno le za objekte, ki tovrstno infrastrukturo dejansko
potrebujejo za svoje delovanje;
– praviloma mora vsa javna infrastruktura potekati po
javnih površinah ali po površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov, naprav in vodov.
Zagotoviti je treba ustrezne odmike od obstoječih komunalnih
in energetskih vodov in naprav. Ker na pretežnem delu obravnavanega območja potek po javnih površinah ni možen, mora
lastnik zemljišča, po katerem je načrtovana gradnja infrastrukture, omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika za to pridobiti služnost;
– trase komunalnih, energetskih in elektronsko komunikacijskih vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno
usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in
odmikov do ostalih naravnih ali grajenih struktur;
– gradnja infrastrukture mora potekati usklajeno;
– dopustne so naknadne in usklajene spremembe tras
posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora;
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– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v
skladu s programi upravljavcev komunalnih vodov in morajo
biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo
ureditve posameznega komunalnega voda skladno z določili
tega odloka;
– obstoječe komunalne, energetske in elektronsko komunikacijske objekte, ki se nahajajo v območju, je dopustno
zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati
zmogljivosti v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter
ob upoštevanju veljavnih predpisov in pod pogojem, da so za
posege pridobljena pozitivna mnenja upravljavcev teh objektov;
– poleg s tem OPPN določenih ureditev komunalne opreme je dovoljena tudi gradnja drugih linijskih komunalnih vodov
in naprav, če jih je treba zgraditi zaradi potreb obravnavanega
območja ali sistemskih potreb infrastrukture na širšem območju
pod pogojem, da dodatne ureditve ne onemogočajo izvedbe
ureditev po tem OPPN;
– v primeru, da bo izvajalec del pri izvajanju del opazil
neznano komunalno, energetsko ali telekomunikacijsko infrastrukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce
posameznih infrastrukturnih objektov.
(2) Ureditev okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture je določena v grafičnem načrtu št. 4.4
»Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«.

(4) Objekte v območju OPPN se priključi na obstoječe ali
prestavljeno kanalizacijsko omrežje dim. 250 mm. Priključitev
na javno kanalizacijsko omrežje je obvezno za komunalno
odpadno vodo skladno s pogoji upravljavca kanalizacijskega
omrežja.
(5) Padavinsko vodo se ponika z upoštevanjem hidrogeoloških in geomehanskih pogojev na lokaciji, dopustno je tudi
odvajanje te vode v površinski odvodnik pod pogojem preveritve prevzemne sposobnosti odvodnika. Padavinsko vodo
se lahko začasno zadrži na lokaciji v zadrževalnikih, kanalih,
bazenih itd., dopustna pa je tudi uporaba te vode na lokaciji za
tehnološke potrebe ali zalivanje zelenih površin.
(6) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju
kanalizacije morajo biti upoštevana vsa določila, ki jih vsebujejo
veljavni predpisi in pravilniki o odvajanju in čiščenju odpadnih
komunalnih in padavinskih voda.

38. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Območje OPPN se nahaja v oskrbnem območju javnega vodovodnega sistema. Prek območja OPPN poteka po
javni poti JP – 925371 Gorenja vas–Dolenja vas obstoječi
javni vodovod dim. 110 mm, severozahodno od obstoječega
objekta TEM Čatež pa se proti jugozahodu odcepi javni vodovod dim. 90 mm. Obstoječi objekti v OPPN so priključeni na
oba vodovoda.
(2) Zaradi gradnje načrtovanih objektov je treba vodovod
dim. 110 mm med vzhodnim in zahodnim delom območja
OPPN prestaviti tako, da bo vodovod potekal od vzhodnega
roba stavbe E po južnem robu obstoječih oziroma načrtovanih
objektov do javne ceste na zahodni strani območja OPPN. Na
zahodni strani območja ob dostopu in na vzhodni strani območja ob stavbi E se na javnem vodovodu dim. 110 mm vgradi
nova hidranta.
(3) Za oskrbo predvidenih objektov s pitno, sanitarno in
požarno vodo je načrtovana priključitev objektov na javni vodovod dim. 110 mm. Priključitev na javno vodovodno omrežje se
izvede skladno z zahtevami upravljavca omrežja neposredno
na obstoječe oziroma prestavljeno omrežje ali prek obstoječih
vodovodnih priključkov.
(4) Oskrbo s požarno vodo za potrebe gašenja se zagotovi prek javnega vodovodnega omrežja in hidrantov na
njem ter prek internega hidrantnega omrežja, ki poteka znotraj
območja OPPN.
(5) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju
vodovodov je treba upoštevati vsa določila, ki jih vsebujejo
veljavni predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo.

(elektroenergetsko omrežje)

39. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Območje OPPN se nahaja v oskrbnem območju javnega kanalizacijskega sistema. Kanalizacijsko omrežje v naseljih
Dolenja in Gorenja vas pri Čatežu je zgrajeno za odvod odpadnih komunalnih voda in se zaključi na lokalni čistilni napravi
južno od naselja Gorenja vas pri Čatežu.
(2) Obstoječi kanali dim. 250 mm potekajo po vzhodni,
južni in zahodni strani objekta, pri čemer kanal na vzhodni
strani objekta TEM Čatež poteka prek območja OPPN. Kanal
na južni strani obstoječega objekta poteka v lokalni cesti LC –
425001 odsek Trebnje–Blato–Križ–Dolenja vas.
(3) Zaradi gradnje načrtovanih objektov je treba kanal
dim. 250 mm na vzhodni strani objekta E ustrezno prestaviti
na vzhodni rob območja OPPN.

40. člen
(ogrevanje objektov)
Načrtovani objekti se bodo ogrevali iz lastne kotlovnice
oziroma energetskega objekta ali naprave. Dopustna je uporaba vseh vrst energentov.
41. člen
(1) Območje je z električno energijo oskrbljeno prek srednje napetostnega in nizkonapetostnega elektroenergetskega
omrežja, ki potekata na severozahodni strani območja OPPN
na območju dostopa do območja OPPN. V javni cesti poteka
srednje napetostno omrežje 20 kV do transformatorske postaje
(TP) TEM Čatež, ki se nahaja na zahodnem robu objekta A.
Severno od javne ceste oziroma dostopa do območja OPPN
se nahaja 0,4 kV nizkonapetostni kabel, ki poteka delno kot
nadzemni vod in delno kot podzemni kabel.
(2) Vse objekte v območju OPPN se napaja iz TP TEM
Čatež. Za meritve električne energije se ustrezno uredi merilna
mesta.
(3) Nizkonapetostni vod na severozahodni strani območja
ob dostopu do območja OPPN se od droga pri objektu Dolenja
vas pri Čatežu 16 proti območju OPPN oziroma vzhodu ukine.
(4) Na vzhodni strani območja OPPN se uredi nov priključek s priključno omarico za potrebe meritev na lokaciji elektronsko komunikacijske omarice. Priključek se izvede kot podzemni
kabel od obstoječega droga ob objektu Gorenja vas pri Čatežu
3A po javni cesti do območja OPPN vzhodno od stavbe E, kjer
se izvede priključno omarico.
(5) Pred izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja mora investitor pridobiti soglasje za
priključitev, v katerem bodo natančno določeni tehnični pogoji
in parametri priklopa.
42. člen
(elektronsko komunikacijsko omrežje)
(1) Prek območja OPPN severno od stavbe A poteka
obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje (optični kabel), južno od območja pa poteka elektronsko komunikacijsko
omrežje v javni lokalni cesti LC – 425001 odsek Trebnje–Blato–Križ–Dolenja vas.
(2) Elektronsko komunikacijsko omrežje, ki poteka prek
območja OPPN severno od stavbe A, se prestavi tako, da se
na vzhodni strani obstoječi kabel delno izkoplje in usmeri po
vzhodni strani stavbe C proti jugu, kjer se izvede elektronsko
komunikacijsko omarico. Od omarice se nato elektronsko komunikacijski kabel vodi vzhodno od stavbe E ter po južnem
in zahodnem robu območja do območja dostopa do območja
OPPN, kjer se novi kabel priključi na obstoječega. Obstoječi
kabel prek območja OPPN se odstrani.
(3) Stavbe na območju OPPN se priključi na obstoječe
oziroma prestavljeno elektronsko komunikacijsko omrežje pod
pogoji upravljavca tega omrežja.
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43. člen
(zunanja razsvetljava)
(1) Razsvetljava funkcionalnih površin ob objektih bo internega značaja. Interna osvetlitev zunanjih površin ob stavbah
in skupnih površin v območju OPPN mora biti zadostna, enakomerna in ne bleščeča.
(2) Svetlobna telesa morajo biti skladna z usmeritvami
glede energijske učinkovitosti in varstva pred vsiljeno svetlobo.
44. člen
(obnovljivi viri energije)
Energijo za potrebe ogrevanja objektov se lahko zagotovi
z uporabo obnovljivih virov za energetsko oskrbo objektov (lesna biomasa, toplotna črpalka, sončna energija ipd.) v skladu
s predpisi, ki urejajo to področje.
45. člen

Št.

49 / 8. 7. 2016 /

Stran

7223

pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevarstvenega vidika ali omogočajo boljše prometno funkcioniranje in dostopnost celotnega območja OPPN, ki pa ne smejo
poslabšati prostorskih in okoljskih razmer.
Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi
in morajo z njimi soglašati pristojni organi in organizacije, oziroma upravljavci posameznega voda
– dopustne so tudi rekonstrukcije obstoječih in gradnja
novih linijskih objektov okoljske, energetske in elektronske
komunikacijske infrastrukture ob pogoju, da ne onemogočajo
ureditev po tem OPPN,
– spremembe intervencijskih poti so dopustne, če s spremembami morajo soglašati pristojni organi in organizacije.
XII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
47. člen

(učinkovita raba energije v stavbah)

(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Pri projektiranju stavb v območju OPPN je treba upoštevati predpis, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah.
(2) Na strehah stavb je dopustna namestitev sončnega
zbiralnika ali sončnih celic (fotovoltaika).

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.

XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD OPPN
46. člen
(tolerance)
Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev so:
(1) parcelacija:
– do 0,50 m pri mejah parcel, namenjenih gradnji cest
zaradi prilagoditve dejansko izvedenemu profilu ceste, kar posledično vpliva tudi na površine teh in sosednjih parcel,
– zakoličbenih točk objektov skladno s spremembami v
okviru toleranc tlorisnih gabaritov objektov;
(2) tlorisni, višinski gabariti in etažnost stavb:
– dopustna je gradnja objektov in sprememba tlorisnih
gabaritov skladno s tretjim odstavkom 19. člena tega odloka,
– maksimalne tlorisne dimenzije stavb A, B, C, D in E nad
terenom smejo odstopati navzgor do 1,00 m in neomejeno
navzdol,
– maksimalni tlorisni gabariti kleti smejo odstopati navzgor
do 1,00 m in neomejeno navzdol,
– število nadzemnih etaž je lahko poljubno ob upoštevanju največje dovoljene etažnosti objektov, posamezni deli
objektov imajo lahko različno etažnost,
– maksimalni dopustni višinski gabarit posameznega
objekta ali dela objekta smejo odstopati navzgor do 1,00 m in
neomejeno navzdol;
(3) višinska regulacija terena in višinska kota pritličja:
– višinske kote so idejne in se lahko v projektni dokumentaciji prilagajajo danostim terena;
(4) zmogljivost območja:
– BTP lahko odstopajo v okviru dopustnih odstopanj gabaritov stavb in normativov;
(5) lokacija vhodov, uvozov in izvozov: dopustna so odstopanja od načrtovanih lokacij vhodov, uvozov in izvozov.
(6) odmiki stavb: dopusten odmik objektov in opornega
zidu od parcelne meje je 4 m, manjši odmiki so dopustni le s
pisnim soglasjem lastnikov sosednjih parcel. Dopusten odmik
kleti od parcelne meje je 2 m, manjši odmiki so dopustni le s
pisnim soglasjem lastnikov sosednjih parcel. Ograja je lahko
postavljena na mejah območja OPPN;
(7) prometne, komunalne in energetske ureditve:
– pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od poteka tras, površin, objektov, naprav in priključkov posamezne
prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju

48. člen
(posegi, dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev)
Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so na celotnem
območju dopustni naslednji posegi:
– odstranitev naprav in objektov,
– vzdrževalna dela, rekonstrukcije, nadzidave 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 OPPN,
– spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so
dopustne za novogradnje na območju OPPN, če je na gradbeni
parceli zagotovljeno zadostno število parkirnih mest in zelenih
površin,
– gradnja javne infrastrukture, če je ta potrebna za delovanje infrastrukture izven območja OPPN.
XIII. KONČNI DOLOČBI
49. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN je stalno na vpogled pri:
– Občinski upravi Občine Trebnje, Oddelku za urejanje
prostora.
50. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2016
Trebnje, dne 29. junija 2016
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.
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Odlok o (1) prvih spremembah in dopolnitvah
Občinskega prostorskega načrta Občine
Trebnje

Na podlagi 52. 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 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 popr.) je
Občinski svet Občine Trebnje na 15. seji dne 29. 6. 2016 sprejel

ODLOK
o (1) prvih spremembah in dopolnitvah
Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme (1) spremembe in dopolnitve
Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje (v nadaljevanju: (1) SiD OPN Občine Trebnje).
Strokovna gradiva za (1) SiD OPN Občine Trebnje je
izdelal URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Ljubljana v letu 2015.
2. člen
Odlok o (1) SiD OPN Občine Trebnje sestavljajo:
1. UVODNE DOLOČBE
2. SPREMEMBE IZVEDBENEGA DELA OPN OBČINE
TREBNJE
3 KONČNE DOLOČBE
3. člen
(1) SiD OPN Občine Trebnje vsebujejo:
I. Odlok o (1) SiD OPN Občine Trebnje
(1) Besedilo odloka o (1) SiD OPN Občine Trebnje
(2) Grafični prikazi (1) SiD OPN v samostojni mapi 50 x
70 cm z naslednjo vsebino:
Naslovnica
Vsebina
Izvedbeni del (1) SiD OPN
1.01 Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste, merilo
1:50.000
2.01 Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture,
merilo 1:50.000
3.07 Prikaz območij urejanja prostora, osnovne oziroma
podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih
pogojev, merilo 1:5.000
4.07 Prikaz enot urejanja prostora in gospodarske javne
infrastrukture, merilo 1:5.000
Legenda
II. PRILOGE (1) SiD OPN
(1) SiD OPN Občine Trebnje ima naslednje priloge:
32 prikaz stanja prostora – december 2015, ki vsebuje:
– tekstualni del
– grafične prikaze:
00 pregledna karta občine z razdelitvijo na liste,
M 1:50.000, list 00
01 prikaz rabe prostora, M 1:5.000, list 3-07
02 prikaz gospodarske javne infrastrukture, M 1.5.000,
list 2-07
03a varstvo kulturne dediščine, M 1:5.000, list 3a-07
03b ohranjanje narave, M 1:5.000, list 3b-07
03c vodovarstvena območja ter območja drugih omejitev
v prostoru – erozijska, poplavna območja, M 1:5.000, list 3c-07
04 prikaz območja prostorskega akta, M 1:5.000, list 4-07
33 strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
34 smernice in mnenja
35 obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
37 odločbo MOP, da celovita presoja vplivov na okolje ni
potrebna
38 ostala gradiva izdelana za nosilce urejanja prostora
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III. DIGITALNI PODATKI OPN
Digitalna vsebina (1) SiD OPN Občine Trebnje obsega digitalne datoteke posameznih sestavin grafičnih prikazov
OPN ter rastrske datoteke, ki ustrezajo analogni obliki OPN.
Digitalni grafični prikazi so izdelani in prikazani na geodetski
podlogi zemljiškega katastrskega prikaza (ZKP, GURS 2015)
v natančnosti merila 1:5000 in se lahko uporabljajo samo z navedeno geodetsko podlogo. Digitalni zapis je izdelan v skladu
s tehničnimi pravili za pripravo prostorskih izvedbenih aktov v
digitalni obliki, vir: MOP, 6. 10. 2008.
2. (1) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPN
4. člen
(1) Spremeni se namenska raba prostora v naselju
Žabjek na parcelah 773, 774, 776/1, 776/2, 790/2, 790/3,
790/4, 790/5, 1103/2, 1104/2, vse k.o. Mali Videm v stavbno
zemljišče z namensko rabo SKk.
(2) V grafičnih prikazih se spremenita lista:
3.07 Prikaz območij urejanja prostora, osnovne oziroma
podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih
pogojev, merilo 1:5.000
4.07 Prikaz enot urejanja prostora in gospodarske javne
infrastrukture, merilo 1:5.000
(3) Spremenijo se tabele, ki so sestavni del odloka o OPN
Občine Trebnje:
Tabela 1-1: Enote urejanja prostora – poselitev
Tabela 1-2: Enote urejanja prostora – odprti prostor.
5. člen
V 104. členu v točki (3) se črta faktor zazidanosti v prvi
alineji in se v četrti alineji doda za vejico naslednji tekst: »toleranca za višino je + 15 %;«
6. člen
Za 195. členom se doda 195.a člen, ki vsebuje naslednji
prostorski izvedbeni pogoj:
»195.a člen
Žabjek: ŽAB-002 SKk in ŽAB-003 SKk
V EUP ŽAB-002 SKk in ŽAB-003 SKk so za kmetijska
gospodarska poslopja dopustni manjši odmiki od 2,5 m od
parcelnih mej ob pisnem soglasju soseda.«
3. KONČNE DOLOČBE
7. člen
218. člen se dopolni z enajsto alinejo, ki se glasi:
»– Odlok o lokacijskem načrtu plinovoda za Posavje in
Dolenjsko skozi Občino Trebnje (Skupščinski Dolenjski list
št. 12, z dne 17. 7. 1989).«
8. člen
SiD OPN Občine Trebnje so na vpogled na Občini Trebnje
in na spletnem portalu www.trebnje.si.
9. člen
Določbe odloka o (1) SiD OPN Občine Trebnje se tolmači
na podlagi obrazložitve odloka, ki je sestavni del prostorskega
akta. Strokovna pojasnila o prostorskem aktu daje pristojna
strokovna služba Občine Trebnje. Uradne razlage odloka o
OPN sprejema občinski svet.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi odloka v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-18/2016
Trebnje, dne 29. junija 2016
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.
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VLADA
2167.

Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih
derivatov

Na podlagi 8. člena ter 1. in 5. točke 9. člena Zakona
o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno
besedilo) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev,
za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS,
št. 80/00 in 17/04), izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov
1. člen
Ta uredba določa mehanizem oblikovanja cen določenih
naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati podjetja, ki
se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje teh naftnih derivatov (v nadaljnjem besedilu: distributerji), in merila, po katerih se morajo
oblikovati cene ali njihove sestavine.
2. člen
(1) Za naftne derivate iz prejšnjega člena se štejeta 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin (v nadaljnjem besedilu:
NMB-95), ki se uporablja v cestnem ali pomorskem prometu,
in dizelsko gorivo (v nadaljnjem besedilu: dizel).
(2) Cena iz prejšnjega člena se oblikuje na enoto proizvoda, ki znaša en liter, in sicer kot povprečna 14-dnevna cena
tekočega obdobja.
3. člen
Povprečna 14-dnevna prodajna cena tekočega obdobja
brez dajatev (v nadaljnjem besedilu: modelska cena) za posamezni naftni derivat se določi z naslednjim izračunom:

pri čemer je:
Pt:
r:
r:

M:
i:
t:
n:
e:
CIF MedH:

modelska cena naftnega derivata v eurih/liter;
gostota naftnega derivata (za motorni bencin
znaša 0,755 kg/l, za dizel 0,845 kg/l);
članarina Zavodu Republike Slovenije za
blagovne rezerve v eurih/l, ki ga na podlagi
21.b člena Zakona o blagovnih rezervah (Uradni
list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo
in 83/12) z uredbo določi Vlada Republike Slovenije;
marža distributerjev, navedena v 9. členu te
uredbe;
dnevni podatek; i = 1, 2, 3, …, n;
14-dnevni interval tekočega obdobja;
n = 14; spremljamo 14-dnevno povprečje (dejansko je n = 10, ker za soboto in nedeljo ni objave
borznih kotacij);
1 USD = x EUR (objavljeni dnevni tečaj Banke
Slovenije);
PLATTS kotacija derivata (najvišja dnevna vrednost v USD/tono po viru: Platt's European Marketscan pod rubriko »Mediteranean Cargoes
CIF Med (Genova/Lavera)«).
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4. člen
P* je najvišja prodajna cena brez dajatev v eurih/liter,
popravljena po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene.
5. člen
(1) Drobnoprodajna cena se določi tako, da se modelski
ceni Pt v skladu z veljavnimi predpisi dodajo vse davčne obremenitve. Drobnoprodajna cena se v skladu z matematičnimi
pravili zaokroži na tri decimalna mesta. S ponovnim preračunom dobimo po odbitku vseh davčnih obremenitev najvišjo
popravljeno prodajno ceno brez dajatev P*t, ki se lahko uveljavi
na trgu v obdobju t + 1.
(2) Po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene, kot
ga predvideva prejšnji odstavek, se popravljena prodajna cena
tekočega 14-dnevnega obdobja P*t določi kot najvišja prodajna
cena brez dajatev Pt, ki velja v obdobju t + 1 (P*t = Pt).
6. člen
Postopek delovanja mehanizma iz 3. člena te uredbe:
a) osnova za izračun najvišje prodajne cene brez dajatev
(v eurih/liter), ki se lahko uveljavi na trgu, so PLATTS kotacije
CIF MedH (CIF Mediteran – High), izražene v ameriških dolarjih/tono;
b) modelska cena v eurih/tono se izračuna tako, da se
vsakodnevna borzna cena pomnoži s tečajem ameriškega
dolarja za isti dan, skupna vsota pa se deli s številom dni, za
katere so na voljo podatki;
c) če za določen dan ni podatka o deviznem tečaju, se
kot ustrezen podatek vzame zadnji razpoložljivi devizni tečaj;
d) dejansko se modelska cena izračuna na podlagi podatkov za deset dni (v soboto in nedeljo ni podatkov o borznem trgovanju), in sicer od ponedeljka v tednu x do petka v tednu x + 1.
Če je zaradi državnih praznikov ali dela prostih dni ali zaradi
drugega vzroka na voljo manj kakor deset podatkov, se 14-dnevno povprečje izračuna na podlagi razpoložljivih podatkov. Za
razpoložljive podatke se štejejo podatki o PLATTS kotacijah CIF
MedH in podatki o deviznem tečaju, ki so objavljeni najpozneje
do ponedeljka v tednu x + 2, in sicer do 8. ure. Navedeni podatki
se za izračun modelske cene štejejo kot dokončni podatki;
e) izračunana modelska cena, izražena v eurih/tono, se
prek gostote ( r ) derivata in faktorja 1/1000 preračuna v
eure/liter ter se ji prištejeta v eurih/liter izražena članarina Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve ter v eurih/liter
izražena bruto marža.
7. člen
(1) Nova najvišja cena se uveljavi v torek v tednu x + 2
in velja do ponedeljka v tednu x + 4, distributerji pa morajo že
v ponedeljek v tednu x + 2 o višini oblikovane cene obvestiti
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
(2) Če je v ponedeljek v tednu x + 2 v Republiki Sloveniji
državni praznik ali dela prost dan, morajo distributerji prvi naslednji delovni dan o višini oblikovanih cen obvestiti Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo, cena pa se na trgu v tem
primeru lahko uveljavi drugi naslednji delovni dan.
8. člen
Pri izračunu cen se uporablja naslednje število decimalnih
mest in zaokroževanje:
– borzna cena v ameriških dolarjih/
eno decimalno mesto
tono:
(vhodni podatek);
– tečaj Banke Slovenije:
štiri decimalna mesta
(vhodni podatek);
– borzna cena derivata v eurih/liter: zaokrožitev na pet
decimalnih mest;
– modelska cena:
zaokrožitev na pet
decimalnih mest;
– prodajna cena brez dajatev:
zaokrožitev na pet
decimalnih mest;
– drobnoprodajna cena:
zaokrožitev na tri
decimalna mesta.
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9. člen
Najvišja višina marže za motorni bencin znaša 0,08701
eura/liter in za dizel 0,08158 eura/liter.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
V obdobju od 9. julija do 18. julija 2016 je najvišja prodajna cena enaka najvišji prodajni ceni na dan 5. julija 2016.
11. člen
Za prvi izračun povprečne 14-dnevne prodajne cene tekočega obdobja brez dajatev se upošteva obračunsko obdobje
od 4. julija 2016 do 15. julija 2016.
12. člen
Ta uredba začne veljati 9. julija 2016 in velja dva meseca.
Št. 00726-18/2016
Ljubljana, dne 7. julija 2016
EVA 2016-2130-0090
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

2168.

Uredba o varovanju delavcev pred tveganji
zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim
sevanjem

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 –
ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o varovanju delavcev pred tveganji zaradi
izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uvodna določba)
(1) S to uredbo se določajo obveznosti delodajalcev za
varovanje delavcev pred tveganji za varnost in zdravje, ki
izhajajo ali bi lahko izhajala iz izpostavljenosti delavcev elektromagnetnim sevanjem med njihovim delom, v skladu z Direktivo
2013/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija
2013 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi
z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi
fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih sevanj) (20. posebna
direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) in razveljavitvi Direktive 2004/40/ES (UL L št. 179 z dne 29. 6. 2013,
str. 1).
(2) S to uredbo se opredeljujejo vsi poznani neposredni
biofizikalni učinki in posredni učinki, ki jih povzročajo elektromagnetna sevanja.
(3) Mejne vrednosti izpostavljenosti, določene s to uredbo, so določene na podlagi znanstveno dokazane povezave
med kratkoročnimi neposrednimi biofizikalnimi učinki in izpostavljenostjo elektromagnetnim sevanjem.
(4) S to uredbo se ne opredeljujejo domnevni dolgoročni
učinki in tveganja, ki so posledica neposrednega dotika vodnikov pod napetostjo.
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2. člen
(opredelitev pojmov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. 	 Elektromagnetna sevanja (EMS) so statična električna, statična magnetna polja in časovno spreminjajoča se
električna in magnetna polja ter elektromagnetna sevanja s
frekvencami do 300 GHz.
2. 	 Neposredni biofizikalni učinki so učinki, ki jih v človeškem telesu neposredno povzroči prisotnost v območju
elektromagnetnih sevanj, vključno s termičnimi učinki, kot je
segrevanje tkiv zaradi absorpcije energije elektromagnetnih
sevanj v tkivu, z netermičnimi učinki, kot je stimulacija mišic,
živcev ali čutil, kar lahko škodljivo vpliva na psihično in fizično
zdravje izpostavljenih delavcev, ter z električnimi tokovi v okončinah. Stimulacija čutil lahko povzroči prehodne simptome, kot
so vrtoglavica ali fosfeni (svetlikanje pred očmi). Ti vplivi lahko
povzročijo začasne moteče vplive ali delujejo na zaznavne
in druge možganske ali mišične funkcije, kar lahko vpliva na
zmožnost delavca za varno opravljanje dela.
3. Posredni učinki so učinki, ki so posledica izpostavljenosti predmeta elektromagnetnim sevanjem, kar lahko ogrozi
varnost ali zdravje delavcev. Posredni učinki so na primer:
– interferenca z medicinsko elektronsko opremo in napravami, vključno s srčnimi spodbujevalniki in drugimi vsadki, ali
medicinskimi napravami, ki se nosijo na telesu;
– tveganje izstrelitve feromagnetnih predmetov v statičnih
magnetnih poljih;
– sproženje električnih eksplozivnih naprav (detonatorjev);
– požari in eksplozije, ki so posledica vžiga vnetljivih materialov zaradi isker, ki jih povzročijo inducirana polja, kontaktni
tokovi ali iskre pri razelektritvah, ter
– kontaktni tokovi.
4. Mejne vrednosti izpostavljenosti so vrednosti, določene
na podlagi biofizikalnih in bioloških dognanj, zlasti na podlagi
znanstveno dokazanih kratkoročnih in akutnih neposrednih
učinkov, to je termičnih učinkov in električne stimulacije tkiv.
5. Mejne vrednosti izpostavljenosti za vplive na zdravje so
mejne vrednosti izpostavljenosti, nad katerimi se lahko pojavijo
škodljivi učinki na zdravje delavcev, kot je segrevanje ali stimulacija živčnih in mišičnih tkiv.
6. Mejne vrednosti izpostavljenosti za vplive na čutila so
mejne vrednosti izpostavljenosti, nad katerimi so lahko začasno
motene čutne zaznave in nekoliko motene možganske funkcije
delavcev.
7. Opozorilne vrednosti so operativne vrednosti, uvedene
za poenostavitev postopka dokazovanja, da so upoštevane
ustrezne mejne vrednosti izpostavljenosti, ali kadar je to potrebno, sprejemanja ustreznih varnostnih ali preventivnih ukrepov, določenih v tej uredbi.
8. Nizke opozorilne vrednosti in visoke opozorilne vrednosti za električna polja v prilogi II, ki je sestavni del te uredbe,
so vrednosti, ki se nanašajo na specifične varnostne ali preventivne ukrepe, določene v tej uredbi.
9. Nizke opozorilne vrednosti za magnetna polja v prilogi II te uredbe so vrednosti, ki se nanašajo na mejne vrednosti
izpostavljenosti za vplive na čutila, visoke opozorilne vrednosti
pa se nanašajo na mejne vrednosti izpostavljenosti za vplive
na zdravje.
3. člen
(mejne vrednosti izpostavljenosti in opozorilne vrednosti)
(1) Fizikalne veličine izpostavljenosti elektromagnetnemu
sevanju so navedene v prilogi I, ki je sestavni del te uredbe.
Mejne vrednosti izpostavljenosti za vplive na zdravje, mejne
vrednosti izpostavljenosti za vplive na čutila in opozorilne vrednosti v frekvenčnem območju od 0 Hz do 10 MHz so navedene
v prilogi II te uredbe. Mejne vrednosti izpostavljenosti za vplive
na zdravje, mejne vrednosti izpostavljenosti za vplive na čutila
in opozorilne vrednosti v frekvenčnem območju od 100 kHz do
300 GHz so navedene v prilogi III, ki je sestavni del te uredbe.
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(2) Delodajalec v skladu s to uredbo zagotovi, da izpostavljenost delavcev elektromagnetnim sevanjem ne presega
mejnih vrednosti izpostavljenosti za vplive na zdravje in vplive
na čutila za netermične učinke iz priloge II te uredbe in za termične učinke iz priloge III te uredbe. Delodajalec dokazuje, da
izpostavljenost delavcev elektromagnetnim sevanjem ne presega mejnih vrednosti iz prejšnjega stavka z uporabo ustreznih
postopkov za ocenjevanje izpostavljenosti iz 4. člena te uredbe.
Kadar izpostavljenost delavcev elektromagnetnim sevanjem
preseže mejne vrednosti izpostavljenosti, delodajalec nemudoma ukrepa v skladu z osmim odstavkom 5. člena te uredbe.
(3) Če je dokazano, da opozorilne vrednosti iz
prilog II in III te uredbe niso presežene, se šteje, da delodajalec upošteva mejne vrednosti izpostavljenosti za vplive na
zdravje in čutila.
(4) Če izpostavljenost presega opozorilne vrednosti, mora
delodajalec ukrepati v skladu z drugim odstavkom 5. člena te
uredbe, razen če iz ocene tveganja izhaja, da mejne vrednosti
izpostavljenosti niso presežene in je mogoče izključiti tveganja
za varnost.
(5) Kadar je s prakso ali postopkom upravičeno, lahko
izpostavljenost preseže:
1. nizke opozorilne vrednosti za električna polja iz preglednice B1 priloge II te uredbe, če niso presežene mejne
vrednosti izpostavljenosti za vplive na čutila iz preglednice A3
priloge II te uredbe ali da
– niso presežene mejne vrednosti izpostavljenosti za
vplive na zdravje iz preglednice A2 priloge II te uredbe;
– so s posebnimi varnostnimi ukrepi preprečeni razelektritve z iskro in kontaktni tokovi iz preglednice B3 priloge II te
uredbe ter
– so bili delavci obveščeni o možnih prehodnih simptomih
in zaznavah zaradi vplivov na osrednji in periferni živčni sistem;
2. nizke opozorilne vrednosti za magnetna polja iz
preglednice B2 priloge II te uredbe, vključno v glavi in trupu,
med izmeno, če niso presežene mejne vrednosti izpostavljenosti za vplive na čutila iz preglednice A3 priloge II te
uredbe ali da:
– so mejne vrednosti izpostavljenosti za vplive na čutila
presežene le začasno;
– mejne vrednosti izpostavljenosti za vplive na zdravje
niso presežene (preglednica A2 priloge II te uredbe);
– so, če pride do prehodnih simptomov, ki vključujejo
čutne zaznave in vplive na delovanje osrednjega živčnega sistema v glavi iz devetega odstavka 5. člena te uredbe, sprejeti
ukrepi v skladu s tem odstavkom ter
– so bili delavci obveščeni o pojavih iz 6. točke 6. člena
te uredbe.
(6) Ne glede na določbe drugega, tretjega, četrtega in
petega odstavka tega člena lahko izpostavljenost preseže:
1. mejne vrednosti izpostavljenosti za vplive na čutila iz
preglednice A1 priloge II te uredbe med izmeno pod pogojem,
da:
– so presežene le začasno;
– niso presežene mejne vrednosti izpostavljenosti za
vplive na zdravje iz preglednice A1 priloge II te uredbe;
– so bili izvedeni posebni varnostni ukrepi v skladu s
sedmim odstavkom 5. člena te uredbe;
– so, če pride do prehodnih simptomov, ki vključujejo vplive statičnega magnetnega polja, kot sta vrtoglavica in slabost iz
devetega odstavka 5. člena te uredbe, sprejeti ukrepi v skladu
s tem odstavkom ter
– so bili delavci obveščeni o pojavih iz 6. točke 6. člena
te uredbe;
2. mejne vrednosti izpostavljenosti za vplive na čutila iz
preglednice A3 priloge II te uredbe in preglednice A2 priloge III
te uredbe med izmeno, pod pogojem, da:
– so presežene le začasno;
– niso presežene mejne vrednosti izpostavljenosti za
vplive na zdravje iz preglednice A2 priloge II te uredbe ter preglednic A1 in A3 priloge III te uredbe;
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– so, če pride do prehodnih simptomov, ki lahko vključujejo čutne zaznave in vplive na delovanje osrednjega živčnega
sistema v glavi, ki jih povzročijo spremenljiva magnetna polja,
sprejeti ukrepi v skladu z devetim odstavkom 5. člena te uredbe
ter
– so bili delavci obveščeni o pojavih iz 6. točke 6. člena
te uredbe.
II. OBVEZNOSTI DELODAJALCEV
4. člen
(ocenjevanje tveganj in ugotavljanje izpostavljenosti)
(1) Delodajalec v skladu z zakonom, ki ureja varnost in
zdravje pri delu, oceni vsa tveganja, ki izhajajo iz elektromagnetnih sevanj na delovnem mestu, in če ocena tveganja tako
pokaže, izmeri ali izračuna ravni elektromagnetnih sevanj, ki
so jim delavci izpostavljeni. Delodajalec oceno tveganja objavi
skladno z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu.
(2) Pri izdelavi ocene tveganja iz prejšnjega odstavka
delodajalec upošteva praktične smernice, ki jih je pripravila
Evropska komisija in so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za delo, ter druge nacionalne ali mednarodne
smernice, vključno s podatkovnimi zbirkami o izpostavljenosti,
če te obstajajo. Delodajalec lahko upošteva tudi ravni emisij in
druge podatke za zagotavljanje varnosti, ki jih v zvezi z opremo
zagotovi proizvajalec ali distributer v skladu s predpisi Skupnosti, vključno z oceno tveganja, če se nanaša na izpostavljenost
na delovnem mestu ali kraju namestitve opreme.
(3) Če ni mogoče zanesljivo ugotoviti, ali je izpostavljenost
pod mejnimi vrednostmi izpostavljenosti, se ocenjevanje izpostavljenosti izvede na podlagi meritev ali izračunov. V skladu z
dobro prakso se pri tem upošteva merilna negotovost merskih
ali računskih postopkov, kot na primer napake numeričnih
izračunov, modeliranje virov, geometrija modela ter električne
lastnosti tkiv in materialov.
(4) Ocene, meritve in izračune iz prvega, drugega in
tretjega odstavka tega člena načrtujejo in obdobno izvajajo
strokovni delavci za varnost in zdravje pri delu v skladu s to
uredbo in zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu. Podatke iz ocen, meritev ali izračunov ravni izpostavljenosti je treba
hraniti na način, ki omogoča poznejše primerjanje rezultatov
in zaključke.
(5) Pri izdelavi ocene tveganja zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem mora delodajalec nameniti posebno
pozornost:
1. mejnim vrednostim izpostavljenosti za vplive na zdravje, mejnim vrednostim izpostavljenosti za vplive na čutila in
opozorilnim vrednostim iz 3. člena ter prilog II in III te uredbe;
2. frekvencam, ravnem, trajanju in vrsti izpostavljenosti,
vključno z njihovo porazdelitvijo po telesu delavca in prostorsko
porazdelitvijo v delovnem okolju;
3. vsem neposrednim biofizikalnim učinkom;
4. vsem učinkom na varnost in zdravje posebno ogroženih delavcev, predvsem delavcev, ki nosijo aktivne ali pasivne
medicinske vsadke, kot so srčni spodbujevalniki, in delavcev
z medicinskimi napravami, ki se nosijo na telesu, kot so inzulinske črpalke. Prav tako mora delodajalec nameniti posebno
pozornost nosečim delavkam;
5. vsem posrednim učinkom;
6. obstoju nadomestne opreme, načrtovane za zmanjšanje ravni izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem;
7. podatkom, pridobljenim z zdravstvenim nadzorom;
8. informacijam, ki jih zagotovi proizvajalec opreme;
9. drugim informacijam na področju varnosti in zdravja;
10. sočasni izpostavljenosti več virom elektromagnetnih
sevanj;
11. sočasni izpostavljenosti virom elektromagnetnih sevanj različnih frekvenc.
(6) Na delovnih mestih, dostopnih javnosti, ni treba oceniti
izpostavljenosti delavcev pod pogojem, da je bilo že opravljeno
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ovrednotenje obremenitve okolja zaradi sevanja v skladu s
predpisi, ki urejajo elektromagnetno sevanje v naravnem in
življenjskem okolju in so v njih določene omejitve upoštevane
za delavce, ter da so tveganja za varnost in zdravje izključena.
Kadar se oprema, namenjena za javno uporabo, uporablja v
skladu s svojim namenom in je skladna s pravom Skupnosti o
proizvodih, ki določa strožje ravni varovanja, kot so določene v
tej uredbi, ter se ne uporablja nobena druga oprema, se šteje,
da so ti pogoji izpolnjeni.
(7) Delodajalec mora v izjavi o varnosti z oceno tveganja
opredeliti, katere ukrepe je treba po tej uredbi sprejeti. V skladu
z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, je treba oceno
tveganja posodabljati, še zlasti če so nastale znatne spremembe, zaradi katerih se lahko spremeni raven varnosti in zdravja
pri delu, ali če ugotovitve zdravstvenega nadzora pokažejo, da
je to potrebno. Ocena tveganja lahko vključuje razloge, zakaj
delodajalec meni, da nadaljnja podrobna ocena tveganja zaradi
narave in obsega tveganj v zvezi z elektromagnetnimi sevanji
ni potrebna.
5. člen
(preprečevanje ali zmanjševanje tveganj)
(1) Delodajalec ob upoštevanju tehničnega napredka in
temeljnih načel za varnost in zdravje pri delu, določenih v
zakonu, ki ureja varnost in zdravje pri delu, zagotovi, da se
tveganja, ki izhajajo iz izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem, odpravijo pri viru ali zmanjšajo na najnižjo možno mero.
(2) Razen če ocena tveganja pokaže, da mejne vrednosti
izpostavljenosti niso presežene in je mogoče izključiti tveganja
za varnost, delodajalec na podlagi ocene tveganja tedaj, ko so
presežene opozorilne vrednosti iz 3. člena ter prilog II in III te
uredbe, izdela in izvaja program tehničnih ali organizacijskih
ukrepov ali tehničnih in organizacijskih ukrepov za preprečevanje izpostavljenosti, ki presega mejne vrednosti izpostavljenosti
za vplive na zdravje in čutila, zlasti tako, da:
1. uvaja druge delovne postopke, ki imajo za posledico
manjšo izpostavljenost elektromagnetnim sevanjem;
2. upoštevaje delo, ki ga je treba opraviti, izbira delovno
opremo, ki oddaja manj elektromagnetnih sevanj;
3. uvaja tehnične ukrepe za zmanjšanje emisij elektromagnetnih sevanj, kadar je to potrebno, s koordiniranimi ali
sinhroniziranimi varnostnimi mehanizmi, zasloni in podobnimi
mehanizmi za varovanje zdravja;
4. pripravlja in izvaja opozorilne ukrepe za razmejitev in
dostop, kot so signali, označbe, talne oznake ali pregrade, da
se omeji dostop ali zagotovi nadzor nad njim;
5. s pomočjo tehničnih sredstev in usposabljanja delavcev
v primeru izpostavljenosti električnim poljem izvaja ukrepe in
postopke za obvladovanje razelektritev z iskro in za obvladovanje kontaktnih tokov;
6. pripravlja in izvaja ustrezne programe za vzdrževanje
delovne opreme, delovnih mest in sistemov delovnih mest;
7. načrtuje in razporeja delovna mesta;
8. omejuje trajanje in raven izpostavljenosti;
9. zagotovi ustrezno osebno varovalno opremo.
(3) Delodajalec na podlagi ocene tveganja izdela in izvaja
program tehničnih ali organizacijskih ukrepov ali tehničnih in
organizacijskih ukrepov za preprečevanje tveganj za posebej
ogrožene delavce ter vseh tveganj, ki so posledica posrednih
učinkov.
(4) Poleg zagotavljanja informacij delodajalec skladno z
zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, ukrepe iz tega
člena prilagodi zahtevam posebej ogroženih delavcev ali individualnim ocenam tveganja, zlasti za tiste delavce, ki so prijavili
uporabo aktivnih ali pasivnih medicinskih vsadkov, kot so srčni
spodbujevalniki, uporabo medicinskih naprav, ki se nosijo na
telesu, kot so inzulinske črpalke, ali za noseče delavke, ki so
delodajalca obvestile o nosečnosti.
(5) Na podlagi ocene tveganja je treba delovna mesta,
na katerih obstaja verjetnost, da so delavci izpostavljeni elek-
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tromagnetnim sevanjem, ki presegajo opozorilne vrednosti iz
prilog II in III te uredbe, označiti z ustreznimi varnostnimi znaki
v skladu s predpisi, ki urejajo varnostne znake na področju
varnosti in zdravja pri delu. Taka delovna mesta je treba opredeliti, dostop do njih pa ustrezno omejiti. Kadar je dostop do
teh delovnih mest ustrezno omejen zaradi drugih razlogov in so
delavci obveščeni o tveganjih zaradi elektromagnetnih sevanj,
varnostni znaki in omejevanje dostopa posebej za elektromagnetna sevanja niso potrebni.
(6) Za primere iz 1. točke petega odstavka 3. člena te
uredbe se izvedejo posebni varnostni ukrepi, kot so usposabljanje delavcev, uporaba tehničnih sredstev in osebne varovalne
opreme, na primer ozemljitev sredstev za delo, prevodna povezava delavcev s sredstvi za delo (izenačitev potenciala), po
potrebi pa tudi uporaba izolacijskih čevljev, rokavic in zaščitnih
oblačil v skladu predpisi, ki urejajo osebno varovalno opremo
na področju varnosti in zdravja pri delu.
(7) Pri uporabi 1. točke šestega odstavka 3. člena te
uredbe se izvedejo posebni varnostni ukrepi, kot je nadzor
nad gibanjem.
(8) Delavci ne smejo biti izpostavljeni vrednostim nad
mejnimi vrednostmi izpostavljenosti za vplive na zdravje in nad
mejnimi vrednostmi izpostavljenosti za vplive na čutila, razen
če so izpolnjeni pogoji iz 1. točke prvega odstavka 9. člena
oziroma tretjega, četrtega, petega ali šestega odstavka 3. člena. Če so kljub sprejetim ukrepom, ki jih sprejme delodajalec,
mejne vrednosti izpostavljenosti za vplive na zdravje in mejne
vrednosti izpostavljenosti za vplive na čutila presežene, delodajalec takoj sprejme dodatne ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti pod te mejne vrednosti. Delodajalec mora ugotoviti
in zabeležiti razloge, zaradi katerih so bile mejne vrednosti
izpostavljenosti presežene, ter ustrezno dopolniti varnostne in
preventivne ukrepe, da prepreči ponovno prekoračitev mejnih
vrednosti. Tako dopolnjene podatke o varnostnih in preventivnih ukrepih mora hraniti na način, ki omogoča poznejšo
primerjavo in zaključke.
(9) V primeru izpostavljenosti po tretjem, četrtem, petem
in šestem odstavku 3. člena te uredbe in če je delavec prijavil
prehodne simptome, delodajalec posodobi oceno tveganja
in preventivne ukrepe. Prehodni simptomi lahko vključujejo
čutne zaznave in vplive na delovanje osrednjega živčnega
sistema v glavi, ki jih povzročijo spremenljiva magnetna polja,
ter vplive statičnega magnetnega polja, kot sta vrtoglavica in
slabost.
6. člen
(obveščanje in usposabljanje delavcev)
Delodajalec v skladu z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, in s to uredbo zagotovi, da so delavci, ki so pri delu
izpostavljeni tveganjem zaradi elektromagnetnih sevanj, in njihovi predstavniki obveščeni in usposobljeni za delo glede na
rezultate ocene tveganja, zlasti pa glede:
1. sprejetih ukrepov v skladu s to uredbo;
2. vrednosti in pojmov mejnih vrednosti izpostavljenosti
in opozorilnih vrednosti ter s tem povezanih možnih tveganj in
sprejetih preventivnih ukrepov;
3. možnih posrednih učinkov izpostavljenosti;
4. rezultatov ocene, meritev ali izračunov ravni izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem, opravljenih v skladu s
4. členom te uredbe;
5. načina zaznavanja škodljivih učinkov izpostavljenosti
na zdravje in poročanja o njih;
6. možnih prehodnih simptomov in zaznav zaradi učinkov
na osrednji in periferni živčni sistem;
7. okoliščin, v katerih so delavci upravičeni do zdravstvenega nadzora;
8. varnih delovnih postopkov, s katerimi se izpostavljenost
elektromagnetnim sevanjem omeji na najnižjo možno raven;
9. posebno ogroženih delavcev iz 4. točke petega odstavka 4. člena ter tretjega in četrtega odstavka 5. člena te uredbe.
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7. člen
(posvetovanje z delavci in njihovo sodelovanje)
Delodajalec zagotovi posvetovanje z delavci ali njihovimi
predstavniki in sodelovanje delavcev ali njihovih predstavnikov
glede vsebine iz te uredbe v skladu z zakonom, ki ureja varnost
in zdravje pri delu.
8. člen
(zdravstveni nadzor)
(1) Zaradi preprečevanja in pravočasnega ugotavljanja
negativnih učinkov izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem na zdravje se izvaja zdravstveni nadzor ter vodi zdravstvena dokumentacija in zagotavlja dostop do nje v skladu z
zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu.
(2) Pooblaščeni izvajalec medicine dela za vsakega delavca, za katerega se izvaja zdravstveni nadzor po prejšnjem
odstavku, izdela in redno dopolnjuje osebno zdravstveno dokumentacijo, ki obsega ugotovitve izvedenega zdravstvenega
nadzora. Zdravstveno dokumentacijo je treba hraniti na način,
ki omogoča poznejše zaključke, pri čemer je treba zagotoviti
varovanje osebnih podatkov. Kopije pomembne dokumentacije pooblaščeni izvajalec medicine dela predloži inšpekciji,
pristojni za delo, na njeno zahtevo. Vsak delavec ima pravico
do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša nanj.
Zdravstveni nadzor je treba opraviti na podlagi ocene tveganja.
(3) Če delavec poroča o neželenih ali nepričakovanih
učinkih na zdravje ali kadar se ugotovi, da izpostavljenost
presega mejne vrednosti izpostavljenosti, mora delodajalec
zadevnim delavcem zagotoviti zdravstvene preglede ali individualni zdravstveni nadzor.
(4) Delodajalec zagotovi zdravstveni nadzor in zdravstvene preglede po tej uredbi med delovnim časom, delavca pa v
zvezi z njimi ne bremenijo nobeni stroški.
9. člen
(odstopanja)
Ne glede na prvi odstavek 5. člena te uredbe lahko
delodajalec odstopa od obveznosti iz 3. člena te uredbe v
naslednjih primerih:
1. izpostavljenost lahko preseže mejne vrednosti izpostavljenosti, če je povezana z namestitvijo, preskušanjem, uporabo, razvojem, vzdrževanjem ali raziskavami naprav za slikanje
bolnikov z magnetno resonanco v zdravstvu, če so izpolnjeni
vsi naslednji pogoji:
– pri oceni tveganja, izvedeni v skladu s 4. členom te
uredbe, se je pokazalo, da so mejne vrednosti izpostavljenosti
presežene;
– glede na stanje tehničnega razvoja so bili uporabljeni
vsi tehnični ali organizacijski ukrepi ali tehnični in organizacijski
ukrepi;
– okoliščine utemeljujejo preseganje mejnih vrednosti
izpostavljenosti;
– značilnosti delovnega mesta, delovne opreme ali delovnih postopkov so bile upoštevane ter
– delodajalec dokaže, da so delavci še vedno zaščiteni pred škodljivimi učinki na zdravje in tveganji za varnost,
vključno z upoštevanjem navodil za varno uporabo naprav,
ki jih zagotovi proizvajalec v skladu s predpisi o medicinskih
pripomočkih;
2. za osebje, ki dela v operativnih vojaških objektih ali
sodeluje v vojaških dejavnostih, vključno s skupnimi mednarodnimi vojaškimi vajami, se lahko uvedejo enakovredni ali bolj
specifični sistemi varovanja, kot so mednarodno dogovorjeni
standardi, na primer Natovi standardi, pod pogojem, da so
preprečeni škodljivi vplivi na zdravje in tveganja za varnost;
3. za delavce v policiji ter drugih enotah in službah za zaščito, reševanje in pomoč, kadar delajo v posebnih okoliščinah,
oziroma ob naravnih in drugih nesrečah, ko se mejne vrednosti izpostavljenosti začasno presežejo, delodajalec pa kljub
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upoštevanju posebnih značilnosti delovnega mesta, sredstev
za delo ali delovnih postopkov in izvedbi tehničnih oziroma organizacijskih ukrepov, določenih v oceni tveganja, nima vpliva
na začasno preseganje mejnih vrednosti izpostavljenosti, pod
pogojem, da so preprečeni škodljivi vplivi na zdravje in tveganja
za varnost.
III. KAZENSKE DOLOČBE
10. člen
(prekrški delodajalca)
(1) Z globo od 2.000 do 40.000 eurov se za prekršek
kaznuje delodajalec, ki:
1. ne zagotovi, da izpostavljenost delavcev elektromagnetnemu sevanju ne presega izpostavljenosti, določenih v
3. členu te uredbe;
2. ne oceni vseh tveganj, ki nastanejo zaradi elektromagnetnih sevanj na delovnem mestu, skladno z zakonom, ki
ureja varnost in zdravje pri delu, in po potrebi izmeri ali izračuna
ravni elektromagnetnih sevanj, ki so jim delavci izpostavljeni
(prvi odstavek 4. člena);
3. pri izdelavi ocene tveganja ne upošteva praktičnih
smernic, ki jih je pripravila Evropska komisija in so objavljene
na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za delo, ter drugih
nacionalnih ali mednarodnih standardov ali smernic, vključno
s podatkovnimi zbirkami o izpostavljenosti, kadar te obstajajo
(drugi odstavek 4. člena);
4. ne posodablja ocene tveganja, še zlasti če so nastale
znatne spremembe, zaradi katerih bi ocena tveganja zastarela,
ali če ugotovitve zdravstvenega nadzora pokažejo, da je to
potrebno (sedmi odstavek 4. člena);
5. ne izdela in izvaja programa tehničnih ali organizacijskih ukrepov ali tehničnih in organizacijskih ukrepov za preprečevanje izpostavljenosti, ki presega mejne vrednosti izpostavljenosti za vplive na zdravje in mejne vrednosti izpostavljenosti
za vplive na čutila (drugi odstavek 5. člena);
6. ne izdela in izvaja programa tehničnih ali organizacijskih ukrepov ali tehničnih in organizacijskih ukrepov za preprečevanje tveganj za posebej ogrožene delavce ter vseh tveganj,
ki so posledica posrednih učinkov (tretji odstavek 5. člena);
7. ne prilagodi ukrepov zahtevam posebno ogroženih
delavcev oziroma individualnim ocenam tveganja, zlasti za tiste
delavce, ki so prijavili uporabo aktivnih ali pasivnih medicinskih
vsadkov, kot so srčni spodbujevalniki, uporabo medicinskih
naprav, ki se nosijo na telesu, kot so inzulinske črpalke, ali za
noseče delavke, ki so delodajalca obvestile o nosečnosti (četrti
odstavek 5. člena);
8. ne zagotovi, da so delovna mesta, na katerih obstaja verjetnost, da so delavci izpostavljeni elektromagnetnim
sevanjem, ki presegajo opozorilne vrednosti, opredeljena in
ustrezno označena, dostop do njih pa ustrezno omejen (peti
odstavek 5. člena);
9. ne zagotovi, da se izvedejo posebni varnostni ukrepi
v primerih iz šestega ali sedmega odstavka 5. člena te uredbe
(šesti in sedmi odstavek 5. člena);
10. ne sprejme dodatnih ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti pod mejne vrednosti v primeru iz osmega
odstavka 5. člena te uredbe ali ne ugotovi in zabeleži razlogov, zaradi katerih so bile mejne vrednosti izpostavljenosti
presežene, ali ne dopolni varnostnih in preventivnih ukrepov,
da prepreči ponovno prekoračitev mejnih vrednosti, ali ne
hrani podatkov o varnostnih in preventivnih ukrepih na način,
ki omogoča poznejšo primerjavo in zaključke (osmi odstavek
5. člena);
11. ne posodobi ocene tveganja in preventivnih ukrepov
v primeru iz devetega odstavka 5. člena te uredbe (deveti
odstavek 5. člena);
12. ne zagotovi, da so delavci, ki so pri delu izpostavljeni
tveganjem zaradi elektromagnetnih sevanj, in njihovi pred-
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stavniki obveščeni in usposobljeni za delo glede na ugotovitve
ocene tveganja (6. člen);
13. ne zagotovi posvetovanja in sodelovanja delavcev ali
njihovih predstavnikov glede zadev iz te uredbe (7. člen);
14. ne zagotovi ustreznih zdravstvenih pregledov ali individualnega zdravstvenega nadzora tistim delavcem, ki so
poročali o neželenih ali nepričakovanih vplivih na zdravje, ali
kadar je bilo ugotovljeno, da izpostavljenost presega mejne
vrednosti izpostavljenosti (tretji odstavek 8. člena);
15. ne omogoči delavcem, da se zdravstveni pregledi
ali nadzor opravijo med delovnim časom ali brez stroškov za
delavca (četrti odstavek 8. člena).
(2) Z globo od 500 do 4.000 eurov se kaznuje odgovorna
oseba delodajalca, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
11. člen
(pristojnost za izrekanje globe v okviru razpona)
Prekrškovni organ lahko v postopku prekrška izreče globo
v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, vendar znotraj
predpisanega razpona.
IV. KONČNA DOLOČBA
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-28/2016
Ljubljana, dne 7. julija 2016
EVA 2016-2611-0020
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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Priloga I
FIZIKALNE VELIČINE V ZVEZI Z IZPOSTAVLJENOSTJO ELEKTROMAGNETNIM SEVANJEM
Za opis izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem se uporabljajo naslednje fizikalne veličine:
Jakost električnega polja (E) je vektorska veličina, ki ustreza sili, delujoči na delec z nabojem ne glede
–1
na njegovo gibanje v prostoru. Izražena je v voltih na meter (Vm ). Razlikovati je treba med
električnim poljem v okolju in električnim poljem v telesu (in situ) zaradi izpostavljenosti električnemu
polju v okolju.
Tok v okončinah (IL) je tok v okončinah osebe, izpostavljene elektromagnetnim sevanjem v
frekvenčnem območju od 10 MHz do 110 MHz zaradi stika s predmetom v električnem ali magnetnem
polju ter pretokom kapacitivnih tokov, induciranih v izpostavljenem telesu. Izražen je v amperih (A).
Kontaktni tok (IC) je tok, ki se pojavi, kadar oseba pride v stik s predmetom v električnem ali
magnetnem polju. Izražen je v amperih (A). Kontaktni tok je v stacionarnem stanju, kadar je oseba v
stalnem stiku s predmetom v električnem ali magnetnem polju. Ob vzpostavljanju takega stika lahko
nastanejo iskre pri razelektritvah.
Električni naboj (Q) je ustrezna veličina, uporabljena pri razelektritvi. Izražen je v coulombih (C).
Jakost magnetnega polja (H) je vektorska veličina, ki skupaj z gostoto magnetnega pretoka določa
–1
magnetno polje v kateri koli točki v prostoru. Izražena je v amperih na meter (Am ).
Gostota magnetnega pretoka (B) je vektorska veličina, katere rezultat je sila, ki deluje na gibajoče se
naboje; izražena je v teslih (T). V praznem prostoru in bioloških materialih sta gostota magnetnega
pretoka in magnetna poljska jakost povezani z ekvivalenčno enačbo: magnetna poljska jakost H = 1
Am–1 je enako gostoti magnetnega pretoka B = 4π 10–7 T (približno 1,25 μT).
Gostota pretoka moči (S) je ustrezna veličina, ki se uporablja za zelo visoke frekvence, kjer je vdorna
globina v telo majhna. Enaka je moči sevanja, ki pravokotno vpada na površino, deljeni z območjem
površine, in je izražena v vatih na kvadratni meter (Wm–2).
Specifična absorpcija energije (SA) je energija, absorbirana na enoto mase biološkega tkiva, izražena
v džulih na kilogram (Jkg–1). V tej uredbi se uporablja za omejevanje vplivov impulznega
mikrovalovnega sevanja.
Stopnja specifične absorpcije energije (SAR) kot povprečje po celem telesu ali po delih telesa je
energija, ki se absorbira na enoto mase telesnega tkiva, in je izražena v vatih na kilogram (Wkg–1).
SAR za celotno telo je splošno sprejeta mera za izražanje povezave škodljivih termičnih učinkov z
izpostavljenostjo elektromagnetnim sevanjem. Poleg povprečne SAR za celo telo so za vrednotenje in
omejitev absorpcije energije v majhnih delih telesa zaradi posebnih pogojev izpostavljenosti potrebne
še lokalizirane vrednosti SAR. Primera takih pogojev sta: posameznik, izpostavljen elektromagnetnim
sevanjem v frekvenčnem območju MHz (na primer zaradi dielektričnih grelcev), in posameznik,
izpostavljen v bližnjem polju antene.
Izmed teh veličin je mogoče neposredno meriti gostoto magnetnega pretoka (B), kontaktni tok (IC), tok
v okončinah (IL), jakost električnega polja (E), jakost magnetnega polja (H) in gostoto pretoka moči (S).
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Priloga II
NETERMIČNI UČINKI
MEJNE VREDNOSTI IZPOSTAVLJENOSTI IN OPOZORILNE VREDNOSTI V FREKVENČNEM
OBMOČJU OD 0 Hz DO 10 MHz

A. MEJNE VREDNOSTI IZPOSTAVLJENOSTI
Mejne vrednosti izpostavljenosti pod 1 Hz (preglednica A1) so mejne vrednosti za statično magnetno
polje, na katero telesno tkivo ne vpliva.
Mejne vrednosti izpostavljenosti za frekvence od 1 Hz do 10 MHz (preglednica A2) so mejne vrednosti
za električna polja, inducirana v telesu zaradi izpostavljenosti izmeničnim električnim in magnetnim
poljem.
Mejne vrednosti izpostavljenosti za gostoto zunanjega magnetnega pretoka od 0 Hz do 1 Hz
Mejna vrednost izpostavljenosti za vplive na čutila je mejna vrednost izpostavljenosti za običajne
delovne razmere (preglednica A1) ter je povezana z vrtoglavico in drugimi fiziološkimi učinki v zvezi z
motnjami človeškega ravnotežnega organa, predvsem zaradi gibanja v statičnem magnetnem polju.
Mejna vrednost izpostavljenosti za vpliv na zdravje za nadzorovane delovne razmere (preglednica A1)
se začasno uporablja med izmeno, če to upravičuje praksa ali postopek in če so bili sprejeti
preventivni ukrepi, kot sta nadzorovanje gibanja in obveščanje delavcev.
Preglednica A1
Mejne vrednosti izpostavljenosti za gostoto zunanjega magnetnega pretoka (B0)
od 0 Hz do 1 Hz
Mejna vrednost izpostavljenosti za vplive na
čutila
Običajne delovne razmere

2T

Lokalizirana izpostavljenost okončin

8T
Mejna vrednost izpostavljenosti za vplive na
zdravje

Nadzorovane delovne razmere

8T

Običajne delovne razmere so delovne razmere, v katerih zaposleni opravlja svoje delo, pri katerem je
izpostavljen elektromagnetnim sevanjem, vendar pri delavcu ne prihaja do čutnih zaznav in motenih
možganskih funkcij.
Nadzorovane delovne razmere so delovne razmere, v katerih zaposleni opravlja delo, pri katerem je
izpostavljen elektromagnetnim sevanjem, zaradi katerih se pri delavcu lahko pojavijo škodljivi vplivi na
zdravje in morajo biti zaradi njihovega preprečevanja določeni ustrezni varnostni ali preventivni ukrepi.
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Mejne vrednosti izpostavljenosti za vplive na zdravje za notranjo jakost električnega polja v
telesu od 1 Hz do 10 MHz
Mejne vrednosti izpostavljenosti za vplive na zdravje (preglednica A2) so povezane z električno
stimulacijo vseh tkiv perifernega in centralnega živčnega sistema v telesu, vključno z glavo.
Preglednica A2
Mejne vrednosti izpostavljenosti za vplive na zdravje za jakost električnega polja v telesu od
1 Hz do 10 MHz

Frekvenčno območje

Mejna vrednost izpostavljenosti za vplive na
zdravje

1 Hz ≤ f < 3 kHz

1,1 Vm–1 (temenska vrednost)

3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz

3,8 × 10 –4 f Vm–1 (temenska vrednost)

Opomba A2-1: f je frekvenca, izražena v hercih (Hz).
Opomba A2-2: Mejne vrednosti izpostavljenosti za vplive na zdravje za jakost električnega polja v
telesu so najvišje temenske vrednosti v celotnem telesu izpostavljenega posameznika.
Opomba A2-3: Mejne vrednosti izpostavljenosti so najvišje temenske vrednosti skozi čas, ki so za
sinusna polja enake efektivnim vrednostim, pomnoženim s √2. V primeru nesinusnih polj ocena
izpostavljenosti, opravljena v skladu s 4. členom te uredbe, temelji na uteženi temenski metodi –
filtriranje v časovnem prostoru, pojasnjeni v praktičnih smernicah Evropske komisije, ki so objavljene
na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za delo, vendar je mogoče uporabiti tudi druge znanstveno
dokazane in potrjene postopke za oceno izpostavljenosti, če dajejo približno enakovredne in
primerljive rezultate.
Mejne vrednosti izpostavljenosti za vplive na čutila za jakost električnega polja v telesu od 1 Hz
do 400 Hz.
Mejne vrednosti izpostavljenosti za vplive na čutila (preglednica A3) so povezane z vplivi električnega
polja na centralni živčni sistem v glavi, tj. fosfeni, in manjše prehodne spremembe nekaterih
možganskih funkcij.
Preglednica A3
Mejne vrednosti izpostavljenosti za vplive na čutila za jakost električnega polja v telesu
od 1 Hz do 400 Hz

Frekvenčno območje

Mejna vrednost izpostavljenosti za vplive na
čutila

1 Hz ≤ f < 10 Hz

0,7/f Vm–1 (temenska vrednost)

10 Hz ≤ f < 25 Hz

0,07 Vm–1 (temenska vrednost)

25 Hz ≤ f ≤ 400 Hz

0,0028 f Vm–1 (temenska vrednost)

Opomba A3-1: f je frekvenca, izražena v hercih (Hz).
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Opomba A3-2: Mejne vrednosti izpostavljenosti za vplive na čutila za jakost električnega polja v telesu
so najvišje temenske vrednosti v glavi izpostavljenega posameznika.
Opomba A3-3: Mejne vrednosti izpostavljenosti so najvišje temenske vrednosti skozi čas, ki so za
sinusna polja enake efektivnim vrednostim, pomnoženim s √2. V primeru nesinusnih polj ocena
izpostavljenosti, opravljena v skladu s 4. členom te uredbe, temelji na uteženi temenski metodi –
filtriranje v časovnem prostoru, pojasnjeni v praktičnih smernicah Evropske komisije, ki so objavljene
na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za delo, vendar je mogoče uporabiti tudi druge znanstveno
dokazane in potrjene postopke za oceno izpostavljenosti, če dajejo približno enakovredne in
primerljive rezultate.

B. OPOZORILNE VREDNOSTI
V nadaljevanju navedene fizikalne veličine in vrednosti določajo opozorilne vrednosti, ki se uporabljajo
za poenostavljeno oceno skladnosti z ustreznimi mejnimi vrednostmi izpostavljenosti oziroma za
določitev, katere ustrezne varnostne ali preventivne ukrepe iz 5. člena te uredbe je treba izvesti:
– nizke in visoke opozorilne vrednosti (AL(E)) za jakost električnega polja E časovno spremenljivih
električnih polj, kot so določene v preglednici B1;
– nizke in visoke opozorilne vrednosti (AL(B)) za gostoto magnetnega pretoka B časovno
spremenljivih magnetnih polj, kot so določene v preglednici B2;
– opozorilne vrednosti (AL(IC)) za kontaktni tok, kot so določene v preglednici B3;
– opozorilne vrednosti (AL(B0)) za gostoto magnetnega pretoka statičnih magnetnih polj, kot so
določene v preglednici B4.
Opozorilne vrednosti ustrezajo izračunanim ali izmerjenim vrednostim jakosti električnega in
magnetnega polja na delovnem mestu brez prisotnosti delavca.
Opozorilne vrednosti za izpostavljenost električnim poljem
Nizke opozorilne vrednosti (preglednica B1) za zunanje električno polje temeljijo na omejevanju jakosti
električnega polja v telesu pod mejnimi vrednostmi izpostavljenosti (preglednici A2 in A3) in
omejevanju razelektritev z iskro v delovnem okolju.
Pod visokimi opozorilnimi vrednostmi jakost električnega polja v telesu ne presega mejnih vrednosti
izpostavljenosti (preglednici A2 in A3) ter so preprečene moteče razelektritve z iskro pod pogojem, da
so izvedeni varnostni ukrepi iz 6. točke 5. člena te uredbe.
Preglednica B1
Opozorilne vrednosti izpostavljenosti električnemu polju od 1 Hz do 10 MHz

Frekvenčno območje

Nizka opozorilna vrednost (E)
za jakost električnega polja
[Vm–1 ]
(efektivne vrednosti)

Visoka opozorilna vrednost (E)
za jakost električnega polja
[Vm–1 ]
(efektivne vrednosti)

1 Hz ≤ f < 25 Hz

2,0 × 104

2,0 × 104

25 Hz ≤ f < 50 Hz

5,0 × 105/f

2,0 × 104

50 Hz ≤ f < 1,64 kHz

5,0 × 105/f

1,0 × 106/f

1,64 kHz ≤ f < 3 kHz

5,0 × 105/f

6,1 × 102

3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz

1,7 × 102

6,1 × 102
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Opomba B1-1: f je frekvenca, izražena v hercih (Hz).
Opomba B1-2: Nizke opozorilne vrednosti (E) in visoke opozorilne vrednosti (E) so efektivne vrednosti
jakosti električnega polja, ki so za sinusna polja enake temenskim vrednostim, deljenim s √2. V
primeru nesinusnih polj ocena izpostavljenosti, opravljena v skladu s 4. členom te uredbe, temelji na
uteženi temenski metodi – filtriranje v časovnem prostoru, pojasnjeni v praktičnih smernicah Evropske
komisije, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za delo, vendar je mogoče
uporabiti tudi druge znanstveno dokazane in potrjene postopke za oceno izpostavljenosti, če dajejo
približno enakovredne in primerljive rezultate.
Opomba B1-3: Opozorilne vrednosti so najvišje izračunane ali izmerjene vrednosti na območju telesa
delavca. Taka ocena izpostavljenosti je konservativna in pomeni samodejno skladnost z mejnimi
vrednostmi izpostavljenosti za vse primere izpostavljenosti nehomogenim poljem. Za poenostavitev
ocenjevanja skladnosti z mejnimi vrednostmi izpostavljenosti, opravljenega v skladu s 4. členom te
uredbe za nehomogena polja, so merila za prostorsko povprečenje izmerjenih polj navedena v
praktičnih smernicah Evropske komisije, ki so objavljena na spletnih straneh ministrstva, pristojnega
za delo. V primeru zelo lokaliziranega vira, ki je od telesa oddaljen nekaj centimetrov, se inducirano
električno polje določi dozimetrično za vsak primer posebej.
Opozorilne vrednosti za izpostavljenost magnetnim poljem
Nizke opozorilne vrednosti (preglednica B2) so za frekvence, nižje od 400 Hz, izpeljane iz mejnih
vrednosti izpostavljenosti za vplive na čutila (preglednica A3), za frekvence nad 400 Hz pa iz mejnih
vrednosti izpostavljenosti za vplive na zdravje za električno polje v telesu (preglednica A2).
Visoke opozorilne vrednosti (preglednica B2) so izpeljane iz mejnih vrednosti izpostavljenosti za vplive
na zdravje za električno polje v telesu, ki so povezane z električno stimulacijo tkiv perifernega in
avtonomnega živčnega sistema v glavi in trupu (preglednica A2). Skladnost z visokimi opozorilnimi
vrednostmi zagotavlja, da niso presežene mejne vrednosti izpostavljenosti za vplive na zdravje,
vseeno pa so mogoči vplivi, povezani s fosfeni in manjšimi prehodnimi spremembami v aktivnosti
možganov, če izpostavljenost glave preseže nizko opozorilno vrednost za izpostavljenost do 400 Hz.
V takem primeru se uporabi 6. točka 5. člena te uredbe.
Opozorilne vrednosti za izpostavljenost okončin so izpeljane iz mejnih vrednosti izpostavljenosti za
vplive na zdravje za jakost električnega polja v telesu, ki so povezane z električno stimulacijo tkiv v
okončinah, ob upoštevanju, da magnetno polje na okončine vpliva manj kot na celotno telo.
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Preglednica B2

Opozorilne vrednosti izpostavljenosti magnetnim poljem od 1 Hz do 10 MHz

Frekvenčno območje

Nizka opozorilna
vrednost (B) za gostoto
magnetnega pretoka
[μT]
(efektivna vrednost)

Visoka opozorilna
vrednost (B) za gostoto
magnetnega pretoka
[μT]
(efektivna vrednost)

Opozorilna vrednost za
izpostavljenost okončin
lokaliziranemu
magnetnemu polju [μT]
(efektivna vrednost)

1 Hz ≤ f < 8 Hz

2,0 × 105/f2

3,0 × 105/f

9,0 × 105/f

8 Hz ≤ f < 25 Hz

2,5 × 104/f

3,0 × 105/f

9,0 × 105/f

25 Hz ≤ f < 300 Hz

1,0 × 103

3,0 × 105/f

9,0 × 105/f

300 Hz ≤ f < 3 kHz

3,0 × 105/f

3,0 × 105/f

9,0 × 105/f

3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz

1,0 × 102

1,0 × 102

3,0 × 102

Opomba B2-1: f je frekvenca, izražena v hercih (Hz).
Opomba B2-2: Nizke in visoke opozorilne so efektivne vrednosti, ki so za sinusna polja enake
temenskim vrednostim, deljenim s √2. V primeru nesinusnih polj ocena izpostavljenosti, opravljena v
skladu s 4. členom te uredbe, temelji na uteženi temenski metodi – filtriranje v časovnem prostoru,
pojasnjeni v praktičnih smernicah Evropske komisije, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva,
pristojnega za delo, vendar je mogoče uporabiti tudi druge znanstveno dokazane in potrjene postopke
za oceno izpostavljenosti, če dajejo približno enakovredne in primerljive rezultate.
Opomba B2-3: Opozorilne vrednosti za izpostavljenost magnetnim poljem so največje vrednosti na
območju telesa delavca. Taka ocena izpostavljenosti je konservativna in pomeni samodejno skladnost
z mejnimi vrednostmi izpostavljenosti za vse primere izpostavljenosti nehomogenim poljem. Za
poenostavitev ocenjevanja skladnosti z mejnimi vrednosti izpostavljenosti, opravljenega v skladu s
4. členom te uredbe za nehomogena polja, so merila za prostorsko povprečenje izmerjenih polj
navedena v praktičnih smernicah Evropske komisije, ki so objavljena na spletnih straneh ministrstva,
pristojnega za delo. V primeru zelo lokaliziranega vira, ki je od telesa oddaljen nekaj centimetrov, se
inducirano električno polje določi dozimetrično za vsak primer posebej.
Preglednica B3
Opozorilne vrednosti za kontaktni tok IC

Frekvenca

Opozorilne vrednosti (IC) za kontaktni tok v
ravnovesju [mA]
(efektivne vrednosti)

do 2,5 kHz

1,0

2,5 kHz ≤ f < 100 kHz

0,4 f

100 kHz ≤ f ≤ 10 000 kHz

40

Opomba B3-1: f je frekvenca, izražena v kilohercih (kHz).
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Opozorilne vrednosti za gostoto magnetnega pretoka statičnih magnetnih polj
Preglednica B4
Opozorilne vrednosti za gostoto magnetnega pretoka statičnih magnetnih polj
Nevarnosti

Opozorilne vrednosti (B0)

Interferenčne motnje z aktivnimi medicinskimi
vsadki, na primer srčnimi spodbujevalniki

0,5 mT

Privlačnost in izstrelitev feromagnetnih
predmetov v stresanem polju virov močnih
magnetnih polj (> 100 mT)

3 mT

Stran
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Priloga III
TERMIČNI UČINKI
MEJNE VREDNOSTI IZPOSTAVLJENOSTI IN OPOZORILNE VREDNOSTI V FREKVENČNEM
OBMOČJU OD 100 kHz DO 300 GHz
A. MEJNE VREDNOSTI IZPOSTAVLJENOSTI
Mejne vrednosti izpostavljenosti za vplive na zdravje za frekvence od 100 kHz do 6 GHz (preglednica
A1) so mejne vrednosti za energijo in moč, ki nastaneta kot posledici izpostavljenosti električnim in
magnetnim poljem, absorbirani na enoto mase telesnega tkiva.
Mejne vrednosti izpostavljenosti za vplive na čutila za frekvence od 0,3 GHz do 6 GHz (preglednica
A2) so mejne vrednosti za energijo, absorbirano na majhni masi tkiva v glavi zaradi izpostavljenosti
elektromagnetnim sevanjem.
Mejne vrednosti izpostavljenosti za vplive na zdravje za frekvence nad 6 GHz (preglednica A3) so
mejne vrednosti za gostoto pretoka moči elektromagnetnih valov, ki vpadajo na površino telesa.
Preglednica A1
Mejne vrednosti izpostavljenosti za vplive na zdravje zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim
sevanjem od 100 kHz do 6 GHz
Mejna vrednost izpostavljenosti za vplive na
zdravje

Povprečna SAR v katerem koli 6-minutnem
intervalu

Mejna vrednost izpostavljenosti za toplotno
obremenitev celega telesa, izražena kot
povprečje SAR v telesu

0,4 Wkg–1

Mejna vrednost izpostavljenosti za lokalizirano
toplotno obremenitev glave in trupa, izražena kot
lokalizirani SAR v telesu

10 Wkg–1

Mejna vrednost izpostavljenosti za lokalizirano
toplotno obremenitev okončin, izražena kot
lokalizirani SAR v okončinah

20 Wkg–1

Opomba A1-1: Lokalizirana SAR se določi kot povprečna vrednost v 10 g povezanega tkiva; tako
dobljeno maksimalno SAR je treba uporabljati za ocenjevanje izpostavljenosti. Teh 10 g tkiva naj bi
bila masa povezanega tkiva s skoraj homogenimi električnimi lastnostmi. Koncept določanja mase
povezanega tkiva se lahko uporablja v numerični dozimetriji, vendar lahko povzroča težave pri
neposrednih fizikalnih meritvah. V teh primerih se lahko uporabi enostavna geometrijska oblika, kot na
primer kubična ali sferična masa tkiva.
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Mejne vrednosti izpostavljenosti za vplive na čutila od 0,3 GHz do 6 GHz
Te mejne vrednosti izpostavljenosti za vplive na čutila (preglednica A2) so povezane s
preprečevanjem vplivov na sluh, ki jih povzroča izpostavljenost glave pulznim elektromagnetnim
sevanjem frekvenc od 0,3 GHz do 6 GHz.
Preglednica A2
Mejne vrednosti izpostavljenosti za vplive na čutila za izpostavljenost pulznim
elektromagnetnim sevanjem od 0,3 GHz do 6 GHz

Frekvenčno območje

Lokalizirana specifična absorpcija energije (SA)

0,3 GHz ≤ f ≤ 6 GHz

10 mJkg–1

Opomba A2-1: Lokalizirana specifična absorpcija se določi kot povprečna vrednost v 10 g tkiva.
Preglednica A3
Mejne vrednosti izpostavljenosti za vplive na zdravje za izpostavljenost elektromagnetnim
sevanjem od 6 GHz do 300 GHz

Frekvenčno območje

Mejna vrednost izpostavljenosti za vplive na
zdravje v zvezi z gostoto pretoka moči

6 GHz ≤ f ≤ 300 GHz

50 Wm–2

Opomba A3-1: Gostota pretoka moči se določi kot povprečna vrednost na katerih koli 20 cm2
izpostavljenega dela telesa. Najvišja vrednost gostote pretoka moči, povprečena na 1 cm2, ne sme
preseči 20-kratnika vrednosti 50 Wm–2. Gostota pretoka moči se v frekvenčnem območju od 6 GHz do
10 GHz določi kot povprečna vrednost v katerem koli šestminutnem intervalu. Nad 10 GHz se gostota
pretoka moči določi kot povprečna vrednost v katerem koli 68/f1,05-minutnem intervalu (pri čemer je
f frekvenca v GHz), da se kompenzira postopno zmanjševanje vdorne globine z naraščanjem
frekvence.

B. OPOZORILNE VREDNOSTI
V nadaljevanju navedene fizikalne veličine in vrednosti določajo opozorilne vrednosti, ki se uporabljajo
za poenostavljeno oceno skladnost z ustreznimi mejnimi vrednostmi izpostavljenosti oziroma za
določitev, katere ustrezne varnostne ali preventivne ukrepe iz 5. člena te uredbe je treba izvesti:
–
opozorilne vrednosti (AL(E)) za jakost električnega polja E časovno spremenljivih električnih polj,
kot so določene v preglednici B1;
–
opozorilne vrednosti (AL(B)) za gostoto magnetnega pretoka B časovno spremenljivih magnetnih
polj, kot so določene v preglednici B1;
–
opozorilne vrednosti (AL(S)) za gostoto pretoka moči elektromagnetnega valovanja, kot so
določene v preglednici B1;
–
opozorilne vrednosti (AL(IC)) za kontaktni tok, kot so določene v preglednici B2;
–
opozorilne vrednosti (AL(IL)) za tok v okončinah, kot so določene v preglednici B2.
Opozorilne vrednosti ustrezajo izračunanim ali izmerjenim vrednostim elektromagnetnega sevanja na
delovnem mestu brez prisotnosti delavca, in sicer kot največja vrednost glede na položaj telesa ali
določenega dela telesa.
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Opozorilne vrednosti izpostavljenosti električnim in magnetnim poljem
Opozorilne vrednosti za električna (AL(E)) in magnetna polja (AL(B)) so izpeljane iz mejnih vrednosti
izpostavljenosti SAR ali gostote pretoka moči (preglednici A1 in A3) na podlagi pražnih vrednosti,
povezanih z notranjimi termičnimi vplivi, ki jih povzroča izpostavljenost (zunanjim) električnim in
magnetnim poljem.
Preglednica B1
Opozorilne vrednosti izpostavljenosti električnim in magnetnim poljem od 100 kHz do 300 GHz

Frekvenčno območje

Opozorilna vrednost (E)
za jakost električnega
polja [Vm–1]
(efektivne vrednosti)

Opozorilna vrednost (B)
za gostoto magnetnega
pretoka [μT]
(efektivne vrednosti)

Opozorilna vrednost
(S) za gostoto
pretoka moči [Wm–2]

100 kHz ≤ f < 1 MHz

6,1 × 102

2,0 × 106/f

—

1 MHz ≤ f < 10 MHz

6,1 × 108/f

2,0 × 106/f

—

10 MHz ≤ f < 400 MHz

61

0,2

—

400 MHz ≤ f < 2 GHz

3 × 10–3f ½

1,0 × 10–5f ½

—

2 GHz ≤ f < 6 GHz

1,4 × 102

4,5 × 10–1

—

6 GHz ≤ f≤ 300 GHz

1,4 × 102

4,5 × 10–1

50

Opomba B1-1: f je frekvenca, izražena v hercih (Hz).
Opomba B1-2: Izmerjena ali izračunana vrednost se določi kot povprečna vrednost v šestminutnem
intervalu. Za visokofrekvenčne pulze najvišja gostota pretoka moči, povprečena na pulzno širino, ne
presega 1000-kratnika ustrezne vrednosti AL(S). Pri sočasni izpostavljenosti elektromagnetnim
sevanjem različnih frekvenc je treba upoštevati sumacijsko metodo, kot je pojasnjeno v praktičnih
smernicah Evropske komisije, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za delo.
Opomba B1-3: Opozorilne vrednosti AL(E) in AL(B) so najvišje izračunane ali izmerjene vrednosti na
območju telesa delavca. Taka ocena izpostavljenosti je konservativna in pomeni samodejno skladnost
z mejnimi vrednostmi izpostavljenosti za vse primere izpostavljenosti nehomogenim poljem. Za
poenostavitev ocenjevanja skladnosti z mejnimi vrednosti izpostavljenosti, opravljenega v skladu s
4. členom te uredbe za nehomogena polja, so merila za prostorsko povprečenje izmerjenih polj
navedena v praktičnih smernicah Evropske komisije, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva,
pristojnega za delo. V primeru zelo lokaliziranega vira, ki je od telesa oddaljen nekaj centimetrov, se
skladnost z mejnimi vrednostmi izpostavljenosti določi dozimetrično za vsak primer posebej.
Opomba B1-4: Gostota pretoka moči se določi kot povprečna vrednost na katerih koli 20 cm2
izpostavljenega območja. Najvišja vrednost gostote pretoka moči, povprečena na 1 cm2, ne sme
preseči 20-kratnika vrednosti 50 Wm–2. Gostota pretoka moči v frekvenčnem območju od 6 GHz do
10 GHz se določi kot povprečna vrednost v katerem koli šestminutnem intervalu. Nad 10 GHz se
gostota pretoka moči določi kot povprečna vrednost v katerem koli 68/f1,05-minutnem intervalu (pri
čemer je f frekvenca v GHz), da se kompenzira postopno zmanjševanje vdorne globine z naraščanjem
frekvence.
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Preglednica B2
Opozorilne vrednosti za kontaktne tokove v stacionarnem stanju in inducirane tokove v
okončinah

Frekvenčno območje

Opozorilna vrednost (IC) za
kontaktni tok v stacionarnem
stanju [mA]
(efektivne vrednosti)

Opozorilna vrednost (IL) za
inducirani tok v okončinah v
kateri koli okončini [mA]
(efektivne vrednosti)

100 kHz ≤ f < 10 MHz

40

—

10 MHz ≤ f ≤ 110 MHz

40

100

Opomba B2-1: Opozorilna vrednost [AL(IL)]2 se določi kot povprečna vrednost v šestminutnem
intervalu.

Stran

7242 /

Št.

49 / 8. 7. 2016

Uradni list Republike Slovenije
POPRAVKI

2169.

Popravek Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja
(ZOFVI-L)

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 46/16 z dne 30. 6. 2016, je bila
ugotovljena napaka, zato na podlagi prvega odstavka 11. člena
Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in
38/10 – ZUKN) dajem

POPRAVEK
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (ZOFVI-L)
Kratica Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L)
se pravilno glasi:
»(ZOFVI-K)«.
Št. 411-10/16-10/21
Ljubljana, dne 5. julija 2016
EPA 1188-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
Uršula Zore Tavčar l.r.
Generalna sekretarka

2170.

Popravek Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih v Mestni občini Koper

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN)
uredništvo Uradnega lista RS objavlja

POPRAVEK
Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
v Mestni občini Koper
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 47/16, z dne 1. 7. 2016, se podpis
podžupana popravi tako, da se pravilno glasi: »Peter Bolčič«.
Št. 4/2016
Ljubljana, dne 4. julija 2016
Uredništvo
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VSEBINA
2167.
2168.

2111.
2112.
2113.
2114.
2115.

2116.
2117.

2118.
2119.
2120.

2121.

2122.

2123.
2124.

2125.
2126.
2127.

VLADA

Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov
Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi
izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem

MINISTRSTVA

Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah
Pravilnik o nivojskih prehodih
Pravilnik o pogojih in načinu zmanjšanja števila
vzorčnih enot in pogostosti vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa in mesnih pripravkov
Pravilnik o spremembi Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice
Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih
mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do
dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena
Kolektivne pogodbe za javni sektor

2130.
7225
7226

7089
7104

BANKA SLOVENIJE

Sklep o sistemu jamstva za vloge
Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega
organa banke in hranilnice
Sklep o uporabi smernic Omejitve izpostavljenosti
do subjektov, ki opravljajo dejavnosti bančništva v
senci zunaj reguliranega okvira, v skladu s členom
395(2) Uredbe (EU) št. 575/2013
Sklep o spremembah Sklepa o ureditvi notranjega
upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke
in hranilnice

7129

7129

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj

2133.

Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo
projekta Pogodbenega zagotavljanja prihrankov
energije z namenom energetske sanacije javnih
objektov v lasti Občine Hrpelje - Kozina

2134.

7129

2136.

7133

2137.
2138.

7136
7149

2139.

7163

2142.

2143.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča grajeno javno
dobro lokalnega pomena

7174

2144.

7174

2145.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskem redu Občine Odranci
Odlok o spremembi Odloka o plačilu komunalnega
prispevka za pripravo in opremljanje stavbnega
zemljišča na območju Občine Odranci

2129.

CERKNICA

Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Cerknica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju
Občine Cerknica

LJUBLJANA

Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

7175

2163.

7176

7182

7182
7183
7185
7186

7186

7186
7187
7214

MORAVSKE TOPLICE

7187

ODRANCI

7188
7188

RAZKRIŽJE

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Razkrižje

7215

REČICA OB SAVINJI

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

7215

SEMIČ

2164.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič
za leto 2016

2146.

Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine
Sežana za leto 2016

7176

7181

KRANJSKA GORA

2161.

7175

7179

KRANJ

Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni
šoli 16. decembra Mojstrana in vrtcu pri Osnovni
šoli Josipa Vandota Kranjska Gora ter znižanju
plačil staršev
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2016

2162.

7213

KOBARID

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kobarid za
leto 2016
Odlok o določitvi vzletnih točk in pristajalnih mest
na območju Občine Kobarid
Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest VVE
Kobarid z oddelki za šolsko leto 2016/2017
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra

2141.

OBČINE
2128.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda »Zavod za šport Jesenice« – UPB1
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Občinska knjižnica Jesenice

7163

7174

7177

JESENICE

Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Pravilnik o vsebini in obliki diplom in potrdil o izobraževanju na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem
Bled
Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva
in turizma Slovenije
Višina povračil stroškov prehrane med delom in
službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije

7177

HRPELJE - KOZINA

2140.

7169

7177

ČRNOMELJ

2160.

2135.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Sklep o poročanju upravljavca pokojninskega
sklada, oblikovanega kot kritni sklad, o kapitalu,
rezervacijah za nedoseganje zajamčene vrednosti
sredstev in strukturi naložb iz naslova teh rezervacij
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2016
Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

2132.

7119

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi, da je bil 16.b člen Zakona o
mednarodni zaščiti v neskladju z Ustavo ter razveljavitvi sodb Vrhovnega in Upravnega sodišča
Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v
Kopru in sklepa Okrajnega sodišča v Kopru

2131.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in
padavinskih vod na območju Občine Cerknica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
oskrbi s pitno vodo na območju Občine Cerknica
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v
Občini Cerknica

7215

SEŽANA

7188

Stran
2147.
2148.
2149.
2150.
2151.
2152.
2153.

2165.
2166.

2154.
2155.
2156.

2157.

2158.
2159.

2169.
2170.

7244 /

Št.

49 / 8. 7. 2016

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi, upravljanju in nadzoru mirujočega cestnega
prometa v Občini Sežana
Sklep o spremembah in dopolnitvah (2) Sklepa
o začetku priprave OPPN za območje novejšega
mestnega jedra v Sežani
Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra

Uradni list Republike Slovenije
Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 11/16
7189
30.
7189
7189
31.

TIŠINA

Obvezna razlaga Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
Tišina
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Tišina za leto 2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Tišina
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje
razvoja gospodarstva v Občini Tišina (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

7190
7190
7192

34.
7217
7224

ZAGORJE OB SAVI

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje OPPN – ZS 33 – Šikovec v Zagorju
ob Savi
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje IZ 8 – Zajc (del) na Izlakah
Odlok o spremembah Odloka o zazidalnem načrtu
Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice

7198
7205
7210

ŽALEC

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd

7210

7212
7213

POPRAVKI

Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L)
Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni
občini Koper

35.

277

303

307

311

313

322

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 49/16
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

ŽIROVNICA

Odlok o razveljavitvi Odloka o objektih, napravah
in posegih v prostor, za katere na območju Občine
Žirovnica ni potrebno lokacijsko dovoljenje
Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem

33.

7192

TREBNJE

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za GOSPODARSKO CONO ČATEŽ
Odlok o (1) prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje

32.

VSEBINA
Zakon o ratifikaciji Atenske konvencije o prevozu
potnikov in njihove prtljage po morju, 1974, in Protokola 2002 k Atenski konvenciji o prevozu potnikov in njihove prtljage po morju, 1974 (MAKPPM)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov
(BITIMVTP)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o izmenjavi in
medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BHUIMVTP)
Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Madžarsko o prilagoditvi črte državne meje
zaradi vodnogospodarske ureditve potoka Ledava
(BHUDMUP)
Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstan o
izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in
premoženja, s protokolom (BKZIDO)
Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije
o uveljavitvi novih mejnih listin za mejne sektorje
XVI do XXI na skupni državni meji

7242
7242

Javni razpisi
Druge objave
Evidence sindikatov
Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1659
1684
1685
1686
1692
1692
1692
1692
1693
1694
1697
1697
1697
1697
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